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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми обумовлюється наступними чинниками. По-перше, 
проблема «суспільства знань» за доби глобалізації вийшла на перше місце, так як 
відбулися соціокультурні зрушення, за яких інформація і знання у ХХІ сторіччі 
перетворилися на товар, засіб управління особистістю, суспільством, інструмент 
влади і знаряддя боротьби за безперервне зростання об’ємів інформації. По-друге, 
стали посилюватися фактори, які означають перехід людства до третьої стадії 
розвитку цивілізації (поряд з аграрною та індустріальною цивілізаціями), що 
тримала назву «інформаційне суспільство», що еволюційно переходить в 
«суспільство знань». По-третє, можливістю використання Інтернет для 
інфокомунікативних можливостей спілкування, що дозволяють використовувати їх 
для отримання безперервної освіти, виходу українських вчених на міжнародну 
арену та їх включення до міжнародних наукових спільнот за доби глобалізації. По-
четверте, кардинальні зміни стали здійснювати істотний вплив на інформаційне 
суспільство, що еволюціонує в «суспільство знань», до істотних рис якого слід 
віднести глобальну інформатизацію, що лежить основі «економіки знань», та 
технологічні трансформації й соціокультурні зрушення спілкування у форматі 
Інтернет. По-п’яте, зростає покоління Next (нового покоління) як нової загрози 
сучасному суспільству, так як вплив інфокомунікативних технологій на дітей 
молодшого віку приводить до істотних змін нейронної структури головного мозку, в 
результаті чого змінюється психіка і образ мислення людини. 

Отже, концепція «суспільства знань», як і інформаційного суспільства 
детермінується технологічними інноваціями, що відображають складність і 
динамізм подій. Як засвідчив аналіз, ЮНЕСКО виразила хвилювання обмеженістю 
даного виду концепції і окреслила просування концепції від інформаційного до 
«суспільства знань», що базується на врахуванні все зростаючої динамічності 
оточуючого світу. Найбільш чітко відношення до концепції «суспільства знань» 
було представлено в інтерв’ю Абдул Вахід Хана, заступника Генерального 
директора ЮНЕСКО з питань комунікації та інформації, який заявив, що концепція 
«суспільства знань» відрізняється від попередньої концепції, проте вони є 
взаємодоповнюючими. В основі нової концепції «суспільства знань» – 
інформатизація як домінуюча матриця трансформації соціуму і людини, що 
характеризується зміщенням осьового акценту з засвоєння значних об’ємів 
інформації, накопиченої назавжди, на оволодіння інформацією, з різноплановими 
даними творчого характеру.

Ступінь наукового опрацювання проблеми.
Перший напрямок концептуальної основи «суспільства знань» складають 

дослідження Р. Арона, Д. Белла, З. Бжезинського, С. Гантінгтона, Е. Гідденса, 
П. Друкера, М. Кастельса, Н. Лумана, У. Матурана, Ф. Махлупа, Дж. Нейсбіта, 
О. Тоффлера, Ф. Фукуями. Д. Белл у роботі «Майбутнє постіндустріальне 
суспільство» висунув ідею, що на зміну індустріальному суспільству приходить 
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постіндустріальне, в основі якого зростання послуг з інформаційного виробництва. 
Вчені цього напрямку відмічали, що постіндустріальний розвиток соціуму робить 
витребуваним дегіталізоване (оцифроване), яке використовується в «суспільствах 
знань» і дозволяє швидко отримати безпосередній економічний ефект. П. Друкер 
акцентував увагу на ролі освіти, для чого індивіда необхідно навчити користуватися 
інформацією.

Другий напрямок дослідження генези інформаційного суспільства в 
«суспільство знань» складають роботи П. Вайнгарта, Р. Райха, П. Сенге, 
О. Тоффлера, Р. Хатчесона, Т. Хусена, Н. Штерна. Дослідники даного напрямку 
стали відрізняти суміжність концепції «суспільства знань» з концепціями 
«суспільств, що самонавчаються» (Р. Хатчесон, Т. Хусен), та «організацій, що 
самонавчаються» (П. Сенге). Н. Штерн вніс значний внесок у розвиток ідеї 
«суспільства знань» як самостійної науково-філософської концепції. Цю ідею 
підтримали М. Кастельс, Ж.-Ф. Ліотар, М. Полані, Р. Райх, в основі концепцій яких 
інформаційні технології як каталізатор змін, що привели до прориву людства. 
Р. Райх виділяє три основних види розвитку інформаційно-технологічної 
компоненти «суспільства знань»: 1) виробниче знання; 2) цілевстановлююче знання 
(адміністрація, менеджмент, організаційна діяльність); 3) орієнтуюче знання. 
Ж.-Ф. Ліотар охарактеризував сучасне суспільство як «стан постмодерну», у якому 
знання як інформаційний товар виступає основним елементом інтелектуального 
прогресу.

До третьої групи творів, що досліджують сучасний етап розвитку 
суспільства,  ми відносимо сучасних українських філософів, а саме: В. Андрущенко, 
Г. Арсентьєва, В. Бова, В. Бех, Ю. Бех, О. Базалук, В. Вашкевич, В. Воронкова, 
О. Гаєвська, Л. Губерський, О. Дзьобань, І. Дударєва, Д. Дубов, О. Кравченко, 
Н. Крохмаль, О. Кивлюк, С. Куцепал, Л. Левченко, М. Лепський, В. Лях, 
С. Мартинюк, М. Ожеван, Р. Олексенко, В. Пазенок, О. Полісаєв, С. Попов, 
О. Пунченко, С. Рик, Д. Свириденко, Л. Ситниченко, О. Скловська, М. Стадник, 
І. Стогній, Н. Скотна, О. Скубашевська, О. Соснін, М. Степико, Н. Юхименко, 
Л. Харченко, І. Шавкун, а також зарубіжних вчених –  Ф. Абдєєв, Н. Вінер, 
А. Зеленков, В. Іноземцев, С. Кара-Мурза, В. Князєв, С. Курдюмов, А. Лазаревич, 
І. Пригожин. 

