
 

 

Міністерство освіти і науки України  

Державний вищий навчальний заклад  

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  

університет імені Григорія Сковороди» 

 

 

 

 

 

ГАО ВЕЙЧЖЕНЬ 

 

 

 

 

УДК 1: 316.3: 339.9 (043.3) 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ СУСПІЛЬСТВА СХІДНОЇ АЗІЇ: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

 

 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 

 

 

 

 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата філософських наук  

 

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав – 2020 

  



2 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі соціальної філософії, філософії освіти та освітньої 

політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Міністерства освіти і науки України.  

 

Науковий керівник    доктор філософських наук, професор 

   Свириденко Денис Борисович, 

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова,  

професор кафедри методології науки та 

міжнародної освіти. 

 

Офіційні опоненти:   доктор філософських наук, професор 

   Гаєвська Оксана Борисівна, 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»,  

завідувач кафедри соціології 

       

   доктор філософських наук, доцент 

   Стовпець Олександр Васильович,  

 Одеський національний морський 

університет, 

доцент кафедри кримінального і 

адміністративного права 

 

Захист відбудеться 5 лютого 2021 року о 1400  на засіданні спеціалізованої 

вченої ради К 27.053.05 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: вул. 

Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

за адресою: вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401. 

 

Автореферат розісланий 5 січня 2021 року. 

 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради                    Н.Ф. Юхименко 

   



 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Суспільства Східної Азії є надзвичайно 

складним і суперечливим предметом соціально-філософського пізнання, 

адже їх розвиток має динамічний характер. У знаковій роботі Джо 

Стадвелла «Чому Азії вдалося» (2013) окреслено ряд важливих проблем 

зміни глобального цивілізаційного лідерства. Крізь призму причин 

стрімкого економічного злету Китаю та інших країн Східної Азії , 

піднімаються суперечливі теми керування економікою та суспільством з 

боку держави. Тривалий час українська соціально-філософська традиція 

аналізувала здебільшого західні зразки соціального, практично залишаючи 

поза увагою східну цивілізацію. Сучасні дослідження у полі соціальної 

філософії мають заповнити цю прогалину, упорядкувати та узагальнити 

суперечливу систему чинників розвитку суспільного організму в цьому 

регіоні, визначити, які є первинними, а які вторинними, якими є їх функції, 

при цьому не допускаючи будь-якої універсалізації чи абсолютизації. Окрім 

цього, актуальність дослідження інноваційних суспільств Східної Азії 

обумовлена низкою причин. По-перше, у будь-якому суспільстві не можна 

однозначно відділити матеріальне від ідеального, об’єктивне від 

суб’єктивного, а старе від нового. Вони часто переплітаються за принципом 

ризоми, обмінюються ролями, що вимагає від дослідника 

міждисциплінарного та полікультурного підходу до соціальної 

проблематики. По-друге, як відомо, діяльність є одним із основних способів 

існування соціального, адже саме діяльністю людина перетворює природу, 

створюючи таким чином особливий вимір – культуру. Аналогічно, 

інноваційна діяльність розглядається як засіб формування інноваційного 

соціального виміру життя. По-третє, система суспільних відносин у своїй 

цілісності може бути визначена через категорією «дух епохи», що 

традиційно розуміється як концептуальне узагальнення найвагоміших 

досягнень людства. Саме «дух епохи» конструює теоретичну модель 

традиційного або інноваційного суспільства, синтезуючи різноманітні 

соціальні процеси, які не є однорідними у різних країнах і регіонах світу. 

По-четверте, єдиною й незаперечною основою інноваційного суспільства є 

людина як самоціль суспільно-історичного розвитку. Тому, доцільно 

розглянути, що ж є рушійною силою волі до змін людини або соціальних 

груп різного масштабу у країнах східноазійського регіону, який, здавалося 

б, є рельєфно традиціоналістським за своїм укладом. По-п’яте, суспільства 

Східної Азії останніми десятиліттями демонструють випереджуючі темпи 

інновацій в усіх сферах буття суспільства: від економіки до політики, від 

науки до виробництва, від технологій до бізнесу. Це вимагає аналізу 

ціннісних засад їх інноваційної культури, порівняння її з інноваційними 

суспільствами Заходу з метою всебічного вивчення теоретичних побудов та 

ідеологічних принципів суспільного розвитку. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Проблема виявлення 

закономірностей розвитку суспільства, діалектика традиційного та нового 
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завжди були в центрі філософських досліджень. Однак, останніми 

десятиліттями у предметному полі соціальної філософії все частіше 

використовують поняття «інновації» та «інноваційне суспільство». Ці 

концепти стрімко увійшли у науковий, політичний, мас-медійний дискурс 

та побутовий ужиток, проте, значення цих термінів залишається 

неоднозначним та дискусійним. Сутність інновацій по різному визначають 

філософи, економісти, політологи, соціологи, антропологи, культурологи, 

мистецтвознавці та представники інших галузей.  

Авторитетні дослідники генезису та еволюції поняття «інновація» 

Р. Гарсія та Р. Калантоне обробили понад п’ятсот документів із 

заголовками, що містять термін «інновація» від часів Реформації до кінця 

ХІХ ст.: памфлети, публічні виступи, проповіді, закони, прокламації та 

декларації. Вони також проаналізували значну кількість джерел із 

відповідними назвами від початку ХХ ст. аж до 1975-80 рр., коли почала 

викристалізовуватися ідея стосовно революційної ролі та значення 

інновацій. У стародавні часи, зокрема, в Античній Греції, поняття 

«інновації» мало б політичну конотацію та означало б зміну існуючого 

порядку; римляни більше послуговувалися терміном «новизна» і надавали 

йому здебільшого негативного значення. До цієї проблеми зверталися ще 

античні мислителі Платон та Аристотель.  

