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Постановка проблеми. Одним із пріори-
тетних напрямів конституційної реформи в 
Україні є створення територіальної основи 
для діяльності органів місцевого управління, 
здатних забезпечити доступність та належну 
якість публічних послуг населенню. Відпо-
відно до Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні (2014 р.) у результаті 
конституційно-правових змін має сформу-
ватися ефективна територіальна система ор-
ганів місцевого управління для забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку 
відповідних адміністративно-територіаль-
них одиниць [1]. Враховуючи те, що в Укра-
їні відбуваються одночасні процеси модер-
нізації системи місцевого самоврядування, 
адміністративно-територіального устрою 
та державної регіональної політики, опра-
цювання зарубіжного досвіду в цих сферах 
дасть змогу переосмислити бачення проблем 
вітчизняного державного і муніципального 
будівництва, що існує нині, та знайти раці-
ональні підходи до їх вирішення. На нашу 
думку, у формуванні оновленої української 
моделі місцевого управління заслуговує на 
увагу відповідний досвід Китайської Народ-
ної Республіки (далі КНР). 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У вітчизняній доктрині муніципального 
права специфіка конституційно-правового 
регулювання самоврядування (місцевої ав-
тономії) в КНР не знайшла комплексного 
відображення. В окремих статтях вітчиз-
няних науковців досліджено деякі аспекти 
взаємин центральної влади з органами авто-
номних утворень КНР [2]. В основному укра-

їнські вчені (І. І. Бодрова, П. М. Любченко,  
В. Ф. Погорілко, С. Г. Серьогіна, Ю. М. Тоди-
ка й ін.) у своїх ґрунтовних працях акценту-
ють на різноманітних аспектах організації та 
діяльності місцевих органів влади в європей-
ських країнах і в Україні. Тому в контексті об-
раної тематики доцільно вивчити роботи за-
рубіжних дослідників, зокрема і КНР (Я. Ван,  
Л. Ченг, К.Чжен, Я. Чжоу, Г. Чжу й ін.). 

Мета статті полягає у висвітленні особли-
востей конституційно-правових засад са-
моврядування (місцевої автономії) в КНР.

Виклад основного матеріалу. КНР – це 
унікальна держава, яка менш ніж за пів-
століття пройшла шлях від бідної сільсько-
господарської напівфеодальної колонії до 
великої індустріальної держави, що посідає 
перше у світі місце з притоку прямих іно-
земних інвестицій і щорічного приросту ва-
лового національного продукту, має ядерну 
зброю і власну космічну програму. Одним 
із факторів блискавичного розвитку Китаю 
є власний раціональний підхід до вибору 
конституційно-правової моделі національ-
но-регіональних відносин. За твердженням 
китайських науковців, у світі відсутні анало-
гічні приклади взаємин центру та периферії, 
а поступова модернізація системи самовря-
дування (місцевої автономії) демонструє 
зрушення парадигми в теорії китайського 
конституційного права [4]. Зважаючи на це, 
в китайській правовій доктрині триває дис-
кусія щодо визначення форми політико-те-
риторіального устрою держави. 

Так, К. Чжен вказує на те, що всі політич-
ні та правові рішення, через які проводиться 

