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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  дослідження.  Початок  ХХІ  ст.  позначився  значними

світоглядно-ціннісними  та  технологічними  зрушеннями  у  моделі  розвитку
цивілізаційних  процесів.  Як  виявилося,  такі  процеси,  що  тривали  впродовж
декількох  останніх  десятиліть,  не  набули  характеру  стабільного  поступу  з
тенденцією  позитивних  змін,  а  ввійшли  в  нову  фазу  складної  мозаїки
перетворень.  Новий  етап  глобалізації  та  унікальність  його  соціокультурного
простору  забезпечили  можливість  функціонування  інноваційних  базових
підходів,  які  визначають  сьогодні  характер  динаміки  росту  сучасних  знань.
Такий характер інноваційного розвитку суспільних сфер життя, його культурно-
ціннісних  і  науково-технологічних  вимірів  вимагає  від  людини  відповідної
реакції на рівні соціальних дій. Особистість повинна мати можливість отримати
всебічну  підготовку  для  того,  щоб  із  користю  для  власної  самореалізації
відповідати  на  ті  виклики,  які  сформувалися  в  результаті  інформаційно-
високотехнологічних змін сьогодення. 

Доленосний  характер  процесів,  що  відбувалися  впродовж  останніх
десятирічь у постсоціалістичних країнах, визнають усі дослідники, незалежно
від  їх  політичних  орієнтацій  та  ставлення  до  сутнісного  характеру  змін.
Підтвердженням  таких  положень  стали  революційні  події,  які  сколихнули
українське суспільство. Завдяки таким спільним діям наша держава переживає
сьогодні  своєрідне  соціально-економічне  і  політико-правове  переродження,
необхідною умовою якого стає практика реалізації комплексних підходів теорії
сумісних дій та визначення шляхів подальшого цивілізаційного поступу країни.
Причому раціональний вибір українського суспільства можливого потенціалу
інноваційної  конфігурації  сучасних  знань  вимагає  не  просто  колективної
концентрації зусиль, а й свідомої індивідуальної участі кожного громадянина в
соціально-економічному  та  політичному  житті.  Можемо  констатувати,  що
проблема  специфіки  зазначених  змін  у  такому  соцієтальному  просторі  та
сприйнятті сучасного змісту дослідно-інноваційної діяльності людини дотепер
немає  єдиного  наукового  визначення.  Конструктивний  світовий  досвід
соціального прогнозування засвідчує, що орієнтація на сучасну економіку знань
у  системному  реформуванні  суспільних  відносин  відповідає  більш
справедливому  вирішенню  соціально-економічних  проблем  та  ситуації
постійного громадянського вибору. 

Отже,  важливою  соціально-філософською  проблематикою  сьогодні
залишаються  внутрішні національні  потреби  у  забезпеченні  переходу
соціально-економічних  і  науково-дослідних  структур  на  інноваційний  тип
функціонування,  що  створює  базові  засади  перебудови  всього  вітчизняного
простору  суспільних  взаємовідносин.  Йдеться  про  малодосліджену  і
надзвичайно актуальну проблему інноваційної конфігурації сучасних знань та
перетворення  їх  потенціалу  чи  не  в  головний  ресурс  розвитку  українського
суспільства зокрема і людства загалом.

Ступінь  наукового  опрацювання  проблеми.  Мета  дисертаційної
розвідки сформувала два великі пласти науково-літературних джерел, які були
використані  для  досягнення  результатів  у  вирішенні  дослідницьких  завдань.
Першу  групу  складають  матеріали,  які  формують  проблематику  теоретико-



методологічних  засад  діалогічного  осмислення  теорії  спільних  дій  та
раціонального суспільного вибору в межах вітчизняного соціального досвіду.
Одним із перших зафіксував процес формування «суспільства знань» М. Вебер,
а  безпосередньо  ідейно-теоретичні  витоки  теорії  суспільного  вибору
(publicchoicetheory)  представлені  у  працях  Дж.  М.  Б’юкенена,  К.  Ерроу,
Е. Даунсома, Р. Коллінза, Ж. Кондорсе, Д. Серла, Г. Таллока, а також у роботах
таких вітчизняних фахівців, як Е. Герасимової, А. Городницького, А. Грищенка,
Н. Доній, Л. Корнійчука, В. Кузьменко, В. Мороз, О. Полисаєва та ін. Видатний
соціолог Дж. Коулман запропонував принцип методологічного індивідуалізму, а
продовжує  дослідження  зазначеної  тематики  Л. фон Мізес,  який  визначає
економічну теорію як частину праксеології  єдиної теорії людської діяльності.
Дослідження  теорії  необхідних  умов  для  координації  дій  належить
М. Гільберту, а Р. Харре стверджує, що сумісна дія вимагає координації зусиль,
які  регулюються  особистісною  інтерпретацією  чинних  правил  і  законів.  У
роботах таких вчених, як М. Крозьє, Дж.-Ф. Медара та ін., було представлено
вирішення  проблеми  нестандартних  форм  реалізації  колективних
домовленостей.  Дискусію стосовно  зазначених проблем було  представлено  у
вітчизняній   науково-дослідній  літературі  різних  історичних  періодів,
починаючи  від  М. Грушевського,  П. Могили,  С. Подолинського,
Ф. Прокоповича та продовжуючи дослідженнями в публікаціях таких сучасних
науковців, як Н. Кудрявцева, Я. Паська, М. Томенка та ін.  