Саме слово «інновація» отримало поширення наприкінці ХІІІ ст. у 

Франції та Англії, а також у другій половині ХІV ст. в Італії. Реформація 

була поворотним моментом у еволюції концепції інновації (католики 

звинувачували протестантів як новаторів). Однак, обсяг поняття 

«інновація» поширився на інші сфери життя: спочатку – політичну, а 

згодом, і соціальну. До ХІХ ст. включно цей термін мав, залежно від 

контексту та світоглядно-аксіологічної позиції автора, негативну, 

нейтральну або позитивну конотацію. І лише на початку ХХ ст. він набув 

ширшого вжитку і почав використовуватися у праві, освіті, літературі, 

мистецтві, медицині, соціальних науках, та став асоціюватися із такими 

поняттями, як ініціатива, підприємництво, креативність тощо.  

Переважна більшість учених датує початок системного дослідження 

феномену інновацій виданням у 1934 р. праці Й. Шумпетера «Теорія 

економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка 

тa економічного циклу», у якій визначено п’ять типів інновації у 

промисловості. Після Другої світової війни увага до інновацій різко зростає 

разом з кількістю теоретичних досліджень та різноманітністю підходів. 

Зокрема, у 1954 р. П. Друкер у праці «Практика менеджменту» відніс 

інновацію до однієї з двох головних функцій будь-якої організації. 

У другій половині ХХ ст. поступово термін «інновація» часто 

інтерпретується як «соціальна інновація», виходячи за межі своїх суто 

економічних та технологічних інтерпретацій. Дослідники вважають, що 

концепція соціальних інновацій виникла в процесі критики традиційних 

теорій інновацій, що орієнтувалися, насамперед , на матеріально-
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технологічні винаходи, наукові знання та економічне обґрунтування 

нововведень (Ф. Фукуяма, Д. Белл, Е. Тоффлер, Б. Кок та ін.). 

Найчастіше соціальні інновації як концепт використовуються при 

розробці проблематики розбудови соціального блага, високих соціальних 

стандартів тощо (Д. Филлс, К. Дейглмейєр та Т. Міллер та ін.).  

Досить розвинуті дослідження політичних інновацій. Останнім часом 

вони отримали новий імпульс у дослідженнях через неспроможність країн 

розвинутої демократії ефективно впоратися з глобальними викликами 

(Е. Доган, А. Мішелс, Г. Сміт, Р. Гудін, Й. Дрізек, Е. Соренсен, В. Руденко 

та ін.). 

В останні роки монографічні дослідження з досліджуваної 

проблематики опублікували такі українські дослідники як В. Андрущенко, 

В. Кремень, В. Кушерець, С. Пирожков та ін. У філософському дискурсі 

останніх років захищено низку дисертаційних досліджень, авторами яких є  

О. Гаєвська, І. Курок, О. Кузьмічова, І. Руденко, О. Сандига, О. Стовпець, 

О. Чумак та ін. Методологічно цінними для осмислення проблематики 

інновацій у суспільному розвитку є роботи О. Полисаєва, С. Рика, 

О. Скубашевської, М. Степика, Д. Свириденка, М. Стадника, Л. Харченко та 

ін. 

Не зважаючи на досить помітний обсяг наукових публікацій щодо 

інноваційних суспільств загалом та Східної Азії зокрема, відмітимо, що 

основний їх корпус складають галузеві праці з економіки, політології, 

державного управління та інших наук, а ось у предметному полі соціальної 

філософії ця тема практично не розглядалась.  Суперечність між 

актуальністю вирішення цих завдань та недостатній рівень їх розробленості 

у філософській літературі обумовили тематику дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідної теми кафедри 

соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Філософська парадигма 

глобальних трансформацій суспільства і освіти: теоретичні та прикладні 

аспекти» (номер державної реєстрації 0117U004972). Тема дисертаційного 

дослідження затверджена та уточнена Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол №7 від 08 

грудня 2015 р. та протокол №13 від 17 травня 2018 р.). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у філософській 

концептуалізації принципів розвитку інноваційних суспільств Східної Азії в 

умовах сучасних соціокультурних трансформацій. 

Досягнення вказаної мети потребуватиме розв’язання наступних 

дослідницьких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження концепцій 

інноваційного суспільства; 

- визначити сучасні методологічні підходи дослідження інноваційних 

суспільств; 
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- проаналізувати аксіологічний зміст принципів інноваційного розвитку 

Китаю;  

- дослідити особливості інноваційних суспільств Японії, Південної Кореї, 

Сінгапуру, Тайваню та Малайзії; 

- здійснити антиципацію потенціалу інноваційних суспільств Східної Азії 

у соціокультурній динаміці ХХІ ст.; 

- проаналізувати роль освіти та науки у інноваційних суспільствах 

східноазійського регіону; 

- дослідити потенціал застосування досвіду країн Східної Азії для 

розбудови інноваційного суспільства в Україні. 

Об’єктом дослідження є інноваційні суспільства Східної Азії як 

соціокультурний феномен.  

Предметом дослідження є засадничі чинники становлення та ціннісний 

зміст інноваційних суспільств Східної Азії в умовах сучасних соціокультурних 

трансформацій. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснено із 

застосуванням низки загальнофілософських і загальнонаукових принципів. У 

руслі дослідницьких завдань знайшли свої застосування підходи системного та 

структурно-функціонального аналізу. Вони дозволили нам інтерпретувати 

інноваційні суспільства у вигляді багатовимірної системи із притаманними їй 

закономірностями. У ній різні складові, доповнюючи одна одну, спричиняють 

кумулятивний ефект, який співзвучний арістотелівській тезі про те, що ціле є 

більшим ніж сума його частин. Виходячи із цієї позиції, аналіз інноваційних 

суспільств неможливий без дослідження суспільних інституцій, що їх 

складають, але, в той же час, сам феномен інноваційного суспільства є чимось 

більшим. Системний підхід виявляє у інноваційних суспільствах складні 

протиріччя та дозволяє проникнути у їх логіку. З одного боку, інновація 

виступає засадничою цінністю суспільства, що формує потенціал розвитку 

(зміна як джерело прогресу). З іншого боку, ускладнений характер носить 

пошук механізмів забезпечення балансу інновації та традиції у суспільній 

практиці, адже остання визначає та лімітує, наскільки нове співмірне та 

необхідне для вже існуючої системи. 