К. Закоморна, 2017



184

2/2017
К О Н С Т И Т У Ц І Й Н Е  П Р А В О

політика КНР, виходять із того, що з ураху-
ванням особливостей і реальної практики 
Китай може існувати тільки у формі унітар-
ної держави, у котрій, зокрема, національно-
територіальна автономія використовується 
як спосіб вирішення національного питання 
[3]. Не можна не погодитися з іншим китай-
ським науковцем Г. Чжу, який вважає, що 
сьогодні важко назвати КНР унітарною або 
федеративною державою. На його думку, 
аналіз практики співвідношення такої непо-
рушної конституційної засади, як державний 
суверенітет, та конституційного принципу 
«одна країна – кілька систем» дозволяє оха-
рактеризувати КНР як складну або гібридну 
державу. Сутність даного співвідношення 
зводиться до встановлення гнучких асиме-
тричних відносин центру і складових частин 
країни, які дозволяють врахувати різнома-
нітність останніх та зберегти їх первинну 
структуру й ідентичність, а також вирішу-
вати компетенційні спори через переговори 
представників держави та певної місцевості. 
У результаті цього, по-перше, виникає нео-
днаковий ступень самоврядування (місцевої 
автономії) адміністративно-територіальної 
одиниці, який полягає у встановленні для 
кожної складової частини держави винят-
кової функції, що відокремлює її від інших, 
та різному обсязі конституційних повно-
важень. По-друге, зміцнюється принцип 
державного суверенітету, оскільки в умовах 
глобалізації економіки та зростання трансна-
ціональних релігійних фундаменталістських 
рухів і тероризму у світі КНР здатна управ-
ляти державою, яка складається з одиниць із 
різноманітною національною, культурною, 
релігійною ідентичністю й історичною спад-
щиною [4]. 

Варто зазначити, що в китайській док-
трині терміни «самоврядування» та «місцева 
автономія» ототожнюються. Так, під само-
врядуванням або автономією розуміється 
право індивідуального чи колективного 
суб’єкта управляти власними справами і не-
сти повну відповідальність за свої дії. Китай 
має тривалі традиції автономії, за якими ім-
перативна влада зупинялася на рівні повітів, 
надаючи можливості самоврядування сіль-
ській громаді. Сам термін «місцева автоно-
мія» увійшов у побут під час пізньої династії 
Цін як феномен, що існує в Китаї з різними 
допоміжними механізмами [5, с. 192-193]. На 
сучасному етапі самоврядування (місцева 
автономія) в КНР втілено в таких формах: 
1) реалізація населенням нижчої ланки адмі-
ністративно-територіального устрою права 
на управління місцевими справами; 2) здій-
снення управління в адміністративно-тери-
торіальних одиницях, наділених національ-

ною автономією; 3) застосування особливої 
системи керування справами в спеціальних 
адміністративних районах [6]. Розглянемо 
кожну із цих форм реалізації самоврядуван-
ня (місцевої автономії) в КНР.

І. Право населення нижчої ланки адміні-
стративно-територіального устрою управля-
ти місцевими справами. Зокрема, відповідно 
до ст. 2 Закону «Про комітети селищ КНР» 
комітет селища – це первинна організація 
самоврядування, в якій жителі управляють 
своїми справами, обслуговують власні по-
треби і проводять вибори. Разом із тим жи-
телі селищ здійснюють самоврядування під 
керівництвом Комуністичної партії (далі – 
КП), яка грає провідну роль у процесі за-
безпечення самоврядної діяльності (ст. 3 
цього Закону) [7]. Наприклад, на XV Наці-
ональному з’їзді КП (1995 р.) було ухвалено 
рішення про чотири засади місцевої авто-
номії селищ – проведення демократичних 
виборів, прийняття демократичних рішень, 
впровадження демократичного управлін-
ня та демократичного контролю. Ці засади 
стали частиною системи «трьох великих ін-
новацій» у сільських районах КНР поряд із 
«системою фіксації квот побутових відходів 
і відходів сільських» [8]. Незважаючи на те, 
що сільська демократія оцінюється як спо-
сіб зміцнення наявного політичного режиму, 
її прогресивне значення полягає в мирному 
узгодженні інтересів і усуненні суперечнос-
тей між місцевою владою і жителями сіль-
ської громади, де зосереджено більше 2/3 на-
селення країни [6]. 