Другу  групу  джерел  складають  твори,  які  розкривають  сутність  та
динаміку  сучасного  інформаційно-високотехнологічного  процесу  та  роль
соціальних  наук  у  конструюванні  суспільства  знань.  Активне  вивчення
проблеми інноваційного характеру перетворень розпочалось з кінця минулого
(приблизно  з  70-80-х  років)  століття.  Поняттям  «інновація»  позначають
нововведення, а широкий спектр питань, що об’єднує проблематика інновацій
та  теорії  «людського  капіталу»,  зумовлює  широкий  джерельний  базис
дослідження,  у  якому  враховувалися  концептуальні  здобутки  таких  знаних
авторів, як Л. Барроуз, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, Д. Белл, М. Гіббонс, Д. Д’юї,
П. Друкер,  Е.  Дюркгейм, М. Гайдеггер,  С.  Жижек,  Е.  Левинас,  Ж.-Ф. Ліотар,
Н. Луман,  Дж.  Мартін,  Т. Парсонс,  О.  Тоффлер,  М.  Фуко,  Ф.  Фукуяма,
Й. Шумпетер, У. Еко та ін. Особливу увагу було звернено на публікації, у яких
розкривається  унікальність потенціалу соціальної синергетики як оптимальної
можливості  досягнення  ефективного  результату  завдяки  новому
переформатуванню  системи  знань.  Класичним  прикладом  стають  ідеї
І. Пригожина та І. Стенгерс, а також роботи таких вітчизняних дослідників, як
Л.  Бевзенко,  В.  Додонової,  В.  Капустіна,  С.  Кравченка,  В.  Лутая,
І. Предборської,  П.  Сауха,  В.  Стьопіна  та  ін.  Історіографічним  базовим
джерелом  дослідження  стали  праці  таких  вітчизняних  науковців,  як
Є. Бистрицького,  А.  Бронської,  Л. Вознюк,  М.  Козловця,  С.  Куцепал,
В. Лук’янця,  Н.  Поліщук,  А.  Сакун,  О. Старовойт,  М.  Степика,  Л.  Харченко,
Н. Юхименко та ін.

Отже,  дотепер  потребує  додаткового  аналізу  проблематика  реалізації
постійного  суспільного  вибору  шляхів  та  способів  руху,  характеристики
соцієтального  простору  процесу  вітчизняного  поступу та  перетворень,  зміна



статусу  такого  важливого  соціально-економічного  фактору,  як  людський
капітал,  з’ясування  механізму  та  моделей  функціонування  системи  сучасних
знань з точки зору практично-дослідної діяльності. Враховуючи актуальність та
недостатню опрацьованість зазначеної  проблематики, ми обрали її як предмет
самостійного дисертаційного дослідження.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної роботи «Комплексна
соціальна допомога вразливим категоріям населення як пріоритетний напрям
соціальної  політики  України»  (номер  держреєстрації  -  0118U002061),  яка
виконувалася  кафедрами соціальної  політики; соціальної  філософії,  філософії
освіти  та  освітньої  політики;  кафедрою  економіки  освіти  та  науковими
співробітниками Національного  педагогічного  університету  імені
М П. Драгоманова у 2018-2020 рр.

Тема дисертації затверджена Вченою радою  Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (протокол №7 від 24 лютого 2015 р.).

Метою дисертаційного дослідження є розробка та обґрунтування концепції
інноваційної конфігурації сучасних знань у вітчизняному соціальному досвіді.
Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання:
- проаналізувати  національний  вибір  пріоритетів  розвитку  сучасного
капіталу знань у проблемному полі соціальної філософії;
- осмислити  ідейно-теоретичні  витоки теорії  суспільного  вибору  та
концепції сумісних дій;
- виявити  потенціал  інноваційної  конфігурації  ключових  компетенцій
сучасної системи знань в Україні;
- концептуалізувати  унікальність  структурно-функціональних  змін
людського капіталу в період сучасної трансформації українського суспільства; 
- охарактеризувати сприйняття інноваційних процесів у суспільстві знань
як проблему особистісної самореалізації;
- здійснити  комплексний  аналіз  ціннісно-творчого  виміру  інноваційної
діяльності людини у сучасному соціальному просторі;
- проаналізувати  інноваційний  контекст  вітчизняних  науково-освітніх
програм та практику їх дослідницької реалізації, встановивши діалектику такої
взаємодії;
- розкрити  науково-дослідний  потенціал  інноваційної  конфігурації
сучасних знань як умови ефективної динаміки зростання якості життя світової
спільноти. 