У дослідженні інноваційних суспільств широко використовувався метод 

порівняльного аналізу. Саме він виявився доречним у контексті потреби 

розгляду Східної Азії як цілісного соціокультурного явища, так і необхідності 

дослідити східноазійських інноваційних практик у конкретних суспільствах 

Китаю, Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Тайваню та Малайзії. Ці 

суспільства у різний за змістом, проте однаково ефективний за формою, спосіб 

демонструють, як традиційна культура перетворюється на інноваційну. 

Аналізуючи, що в цьому досвіді є спільне, загальне, а що особливе, унікальне, 

нами продемонстровано, якими є їх основні ціннісні імперативи розвитку 

Східної Азії в соціокультурній трансформації ХХІ ст. 

У роботі також використовувався метод абстрагування, що дозволив 

завдяки відволіканню від другорядних властивостей та відношень об’єкта 



7 

 

дослідження, зосередити фокус дослідницької оптики на тих властивостях 

та відношеннях, які є безпосереднім предметом нашого наукового 

дослідження – на принципах виникнення, розвитку та ціннісному змісті 

інноваційних суспільств Східної Азії в умовах сучасних соціокультурних 

трансформацій. Абстрагування сприяло пізнанню сутності інноваційних 

суспільств, і, хоча нам не вдалося подолати деяку схематичність у 

відображенні соціальної дійсності у цих країнах, але саме це і забезпечило 

більш глибоке вивчення окремих аспектів, які є принциповими і 

визначальними. Метод абстрагування використовувався в дисертаційній 

роботі паралельно із підходами методу узагальнення, синтезу, аналізу тощо .  

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в дисертації 

здійснено філософську концептуалізацію принципів розвитку інноваційних 

суспільств Східної Азії в умовах сучасних соціокультурних трансформацій. 

Вперше: 

- здійснено філософську концептуалізацію феномену інноваційного 

суспільства «східноазійського типу» у предметному полі соціальної 

філософії. Вдалося продемонструвати, що процес розвитку і 

функціонування інноваційного суспільства має три фундаментальних рівні. 

Перший з них являє собою процес об’єктивної саморегуляції, що 

забезпечує інноваційно-орієнтований тип суспільних відносин, наявність 

свободи як цінності, зокрема вільного вибору способу політичного, 

економічного та духовного буття суспільства, різноманітність форм його 

репрезентації. Другий рівень полягає у регулюванні процесів розвитку 

інноваційного суспільства його інститутами, які є основними 

структурами, зокрема, державою та гілками влади. Третій рівень – це 

свідоме саморегулювання особистістю свого інноваційного потенціалу, 

його самореалізація і самопрезентація. Усі три рівні не є ієрархічно 

підпорядкованими, а перебувають у діалектичній взаємодії; 

- визначено методологічні підходи дослідження інноваційних суспільств, 

зокрема запропоновано авторську типологію форм існування інновацій: 1) 

інноваційність як ідеал (у цьому розумінні, інновації можуть бути як 

представленими у соціальній практиці, так і бути її перспективними явищами); 

2) інноваційність як норма (прагматична імплементація інноваційних ідей у 

площину науково-технологічної та суспільної практики, у домінуючий тип 

культури, в економічну свідомість, у переважний спосіб ведення бізнесу тощо); 

3) інноваційність як індивідуальна якість особистості (орієнтованість на нове 

у громадських і політичних справах, у суспільному житті тощо). 

Уточнено:  

- аксіологічний зміст принципів розвитку інноваційного суспільства 

Китаю, зокрема, показано, що потужна державна політика, співпраця уряду та 

бізнесу спрямовані на перехід від концепції «Made in China» до «Created in 

China». Сучасне китайське суспільство пройшло тривалий шлях трансформацій 

і сьогодні успішно поєднує цінності західної моделі ризик-орієнтованого 

підприємництва та традиційні китайські цінності, а саме етико-релігійну 
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доктрину конфуціанства як основу ідентичності сучасного громадянина 

Китайської Народної Республіки, що знайшло втілення в державному 

регулюванні інноваційних процесів (Система Соціального Кредиту тощо); 

- особливості інноваційних суспільств Японії, Південної Кореї, 

Сінгапуру, Тайваню та Малайзії, зокрема, виокремлено чотири аспекти 

розвитку:  1) інтелектуального капіталу нації шляхом освіти та професійної 

підготовки;  2) людського капіталу – через організацію навчання протягом 

життя на рівні особистості та організацій; 3) соціального капіталу – через 

розвиток технологій електронного врядування та високого рівня інформатизації 

комунікації в соціальних процесах; 4) організаційного та споживчого капіталу – 

через створення нових технологій та економічних продуктів із відомою та 

позитивною репутацією; 

- можливості застосування досвіду країн Східної Азії для розбудови 

інноваційного суспільства в Україні. Зокрема, показано, що особливо цікавими 

для України є ті елементи східноазійської моделі, які базуються на традиціях, 

оскільки українське суспільство також певною мірою є традиціоналістським. 

Також, евристичними виявились ідеї коеволюції науки, держави та бізнесу, ідеї 

соціальної рівності, прагнення до відсутності значної майнової стратифікації, 

чого не спостерігається в Україні. Впровадженню конкретних інновацій мають 

передувати культурологічні дослідження, аналіз їх аксіологічного змісту та їх 

співмірності із культурним ландшафтом України. 

Набуло подальшого розвитку: 

- уявлення про потенціал інноваційних суспільств Східної Азії у 

соціокультурній динаміці ХХІ ст. Зокрема, показано, що будь-яка нова модель є 

продуктом існуючих концепцій, але вона ніколи не буде знаходитися в повній 

залежності від базового дискурсу. Так, хоча нові дискурси ніколи повністю не 

перекриваються з культурою, яка їх створила, але при цьому з’являються нові 

феномени сучасного технократичного суспільства. Завданням гнучкої 

інноваційної моделі є не заперечення, а залучення елементів, каталізуючих 

інновації, саме з традиційної культури.  