ІІ. Здійснення самоврядування в адмі-
ністративно-територіальних одиницях, на-
ділених національною автономією. У Пре-
амбулі Конституції КНР проголошено, що 
КНР – це єдина багатонаціональна держава, 
створена спільними зусиллями народів різ-
них національностей усієї країни. У статті 4 
Конституції закріплено, що в районах ком-
пактного проживання національних меншин 
здійснюється національна автономія [9]. Ці 
конституційні положення розвинуті у Зако-
ні КНР «Про регіональну національну авто-
номію» (1984 р.) у вигляді таких завдань: – 
підтримувати баланс національно-державної 
єдності КНР і прав національних меншин; –  
забезпечувати територіальне самоврядуван-
ня в автономних одиницях; – формувати 
представництво національних меншин під 
час призначення кадрових працівників тощо 
[10]. Згідно з Конституцією (ст. 30) та зазна-
ченим Законом (ст. 2) автономія здійснюєть-
ся в автономних районах (регіонах), авто-
номних округах (префектурах) і автономних 
повітах [9, 10]. Розкриваючи сутність систе-
ми самоврядування в адміністративно-тери-
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торіальних одиницях, наділених національ-
ною автономією, в доктрині виділяють такі 
характерні риси: 

1) встановлення автономії в районах ком-
пактного проживання національних меншин. 
У правовій теорії за ознакою національного 
складу населення виділяються 3 типи авто-
номних одиниць в КНР: 1) одиниці ком-
пактного проживання однієї національності 
(Тибетський автономний район); 2) одиниці, 
в яких, крім однієї, чисельно переважаючої 
національності, проживають також інші (не-
численні) компактні групи національностей 
(у складі Сіньцзян-Уйгурського автономно-
го району утворено автономні округи та ав-
тономні повіти казахської національності); 
3) одиниці, де компактно проживає дві або 
більше відносно численних національнос-
тей (автономний округ національностей мяо 
та дун у південно-східній частині провінції 
Туйчжоу) [11];

2) створення в автономній одиниці ор-
ганів самоврядування. Конституція КНР  
(ст. 95–97), Закони КНР «Про регіональну 
національну автономію» (ст. 4) і «Про міс-
цеві народні збори і місцеві народні уряди»  
(ст. 3) одночасно наділяють локальні агенції 
як функціями і компетенцією місцевих ор-
ганів державної влади, так і правом на само-
врядування відповідно до місцевих потреб. 
Органи самоврядування мають право розпо-
ряджатися фінансами на місцях, планувати 
господарське будівництво місцевого значен-
ня, керувати справами освіти, науки, куль-
тури, охорони здоров’я, фізичної культури і 
спорту тощо [9; 10; 12]. Причому до складу 
зборів народних урядів цих автономних фор-
мувань поряд із депутатами, що представля-
ють національні меншини даної автономії, 
мають входити і депутати від інших націо-
нальностей. Наприклад, у Сіньцзян-Уйгур-
ському автономному районі представники 
національних меншин займають близько 60 
% публічних посад [13]; 

3) здійснення самоврядування під єди-
ним керівництвом держави та КП. Націо-
нальна автономія є основною політики КП і 
базою політичної системи держави в процесі 
вирішення проблем національних меншин 
[14]. Як свідчить зміст ст. 7 Закону КНР 
«Про регіональну національну автономію», у 
своїй діяльності місцеві інституції мають на-
самперед керуватися інтересами держави й 
ефективно виконувати всі завдання, постав-
лені вищестоящими державними установа-
ми [10]. За оцінкою науковців, навіть великі 
національні райони наділені обмеженою ав-
тономією, адже перебувають під жорстким 
контролем вищих та інших державних орга-
нів [2]. 

ІІІ. Застосування самоврядування як 
особливої системи управління в спеціальних 
адміністративних районах (далі САР). Згід-
но зі ст. 31 Конституції КНР держава ство-
рює САР, режим яких встановлюється за-
конами з урахуванням конкретних обставин 
[9]. Слід зазначити, що ще радянські вчені 
підкреслювали важливість ст. 31, оскіль-
ки запровадження САР мало стимулювати 
розвиток економічних зв’язків із капіталіс-
тичними країнами, забезпечити залучення і 
використання іноземних капіталів для реа-
лізації програми соціалістичної модернізації 
[11]. Ідея створення САР з’явилася у зв’язку 
з необхідністю реінтеграції Тайваню, Гон-
конгу й Макао під суверенітет КНР. Даний 
спеціальний статус дозволяє існувати в рам-
ках єдиної держави КНР різним суспільним 
системам [4]. 