Об’єктом  дослідження є  трансформаційна  природа  сучасних  знань  як
багатовимірний вияв соціальної реальності. 

Предметом дослідження є унікальний потенціал інноваційної конфігурації
сучасних знань у вітчизняному соціальному досвіді.

Методи  дослідження.  Базовими  методами  дослідження  інноваційної
конфігурації  сучасних  знань  є  системно-логічний,  історико-філософський,
культурологічний,  компаративістський  та  міждисциплінарний  підхід  у  їхній
діалектичній  єдності.  Важливим  методом  соціокультурних  досліджень
інноваційних програмних проєктів  у  національній  системі  знань є  принципи
єдності наступності та спадковості, а також актуальності та соціальної потреби.



Потенціал  методу  соціальної  синергетики  використовувався  як  оптимальна
можливість досягнення ефективного результату в організації сучасної системи
знань, відповідно, в роботі принцип синергізму розглядається як методика та
методологія  моделювання  стратегії  науково-дослідної  та  освітньої  практик.
Зазначені методи дозволили   обґрунтувати інтеграційний характер суспільних
процесів  на  основі  поєднання  історично  нагромадженого  обсягу  знань  із
комплексом сучасної системи знань та способів їх використання. 

Наукова  новизна одержаних  результатів  дисертаційного  дослідження
полягає у комплексному соціально-філософському аналізі концепції суспільного
вибору  потенціалу  інноваційної  конфігурації  сучасних  знань  на  основі
соціального  досвіду  державотворення  в  Україні,  яка  конкретизована  у  таких
положеннях, що виносяться на захист, зокрема:

Уперше:
-  доведено ефективність  синергії  поєднання  таких  ключових  компетенцій

інноваційного  процесу  формування  сучасної  системи  знань  в  Україні,  як
інтегральна інформаційно-технологічна модель досліджень, науково-педагогічні
технології навчання, особистісно-професійна компетентність самого фахівця та
новітні  механізми,  методи  і  засоби  системи  управління  сучасної  науково-
дослідницької  сфери,  а  також  охарактеризовано  механізм  їх  взаємодії  з
урахуванням  особливостей  національно-смислового  поля  та  типу  культури
відповідного суспільного виробництва;

-  обґрунтовано  теоретико-методологічні  підходи  до  забезпечення
кардинальних  змін  у  системі  соціально-економічних  структур  на  принципах
функціонування  сучасного  суспільства  знань,  де  ключовими  положеннями
стають  пріоритет  інформаційних  технологій  та  значення інтелектуального
капіталу;

- визначено потребу діалогічного осмислення проблематики сумісних дій та
теорії  раціонального  вибору  в  площині  соціально-економічного,  політико-
правового  та  державно-управлінського  підходів  на  принципах  і  теоретико-
методологічних засадах соціальної філософії, з огляду на сутність та динаміку
інформаційно-високотехнологічного  прогресу  та  роль  соціальних  наук  у
конструюванні суспільства знань.  

Удосконалено: 
- уточнено зміст поняття «новизни» як основного індикатора інноваційного

процесу  в  науково-освітній  діяльності,  який  включає  в  себе  вимірювання
різниці  між  початком  інноваційного  вдосконалення  та  ефективними
показниками навчально-виховного процесу з  доведеною корисністю змін,  що
формують позитивну оцінку конкретної інноваційної дії;

-  уточнено  унікальність потенціалу соціальної синергетики як оптимальної
можливості  досягнення  позитивної  динаміки  росту  ефективності  показників
нової структурної організації сучасних знань. У контексті зазначеного підходу
принцип  синергізму  розглядається  як  методологія  та  методика  моделювання
стратегії науково-дослідної та освітньої практики. 