До четвертої групи вчених, які аналізували розвиток «суспільства знань» за 
доби глобалізації, слід віднести таких авторів, як А. Зеленков, Е. Ласло, Д. Медоуз, 
М. Месарович, А. Печчеї, І. Олійник та ін., в контексті творів яких глобалізація 
сприяє взаємозв’язку і взаємозалежності всіх країн, «спресовує» світ у єдине ціле, 
перетворює планету на «світове село» («global village») із спільними проблемами. 
Теоретичні основи сучасної світової глобалізації та її наслідки змістовно 
розглядають і дають належну оцінку вітчизняні й зарубіжні науковці: О. Білорус, 
В. Власов, В. Геєць, С. Гнатюк, І. Дударева, Д. Лук’яненко, В. Лях, Ю. Пахомов, 
Р. Олексенко, Б. Юськів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в рамках наукової теми кафедри філософії 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» «Реалізація технологій стратегічного мислення в контексті 
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інтеграції до європейського освітнього простору» (наказ МОН України № 1243 від 
31.10.2014 р., реєстрація № 0115U002441). 

Мета та основні завдання дослідження. Метою роботи є соціально-
філософська концептуалізація генезису суспільства від інформаційного до 
«суспільства знань» за доби глобалізації. 

Зазначена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:
–  проаналізувати інфокомунікативні відносини як матрицю нового типу 

інформаційного соціуму;
–  дослідити наукові виміри генезису суспільства від інформаційного до 

«суспільства знань» в контексті філософської думки;
–  визначити багатовимірність методів і підходів аналізу «суспільства знань» 

як цивілізаційної парадигми розвитку сучасного соціуму;
–  виявити роль інформації, знання, науки і освіти як домінуючих матриць 

«суспільства знань»;
–  розкрити кроскультурні виміри інфокомунікативного спілкування та 

сформувати концепцію генезису суспільства від інформаційного до «суспільства 
знань»;

–  виявити умови формування конкурентоспроможної передової освіти та 
науки як головних інноваційно-активних стратегій «суспільства знань» та розкрити 
напрями розвитку якісного інтелектуального капіталу «суспільства знань»; 

–  розробити напрями оптимізації практичних стратегій становлення й 
розвитку «суспільства знань» за доби глобалізації.

Об’єкт дослідження –  суспільство в інформаційній фазі свого розвитку як 
динамічний процес.

Предмет дослідження – особливості генезису суспільства від інформаційного 
до «суспільства знань» за доби глобалізації.

Методи дослідження.
Методологія дослідження визначається потребою всебічного аналізу теми та 

базується на використанні комплексного підходу із застосуванням загальнонаукових 
і конкретно-наукових методів пізнання, які дозволили всебічно розкрити ґенезу 
інформаційного суспільства до «суспільства знань» та забезпечити обґрунтованість і 
достовірність наукових результатів. З позиції діалектичного методу розглянуто 
еволюцію суспільства від інформаційного до «суспільства знань» за доби 
глобалізації; системний метод використано при дослідженні «суспільства знань» як 
структурованої сукупності ідей, що об’єктивуються у культурно-інформаційних 
системах; за допомогою структурного методу досліджено «суспільство знань» як 
структуровану цілісність, що детермінується цінностями інформаційного 
суспільства; структурно-функціональний метод використано при дослідженні 
способів формування і функціонування «суспільства знань», в структурі якого 
кожна підсистема виконує свої функції; інституціональний метод дозволив 
проаналізувати «суспільство знань» як певну сукупність інституцій, націлених на 
розвиток знання. Одним з основних підходів є цивілізаційний, що дозволив виділити 
головне і типове для країн розвинутого світу та представити моделі «суспільства 
знань».
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в 
дисертації здійснений соціально-філософський аналіз генезису інформаційного 
суспільства, в основі якого уточнено концептуальні уявлення про сутність 
«суспільства знань». 

У межах дисертації висунуто низку положень, які конкретизують наукову 
новизну.

Уперше:
–  виявлено роль інформації, знання, науки і освіти як домінуючих матриць 

«суспільства знань», які направлені на те, щоб забезпечити успішну інтеграцію 
країни в міжнародну кооперацію праці та базуватися на якісних соціальних змінах, 
що сприяють упровадженню інтелектуального прогресу, який спроможний привести 
суспільство до цивілізаційних змін; 

–  виявлено умови формування конкурентоспроможної передової освіти та 
науки як головних інноваційно-активних стратегій «суспільства знань» та розкрито 
напрями розвитку якісного інтелектуального капіталу «суспільства знань – 
конкурентоспроможної передової науки, освіти та розвитку якісного 
інтелектуального капіталу організацій, що потребують розвитку інфраструктури 
інноваційно-інтелектуального суспільства, що сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності у різноманітних галузях виробництва; 

–  розроблено напрями оптимізації практичних стратегій становлення й 
розвитку «суспільства знань» за доби глобалізації, перспективи досягнення задач 
«суспільства знань», направлених на інтенсифікацію процесу інфокомунікацій як 
нового типу інформаційної взаємодії. 

Набуло подальшого розвитку: 
–  дослідження наукових вимірів генезису суспільства від інформаційного до 

«суспільства знань» в контексті філософської думки, для чого проаналізовано 
еволюцію концепцій від доіндустріального та індустріального суспільства до 
постіндустріального та інформаційного, що еволюціонує в «суспільство знань», в 
основі яких зростання послуг з інформаційного виробництва та виявлення 
інтелектуальної компоненти інформаційного соціуму та проаналізовано понятійно-
категоріальний апарат;

–  багатовимірність методів і підходів аналізу «суспільства знань» як 
цивілізаційної парадигми розвитку сучасного соціуму, методологія якого 
направлена використання методів і підходів (діалектичного, системного, 
структурного, структурно-функціонального, історичного, порівняльного, 
інституціонального), а також цивілізаційного підходу для виявлення цінностей 
інформаційно-комунікативних відносин.