Так, концепція «Одна держава, дві сис-
теми» передбачає збереження за Тайванем 
наявної політичної і економічної систем, 
економічних і культурних зв’язків з інши-
ми державами, навіть мати власні збройні 
сили. Керівництво КНР обіцяє не допусти-
ти посягань на приватну власність жителів 
Тайваню [15]. Нині офіційне бачення роз-
витку взаємовідносин КНР із Тайванем 
закріплено і в Законі КНР «Про заборону 
сецесії» (2005 р.). Відповідно до ст. 1 цього 
Закону Тайвань є частиною Китаю. Най-
важливіші питання (планування розвитку 
зв’язків між берегами, заходи і план мирного 
возз’єднання, політичний статус тайванської 
влади; адекватний статус острова на між-
народній арені тощо) вирішуються шляхом 
консультацій і переговорів (ст. 7) [16]. Разом 
із тим наразі питання взаємин КНР і Тайва-
ню залишається відкритим. Підтвердженням 
цього є результати останніх президентських 
виборів (2016 р.) у Тайвані. За підсумками 
голосування лідер опозиційної Демократич-
ної прогресивної партії Цай Інвень, яка під-
тримує зміцнення незалежності країни від 
КНР, стала першою жінкою на посаді глави 
держави. Партія Гоміньдану, яка правила в 
Тайвані з 2008 р. та виступала за зміцнення 
відносин із КНР, визнала свою поразку. Ви-
борці проголосували проти економічного й 
політичного впливу КНР, яка, на їхню думку, 
є загрозою демократичного правління Тайва-
ню [17]. Зараз на території Тайваню діє Кон-
ституція Китайської Республіки (1947 р.), в 
ст. 1 якої проголошено, що Китайська Респу-
бліка являє собою демократичну республіку 
народу, керовану народом і для народу. Те-
риторіальна організація влади охоплює два 
рівні – провінційний та повітовий, на яких 
діють органи місцевого самоврядування – 
збори (Конституція ст. 112, ст. 121) [18]. 
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Щодо САР – Гонконгу та Макао, то на 
їх території діють Основні закони, які ви-
значають статус САР як місцевого адміні-
стративного району КНР, що користується 
високим ступенем автономії і перебуває під 
безпосереднім управлінням Центрального 
народного уряду (далі ЦНУ) [19; 20]. У цих 
Основних законах гарантується автономія 
у вигляді: 1) чіткої фіксації предметів віда-
ння центральної влади (зовнішні справи, 
оборона, підтримка громадського порядку);  
2) встановлення виключної компетенції САР 
у таких сферах, як економіка, освіта, наука, 
культура, спорт, релігія, праця і соціальна 
сфера; 3) закріплення права за САР само-
стійно, використовуючи назву «Гонконг, 
Китай» та «Макао, Китай», підтримувати і 
розвивати відносини й укладати договори з 
іноземними державами і регіонами та відпо-
відними міжнародними організаціями в еко-
номічній, торговій, фінансовій, грошово-кре-
дитній, спортивній, туристичній, культурній 
та інших сферах; 4) запровадження в САР 
власних органів законодавчої, виконавчої 
й судової влади; 5) встановлення права ки-
тайських громадян, які є резидентами САР, 
брати участь в управлінні державними спра-
вами тощо. Разом із тим аналіз положень цих 
Основних законів доводить обмежену само-
стійність Макао у сфері управління порівня-
но з Гонконгом. Зокрема, ЦНУ призначає і 
звільняє голову виконавчої влади, головних 
посадових осіб виконавчої влади, генераль-
ного прокурора Макао (ст. 15). 