- розуміння ролі освіти та науки у інноваційних суспільствах 

східноазійського регіону. Зокрема, виокремлено три аспекти: по-перше, наука 

стала прагматично орієнтованою; по-друге, наукові знання втілюються в 

людському капіталі; по-третє, успіх інноваційної стратегії залежить від 

політичного лідерства та ефективної співпраці з бізнесом. Також доведено 

взаємозалежність формування «soft skills» та підвищення ролі науки та освіти 

як стратегічного потенціалу. 

Практичне значення дослідження полягає у вивченні особливостей 

інноваційних суспільств Східної Азії та обґрунтуванні можливостей 

використання їх досвіду в Україні. Доведено, що прорив у побудові 

інноваційного українського суспільства може відбутися лише в тому випадку, 

якщо Україна зможе організувати власну зовнішню політику – не лише щодо 

відносин з Європейським Союзом, але й у відносинах із високорозвиненими 
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країнами Азії – насамперед з Китаєм, а також з Японією, Південною Кореєю, 

Сінгапуром, Тайванем, Малайзією та іншими. 

Запропоновані висновки та пропозиції можуть бути використані для 

розробки стратегічних документів, які б ставили визначальною метою 

інноваційний розвиток України, при розробці нормативно-правових актів та 

аналітичних матеріалів з цих питань. 

Також матеріали можуть використовувавсь у освітньому процесі, 

зокрема, при викладанні курсу філософії, соціальної філософії, культурології, 

ряду інших дисциплін (економіки, суспільної географії, міжнародних відносин 

та регіональних студій тощо).  

Апробація результатів дослідження. Дисертаційна робота має достатній 

рівень теоретичної та практичної апробації. Вона розглядалась і була 

рекомендована до захисту кафедрою соціальної філософії, філософії освіти та 

освітньої політики Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Ключові положення дисертації доповідались авторкою на 

низці наукових конференцій, семінарів, у тому числі й міжнародних, зокрема: 

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Формування духовної 

безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми» (24 травня 

2017 р., м. Київ), Міжнародна наукова конференція «Традиційні та інноваційні 

підходи до наукових досліджень» (10 квітня 2020 р., м. Луцьк), ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Наукові пошуки: актуальні дослідження, 

теорія та практика» (30 квітня 2020 р., м. Київ), Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Молода наука – 2020: соціально-освітні 

розвідки» (20 травня 2020 р., м. Київ), Міжнародна наукова конференція 

«Контроверза глобальної та національної перспектив у міжнародних 

відносинах» (25 червня 2020 р., м. Львів) та інші. 

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 8 публікаціях, з 

них: 4 наукові статті, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях з 

філософських наук, 1 – стаття в іноземному виданні, яке включено до 

міжнародних наукометричних баз, 3 – інші публікації. 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети дослідження, 

дисертаційна робота складається з анотації, змісту, вступу, трьох розділів 

(поділених на 8 підрозділів), висновків до розділів, списків використаних 

джерел до розділів (разом 232 найменування), загальних висновків. Загальний 

обсяг дисертації – 219 сторінок, основна частина дисертації – 176 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовуються основні аспекти дослідження – актуальність 

теми наукової розробки, об’єкт, предмет, мета і завдання, також розкриваються 

методологічні засади дослідження, формулюються концептуальні положення 

новизни, висвітлюється практичне значення дослідження, апробація 

результатів, публікації, структура та обсяг дисертаційного дослідження. 

У першому розділі – «Інноваційне суспільство як предмет соціально-

філософського аналізу» – досліджуються основні теоретико-методологічні 
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засади поставленої проблеми, з’ясовуються  витоки та розвиток концепцій 

інноваційного суспільства, а також визначаються методологічні підходи до 

рефлексії сутності інноваційного суспільства у філософському дискурсі. 

Підрозділ 1.1. – «Генезис та розвиток концепцій інноваційного 

суспільства» – присвячено аналізу ґенези уявлень про інноваційне суспільство. 

Доведено, що в умовах глобалізації посилюється конкуренція щодо створення і 

запровадження інновацій, які, зокрема, в контексті пандемічних викликів, 

набувають нових форм кооперації їх суб’єктів, формують нову етику 

відповідальності за їх розробку. Зміст поняття «інновація» перманентно 

трансформується від політичної конотації в епоху Античності, негативного 

смислу часів Реформації до економічних і науково-технологічних елементів 

сучасності. Серед основних типів нововведень виділяють наступні: товар, 

процес, організація, маркетинг. Крім цього, розрізняють соціальні (спрямовані 

на соціальні цілі та благо), політичні (реалізація ідей різних теорій демократії), 

філософські (зміна світоглядно-аксіологічних орієнтирів людства) інновації. 

Побудова нової ієрархії останніх постане рушійною силою у формуванні 

глобальних стратегічних інновацій. На основі аналізу виявлено, що сучасні 

інновації існують у наступних формах: 1) як процес об’єктивної саморегуляції, 

що включає тип суспільних відносин, наявність свободи як цінності; 2) як 

регулювання процесів розвитку інноваційного суспільства його інститутами, 

зокрема державою; 3) як свідоме саморегулювання особистістю свого 

інноваційного потенціалу.   

У підрозділі 1.2. – «Сучасні методологічні підходи дослідження 

інноваційних суспільств» увага зосереджена на дослідницькому інструментарії, 

який є найбільш евристичним для дослідження такого складного феномена як 

інноваційне суспільство. Методи дослідження інноваційних суспільств 

включають оцінку кількісних показників (фінансування, частка інноваційних 

структур та реалізованої продукції, привабливість для інвесторів) та 

розробленість законодавства у цій сфері. Інноваційний потенціал людських 

ресурсів аналізується крізь призму рівня освіченості, наявності кваліфікованих 

кадрів, якості ринку праці, освітньої й наукової інфраструктури, патентної 

активності населення. Крім цього, важливе значення мають: лідерство, 

організаційна культура, менеджмент та стратегія інноваційної діяльності. 