Удосконалено: 
– концепцію генезису суспільства від інформаційного до «суспільства знань», 

в основі якої взаємозв’язок інформації, освіти, науки, культури що об’єктивно 
витікає: 1) з нової філософії глобалізації; 2) визначального місця освіти і науки у 
розвитку людського суспільства; 3) концепції інвестицій в людський капітал; 4) 
економіки, в основі якої високі технології, що формуються на основі науково-
технічного прогресу; 5) концепції інформаційних цінностей та інформаційної 
культури. 
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–  феномен інфокомунікативних відносин як матриці нового типу 
інформаційного соціуму, що перетворилися на технологічне підґрунтя генезису 
інформаційного суспільства в «суспільство знань», та приводить до «інформаційної 
технологізації» сучасного соціуму, який базується на ефективності інформаційно-
комунікативних технологій;

–  кроскультурні виміри інфокомунікативного спілкування у «суспільстві 
знань», в основі якого інфокультурна взаємодія, що представляє собою механізм 
формування єдиного соціокультурно-інформаційного простору та виступає 
ціннісно-нормативним регулятором управління соціумом і генератором смислів 
культури.

Практичне значення результатів дослідження обумовлюється розробкою 
пріоритетних наукових програм досягнення нового типу «суспільства знань» та при 
викладанні таких дисциплін, як «Соціальна інформатика», «Інформаційна 
антропологія», «Інформаційна культурологія», «Філософія інформації», 
«Інформаційна культура», «Інформаційна етика», «Інформаційна безпека 
особистості», «Суспільство знань», а у перспективі формування нової галузі 
«Інформаційні науки».

Апробація результатів роботи здійснена на засіданні кафедри філософії 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», а також на Всеукраїнських, Міжнародних науково-
практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, 
соціокультурні та соціосвітоглядні виміри» (Запоріжжя, 22–23 листопада 2013 р.); 
XVIII Республіканській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів 
і студентів «Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного 
управления» (Мінськ, 21 березня 2014 р.); ХІХ науково-технічній конференції 
студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Теорія і тактика ефективного 
управління» (Запоріжжя, 22–25 квітня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 
конференції «Україна-Польща: діалог культур в контексті євроінтеграції» 
(Запоріжжя, 25–27 вересня 2014 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Філософські проблеми сучасності : статті й тези», присвяченій 
Міжнародному дню філософії (Херсон, 20 листопада 2014 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Государство, политика, социум: вызовы и 
стратегические приоритеты развития» (Єкатеринбург, 27 листопада 2014 р.); 69-тій 
науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, науковців, 
аспірантів та студентів (Одеса, 3–5 грудня 2014 р.); ІІ міжнародній науково-
практичній конференції «Право на інформацію в громадянському суспільстві. 
Проблеми інформаційної безпеки держави» (Київ, 22 квітня 2015 р.); Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Теоретичні і практичні засади формування 
інформаційного суспільства в Україні як фактор сталого розвитку сучасного 
соціуму» (Запоріжжя, 23–24 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як 
цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації» 
(Запоріжжя, 19–20 листопада 2015 р.).
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи знайшли відображення 
у 20 публікаціях, з яких 5 – статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН 
України з філософських наук, 2 статті у наукових періодичних виданнях інших 
держав за напрямом дисертації (Казань, Рязань), 3 статті в інших наукових виданнях 
України (Київ, Харків), 10 матеріалів міжнародних та Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, з яких 2 за кордоном (Мінськ, Єкатеринбург).

Структура дисертації відповідає меті та завданням дослідження, включає 
вступ, 3 розділи, що розділені на 9 підрозділів, висновків. Загальний обсяг роботи 
становить 200 сторінок, із них 169 основного тексту. Список використаних джерел 
складається з 303 найменувань, з них іноземною мовою – 27 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету та дослідницькі завдання роботи, об’єкт і предмет 
дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
сформульовано концептуальні положення, які відзначаються новизною та 
методологічні основи дослідження, відзначено теоретичне і практичне значення, 
апробація результатів та структуру дисертаційного дослідження.

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження ґенези 
суспільства від інформаційного до «суспільства знань» –  проаналізовано 
інфокомунікативні відносини як матрицю нового типу інформаційного соціуму; 
досліджено наукові виміри генезису суспільства від інформаційного до «суспільства 
знань» в контексті філософської думки. В рамках досліджуваної теми визначено 
багатовимірність методів і підходів аналізу «суспільства знань» як цивілізаційної 
парадигми розвитку сучасного соціуму.