Набуло подальшого розвитку:
- уявлення про ціннісно-творчі можливості базових складників вітчизняного

інноваційно-дослідницького  процесу  в  контексті  становлення  суспільства



сучасних  знань.  Визначено  креативність,  ініціативу  і  творчість  суб’єктів
навчально-виховного  процесу  як  базових  показників  науково-освітнього
простору,  доведено  амбівалентну  природу  взаємодії  зазначених  феноменів  з
конкретним навчально-виховним простором;

- положення про унікальне значення категорії «людського капіталу» в межах
сучасної трансформації українського суспільства. Аргументовано, що людський
капітал  є  органічною  складовою  основного  капіталу,  оскільки  він  постійно
присутній у виробничій діяльності  та  забезпечує суспільство новими видами
благ,  можливостями  творчих  вподобань  й  отримуваним  прибутком,  який
базується на засвоєнні нових знань та інформації;

-  принципи вітчизняних  інноваційних  дослідницьких  програм  у  науково-
освітній  сфері.  Зазначено,  що  такі  програми  не  можуть  бути  стандартним
аналітично розробленим планом, вони фіксують глибоко вкорінену перспективу,
яка визначає спосіб засвоєння українським суспільством нових ідей, сприйняття
та  оцінки  ефективності  підходів,  реакції  на  зміни  в  сучасних інформаційно-
високотехнологічних умовах розвитку;

-  проблематика визначення  інноваційного  характеру  сучасних  соціальних
трансформацій як технологічного детермінізму з власною логікою розвитку, що
створює  емерджентний  ефект  суспільних  перетворень  та  культурних
модифікацій.

Теоретичне  та  практичне  значення  одержаних  результатів
дослідження полягає  в  здійсненні  комплексного  аналізу  соціального  досвіду
формування інноваційної конфігурації сучасних знань в Україні. Розкриваючи
сутність  та  динаміку  інформаційно-високотехнологічного  прогресу,
запропоновано  два  взаємозалежні,  але  різні  за  змістом  напрямки:  1)
універсальний підхід до сучасних інформаційно-технологічних перетворень на
рівні життя світової спільноти та 2) специфічну практику духовно-культурної
національної  методології  життєтворення  певного  народу,  яка  забезпечує
формування  його  власної  парадигми  національно-смислового  поля
територіального  існування  та  типу  культури.  Підґрунтя  для  механізму
поступового  зближення  зазначених  підходів  забезпечує  динамічний  розвиток
інформаційно-комунікативних технологій,  а також необхідною умовою такого
способу  перетворень  стає  свідомий  раціональний  вибір  інституціонально
сформованого  соціуму.  Механізм  функціонування  зазначених  процесів
базується на процедурі змістовного оновленні існуючих компетенцій, а не на
можливостях владних організацій з тоталітарними формами управління.

Практично важливим результатом розвідки стає застосування висновків
дисертаційного аналізу в процесі формування сучасних інституційних структур
громадянського суспільства в Україні. Результати дисертаційного дослідження
можуть  отримати  впровадження  в  підготовці  курсів  з  філософії,  соціології,
філософії  освіти,  таких  спецкурсів,  як  «Гуманітарна  стратегія  розвитку
українського  суспільства»,  «Глобальна  освітня  політика:  сучасні  виклики»,  а
також у розробці державних освітніх тем і програм.

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  результатом  самостійної
дослідницької  роботи.  Основні  положення  й  висновки  дисертації  розроблені
автором  особисто  й  знайшли  відображення  в  його  наукових  публікаціях.  У



статті  [10],  підготовленої  з  чотирьома іншими авторами,  внесок дисертантки
полягає у дослідженні організаційних процесів психолого-освітньої підтримки
розвитку  саморегуляції  студентів  (0,1  др.  а).  У  статті  [7],  підготовленої  у
співавторстві з Герасимовою Е. М., внесок дисертантки полягає у визначенні
особливостей сучасного суспільства економіки знань (0,3 др. а.). У статті [9],
підготовленої у співавторстві з Вихованець З. С., внесок дисертантки полягає у
визначенні інноваційного типу розвитку системи сучасного наукового знання,
динаміку його зростання та способи діалогічного осмислення (0,3 др. а.).

Апробація результатів дисертації.  Основні ідеї, положення й висновки
дисертаційної  роботи  обговорювалися  на  методологічних  семінарах  кафедри
соціальної  філософії,  філософії  освіти  та  соціальної  політики  Національного
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова,  висвітлювались  у
виступах  і  доповідях  на  низці  міжнародних  і  всеукраїнських  наукових
конференцій,  зокрема:  Міжнародній  науково-практичній  конференції
Всеукраїнському круглому  столі  молодіжного  дискусійного  клубу  «Асоціація
ЄС  -  Україна»  до  дня  Європи  (м.  Хмельницький,  2016),  ІV Всеукраїнській
науково-практичній  конференції  «Філософські  обрії  сьогодення»  (м.  Херсон,
2016),  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Філософія  формування
цілісного світогляду в сучасній освіті» (м. Київ, 2017), V Міжнародній науково-
практичній  конференції  «Філософські  обрії  сьогодення»
(Херсон - Житомир - Одеса – Opole,  2017),  Міжнародній  науково-практичній
конференцій «Концептуальні, методологічні та практичні проблеми соціальної
філософії, філософії освіти та освітньої політики» (м. Київ, 2019), Міжнародній
науково-практичній  конференції «Стратегії  та  модуси  соціального  буття
сучасної  людини:  захист  та  допомога»  (м.  Чернігів,  2019),  Всеукраїнському
«круглому столі»  «Інформаційне суспільство як «суспільство мереж» (м. Київ,
2020),  Х  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Соціальна  політика:
концепції,  технології,  перспективи»  (Київ  – Ченстахово,  Польща,  2020),
Міжнародній науково-практичній конференції «Міждисциплінарність наукових
досліджень як фактор інноваційного розвитку» (м. Куновіце, Чеська Республіка,
2020).