Запропоновано авторську типологію інноваційності: 1) інноваційність як ідеал; 

2) інноваційність як норма; 3) інноваційність як індивідуальна якість 

особистості. 

У другому розділі – «Аксіологічний зміст інноваційних суспільств 

Східноазійського регіону» – дослідницька оптика фокусується на цінностях 

ключових країн регіону, насамперед, Китайської Народної Республіки, а також 

Японії, Сінгапуру, Південної Кореї, Тайваню та Малайзії. 

У підрозділі 2.1. – «Інноваційне суспільство Китаю в контексті протиріч 

традиційних та модернових цінностей» – проаналізовано успіхи китайського 

суспільства у вирішенні проблеми стрімкого впровадження інновацій у всі 

сфери суспільного життя. Показано механізми, які використовує держава для 
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подолання серйозної для китайської ментальності ситуацію переоцінки 

значення віку та досвіду, соціальної деструкції традиційних поведінкових 

стереотипів. Ефективність інноваційної політики Китаю пояснюється також 

феноменом специфічного алгоритмічного мислення, яке формувалось 

тисячоліттями під впливом конфунціанської світоглядної доктрини. Разом із 

тим, принцип гармонії соціального та індивідуального знаходить відбиток у 

реалізації державних стратегій інноваційного розвитку. У підрозділі розглянуто 

можливості Системи Соціального Кредиту, в якій реалізується оцінювання 

повсякденного життя індивіда штучним інтелектом за показниками та 

критеріями, що визнані справедливими більшістю сучасного китайського 

суспільства. Реалізація такої системи сприяє консолідації конкретних кроків 

інноваційного китайського суспільства, забезпечує аналітичним матеріалом для 

соціального прогнозування, створює необхідні резерви для досягнення 

загальних цілей та реалізації національної стратегії. 

У підрозділі 2.2. – «Інноваційне суспільство Японії: культурні передумови 

та стратегії становлення» показано, що традиційні риси японської 

ментальності, такі як колективізм у досягненні мети та персональна емоційна 

закритість, на сучасному етапі трансформуються у протиріччя відкритості / 

захищеності інформації. Так, концепція про доступність інноваційних наукових 

розробок широкому колу зацікавлених осіб («open science» – відкрита наука) та 

необхідність захисту авторських прав, персональних даних тощо становить 

досить серйозне протиріччя для подальшого реформування в контексті 

інновацій. Впровадження інновацій в контексті глобальних проблем сучасності, 

таких як зміни клімату, бідність, адаптація до глобальної економіки тощо, 

потребують одночасно виваженості, стрімкості та масштабності. Традиційна 

японська культура культивує стійкість та витримку людського духа. Тому 

впровадження інновацій відбувається на тлі японської дисциплінованості та 

високого рівня самоорганізації за умови чіткого фахового підходу до реалізації 

професійної діяльності та японської культури, що схвалює цінність авторитету 

та субординацію. Тому інновації в японському суспільстві поширюються 

швидко, системно та фактично не зустрічають опору з боку громадськості. 

Притаманна японському суспільству згуртованість, прагнення до співпраці та 

взаємодії, пояснює здатність здійснювати пошук оптимальних моделей 

впровадження інновацій. 

У підрозділі 2.3. – «Інноваційне суспільство у Сінгапурі, Південній Кореї, 

Тайвані та Малайзії» – виявлено, що ці країни мають як спільні так і відмінні 

риси у ставленні до інновацій. Спільним є те, що ці традиційні суспільства, 

обравши шлях на оновлення, в основі змін артикулювали людину. Це означає 

інтеріоризацію потреби на оперативні зміни в адаптивних практиках, у 

практиках життєдіяльності. Наприклад, успіх Сінгапуру в формуванні 

інноваційного суспільства пояснюється проникненням переконання про 

необхідність інновацій у суспільну свідомість, в ментальність населення та 

матрицю соціальних практик. Неможливо сформувати інноваційну економіку 

на базі суспільства з архаїчними поглядами на світ. Управління соціумом в 
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контексті впровадження інновацій актуалізує необхідність розвитку людського 

капіталу. Доведено, що інноваційне суспільство у зазначених країнах 

формується як результат системної політики держави із примноження 

інтелектуального капіталу нації шляхом освіти та професійної підготовки. 

Щодо різниці, то, наприклад  Сінгапур інвестує переважно в людський капітал 

– через організацію навчання протягом життя на різних рівнях (особистість, 

організація тощо). Південна Корея, слідуючи впливу мультикультурних 

трендів, зосередила увагу на організаційному капіталі на тлі протестантської 

культури підприємництва та винахідництва. Японія робить акцент на 

соціальному капіталі – через створення електронного уряду та інформатизації 

комунікації в соціальних процесах. Малайзія та Тайвань зробили ставку на 

споживчий капітал – через створення нових технологій та торгівельних марок із 

відомою та позитивною репутацією. Однак в усіх проаналізованих 

східноазійських країнах саме економічний пласт суспільного життя є 

лакмусовим папером впровадження інновацій, а також локомотивом їхньої 

імплементації.  

У третьому розділі – «Праксеологічні та футурологічні аспекти 

інноваційних суспільств Східної Азії» – здійснено спробу філософської 

антиципації (передбачення) майбутніх векторів розвитку цих країн у глобальній 

конкуренції із західною моделлю інноваційності.  Особливу увагу звернено на 

роль освіти та науки як ключового чинника інноваційного розвитку, а також 

показано механізми імплементації окремих прогресивних елементів в Україні. 

