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1. Розпад світової колоніальної системи. 

Деколонізація – процес визволення народів «третього світу» від колоніального гноблення і 

набуття ними державного суверенітету. 

Етапи: 

- 1945 – 1955 рр. – набуття незалежності здебільшого країнами Азії (Індія, Пакистан, Цейлон, 

В’єтнам); 

- 1955 – 1965 рр. – незалежність країнами Північної та Тропічної Африки (Марокко, Туніс, 

Алжир, Кенія); 

- 1975 – 1990 рр. – незалежність країн Південної Африки (Ангола, Мозамбік, Зімбабве, Нігерія). 

 Причини: 

- НТР, розвиток продуктивних сил, поява нових галузей, тенденції світового розвитку (швидше 

розвивались країни, позбавлені колоній); 

- зростання національної самосвідомості пригноблених народів; 

- демократизація світового співтовариства після ІІ Світової війни; 

- боротьба двох систем за вплив у колоніях. 

Результати: 

- формування режимів, що історично та цивілізаційно були ближчими для народів; 

неможливість автоматичного перенесення соціалізму чи капіталізму; 

- успіхи розвитку «малих тигрів» (Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Південна Корея, Таїланд, 

Малайзія) та «великих драконів» (КНР, Індонезія, Пакистан); 

- зростання рівня писемності, збільшення тривалості життя; 

- проблеми інтегрування у сучасну світову економіку.  

 Для посилання своїх позицій на світовому ринку країни Азії та Африки об’єднуються у великі 

міжнародні економічні організації, які захищають їхні спільні інтереси. Серед них Африканський 

банк розвитку, Конфедерація з координації розвитку півдня Африки, Ліга Арабських держав, 

Організація африканської єдності. 

 Для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) характерне наростання 

інтеграційних процесів. Однією з перших регіональних організацій була створена у 1966 р. 

Азіатсько-Тихоокеанська Рада (АЗПАК). Проте останнім часом на перші ролі виходить АСЄАН –

Асоціація держав Південно-Східної Азії, створена у Бангкоці 1967 р за ініціативою Індонезії. У 90-ті 

роки зросла роль нових регіональних організацій – АФТА (зона вільної торгівлі АСЄАН), АПЕК 

(Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво), які своєю діяльністю посилюють інтеграційні процеси в 

АТР. 

2. Японія в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Після закінчення воєнних дій на далекому сході і підписання акта про капітуляцію Японію 

було окуповано американськими військами, що виступили від імені всіх союзних держав.  

Для підписання угоди про мир з Японією 20 липня 1951 р. у м. Сан-Франциско (США) було 

скликано мирну конференцію за участю делегацій 52 країн:  

- визнана незалежність Кореї; 



 - відмова від претензій на Тайвань, Південний Сахалін, Курильські острови; 

 - демілітаризація; 

 - демократизація; 

 - економічні реформи (ліквідовано поміщицьке землеволодіння, розпуск і заборона монополій); 

 - соціальні реформи (8-годинний робочий день, тижнева оплачувана відпустка, обов’язкова 

безкоштовна 9-річна освіта). 

1946 р. – Конституція (введена в дію у 1947 р.), яка проголосила «відмову від війни на 

вічні часи», збережена монархія, парламент – вищий орган влади, обирає уряд. У 1968 р. прийнято 

«три без’ядерні принципи»: не виробляти, не ввозити, не зберігати ядерну зброю. Провідна партія 

країни – ліберально-демократична, саме вона формувала більшість урядів другої половини ХХ – 

початку ХХ ст., головна опозиційна партія – соціалістична. В країні впроваджено державне 

регулювання економікою. 

19 жовтня 1956 р. у Москві було підписано Спільну декларацію СРСР і Японії, що 

юридично припиняла стан війни між державами та проголошувала відновлення миру і 

добросусідських відносин між двома країнами. 