У підрозділі 1.1. – «Інфокомунікативні відносини як матриця нового типу 
інформаційного соціуму» – проаналізовано теоретичні виміри інфокомунікативних 
відносин, в контексті аналізу якого доведено, що інформаційно-комунікативні 
відносини розвиваються і удосконалюються в сучасному типі інформаційного 
соціуму, який вимірюється не тільки в «бітах», а й в якісній підготовці людського 
ресурсу. Інформаційна революція, породжена корінними змінами в економічній, 
соціальній структурі суспільства, дала поштовх розповсюдженню гігантських 
інформаційних ресурсів. Інформатизація виокремлюється як головна тенденція 
суспільного розвитку, що означає освоєння вироблених людством інформаційно-
інтелектуальних ресурсів. Інформаційно-комунікативні відносини включають: 
1) інформаційну компоненту і відповідні соціально-інформаційні закономірності; 
2) технологічну компоненту, пов’язану з розвитком засобів створення інфосфери; 
3) соціально-гуманістичну компоненту, яка впливає як на розвиток суспільства, так і 
людини. Доведено, що інформаційне суспільство –  це певна ступінь розвитку 
суспільства, що має потребу в інформаційних продуктах і послугах, представляє 
собою сукупність інформаційних результатів інтелектуальної праці людини, 
результат діяльності людського інтелекту, інформаційні засоби та джерела, якими 
володіє людина, що привели до формування інформаційного типу соціуму, людини 
та свідомості.
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У підрозділі 1.2. –  «Наукові виміри генезису суспільства від 
інформаційного до «суспільства знань» в контексті філософської думки» –
розпочинаються з аналізу вчень античних філософів, які відмічали, що суспільна 
сила накопичується завдяки знанням. Одним із перших ініціювали створення 
концепції знань Платон та Аристотель, які характеризували його наявністю 
істинності, суб’єктивної впевненості, доведеності. Наукове пізнання «суспільства 
знань» як відображення процесу розвитку індустріального виробництва вперше 
було сформоване представниками позитивістської філософії О. Контом, 
Г. Спенсером, К. Поппером, Т. Парсонсом, в основі вчень яких розвиток 
суспільства, детермінованого розвитком соціальних технологій. Наукові засади 
еволюції суспільства від індустріального до постіндустріального досліджувались 
Д. Райсменом, А. Туреном, Д. Беллом, І. Масудою і Т. Сакайі. У розвиток 
«суспільства знань» внесли свій вклад такі автори, як Р. Арон, Д. Белл, 
З. Бжезинський, С. Гантінгтон, Е. Гідденс, П. Друкер, М. Кастельс, Н. Луман, 
У. Дж. Мартін, Д. Масуда, У. Матурана, Ф. Махлуп, Дж. Нейсбіт, Д. Рісмен, 
Д. Тапскотт, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма. Перші концепції «суспільства знань» 
сформувалися ще у 1980–1890-х рр. ХХ ст. і були направлені на інтелектуальне та 
економічне процвітання, що свідчили про стрімкий розвиток інформаційного 
виробництва. В результаті проведеного аналізу сформовано поняття «знання» як 
перевіреного практикою результату пізнання дійсності, ідеального відображення у 
знаковій формі об’єктивних властивостей і зв’язків світу. Знання –  це результат 
інтелектуальної праці людини, сукупність моделей про оточуючий світ, що 
включають різноманітні свідчення та інформацію, перетворену свідомістю і 
структуровану у відповідності з прийнятими в культурі критеріями; змістовна 
основа системи індивідуальних групових орієнтацій у природному і соціальному 
світах, що виступає у знаковій (мовленнєвій) формі та забезпечує ефективність 
інфокомунікативної взаємодії і спілкування у «суспільстві знань».

У підрозділі 1.3. –  «Багатовимірність методів і підходів аналізу 
«суспільства знань» як цивілізаційної парадигми розвитку сучасного соціуму» 
–  визначено генезу суспільства від інформаційного до «суспільства знань», що 
базується на методологічних засадах комунікативної філософії (К.-О. Апель, 
Ю. Габермас) та постструктуралістської методології (Ж. Дерріда, М. Фуко) для 
співставлення цінностей інфокомунікативної взаємодії в різних цивілізаційних 
парадигмах. Методологія аналізу «суспільства знань» синтезує теорію передбачення 
М. Кондратьєва, А. Тойнбі, вчення про ноосферу і гармонійну коеволюцію природи 
і суспільства В. Вернадського і Н. Моісєєва, включає балансовий метод 
прогнозування і макромоделювання В. Леонтьєва, в основі яких інноваційно-
технологічний прорив. Сутність «суспільства знань» в загальноісторичному і 
цивілізаційному контекстах розкривається в поєднанні таких аспектів, як: 
інформаційно-комунікативний, системний, структурно-функціональний, 
діяльнісний. З методологічної точки зору розвиток «суспільства знань» включає 
антропологію, онтологію, аксіологію, що відображено у глобалізаційному процесі 
руху до «суспільства знань». На основі вищезазначених підходів «суспільство 
знань» можна визначити як систему концептуально оформлених поглядів та ідей 
становлення і розвитку, що підтримує наявні в суспільстві інтелектуальні ресурси і 
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виражає інтереси інтелектуально налаштованої частини соціуму, в основі яких 
відношення до знання як фактору прогресу та розвитку суспільства як 
цивілізаційної парадигми.

У другому розділі –  «Концептуальні виміри генезису суспільства від 
інформаційного до «суспільства знань» – виявлено роль інформації, знання, науки 
і освіти як домінуючих матриць «суспільства знань»; розкрито кроскультурні 
виміри інфокомунікативного спілкування у «суспільстві знань» та сформовано 
концепцію генезису суспільства від інформаційного до «суспільства знань».

У підрозділі 2.1. – «Інформація, знання, наука, освіта як домінуючі матриці 
«суспільства знань» –  виявлено, що домінуючі матриці «суспільства знань» 
сприяють інтелектуальному розвитку суспільства нового рівня. Інформація, знання, 
наука, освіта як рушійні сили прогресу включають матеріальний і духовний світ 
людини і суспільства (природні, соціальні і духовні явища); космічне інформаційне 
смислове поле, що впливає на розвиток нації; духовний світ індивіда (власний 
унікальний досвід життя); діяльність і активність людини як умови її існування у 
світі; розвиток факторів конструктивно-творчого перетворення світу, що сприяють 
формуванню homo informaticus. Зроблено висновок, що для розвитку інформації, 
знання, науки, освіти як домінуючих матриць «суспільства знань» необхідно: 1) 
сприяти інтеграції науково-технічного та інноваційного потенціалу з метою 
самореалізації особистості та задоволення вищих-«мета-потреб» людини; 
2) формувати нову (інноваційну) політику підприємств та організацій, в основі яких 
створення горизонтальних і вертикальних організаційних зв’язків, науково-
технічних, лізингових фірм, інноваційних компаній, бізнес-інкубаторів; 
3) створювати нові (інноваційні) напрями розвитку соціуму, в основі яких розвиток 
науки, виробництва, технологій, бізнесу, освіти та науки; 4) розробити заходи 
державної системи координації діяльності підприємств і фірм, ВНЗ, зокрема 
університетської освіти; 5) розробити систему преференцій, що визначають 
пріоритет людського капіталу – освіти, професійної підготовки, підвищуючи якість 
національного людського капіталу; 6) сформувати парадигму розвитку «суспільства 
знань», чому сприяють інформація, знання, наука, освіта як домінуючі матриці 
прогресу суспільства у напрямі до інтелектуалізації; 7) виявити бар’єри, що 
заважають перетворенню інтелектуальної власності на інноваційну продукцію 
(С. Квіт); 8) сприяти формуванню національної інноваційної системи.