У підрозділі 3.1. – «Потенціал інноваційних суспільств Східноазійського 

регіону у соціокультурній динаміці ХХІ ст.» – вдалося продемонструвати, що 

провідну роль у створенні та запровадженні інновацій відіграє держава та 

урядова політика, які постійно розширюють цільову орієнтацію 

життєдіяльності суспільства. Вважається, що інновації можуть нести загрозу, 

якщо розробляються і запроваджуються без ціннісної основи. Не сама по собі 

інновація є загрозою, а люди які використовують її в своїх прагматичних 

інтересах. Тому, Східна Азія пропонує шлях інновацій, які засновані на 

цінностях. Весь розвиток суспільства стосується питання про доцільність 

виникнення будь-якого ноу-хау, чогось нового на основі існуючих традицій. 

Доведено, що у східноазійському регіоні, як і в більшості інших традиційних 

культурних осередків, інноваційний проєкт виражається у формуванні уявлень 

про природу, людину та суспільство як закономірний історичний процес і 

певний шляху розвитку, що складається з двох основних складових. Одна з них 

охоплює наш досвід і розуміння світу, інша характеризує моральний і 

політичний аспекти того, що відбувається. Це дає підстави стверджувати, що в 

середньостроковій та довгостроковій перспективі інноваційний потенціал та 

вплив країн регіону будуть постійно зростати. 

Підрозділ 3.2. – «Наука та освіта як ключові чинники інноваційного 

розвитку Східної Азії» – присвячено вивченню процесу перетворення науки в 

одну продуктивних сил інноваційних суспільств зазначеного регіону. 

Виокремлено три аспекти: 1) наука стала прагматично орієнтованою, знання 
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виробляються щоб бути «спожитими»; 2) наукові знання втілюються в 

людському капіталі, що являє собою інтенсивний чинник економічного 

розвитку та розвитку суспільства загалом; 3) успіх інноваційної стратегії країн 

регіону полягає у вдалому поєднанні діяльності політичного лідерства та 

ефективної співпраці з бізнесом, зокрема через створення консультативних рад, 

професійних асоціацій тощо. Результати цієї політики можна побачити на 

прикладі аналізу розвитку вищої освіти. Так, за даними Академічного рейтингу 

університетів світу у 2005 році у переліку ТОП-100 було 5 університетів з цього 

регіону, а в 2020 – вже 11. При чому, 6 закладів вищої освіти – з Китаю, тоді як 

у 2005 році вони не були представлені. Це показує як швидко можуть 

відбуватися зміни інноваційного середовища за умови цілеспрямованих зусиль 

державної політики, а також взаємозалежність формування «soft skills» та 

підвищення ролі науки. 

У підрозділі 3.3. – «Досвід країн Східної Азії для розбудови інноваційного 

суспільства України» – показано, що в українському суспільстві існує 

достатній потенціал інноваційності, який, однак, гальмується такими 

негативними явищами як корупція та непотизм у кадровій політиці. Тому, 

доцільно вдосконалити юридичні процедури, усунути адміністративно-

бюрократичні перепони та рішучіше боротися з корупцією (як це зроблено в 

Китаї), розвивати креативну економіку (Південна Корея, Японія) тощо, 

створювати вільні економічні зони (Сінгапур, Тайвань) тощо. Досвід 

східноазійських країн показав, що соціальний контекст інновацій є суб’єктним 

та відкритим за своєю природою. Рух інноваційних процесів є економічним, 

культурним, соціальним, психологічним та соціальним фактором розвитку як 

кожної культури окремо, так і в умовах реалізації політик 

мультикультуралізму. Східноазійський досвід показує, що на початку ХХІ ст., 

залучення людей в інноваційну діяльність і управління людським 

потенціалом – найважливіша сторона життєдіяльності держави та суспільства в 

цілому.  

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження інноваційних суспільств Східної Азії в умовах сучасних 

соціокультурних викликів, дає підстави зробити низку взаємопов’язаних 

висновків: 

1. У ході обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження 

концепцій інноваційного суспільства виявлено тріаду соціокультурних форм 

існування інновацій: 1) процес об’єктивної саморегуляції, що включає тип 

суспільних відносин із визнанням свободи як цінності; 2) регулювання процесів 

розвитку інноваційного суспільства його інститутами, зокрема державою; 3) 

свідоме саморегулювання особистістю свого інноваційного потенціалу. 

Доведено, що у філософському розумінні інноваційна культура виступає 

особливою формою складної взаємодії на різних рівнях (особистісний, 

організаційний тощо), яка ефективно реалізує механізми оновлення ціннісних 

та інших складових буття суспільства. Спираючись на ідею соціального 
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прогресу, інноваційна культура продукує значні зміни у формах та результатах 

соціальної взаємодії. Цінності інноваційної культури постають діалектичною 

єдністю національних та загальнолюдських. Вони неможливі як без цінностей 

конкретної культури (китайської, японської, корейської та ін.), так і без 

глобальних (планетарних) аксіологічних орієнтирів. Показано, що інноваційна 

культура буде виступати рушійною силою прогресу людства лише у випадку, 

коли її творчий потенціал не суперечить загальній системі цінностей, які 

вироблялися впродовж історії людської цивілізації. 

2.  Визначення сучасних методологічних підходів дослідження 

інноваційних суспільств дозволило запропонувати авторську типологію форм 

існування інновацій: 1) інноваційність як ідеал (у цьому розумінні, інновації 

можуть бути як представленими у соціальній практиці, так і бути її 

перспективними явищами); 2) інноваційність як норма (прагматична 

імплементація інноваційних ідей у площину науково-технологічної та 

суспільної практики, у домінуючий тип культури, в економічну свідомість, у 

переважний спосіб ведення бізнесу тощо); 3) інноваційність як індивідуальна 

якість особистості (орієнтованість на нове у громадських і політичних 

справах, у суспільному житті тощо). 