Японське «економічне диво» (1950 – 1970-ті рр.): 

1. Передумови: 

- дисциплінованість та працьовитість японців (праця – спосіб спілкування з божествами, 

підпорядкування «старшому» та піклування про «молодших», скромність в особистих потребах); 

- своєрідні принципи організації праці (довічне найняття, оплата за старшинством, «пофірмові» 

профспілки, патерналістська турбота керівників про працівників); 

- тісне співробітництво зі США, впровадження досягнень НТР; 

- стимулювання підвищення освітнього рівня працівників; 

- відсутність витрат на оборону. 

2. Результат - Японія вже наприкінці 60-х років спромоглася посісти друге місце у 

капіталістичному світі за обсягом промислового виробництва, а на початку 70-х років – і за обсягом 

ВНП. Протягом 1955 – 1973 рр. темпи зростання японської економіки були найвищими у світі і 

становили близько 11% на рік, темпи приросту промислового виробництва – 15,2%. Це явище 

отримало назву «японське економічне диво». Сабура Окіта – творець японських реформ. В країні 

створено найсучасніше виробництво в металургії, автомобіле-, судно-, приладобудуванні, хімії, 

електроенергетиці. Японія перетворилась на провідного виробника електронних та 

радіотехнічних приладів найвищих світових стандартів, лідера світового НТП. 

3. Китай, Індія в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

У Китаї діяли дві впливові сили – Гоміндан і КПК. Понад 20 років (з 1927 по 1949 рр.) 

вони вели між собою непримиренну боротьбу, у тому числі збройну. Війна між Народно – 

Визвольною армією і гомінданівцями почалася 1945 р. 1946 р. – компроміс між Гомінданом і КПК 

щодо створення коаліційного уряду і припинення війни, порушений Гомінданом. Допомога СРСР – 

КПК, США – Гоміндану. З квітня 1947 р. становище військ Чан Кайші різко погіршилося. До 

середини серпня комуністи оволоділи майже всією Маньчжурією. У першій половині 1949 р. 

комуністи захопили Пекін, Шанхай, Нанкін, Гуаньчжоу. Війська Гоміндану було розгромлено. КНР 

1949 р. було обрано Центральну народну  урядову раду, головою якої став Мао Цзедун. 

1 жовтня 1949 р. проголошення Китайської Народної Республіки. Однак Чан Кайші 28 

лютого 1950 р. поновив за собою титул президента Китайської Республіки. Разом з більшістю членів 

уряду Чан Кайші вилетів літаком на острів Тайвань, де до того часу зібралися сотні тисяч його 

прихильників. На карті світу з’явилася друга китайська держава – Китайська Республіка. 



До 1958 р. КНР розвивалась прогресивно. Але з відновленням країни після війни Мао Цзедун 

активізує курс на будівництво найкращого у світі комунізму, використовуючи стратегію «людського 

моря».  

1958 р. – план «трьох червоних знамен»: 

- «генеральна лінія» - форсована побудова комунізму під гаслом «три роки завзятої праці – десять 

тисяч років щастя»; 

- «великий стрибок» - мала металургія (кустарні доменні печі); 

- «народні комуни». 

Результат – падіння продуктивності праці, голод, масові повстання. З 1961 р. – «урегулювання 

економіки». 

 Восени 1962 р. Мао Цзедун розпочав нову хвилю репресій і переслідувань у країні.  

Свого апогею політика репресій досягла у 1966-1967 рр., на початку так званої  «культурної 

революції», яка тривала до 1976 р. Мета – боротьба з опозицією. Репресовано понад 100 млн. осіб. 

Зміст:  

- створення молодіжних організацій хунвейбінів (червоногвардійців) та цзаофанів (бунтарів), 

які громили культурні та освітні установи в пошуках ворогів Мао; 

- розправа над вищими посадовцями і діячами культури; 

- перевиховання городян у віддалених селах. 

Усередині Політбюро склалася нова опозиція з чотирьох впливових функціонерів, висунутих 

«культурною революцією» – Цзян Цин (дружина Мао), Чжан Чуньцяо, Яо Веньюань, Ван Хунвень. 