Публікації.  Положення  наукової  новизни,  практичні  рекомендації  та
висновки дисертаційного дослідження представлені в 15  публікаціях, з них: 1
стаття  у  закордонному  науковому  виданні,  яке  входить у  міжнародну  базу
Scopus, 9  статей у наукових фахових виданнях України з філософських наук та
5 - у збірниках і матеріалах конференцій.

Структура  та  обсяг  дисертації зумовлені  метою  та  головними
завданнями  дисертаційного  дослідження.  Дисертація  складається  зі  вступу,
трьох розділів (дев’ять підрозділів відповідно), висновків до окремих розділів,
списків використаних джерел до окремих розділів дисертаційного дослідження
(322 позиції),  а  також  загальних  висновків  до  роботи.  Загальний  обсяг
дисертації складає 215 сторінок, основна частина дисертації - 180 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано ступінь

наукової  розробленості  проблеми,  визначено  об’єкт  і  предмет  дослідження,



сформульовано мету та дослідницькі завдання, охарактеризовано методологічні
засади,  окреслено  наукову  новизну  положень,  що  виносяться  на  захист,
розкрито теоретичне і  практичне значення отриманих результатів,  апробацію
положень дисертаційної роботи, її структуру.

У першому розділі  –  «Суспільство нових можливостей та інноваційні
процеси  у  сучасній  системі  знань:  теоретико-методологічні  засади
дослідження» -  здійснено  всебічний  аналіз  наукових  джерел  стосовно
національного  вибору  пріоритетів  розвитку  сучасного  капіталу  знань  у
проблемному полі  соціальної  філософії,  представлено  діалогічне  осмислення
ідейно-теоретичних витоків проблематики сумісних дій та теорії раціонального
вибору, визначено ключові поняття та методологічні засади дослідження.

У  підрозділі  1.1.  –  «Теоретико-методологічні  засади  дослідження:
соціально-філософський  аналіз»  - наголошується  на  тому,  що  соціально-
технологічне  значення  науки  сьогодні  полягає  у  виробництві  соціальних
інновацій і різного роду соціальних винаходах (технології виборчого процесу,
бізнес-платформи тощо). Проаналізовано основні ідеї становлення суспільства
нового знаннєвого типу та зазначено, що вперше ідея конфігурації складових
інноваційного процесу сучасної системи знань зустрічається у роботі Д. Белла.
Доведено,  що  твори,  які  розкривають  сутність  та  динаміку  сучасного
інформаційно-високотехнологічного  процесу  та  роль  соціальних  наук  у
конструюванні суспільства знань, включають аналіз ідейно-теоретичних витоків
теорії суспільного вибору. Констатовано, що комплекс соціально-філософських
наук дотепер не сформував однозначних механізмів суспільного вибору шляхів
розвитку,  які  б однозначно приводили до суспільного добробуту,  ураховуючи
індивідуальні побажання. 

У підрозділі 1.2. – «Ідейно-теоретичні витоки теорії суспільного вибору» -
розкрито сутність та динаміку інформаційно-високотехнологічного процесу та
роль  соціальних  наук  у  конструюванні  суспільства  знань,  а  також  доведено
потребу  діалогічного  осмислення  проблематики  сумісної  дії  та  теорії
суспільного вибору в площині економічного, політико-правового та державно-
управлінського  підходів  за  допомогою їх  поєднання  на  принципах  і  засадах
методології  соціальної  філософії.  Проаналізовано  положення  соціальної
епістемології про перехід з мови сутностей та індивідів на мову правил і норм,
у  якій  діють  колективи.  Відповідно,  замість  поняття  абстрактного  індивіда
приходить  розуміння  соціального  суб’єкта  діяльності,  який  є  включеним  у
розгалужену мережу суспільних відносин і може бути креативним засновником.

Обґрунтовано,  що  діяльність  зазначених  суб’єктів  автоматично  не
перетворюється в сумісну дію,  тому важливою методологічною умовою стає
наявність  низки  зовнішніх  факторів:  структури  соціальних  правил  і  норм,
природної  мови  зі  своїми  особливостями  розуміння  тощо.  Зазначено,  що
важливою  ідеєю  теорії  координації  дій  є  відповідальне  залучення  людей  у
соціальні проекти та сприйняття такої участі як громадянського обов’язку, що
сприяє появі у суспільстві плюрального суб’єкту. Результатом стає можливість
продукування  суспільного  договору  на  основі  сумісних  дій  та  координації
зусиль кожного із суб’єктів діяльності. 