3. Проаналізувавши аксіологічний зміст принципів інноваційного 

суспільства Китаю, з’ясовано, що вони є синтезом цінностей західної моделі 

ризик-орієнтованого підприємництва та традиційних східних цінностей, в тому 

числі, релігійних. Процес становлення нового полягає в тому, щоб створити 

нову філософську категорію, а потім запропонувати її в якості соціального і 

релігійного орієнтира, з яким інновація може бути прийнята як елемент 

національної культури. Вивчення досвіду на прикладі стратегій розвитку 

інноваційності Китаю показує, що впроваджувана в суспільстві культура 

пов’язана з етико-релігійною доктриною конфуціанства, зокрема вона відіграє 

важливу роль у формуванні ідентичності індивіда, який володіє специфічним 

алгоритмічним мисленням. Обґрунтовується теза, що Система Соціального 

Кредиту, яка застосовується в Китаї, відображає гармонію соціального та 

індивідуального, адже оцінювання показників повсякденного життя індивіда 

здійснює штучний інтелект за спільними критеріями, що визнані 

справедливими більшістю сучасного китайського суспільства. Потужна 

державна політика, співпраця уряду та бізнесу спрямовані на перехід від 

концепції «Made in China» до «Created in China».  

4. Дослідивши особливості інноваційних суспільств Японії, Південної 

Кореї, Сінгапуру, Тайваню та Малайзії, доведено, що ці традиційні суспільства, 

обравши шлях на оновлення, в основі змін артикулювали людину. Так, у 

Південній Кореї важливою передумовою нової інноваційної архітектури 

суспільства постала етична доктрина протестантизму, яка легітимізує у 

суспільстві інноваційно-підприємницький тип мислення. Відмічені сутнісні 

зміни в адаптивних практиках, у практиках життєдіяльності, які свідчать про 

поширення необхідності інновацій у суспільній свідомості. Завдяки 

цілеспрямованій політиці держави в ментальності населення та матриці 
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соціальних практик поняття «інновація» втратила пейоративне значення, яке 

мала в традиційному суспільстві. Інноваційне суспільство у країнах цього 

регіону формується як результат системної політики держави із примноження 

інтелектуального капіталу нації шляхом освіти та професійної підготовки. 

Разом із тим, наявні також і національні відмінності в цих країнах: якщо 

Південна Корея зосередила увагу на мультикультурному організаційному 

капіталі, а Японія – на соціальному, то Малайзія та Тайвань зробили ставку на 

споживчий капітал. Щодо Сінгапуру, то ця країна пріоритетним визначає 

інвестиції в розвиток людського та інтелектуального капіталу.  

5. Антиципація потенціалу інноваційних суспільств Східної Азії у 

соціокультурній динаміці ХХІ ст. виявила, що провідну роль у створенні та 

запровадженні інновацій відіграє держава та урядова політика, які постійно 

розширюють цільову орієнтацію життєдіяльності суспільства, сприяючи 

підвищенню рівня його саморегулювання, але, до певної міри політично 

коригуючи окремі форми його організації. У цих країнах – насамперед в Китаї 

та Японії – відбувається процес постійного моніторингу інновацій та контролю 

«керованих криз», їх прогнозування, аналіз причин і варіантів розвитку подій, 

періодичне оновлення понятійного апарату і правил. Це дає підстави 

стверджувати, що в середньостроковій та довгостроковій перспективі 

інноваційний потенціал та вплив країн регіону будуть постійно зростати. 

6. Аналіз ролі освіти та науки у інноваційних суспільствах 

східноазійського регіону продемонстрував, що за останні десятиріччя процес 

перетворення науки в значний трансформаційний чинник здійснювався у трьох 

взаємопов’язаних векторах. По-перше, наука стала прагматично орієнтованою, 

результати наукових досліджень та розробок швидко втілюються в техніці та 

технологіях, тобто наука стає продуктивною силою економіки і драйвером 

інноваційного суспільства. По-друге, наукові знання відповідним чином 

пов’язані із кадровим потенціалом, окремих цінностях та світогляді 

особистості. Освіта, творчі здібності, духовний розвиток стають основою 

економічного росту, а особистісна орієнтація науки – виробничою силою. По-

третє, успіх інноваційної стратегії країн регіону полягає у вдалому поєднанні 

діяльності політичного лідерства та ефективної співпраці з бізнесом, а саме 

комерціалізації науки та технологій. На державному рівні значна увага 

приділяється стимулюванню комунікації та колаборації наукової спільноти, 

створені ради та консорціуми взаємодії науковців, представників бізнес-

структур та виробничої галузі. 

7. Дослідження особливостей застосування досвіду країн Східної Азії для 

розбудови інноваційного суспільства в Україні показало, що тут доцільно, за 

зразком Китаю, вдосконалити юридичні процедури, усунути адміністративно-

бюрократичні перепони та рішучіше боротися з корупцією. Філософія 

інновацій в Україні за південнокорейським зразком повинна базуватися на 

принципах креативної економіки. Досвід інноваційного суспільства Сінгапуру 

цікавий для України в розрізі побудови невеликих локальних вільних 

економічних зон, наприклад, у таких містах як Одеса. Загалом, прорив у 
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процесі міжнародної інтеграції може відбутися лише в тому випадку, якщо 

Україна зможе переосмислити вектори зовнішньої політики, гармонізуючи 

відносини з Європейським Союзом, та ініціюючи плідну міждержавну 

співпрацю із високорозвиненими країнами Східної Азії (Китаєм, Японією, 

Південною Кореєю, Сінгапуром та іншими), які мають дещо недооцінений 

потенціал станом в українських стратегіях станом на сьогодні. Разом із тим, 

перенесення досвіду інноваційних суспільств має носити виважений характер, 

спираючись на конкретні культурологічні дослідження, адже інновації значною 

мірою детермінються аксіологічними чинниками, які є відмінними у різних 

культурах. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Гао Вейчжень. Інноваційні суспільства Східної Азії: соціально-

філософський аналіз. – Рукопис, 219. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2020; 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». – Переяслав, 2020. 