Надалі ця група стане більш відомою під назвою «банда чотирьох». Боротьба за владу і вплив 

тривала аж до смерті Мао Цзедуна. 

9 вересня 1976 р. помер Мао Цзедун, розпочалася боротьба за владу.На хвилі цих подій у 

липні 1977 р. відбувся ІІІ пленум ЦК КПК десятого скликання, на якому виступив Ден Сяопін. Двічі 

репресований у 1966 р. і 1976 р., він повернувся на всі партійні та державні посади й фактично став 

лідером у партії та в країні. 

У Китаї набагато раніше «перебудови» у СРСР та реформ у Східній Європі  вдалися до спроби 

реформування економічної системи у світлі сучасних тенденцій розвитку світової економіки. 

Реформи Ден Сяопіна (з 1979 р.): 

- засудження кампаній «стрибків»; 

- замість народних комун – сімейний підряд; 

- скорочення армії та асигнувань на військові потреби; 

- матеріальне стимулювання працівників, збільшення прав підприємств; 

- організація спільних підприємств, відкриття винятково іноземних підприємств; 

- 9-річна обов’язкова освіта, збільшення фінансування ВНЗ. 

Мета – створення змішаної економіки, використання ринкових механізмів на тлі збереження 

комуністичної ідеології. Теза Ден Сяопіна – «Немає значення, якого кольору кішка. Головне, щоб 

вона ловила мишей». 

Результати реформ виявили себе так швидко, що це здивувало весь світ: 

- темпи економічного зростання у 80-ті рр. ХХ ст. – 11 – 12% на рік; 

- з 1984 р. – країна забезпечує себе продовольством; 

- рівень життя виріс удвічі-втричі.  

Незадоволення  відсутністю політичних реформ виплеснулись у потужний рух  навесні 1989 р. 

Мільйонні мітинги відбулись у Шанхаї, Нанкіні. В 1989 р. Генсека КПК Чжао Цзияна усунули від 

влади за прояв нерішучості і поступливості. Його наставником став  Цзян Цземінь. 



За роки комуністичного режиму зовнішньополітичний курс КНР  знав істотних змін. Від 

дружби і братерства із СРСР лідери Китаю перейшли до ворогування і збройних конфліктів. 

Конфронтація поміж колишніми  союзниками, СРСР і КНР, призвела до збройних сутичок між ними 

14-15 березня 1969 р. на острові Даманський на р. Уссурі. Нормалізація відносин між СРСР і Китаєм 

сталася тільки після 1985 р. 

Після візиту М.С.Горбачова до Китаю 1989 р. у радянсько-китайських відносинах відбувся 

злам. Однією з ключових проблем для КНР є відносини з Тайванем. Наступник Чан Кайші на посаді 

президента Китайської Республіки  Цзян Цинго продовжував проводити стосовно до КНР політику 

«трьох ні», розпочату Чан Кайші: жодних компромісів, жодних переговорів, жодних контактів. 

Лідер КНР Ден Сяопін висунув у червні 1983 р. концепцію мирного об’єднання 

континентального Китаю і Тайваню. Відмова Тайваню від об’єднання. 

За угодою з Великою Британією (1984 р.) Гонконг з 1 липня 1997 р. перейшов під суверенітет 

КНР, але збереже свій уряд  і економічну систему ще протягом 50 років. 

Сучасність: 

- високотехнологічна конкурента промисловість; 

- один з найбільших експортерів світу; 

- високі темпи економічного розвитку; 

- перехід влади до покоління молодих політиків (з 2003 р. – Хун Дзиньтао); 

- послаблення політичного режиму.    

Одразу після закінчення Другої світової війни рух проти колоніального панування охопив 

широкі верстви населення Індії. Керували ним дві партії – ІНК (Індійський національний конгрес) і 

Мусульманська ліга на чолі з Мухаммедом Алі Джиною. 