 



У  підрозділі  1.3.  –  «Своєрідність  понятійно-категоріальної  матриці
знань у суспільстві нових можливостей» - запропоноване авторське визначення
інноваційного характеру сучасних соціальних трансформацій як технологічного
детермінізму  з  власною  логікою  розвитку,  що  створює  емерджентний  ефект
суспільних  перетворень  та  культурних  модифікацій,  а  також  розкрито  зміст
ключових  понять  дисертаційного  дослідження.  Зазначено,  що  термін
«інновація» почав використовуватися у науковій літературі ще у 30-х роках ХХ
ст. як категорія соціології культури і пов’язувався з ідеєю дифузії культурних
інновацій. Наголошується на тому, що у межах суспільних відносин інновацію
визначають  як  явище,  що  виходить  за  межі  традицій,  правил  поведінки  й
звичаїв, прикладом таких міркувань стають погляди У. Еко стосовно інновації
та  повторення.  Розкрито  теорію  «можливих  світів»  у  межах  різниці
авангардистської і постмодерністської естетики, тобто «інновація» з точки зору
емоційно-афективного  сприйняття  пов’язана  з  нездійсненними  потребами,
фрустрацією всередині свідомості людини, але такі концепції певний час мали
описовий характер. Аргументовано положення про те, що інновація як початок
практичного втілення нестандартної ідеї в структурний пласт певної культури
немає абсолютного значення – те  нове,  що було «високою технологією» для
сприйняття людиною певної історичної епохи через певний проміжок часу стає
буденною справою.

У другому розділі -  «Комплексний аналіз соціального досвіду формування
інноваційної  конфігурації  сучасних  знань»  -  вперше  у  межах  соціально-
філософського аналізу визначено синергетичний ефект конфігурації ключових
компетенцій інноваційного процесу формування сучасного суспільства знань в
Україні.  Здійснено  розгорнутий  аналіз  оригінальних  нововведень  у  сфері
формування  сучасної  системи  знань  та  зазначено,  що  складний  характер
інноваційного процесу вимагає нової структурної конфігурації, яка базується на
компетенціях, а не на можливостях владних організацій з тоталітарною формою
управління. 
 У  підрозділі  2.1.  –  «Інноваційна  конфігурація  сучасної  системи  знань  в
Україні:  ефект синергії»  - зауважується,  що сучасну  дослідницьку  ситуацію
можна визначити як динамічну складність, тому сучасні інноваційно-дослідні
програми визначають методологічні  та  процедурні  пріоритети між окремими
науковими  проєктами  певних  сфер  діяльності,  а  також  надають  можливість
здійснювати дослідження масштабного національного характеру з подальшим
програмуванням.  Визначаючи  ефект  синергії  завдяки  конфігурації  складових
інноваційного  процесу  формування  сучасної  системи  знань,  запропоновано
соціально-філософський  аналіз  таких  ключових  компетенцій,  як  інтегральна
інформаційно-технологічна модель досліджень, науково-педагогічні технології
навчання,  особистісно-професійної  компетентності  самого  фахівця,  а  також
новітні механізми, методи і засоби системи функціонування сучасної науково-
дослідницької сфери.

Зазначено, що дієвість такого механізму взаємодії забезпечує використання
функції конфігуратора з можливості синтезу системних знань в єдину модель
програмування. Своєрідний менеджмент сучасної системи знань формує поле
проблемних питань  навколо  теорії  капіталу  знань,  закладеної  в  основу  його



функціонування.  Стверджується,  що  в  контексті  дослідження  принцип
синергізму слід розглядати як методику та методологію моделювання стратегії
науково-дослідної  та  освітньої  практики.  Доведено,  що  якими  б  потенційно
прогресивними не були можливості та результати синергійного ефекту, він не
може мати запрограмованих властивостей, необхідний ефект потрібно свідомо
планувати  й  організовувати,  тому  першочерговим  завданням  управління  є
виявлення  внутрішнього  потенціалу  самої  системи  та  її  ресурсної  бази,
результати  дослідження  якої  й  стануть  джерелом  отримання  синергійної
переваги. 