У дисертаційній роботі здійснено філософську концептуалізацію 

феномену інноваційного суспільства «східноазійського типу» у предметному 

полі соціальної філософії. Через аналіз генезису змісту поняття «інновація», 

було показано, як він перманентно трансформується від політичної конотації в 

епоху Античності, негативного смислу часів Реформації до економічних і 

науково-технологічних елементів сучасності. Вдалося продемонструвати, що 

процес розвитку і функціонування інноваційного суспільства має три 

функціональних рівні. Показані особливості можливості застосування досвіду 

країн Східної Азії для розбудови інноваційного суспільства в Україні, зокрема, 

наголошено, що особливо цікавими для України є ті елементи моделі Східної 

Азії, які базуються на традиціях, оскільки українське суспільство є також 

досить традиціоналістським. Показано, що перенесення досвіду інноваційних 

суспільств різних країн та культур має носити виважений характер, спираючись 

на конкретні культурологічні дослідження, адже інновації значною мірою 

детермінуються аксіологічними чинниками, які є відмінними у різних 

культурах. 

Ключові слова: інновація, інноваційне суспільство, Східна Азія, 

інноваційна особистість, цінності інноваційного розвитку, інноваційна 

економіка. 

 

 Гао Вейчжень. Инновационные общества Восточной Азии: 

социально-философский анализ. – Рукопись, 219. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова. – Киев, 

2020; ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический 

университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2020. 

В диссертационной работе осуществлено философскую 

концептуализацию феномена инновационного общества «восточноазиатского 

типа» в предметном поле социальной философии. Через анализ генезиса 

содержания понятия «инновация», было показано, как он перманентно 

трансформируется от политической коннотации в эпоху Античности, 

негативного смысла времен Реформации до экономических и научно-

технологических элементов современности. Удалось показать, что процесс 

развития и функционирования инновационного общества имеет три 
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функциональных уровня. Показаны особенности возможности применения 

опыта стран Восточной Азии для развития инновационного общества в 

Украине, в частности, отмечено, что особенно интересными для Украины 

являются те элементы модели Восточной Азии, которые основаны на 

традициях, поскольку украинское общество также является достаточно 

традиционалистским. Показано, что перенос опыта инновационных обществ 

разных стран и культур должно носить взвешенный характер, опираясь на 

конкретные культурологические исследования, ведь инновации в значительной 

степени детерминируются аксиологическими факторами, которые являются 

отличными в разных культурах. 

Ключевые слова: инновация, инновационное общество, Восточная Азия, 

инновационная личность, ценности инновационного развития, инновационная 

экономика. 

 

Gao Weizhen. Innovative societies of East Asia: social-philosophical 

analysis. – On the rights of the manuscript, 219. 

The dissertation on the achievement of a scientific degree of the Candidate of 

Philosophical Sciences on a specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy 

of History. – National Pedagogical Dragomanov University. – Kyiv, 2020; 

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University – 

Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2020. 

In the dissertation, the philosophical conceptualization of the phenomenon of the 

innovative society of “East Asian type” in the subject field of social philosophy is 

carried out. It was possible to demonstrate that the development and functioning of an 

innovative society have three functional levels. In particular, the first of them is 

objective self-regulation, which includes the innovation-oriented type of social 

relations, the presence of freedom as a value, including free choice of political, 

economic, and spiritual existence of society, a variety of forms of its representation. 

The second level is to regulate the development of an innovative society by its 

institutions, which are its main structures, particularly the state and branches of 

government. The third level is the conscious self-regulation of one’s innovative 

potential, self-realization, and self-presentation. All three levels are not hierarchically 

subordinated but are in dialectical interaction. 

The analysis of the genesis of the content of the concept of “innovation” shows  

how it is permanently transformed from the political connotation in Antiquity, the 

negative meaning of the Reformation, to the economic and scientific-technological 

elements of today. Among the main types of innovations are the following: product, 

process, organization, marketing. Besides, there are social (aimed at social goals and 

well-being), political (implementation of the ideas of various theories of democracy), 

philosophical (change of worldview and axiological orientations of humankind) 

innovations. Building a new hierarchy of the latter will be a driving force in shaping 

global strategic innovation. 

Methodological approaches to the study of innovative societies are determined. 

In particular, the author’s typology of innovation is proposed: 1) innovation as an 
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ideal (in this sense, innovations can be both represented in social practice and be its 

promising phenomena); 2) innovation as a norm (pragmatic implementation of 

innovative ideas in the field of scientific, technological and social practice, in the 

dominant type of culture, in the economic consciousness, in the predominant way of 

doing business, etc.); 3) innovation as the individual quality of personality (focus on 

the new in public and political affairs, in public life, etc.). 

Having studied the features of innovative societies in Japan, South Korea, 

Singapore, Taiwan, and Malaysia, it is proved that these traditional societies, having 

chosen the path of renewal, an articulated man at the heart of change. Thus, in South 

Korea, an important prerequisite for a new innovative architecture of society was 

Protestantism’s ethical doctrine, which legitimizes the innovative and entrepreneurial 

thinking in society. Significant changes in adaptive practices in life practices indicate 

the spread of the need for innovation in the public consciousness. Due to the state’s 

purposeful policy in the population’s mentality and the matrix of social practices, the 

concept of “innovation” has lost the pejorative meaning that it had in traditional 

society. Innovative society in this region’s countries is formed due to its systemic 

policy to increase the nation’s intellectual capital through education and professional 

training. However, there are also national differences in these countries. While South 

Korea has focused on multicultural organizational capital and Japan on social capital, 

Malaysia and Taiwan have relied on consumer capital. As for Singapore, this country 

prioritizes investment in human and intellectual capital development. 

The peculiarities of the possibility of applying the experience of East Asian 

countries to build an innovative society in Ukraine are shown. It was also 

demonstrated the heuristic potential of the ideas of coevolution of science, state, and 

business, the idea of social equality, the desire for the absence of significant property 

stratification, which is not observed in Ukraine. It is shown that the transfer of 

experience of innovative societies of different countries and cultures should be 

balanced, based on specific cultural studies because innovation is primarily 

determined by axiological factors that are different in different cultures. 

Key words: innovation, innovative society, East Asia, innovative personality, 

values of innovative development, innovative economy. 
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