У підрозділі 2.2. –  «Кроскультурні виміри інфокомунікативного 
спілкування у «суспільстві знань» –  розкрито їх характеристику у «суспільстві 
знань» та доведено, що вони характеризуються процесами упровадження 
інформатизації. Ці процеси досягли критичного порогу, сприяючи утворенню нової 
форми суспільного буття –  інформаційного, в контексті аналізу якого 
виокремлюються наступні моделі. Перша модель – інноваційна, яка на перше місце 
ставить виробництво нового знання (США). Друга модель – технологічна, в основі 
якої «зрощення» наукових шкіл та  вкладення коштів у нові інформаційні процеси 
(Японія). Третя модель розвитку суспільства –  сировинна, в основі якої ставка на 
експорт сировини. Четверта модель розвитку суспільства – «нульова». Акцентовано 
увагу на перших двох моделях розвитку суспільства –  інноваційна і технологічна, 
які носять назву інноваційно-технологічної моделі розвитку суспільства, в основі 
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якої взаємодія між технізацією, інформатизацією, екологізацією та 
гуманітаризацією, націлених на розвиток знання, інформації, культури, науки.

У підрозділі 2.3. –  «Формування концепції генезису суспільства від 
інформаційного до «суспільства знань» –  сформовано концепцію, згідно з якою 
такі автори, як Дж. Беллінгер і Р. Акофф включають наступні характеристики: 1) 
знання присутнє на всіх рівнях та в ієрархії всієї діяльності; 2) знання є соціальним 
феноменом і динамічним процесом з використанням інструментарію культури; 3) 
знання є інструментальним, що опосередковує відношення людини до оточуючого 
середовища і організовує його діяльність; 4) знання –  зовнішнє (об’єктивоване 
людиною) і внутрішнє – існує в органічній єдності; 5) знання є суб’єктивним, так як 
демонструє взаємозв’язок понять «інформація» і «знання». В основі концепції 
«суспільства знань» –  перетворення знань на капітал, що є стратегічним ресурсом 
нації, який визначає загальну стратегію її розвитку до вершин інтелектуального 
прогресу. У межах інформаційної цивілізації саме розвиток університетської освіти 
сприяє досягненню високого індексу людського розвитку і формуванню на цій 
основі концепції генезису суспільства від інформаційного до «суспільства знань». 
Визначається, що в основі концепції «суспільства знань» –  матеріалізація 
інформатизації та формування ноосферної стадії «суспільства знань», що 
визначається на основі розуму, моралі і справедливості, та формування стратегії 
розвитку галузі інтелектуальної власності.

У третьому розділі –  «Праксеологічні виміри інноваційно-активної 
стратегії формування «суспільства знань» за доби глобалізації» –  виявлено 
умови формування конкурентоспроможної передової освіти та науки як головних 
інноваційно-активних стратегій «суспільства знань» та розкрито розвиток якісного 
інтелектуального капіталу «суспільства знань»; розроблено напрями оптимізації 
практичних стратегій становлення й розвитку «суспільства знань» за доби 
глобалізації.

У підрозділі 3.1. –  «Умови формування конкурентоспроможної передової 
освіти та науки як головних інноваційно-активних стратегій «суспільства 
знань» – виявлено, що у «суспільстві знань» значну роль відіграють знання та наука 
як рушійні сили розвитку суспільства, що пройшли ряд етапів свого формування: 
1) знання як сукупність даних, за допомогою яких виробляються засоби праці; 
2) знання як засіб організації трудової діяльності; 3) знання як засіб 
інтелектуального прогресу. Все це потребує управління знаннями (інтелектуальним 
капіталом) та інтелектуальною власністю, без чого неможливий розвиток країни у 
добу глобалізації, що потребує розвитку різноманітних видів менеджменту – 
стратегічного, інноваційного, комунікаційного, антикризового, інформаційного, 
менеджменту організацій, підприємництва, бізнесу. Тому основною задачею 
«суспільства знань» є виявлення, збереження та ефективне використання знань, 
управління знаннями з метою їх перетворення на ключовий ресурс виробництва та 
формування конкурентоспроможної передової освіти та науки як головних 
інноваційно-активних стратегій, які б стали рушійною силою для інноваційного 
розвитку економіки.

У підрозділі 3.2. –  «Розвиток якісного інтелектуального капіталу 
«суспільства знань» –  розкрито формування якісного інтелектуального капіталу 
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(інтелектуальної власності) «суспільства знань» за доби глобалізації, пов’язаної з 
інтелектуальними шляхами утвердження інтелектуальної цивілізації в умовах 
реформування суспільства. В основі формування інтелектуального капіталу в 
умовах глобалізації –  когнітивна праця, яку характеризує гнучкість, розширення 
самостійності і відповідальності працівника. Інтернаціоналізація діяльності сприяє 
формуванню інтелектуального капіталу і залежить від факторів: 1) вкладу 
генерування знань у створенні науковою організацією (корпорацією) добавленої 
вартості; 2) географічного розміщення передових баз науково-дослідних і 
технологічних знань; 3) диференціації запитів споживачів та їх динаміки в різних 
країнах світу; 4) міри інтернаціоналізації НДР та інноваційної діяльності, що 
залежить від галузі та специфіки її продукції. Зроблено висновок, що розвиток 
якісного інтелектуального капіталу (людського, організаційного, споживацького) 
«суспільства знань» –  це формування капіталу, що базується на знаннях і володіє 
потенціалом розвитку щодо створення додаткової вартості і включає сукупність 
знань, інформації, навичок, досвіду, кваліфікації, творчих здібностей, вартісних і 
невартісних оцінок, направлених на забезпечення конкурентних переваг організації 
(країни), що визначаються як невидимий капітал, що має нематеріальну природу та 
перетворення об’єктів інтелектуальної власності в інноваційну продукцію. 