У підрозділі 2.2. –  «Структурно-функціональні зміни людського капіталу в
період  трансформації  сучасного  українського  суспільства»  -  розкрито
положення  про  доленосний  характер  соціально-економічних  процесів,  що
відбувалися  в  останні  десятиліття  у  посткомуністичних  країнах.  Ключовими
положеннями  такої  ситуації  стає,  по-перше,  зміщення  пріоритету  класичних
факторів  основного  капіталу  на  фактор  інформаційних технологій;  по-друге,
потреба  суспільного  вибору  інтелектуального  капіталу  як  головного  стимулу
формування  економіки  сучасних  знань.  Констатовано,  що  реальність,  яка
спостерігається на теренах сучасної України, характеризується масовим виїздом
за кордон висококваліфікованих фахівців і фінансуванням наукових досліджень
на рівні 0,1-0,2% від ВНП. Доведено, що реалії трансформаційних процесів в
Україні  вимагають  обґрунтування  соціально-економічної  необхідності
здійснення великих як державних, так і приватних капіталовкладень у розвиток
людського капіталу. 

Зроблено висновок, що поступово формується положення про пріоритетну
функцію нових якісних форм комунікації у сфері науково-виробничої системи,
які безпосередньо пов’язані з високопрофесійними і креативними підходами з
боку  людини,  а  також  її  мотиваційної  практики.  На  другий  план  починає
відходити класично визнаний загальний обсяг праці та його кількісні принципи
обчислювання. Констатовано, що праця, яка уособлює інтелектуальне дійство,
не  може  бути  визначена  тільки  науково-технічними  знаннями  працівника,
головною  стає  можливість  спілкування  та  спільного  використання  набутих
знань і  досвіду з іншими учасниками творчого процесу. Головними засадами
такого загальнокультурного та високопрофесійного рівня стають інтелектуальні
здібності  працівника,  прийняті  форми,  способи,  прийоми  мислення,  його
інтуїтивне вміння вчасно відчувати характер наступних змін, мобільно діяти в
непрогнозованих ситуаціях тощо.

У  підрозділі  2.3.  -  «Особливості  сприйняття  інноваційних  процесів  у
суспільстві знань та проблема особистісної самореалізації» - констатовано, що
інноваційні  процеси  в  різних  сферах  суспільної  діяльності  безпосередньо
здійснюються  людьми,  а  відтак  - осмислюються  та  рефлектуються  ними  на
різних рівнях індивідуальної та суспільної свідомості. Завдяки такій процедурі
формується  сприйняття  або  несприйняття  інноваційних  процесів,  що
відповідно  позначається  на  ефективності  їх  практичного  впровадження  в
систему суспільного виробництва. Важливим елементом означеної рефлексії є
особливості  сприйняття  інноваційних  процесів,  саме  воно  забезпечує
мотивацію суб’єкта діяти за стратегією інноваційних змін. Стверджується, що



зазначений  підхід  надає  можливість  розуміння  проблеми  швидкоплинних
соціальних  змін  для  кожної  країни,  коли  люди  одного  покоління  можуть
використовувати  досягнення  культури,  економіки,  наукові  ідеї  різних  епох,
формуючи тим самим підвалини інноваційної культури. 

Звернення до основних положень позитивістської культурологічної концепції
суспільства,  які  враховують  тези  неомарксистського  підходу  до  принципів
історичного розвитку, а також зразки постмодерністської орієнтації, які сьогодні
не  змогли  позбавили  культуру  її  традиційного  розуміння,  допомагають
сформулювати ефективний синтетичний підхід до визначення закономірностей
суспільного  поступу.  Наголошено,  що  проблема  особистих  інтелектуальних
ресурсів стає все більш актуальною і популярною темою міждисциплінарних
досліджень, оскільки безпосередньо пов’язана з рівнем добробуту населення.
Доведено, що найбільш перспективним стає аналіз інтелектуального ресурсу як
якісної  характеристики  особистісного  інтелекту,  оскільки  при  цьому
враховуються  не  тільки  процеси  обробки  інформації,  а  й  мотиваційні  та
регулятивні  компоненти  інтелектуальної  діяльності,  які  пов’язані  з
особливостями організації психічного досвіду особистості.

Аргументовано  тезу  про  те,  що  у  ситуації  постійно  небезпечних,
непрогнозованих  та  нестабільних  життєвих  орієнтацій  людина  змушена
кожного  разу  самоідентифікуватися  та  самореалізовуватися  в  конструкції
суспільно-виробничих  відносин,  а  орієнтири  для  такого  самовизначення
формуються в межах інноваційної культури. 

У  третьому  розділі  – «Реалізація  проєктів  освітньо-інноваційного
процесу в глобальній системі координат: українські реалії» - проаналізовано
проблеми  становлення  науково-дослідного  характеру  вітчизняної  освіти,
доведено  необхідність  формування  такого  навчально-виховного  простору,  в
якому  інтегральними  елементами  стають  наукові  знання  та  новітні  методи
дослідницької практики. 