Проте КНР поступово намагається об-
межити самоврядування Гонконгу в декіль-
кох напрямах. По-перше, в 2014 р. ЦНУ 
видав документ під назвою «Біла книга: прак-
тикум реалізації політики «одна країна, дві 
системи» в Гонконзі», зміст якого зводиться 
до популяризації зусиль КНР, спрямованих 
на забезпечення процвітання і розвитку Гон-
конгу. У документі міститься сучасне повне 
й точне розуміння політики «одна країна, дві 
системи»», суть якої відбивається в необхід-
ності найшвидшої інтеграції Гонконгу під 
суверенітет КНР [21]. По-друге, влада КНР 
в 2014 р. ініціювала виборчу реформу, в ре-
зультаті якої процес виборів у Гонконзі, віро-
гідно, потрапить під подвійний «адміністра-
тивний фільтр Пекіна», тобто влада КНР 
затверджуватиме і список кандидатур, і са-
мого переможця. Через це Гонконг охопили 
масові протести («революція парасольок»). 
Однак влада КНР відмовилась іти на будь-
які серйозні поступки [22]. У 2015 р. виборча 
реформа, запропонована КНР для Гонконгу, 
була відхилена Законодавчим радою САР 
[23]. Оцінюючи ці події, аналітики підкрес-
люють, що Пекін розглядає протести як по-

тенційний виклик однопартійній системі, а 
також побоюється, що будь-який політичний 
компроміс може створити небезпечний пре-
цедент і спровокувати розлад в інших регіо-
нах. Щодо виборчої реформи, то Пекін буде 
проштовхувати подібні реформи нескінчен-
но, поки не отримає бажаний результат [24].

Висновки

Підсумовуючи проведене дослідження, 
варто зазначити таке. Важливими конститу-
ційно-правовими засадами, які визначають 
природу самоврядування (місцевої автономії) 
в КНР, є державний суверенітет і принцип 
«одна країна – кілька систем». Ці консти-
туційні підвалини дозволяють сформувати 
гнучкі асиметричні відносини центру і скла-
дових частин країни, які передбачають різний 
ступень самоврядування (місцевої автономії)  
адміністративно-територіальної одиниці. 
Самоврядування (місцева автономія) являє 
собою закріплення за кожною складовою 
частиною держави виняткової функції та нео-
днакового обсягу компетенції. Нині у сфері 
самоврядування відбуваються реформи по на-
ростаючий, зміст яких полягає у перенесенні 
позитивного досвіду реалізації автономії одних 
регіонів на інші. Отже, зміцнення самовряду-
вання (місцевої автономії) сприяє поступовій 
адміністративній і фінансовій децентралізації 
публічного управління в КНР. Думаємо, що 
китайський досвід теорії та практики самовря-
дування (місцевої автономії) доцільно враху-
вати в сучасних умовах реформування терито-
ріальної організації влади в Україні. 
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Рассмотрены конституционно-правовые основы самоуправления (местной автономии) в КНР. 
Раскрыты особенности конституционно-правового регулирования государственно-региональных 
отношений в КНР. Определили основные правовые формы самоуправления (местной автономии) в 
КНР. Освещены проблемы в сфере реализации права на управление местными делами в КНР.

Ключевые слова: государственно-региональные отношения, КНР, конституционно-правовые 
основы, местная автономия, самоуправление, управление местными делами.

The constitutional and legal basis of the self-government (local autonomy) in China has been considered. 
Features of the constitutional and legal regulation of state-regional relations in China have been exposed. 
Basic legal forms of self- government (local autonomy) in China have been proved. Problems in the area of 
the right to governance local affairs in China have been substantiated.

Key words: China, constitutional and legal bases, governance local affairs, local autonomy,  
self-government, state-locale relations.