У підрозділі 3.3. –  «Напрями оптимізації практичних стратегій 
становлення й розвитку «суспільства знань» за доби глобалізації» –  розроблено 
напрями, в основі яких досягнення високих соціально-економічних результатів, що 
базуються на знаннях та ототожнюються з високотехнологічними галузями, а також 
з інформаційно-комунікаційними та інноваційними технологіями. До напрямів 
оптимізації «суспільства знань» слід включити: інтенсифікацію процесу 
інфокомунікацій як формування нового типу соціуму; підвищення ролі наукових 
інновацій і виявлення пріоритетних напрямків інтелектуального прогресу – 
розробка нового продукту або технології на основі об’єктів інтелектуальної 
власності; розвиток науки як рушійної сили інтелектуального прогресу. Для 
виявлення детермінантів оптимізації практичних стратегій становлення й 
розвитку «суспільства знань» за доби глобалізації необхідно: сформувати 
інтелектуально-інформаційну економіку сучасної держави та розробити стратегічну 
парадигму інноваційного менеджменту; сприяти впровадженню у життя тенденцій 
техно-інформаційного розвитку сучасного соціуму, націленого на формування 
«знаннєвого ресурсу»; сприяти розвитку інтелектуального бізнесу у формуванні 
інноваційної культури суспільства; розробити механізми удосконалення взаємодії 
освіти, науки, бізнесу і держави в контексті формування «суспільства знань» в 
Україні; потрібно створювати державні фонди (підтримувані приватними 
інвесторами), які б фінансували прикладні дослідження та підтримували малий 
інноваційний бізнес (С. Квіт). Необхідно провести інвентаризацію вітчизняного 
інноваційно-винахідницького потенціалу і визначити ті вузькі ніші, в яких Україна 
поки що не може стати лідером, щоб сконцентрувати ресурси держави і бізнесу та 
забезпечити інноваційний прорив України у ХХІ століття. В основі прориву – 
регуляція інноваційно-інтелектуальної діяльності і трансфер технологій, 
відновлення можливостей венчурного фінансування і визначення шляхів 
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наповнення коштів бюджету на науку, розробка механізму отримання винагороди за 
науку та науково-технічну діяльність.

У Висновках узагальнено результати представленого дослідження, пов’язану 
з ґенезою інформаційного суспільства в «суспільство знань» за доби глобалізації, та 
обґрунтовано напрями подальшої розробки досліджуваної проблеми, зокрема 
подальший аналіз «суспільства знань» на основі розвитку національної інноваційної 
системи як сукупності національних державних, приватних і громадських 
організацій, а також їхньої взаємодії, в рамках якої відбувається прорив України на 
нові рубежі науково-технічного та інтелектуального прогресу.

1.  Проаналізовано інфокомунікативні відносини як матрицю нового типу 
інформаційного соціуму в контексті історико-філософського аспекту усвідомлення 
та доведено, що в нових умовах інформаційних технологій відбувся 
випереджаючий розвиток інфокомунікативних відносин як у контексті 
індивідуальної свідомості, так і загальнолюдських інститутів, що є комплексом 
взаємопов’язаних задач, реалізація яких вивела суспільство на шлях якісної 
трансформації сучасного соціуму. В «суспільстві знань» інформація виступає у 
формі синоніму інформаційних ресурсів, описує кількісну сторону будь-якої 
фізичної взаємодії в організації, а знання втілює зміст інфокомунікативних 
відносин, які інтенсивно розвиваються. В інформаційному суспільстві ставиться 
задача шляхом переробки інформації отримати інтелектуалізоване знання, що 
розвивається завдяки удосконаленню інфокомунікативних відносин у суспільстві, 
що представляють матрицю нового типу соціуму.

2.  Досліджено наукові виміри генези суспільства від інформаційного до 
«суспільства знань» в контексті філософської думки та доведено, що в кінці ХХ ст. 
з’явилися нові концепції становлення сучасного типу соціуму, яке О. Тоффлер 
назвав «ерою знань». В результаті виникло суспільство нової інформаційної 
індустріалізації, яке на перше місце ставить когнітивну працю, вимагає підготовки 
високоінтелектуальних працівників. Аналіз засвідчив, що, будучи виробничою 
силою, інформація та знання перетворюються на важливий соціально-економічний 
ресурс, що визначається Україною як головний фактор бурхливого розвитку 
інформатики, інформатизації, інформаціології, інформаціологічних ресурсів, що 
сприяють подальшого розвитку інтелектуального прогресу.

3.  Визначено багатовимірність методів і підходів аналізу «суспільства 
знань» як цивілізаційної парадигми розвитку сучасного соціуму», в результаті чого 
з’ясовано, що «суспільство знань» –  це аксіологічна (ціннісна) трансформація 
соціуму, в основі якого розвиток знання, яке, перетворюючись в інформаційну 
форму, об’єктивується у матеріальних чи інтелектуальних системах. В основі 
багатовимірності методів і підходів «суспільства знань» як цивілізаційної парадигми 
–  застосування методологічних підходів (системного, структурного, структурно-
функціонального), які направлені на виявлення джерел, проблем і тенденцій 
розвитку інформаційно-комунікативного соціуму. Цивілізаційний підхід підтвердив, 
що суспільства розрізняються докорінним чином: інформаційне і «суспільство 
знань» –  це розвиток нематеріального виробництва –  інформації, знань, ідеалу 
активної, суверенної, творчої людини. З’ясовано, що генеза інформаційного 
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суспільства до «суспільства знань» привела до прогресу, під яким розуміється 
інформаційний, зумовлений знаннями законів зміни суспільства.

