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Анотація. В доповіді відмічається, що цілісність та стабільність  розвитку  країн світу багато в чому 
залежить від цивілізаційної взаємодії політичних, релігійних, етнічних та національних спільнот, які 
часто намагаються стверджувати свої ціннісні пріоритети у формі внутрішніх та зовнішніх 
конфліктів або воєн. Політико-економічні запити до сучасних проблем визначають множину завдань, 
варіанти вирішень яких реалізуються не тільки завдяки застосуванню притаманних сучасним теоріям, 
методів та інструментів, але і потребують звернення до історичної спадщини минулого в якій 
приховане те, що турбує сучасність. Акцентована увага на тому, що в історико-економічних 
дослідженнях господарського життя Китаю конструктивним є застосування аналізу на засадах 
цивілізаційної парадигми суспільствознавства. Цей аналіз передбачає розгляд  господарської сфери 
суспільства на основі принципів: людиноцентризму, взаємозалежності відокремлених індивідів та 
суспільства, цілісності  та структурності суспільства, ролі свідомості як способу формуванні дерева 
суспільних цінностей та вибору засобів його досягнення. Сучасний Китай, як раніше і Японія, 
швидко ліквідує науково-технічну і економічну відсталість і стає другою найпотужнішою в 
економічному відношенні державою світу. Якщо в галузі матеріальної культури розрив між 
китайською та західною цивілізацією швидко зменшується, але в сфері духовної культури існують 
значні відміності. У сучасному Китаї традиційна конфуціанська система цінностей співіснує з 
комуністичною ідеологією, що в значній мірі визначає духовні засади  китайського народу. Китай 
підживлює дух колективізму, що  суперечить індивідуалізму західної культури, а також дух східного 
деспотизму, який  протистоїть західному лібералізму. Економічна історія Китаю засвідчує, що він 
ніколи не відмовлявся від видатних досягнень людства, постійно поглинав, все нове, внаслідок чого 
ця країна нині посідає чільне місце у світі і завдяки, серед іншого, взаємодії цінностей східної та 
західної цивілізації. 
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Abstract. The report notes that the integrity and sustainability of the world's development depends in many 
respects on the civilization interaction of political, religious, ethnic and national communities which are 
often trying to assert their value priorities in the form of internal and external conflicts or wars. The political 
and economic demands for modern problems determine the set of tasks, the solutions of which are 
implemented not only due to the application of modern theories, methods and tools, but also need to appeal 
to the historical heritage of the past, in which the contemporary concern is hidden. The emphasis is placed on 
the fact that in the historical and economic studies of the economic life of China there is constructive 
analysis of the civilization paradigm of social science. This analysis involves consideration of the economic 
sphere of society on the basis of the principles of people position interdependence of separate individuals and 



society, the integrity and structural form of society, the role of consciousness as a way of forming a tree of 
social values and the choice of means of its achievement. Modern China as Japan before quickly eliminates 
the scientific, technical and economic backwardness and becomes the second most powerful economic  state 
of the world. If in the field of material culture the gap between Chinese and Western civilization is rapidly 
decreasing, but there is a huge gap in the sphere of spiritual culture. In modern China, the traditional 
Confucian system of values coexists with communist ideology, which largely determines the spiritual 
principles of the Chinese people. China nourishes the spirit of collectivism, which contradicts the 
individualism of Western culture, as well as the spirit of eastern despotism, which is opposed to Western 
liberalism. China's economic history shows that it has never abandoned the outstanding achievements of 
mankind, constantly absorbing all new, and as a result of which this country occupies a prominent place in 
the world thanks to the interaction of the values of Eastern and Western civilizations. 
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