15 серпня 1947 р. на картах світу з’явилося дві нових держави – Індійський Союз (Індія) і 

Пакистан, які увійшли до Британської Співдружності націй на правах домініонів. У жовтні 1947 р. 

між Індією і Пакистаном  розпочався збройний конфлікт через Кашмір. 1948 р. – вбивство Махатми 

Ганді, який прагнув відновити мир між конфесіями. 1 січня 1949 р. Індія і Пакистан підписали угоду 

про припинення вогню.  

26 листопада 1949 р. було ухвалено нову конституцію. Після набрання чинності конституції 

26 січня 1950 р. країна стала повністю незалежною. З серпня 1947 р.  прем’єр- міністром Індії став 

Джавахарлал Неру. 

Основні напрями індійської політики: 

1. Економіка – обмеження поміщицького землеволодіння, пріоритетний розвиток важкої 

промисловості, пільгові кредити для дрібного бізнесу, «зелена революція» - прогресивні методи 

обробки землі. 

2. Внутрішня політика – скасування кастового поділу, поділ країни на штати (сприяв 

загостренню етнічних, релігійних, кастових конфліктів), проблема тероризму.  

3. Зовнішня політика – побудова на п’яти принципах «панча шила» - взаємна повага до 

територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і 

взаємна вигода, мірне співіснування; «позитивний нейтралітет»; конфлікти з Китаєм, Пакистаном. 

З 1955 р. стали швидкими темпами розвиватися економічні взаємини між Індією та СРСР. 

Дж.Неру і його країна стояли біля витоків Руху неприєднання. Після смерті Дж.Неру 1964 р. прем’єр 

– міністром Індії став Лал Бахадур Шастрі. 

5 серпня 1965 р. прикордонний інцидент у районі Пунша (Кашмір) вилився у війну між Індією 

і Пакистаном. 



11 січня 1966 р. Л.Б.Шастрі  несподівано помер від серцевого нападу. Третім прем’єром 

незалежної Індії стала Індіра Ганді, дочка Дж. Неру. 

Розв’язана 3 грудня 1971 р. військовим режимом Пакистану війна скінчилася за два тижні 

його цілковитою поразкою, крахом диктатури Яхья Хана, проголошенням Східного Пакистану 

незалежною Народною  Республікою Бангладеш. 

На виборах до парламенту, що відбувалися 16-20 березня 1977 р., більшість місць отримали 

представники «Джаната парті» на чолі з Морарджі Десаї. 

1980 р. Індіра  Ганді після 33-місячної  перерви знову стала главою уряду. У 80-ті роки на весь 

зріст перед Індією постала проблема сепаратизму. Масштабні конфлікти між індусами і 

мусульманами спалахнули у штаті Джамму і Кашмір. У західній Бенгалії посилився рух за 

об’єднання з Бангладеш. Новий осередок напруженості виник на півдні Індії, де мешкало до 50 млн. 

тамілів, і на півночі осторова Цейлон, який став називатися Шрі-Ланкою, де проживали  таміли –  

давні емігранти  з Індії. 

31 жовтня 1984 р. внаслідок злочинного замаху загинула Індіра Ганді. Уряд Раджива 

Ганді (1984-1989 рр.)  вжив рішучих заходів щодо  забезпечення законності і порядку. 

Сучасність:  

- зниження авторитету ІНК; 

- проблема сепаратизму у Кашмірі та Пенджабі; 

- проблеми неписьменності та злиднів (40% найбідніших людей у світі проживають на території 

Індії); 

- стрімке зростання населення (понад 1 млрд.) 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які чинники сприяли процесу деколонізації? 

2. Що таке інтеграція? 

3. Військами якої країни була окупована Японія після Другої світової війни? 

4. Якими територіями поступилась після Другої світової війни Японія на користь СРСР? 

5. Розкрийте суть японського «економічного дива». 

6. В якій країні в 60-70-ті рр. ХХ ст. відбулась «культура революція»? 