4.  Виявлено роль інформації, знання, науки і освіти як домінуючих матриць 
«суспільства знань», в контексті яких доведено, що прогрес експоненціонального 
зростання інформації виступає основою якісних інформаційних змін, які засвідчили 
появу нових характеристик «суспільства знання». «Суспільство знань» –  це 
суспільство нового рівня, підвищення складності управлінських систем розвитку 
інтелектуального прогресу, що потребує управління знаннями і є вираженням зміни 
суспільної функції науки в умовах глобалізації. В умовах глобалізації необхідне 
формування інформації, знання, науки і освіти як домінуючих матриць 
«суспільства знань», які б забезпечили: 1) формування освіти, науки і культури як 
соціокультурного відтворення суспільства; 2) вплив інформації, знання, науки і 
освіти на вирішення проблем державотворення; 3) формування інформації, знання, 
науки і освіти як оптимізації розв’язання найгостріших глобальних проблем 
сучасності; 4) формування інформації, знання, науки і освіти, яка б формували 
пізнавальне відношення людини до світу і світу людини; 5) формування можливості 
самореалізуватися сучасній людині у новому глобальному просторі завдяки 
інформації, знання, науки і освіти. 

5.  Розкрито кроскультурні виміри інфокомунікативного спілкування у 
«суспільстві знань» за доби глобалізації та доведено, що кроскультурні виміри 
інфокомунікативного спілкування виходять з того, що новий тип соціуму –  це 
інформаційно-комунікативний тип суспільства, що представляє собою тип 
складного соціуму. В умовах технологічної багатоманітності і соціального хаосу 
виникає потреба в упорядкуванні і подоланні інформаційно-комунікативної 
складності. Узагальнено зарубіжний досвід з питань генези інформаційного 
суспільства в «суспільство знань», що створює історично накопичений досвід 
інформаційної цивілізації. Інформаційна діяльність забезпечує відтворення моделей 
багатоманітності соціуму (американського, фінського, китайського, європейського), 
відмінності між якими проявляються завдяки використанню кроскультурного 
менеджменту. Отже, в контексті кроскультурного аналізу виділено такі моделі 
розвитку «суспільства знань», які є віддзеркаленням пізнавальних, аксіологічних та 
духовно-праксеологічних засад розвитку суспільства. Сформовано концепцію генези 
суспільства від інформаційного до «суспільства знань», умови перетворення їх в 
капітал та доведено, що матриця знання базується на раціонально-утилітарно-
онтологічних засадах, що дозволяють раціонально осмислити світ. Управління 
знаннями означає управління інформацією, тому у нашому дослідженні інформація, 
наука, знання, культура, освіта тісно пов’язані, оскільки сприяють формуванню 
інтелектуального (соціального, людського) капіталу. В основі «суспільства знань» 
цивілізаційний стрибок у нову епоху. Інформація, наука і знання постійно 
обновлюються, так як залежать від потреб розвитку людини і суспільства. У межах 
інформаційної цивілізації розвиток університетської освіти сприяє отриманню і 
формуванню на цій основі суспільства високоінтелектуальної людини, яка 
самореалізується на основі отримання інформації, до якої має доступ. 
Матеріалізація інформатизації і формування на цій основі інформаційного 
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(ноосферного) суспільства є засадничою базою формування «знаннєвого 
(розумного) суспільства».

6.  Обґрунтовано умови формування конкурентоспроможної передової освіти 
та науки як головних інноваційно-активних стратегій «суспільства знань», в задачі 
якого входять: сформувати конкурентоспроможну передову науку та освіту як 
головні інноваційно-активні стратегії «суспільства знань» та стратегічний потенціал 
організацій, що сприяє створенню в країні «економіки, що базується на знаннях» 
(неоекономіки), яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності у різноманітних 
галузях виробництва. «Суспільство знань» базується на домінуючій інформаційній 
матриці і виступає фактором, індикатором і результатом розвитку країни за доби 
глобалізації. Обґрунтовано розвиток якісного інтелектуального капіталу 
«суспільства знань» як головної інноваційно-активної стратегії «суспільства знань», 
що потребує формування інтелектуального капіталу як капіталізованого знання, що 
приносить додаткову вартість та сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
виходу країни на міжнародні ринки та забезпечення інтеграції країни в міжнародну 
кооперацію праці. Доведено, що «суспільство знань» сприяє створенню наукоємних 
виробництв, інноваційних підприємств, які формують додаткову вартість і сприяють 
розвитку високих технологій у період глобально-технологічної революції та 
інноваційної трансформації суспільства для інноваційно-технологічного прориву 
України. 

7.  Розроблено напрями оптимізації практичних стратегій становлення й 
розвитку «суспільства знань» за доби глобалізації, що пов’язані з розвитком 
ринкової економіки, бізнесу і підприємництва, інфокомунікативних стратегій, 
інноваційного, стратегічного, антикризового, глобального і державного 
менеджменту. Генеза суспільства від інформаційного до «суспільства знань» 
потребує: 1) створення ефективного інноваційного законодавства; 2) формування 
програми довгострокового прогнозування технологічного розвитку України; 3) 
розробка і утвердження на високому рівні системи «суспільства знань» і 
забезпечення у повній мірі ресурсами; 4) розвиток інвестицій інноваційних проектів 
та упровадження міжнародної інноваційно-технологічної співпраці; 5) залучення 
програм цільової підготовки кадрів для «суспільства знань»; 6) розроблення 
конструктивних планів «суспільства знань» на перспективу.
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АНОТАЦІЇ

Савченко С. В. Генезис суспільства від інформаційного до «суспільства 
знань» за доби глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.03 –  соціальна філософія та філософія історії. –  ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016. 

