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ВСТУП

Фахова підготовка студентів за спеціальністю «Країнознав-
ство» напряму «Міжнародні відносини» передбачає вивчення на-
вчальних дисциплін «Державний лад та політичні системи країн 
Азії і Африки» і «Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеан-
ському регіоні». У сучасному світі зростає роль Азії у світових 
політичних, економічних і соціальних процесах. Стрімке зростан-
ня економічного потенціалу Китаю, Індії, Південної Кореї робить 
їх дедалі важливішими факторами міжнародних економічних 
відносин; залишається однією з найрозвиненіших держав світу 
Японія. Надзвичайно важливою є роль Азії на світовому ринку 
сировини. Окремі країни регіону розвиваються в надзвичайно 
складних умовах через численні політичні, економічні, соціальні, 
демографічні, етнічні, екологічні та інші проблеми. У багатьох 
країнах політична нестабільність, величезна зовнішня заборгова-
ність, наявні вогнища воєнно-політичних конфліктів. Водночас 
Азія має потужний потенціал для розвитку продуктивних сил ‒ 
численне працездатне населення, різноманітні природні ресурси 
(особливо корисні копалини). У майбутньому значення азійських 
ринків неминуче зростатиме й Україна має реалізувати тут свої 
зовнішньоекономічні можливості.

Крім того, постійно зростає питома вага азійських країн і на 
світовому ринку високотехнологічних видів продукції. Азійсь ко-
Тихоокеанський регіон набуває значення головного економічно-
го регіону світу. Підвищується політичний авторитет держав Азії 
в міжнародних політичних відносинах. Тому глибоке і багатоас-
пектне вивчення країн Азії вельми актуальне для майбутніх фа-
хівців-країнознавців. Загально-професійний напрямок «Політич-
на система досліджуваного регіону (країни)», а також «Зовнішня 
політика країни» представлена на прикладі країн Азії. 
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У навчальному посібнику описано поняття «державний лад», 
«політична система», «зовнішня політика» і суміжні наукові ка-
тегорії; розглянуто економічну основу політичних процесів, їхні 
соціальні об’єкти й суб’єкти, специфіку еволюції й класифікацію 
азійських політичних систем, досвід їх нормативного (конститу-
ційного й іншого) оформлення. У тексті проаналізовано особли-
вості розвитку політичних відносин у країнах Азії, «політичну 
вагу» органів законодавчої, виконавчої й судової влади, роль і 
місце держави в сучасних соціально-політичних системах, а та-
кож ґенезу, функціонування й розвиток партійно-політичних 
систем. Також охарактеризовано формальні й реальні механізми 
функціонування політичної влади, проблеми лідерства, політич-
ної культури тощо. Загалом навчальний посібник є допоміжним 
для вивчення таких навчальних курсів, як «Міжнародні відноси-
ни в АТР» та «Державний лад і політичні системи країн Азії і 
Африки»

Мета й завдання
– подати загальну інформацію про державний лад і політич-

ні системи країн Азії та Африки, панівні тенденції й процеси їх-
нього формування, роль традиційного й сучасного в політичних 
процесах, політико-правову базу суспільного розвитку й соціаль-
но-економічних факторів трансформації владних структур; 

– подати знання про розвиток основних елементів політичних 
систем в Азії, процеси демократизації й «автократизації», форми 
організації політичної влади, а також про державний устрій, по-
літичні режими, стан цивільних прав і свобод у ключових країнах 
цього регіону світу; 

– сформувати вміння аналізувати причини зміни внутрішньо 
та зовнішньополітичного курсу тієї або іншої держави, практику 
функціонування і роботи державних органів, а також ті зміни, що 
відбулися внаслідок приходу до влади нового політичного керів-
ництва, перспективи розвитку національної держави, політичних 
партій та інших інститутів.

ТЕМА 1.  
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Відповідно до Конституції Китайська Народна Республіка – 
це соціалістична держава демократичної диктатури народу. Вона 
керована робітничим класом через КПК і заснована на союзі ро-
бітників і селян. На сьогодні діє Конституція 1982 р., у яку вне-
сено поправки. Зокрема, 1988 р. згідно зі змінами, внесеними до 
Конституції, легалізовано приватні господарства й встановлено 
можливість передачі права землекористування. 1993 р. закрі-
плено виконання « програми 4 модернізацій», багатопартійного 
співробітництва під керівництвом КПК і будівництва ринкової 
економіки зі збереженням регулятивної ролі держави.

Всекитайські збори народних представників (ВЗНП)

Всекитайські збори народних представників – вищий орган 
державної влади, який має законодавчі функції. Постійний ко-
мітет ВЗНП є його постійним органом. Відповідно до положень 
Конституції Китаю, ВЗНП утворюються з депутатів, обраних на 
зборах народних представників провінцій, автономних районів, 
міст центрального підпорядкування на п’ять років. 

Сесії ВЗНП один раз у рік скликає Постійний комітет ВЗНП, 
вони відбуваються під керівництвом президії сесії ВЗНП. Якщо 
Постійний комітет визнає за необхідне або за пропозицією однієї 
п’ятої депутатів, їх можуть скликати достроково. Час скликан-
ня кожної сесії визначає Постійний комітет ВЗНП відповідно до 
конкретних умов (в останні кілька років зазвичай відбуваються в 
першому кварталі). Сесії ВЗНП відкриті, але в певних випадках 
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