У дисертації розроблено концептуальні засади генезису суспільства від 
інформаційного до «суспільства знань» та тенденцій його розвитку за доби 
глобалізації. В контексті методологічних підходів (системного, структурного, 
структурно-функціонального) «суспільство знань» представлено як структуровану 
сукупність ідей, що перетворюються в інформаційну форму, яка потім, 
об’єктивуючись в інтелектуальному капіталі, еволюціонує у «знаннєве суспільство», 
яке відображено як динамічний процес. Розроблено теоретичну модель генезису 
суспільства від інформаційного до «суспільства знань», в основі якого 
проаналізовано інфокомунікативні відносин як матрицю нового типу 
інформаційного соціуму в контексті історико-філософського аспекту усвідомлення; 
досліджено наукові виміри генезису суспільства від інформаційного до «суспільства 
знань» в контексті філософської думки; визначено багатовимірність методів і 
підходів «суспільства знань» як цивілізаційної парадигми розвитку сучасного 
соціуму. На основі аксіологічної, кроскультурної і постструктуралістської 
методології проведено аналіз концептуальних вимірів генезису суспільства від 
інформаційного до «суспільства знань», в контексті якого виявлено роль інформації, 
знання, науки і освіти як домінуючих матриць «суспільства знань»; розкрито 
кроскультурні виміри інфокомунікативного спілкування в «суспільстві знань» і 
сформовано концепцію генезису суспільства від інформаційного до «суспільства 
знань». Автором досліджено умови формування конкурентоспроможної передової 
освіти та науки як головних інноваційно-активних стратегій та розвитку якісного 
інтелектуального капіталу «суспільства знань»; розроблено напрями оптимізації 
практичних стратегій становлення й розвитку «суспільства знань» за доби 
глобалізації.

Ключові слова: інформаційне суспільство, «суспільство знань», глобалізація, 
інфокомунікативне спілкування, інформація, інформатизація, знання, наука, освіта, 
людський капітал.

Савченко С. В. Эволюция общества от информационного к «обществу 
знаний» в условиях глобализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.03 –  социальная философия и философия истории. –  ГВУЗ 
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«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени 
Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016. 

В диссертации разработаны концептуальные основы эволюции общества от 
информационного к «обществу знаний» и тенденции его развития в эпоху 
глобализации. В контексте методологических подходов (диалектического, 
системного, структурного, стурктурно-функционального) «общество знаний» 
представлено как структурированная совокупность идей, которые, превращаясь в 
информационную форму, отображены как динамический процесс. Разработана 
теоретическая модель эволюции общества от информационного к «обществу 
знаний», в основе которой проанализированы инфокоммуникативные отношения 
как матрица нового типа информационного социума; исследованы научные 
измерения общества от информационного к «обществу знаний»; определены 
многомерность методов и подходов анализа эволюции общества от 
информационного к «обществу знаний». На основе аксиологической, 
кросскультурной и постструктуралистской методологии проведен анализ 
концептуальных измерений эволюции общества от информационного к «обществу 
знаний», в контексте которых выявлена роль информации, знания, науки, 
образования как доминирующих матриц «общества знания»; раскрыты 
кросскультурные измерения инфокоммуникативного общения и сформирована 
концепция эволюции общества от информационного к «обществу знаний». 

Автором исследованы условия формирования конкурентоспособного 
образования и науки как главных инновационно-активных стратегий и развития 
качественного интеллектуального капитала «общества знаний»; разработаны 
направления оптимизации практических стратегий становления и развития 
«общества знаний» в условиях глобализации. 

Выявлены основные тенденции становления и развития «общества знания», в 
основе которого формирование принципиально нового, инновационного типа 
общества. Именно утверждение в обществе концепции развития информации, 
знаний, культуры и науки означает становление информационного общества, 
которое эволюционирует в «общество знаний». Материализация информации и 
формирование на этой основе информационного общества способствует 
формированию высокоинтеллектуальной элиты и самореализации человека на 
основе интеллекта, знаний, информации и культуры. 

Проанализированы направления управления интеллектуальной 
собственностью, что требует развития менеджмента –  кросскультурного, 
стратегического, инновационного, коммуникационного, информационного, 
предпринимательства, бизнеса. Разработаны направления оптимизации 
инновационно-активных стратегий «общества знаний» в условиях глобализации, 
которые связаны с развитием рыночной экономики, бизнеса и предпринимательства, 
развития инфокоммуникативных стратегий, инновационного, стратегического, 
информационного, глобального менеджмента, которые должны способствовать 
появлению нового технологического уклада, нацеленного на достижение 
инновационно-стратегического прорывного сценария выхода Украины из кризиса и 
достижения интеллектуального прогресса, интенсификации процессов 
инфокоммуникаций как нового типа информационного социума; повышению роли 
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научных инноваций и приоритетных направлений интеллектуального прогресса, 
развитию информации, образования, науки, культуры как движущих сил прогресса 
общества в условиях глобализации.

Ключевые слова: информационное общество, «общество знаний», 
глобализация, инфокоммуникативное общение, информация, информатизация, 
знание, наука, образование, человеческий капитал.

Savchenko S. V. Genesis of the information society to the "knowledge society" 
in the era of globalization. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Philosophy in specialty 09.00.03 - social 
philosophy and philosophy of history. –  SHEE «Perejaslav-Khmelnytsky State 
Pedagogical University». – Pereyaslav-Khmelnitsky, 2016.

The conceptual basis of the genesis of information society to the «knowledge 
society» and its trends in the era of globalization are worked out in the thesis. In the 
context of methodological approaches (dialectic, systemic, structural, and structural-
functional) «knowledge society» is presented as a structured set of ideas that turn into an 
information form that is evolving in the «Knowledge Society». The theoretical model of 
the genesis of the information society to the «knowledge society», based on the analyzes 
of infocommunicative relationship matrix as a new type of information society is worked 
out; scientific measurements of the genesis of the information society to the «knowledge 
society» in the context of philosophical thought are studied; defined multidimensionality 
of methods and approaches analyzing the genesis of the information society into the 
«knowledge society» are defined. The analyzes of the genesis of conceptual dimensions of 
information society to the «knowledge society» based on axiological, cross-cultural and 
poststructuralist methodology are done, In the context of information society the role of 
information, knowledge and science as a key concept of «knowledge society» is found; 
cross-cultural communication and measurement infocommunicative formed the genesis of 
the concept of the information society to the «knowledge society» are exposed. Directions 
of innovation-active strategies for the formation of «knowledge society», based on the 
formation of competitive advanced science, the development of high-quality intellectual 
capital of «knowledge society» and optimize areas of innovation-active strategy of 
«knowledge society» in the era of globalization are worked out.

Keywords: information society, «knowledge society», globalization, 
infocommunicative communication., information, informatization, knowledge, science, 
education, human capital.