У  підрозділі  3.1.  –  «Ціннісно-творчий  вимір  інноваційної  діяльності
людини у  сучасному освітньому просторі» - розкрито  ціннісно-творчі  засади
вітчизняного  науково-освітнього  процесу  в  контексті  становлення  сучасної
системи знань, визначено базові показники інноваційного характеру діяльності -
це  креативність,  ініціатива  і  творчість  суб’єктів.  Доведено  амбівалентну
природу  взаємодії  зазначених  феноменів  з  конкретним  навчально-виховним
простором.  Проблематика  діяльності  особистості  в  сфері  інноваційних
перетворень доводить ідею комплексного аналізу та вивчення нових освітньо-
дослідних практик професійної підготовки фахівця, а необхідною умовою стає
формування  постійної  готовності  до  швидкоплинних  змін  у  сучасних
інформаційно-високотехнологічних процесах. Людина має засвоїти креативний
характер підходів до процесу самовизначення та самореалізації,  набути такої
особистісної  компетентності  можна  винятково  в  навчально-інноваційному
середовищі.

Проаналізовано новизну як основний індикатор інноваційного процесу та
сформульовано позицію, за якою нововведення вважається необхідною умовою
при оцінюванні ефективності інноваційної діяльності, при цьому новизну саму
по собі  не  можна  вважати  самоціллю інноваційності.  Інноваційна діяльність



спрямована не на новизну як таку, а на вдосконалення теоретико-практичних
інструментів  і  технологій,  що  використовуються.  Новизна  стає  необхідним
індикатором, за допомогою якого оцінюються ті зміни, які були привнесені у
творчий  процес  завдяки  ініціативі  та  креативності  його  суб’єктів-учасників.
Вимірювання  цієї  відмінності,  оцінювання  корисності  змін  і  є  важливим
завданням, необхідним для оцінки ефективності конкретної інноваційної дії.

У підрозділі 3.2. –  «Інноваційний контекст вітчизняних науково-освітніх
програм і практика дослідницької реалізації: діалектика взаємодії» - доведено,
що саме інноваційний розвиток науково-освітніх практик має стати відповіддю
на цивілізаційні виклики початку ХХІ ст. Йдеться про інноваційний зміст самої
освіти  та  технології  здійснення  навчально-виховного  процесу,  а  також  про
організацію, забезпечення та проведення практики дослідницької реалізації на
основі діалектичної взаємодії всіх складових елементів зазначених систем. 

Стверджується, що інноваційний зміст освіти потребує інноваційних змін в
системі   управління,  нового  матеріально-технічного  забезпечення  навчально-
виховного процесу,  підвищення якості  кадрового потенціалу тощо.  Особлива
увага  надається  проблематиці  становлення  науково-дослідного  характеру
освіти,  тобто  такого  навчально-виховного  простору,  в  якому  наскрізними
інтегральними  елементами  визнаються наукові  знання  та  новітні  методи
дослідницької практики. Ключове завдання становлення наукової освіти полягає
у здійсненні якісних, змістовних, фундаментально-знаннєвих змін у навчальних
програмах,  їх  наповненні  новітніми  науковими  концепціями  і  теоріями.
Констатовано, що інноваційні дослідницькі програми не є аналітичним чином
розроблені плани - вони фіксують глибоко вкорінену перспективу, яка визначає
спосіб засвоєння українським суспільством нових ідей, сприйняття та оцінки
нестандартних підходів, реакції на зміни зовнішнього середовища.

У  підрозділі  3.3.  –  «Науково-практичний  потенціал  інноваційної
конфігурації  сучасних  знань  як  умова  зростання  якості  життя  світової
спільноти» -  розкрито основні ідеї формулювання та функціонування природи
інноваційної  діяльності,  а  також  досліджено  сутність  і  специфіку  дослідно-
інноваційного процесу. Доведено, що інноваційна діяльність в освіті відповідає
загальній структурі інноваційних процесів, адже містить в собі аналіз наявного
об’єктивного  стану  змін,  визначення  можливостей  ефективної  модернізації
основних дослідницьких напрямків,  вироблення інструментарію нововведень,
пошук технологічних можливостей реалізації нових ідей, підготовку суб’єктів
навчально-виховного  процесу  до  ефективного  використання  нових
педагогічних, організаційних, інформаційних технологій.

На  основі  розкриття  унікальності науково-практичного  потенціалу
інноваційної  конфігурації  сучасних  знань  як  умови  ефективної  динаміки
зростання якості життя світової спільноти, висновується, що сучасна структура
системних перетворень є злагодженим механізмом поєднанням технологічних
можливостей, ключових компетенцій, матеріально-технічних і соціокультурних
цінностей. Результатом реалізації сучасних освітньо-інноваційних проєктів має
бути  створення  міждисциплінарних  програм,  які  дозволять  прискорити  час
появи  нових  дисциплін  майбутнього,  а  це,  у  свою  чергу,  допоможе
задовольнити вимогливість запитів сучасного виробництва та всієї соціально-



економічної системи. Аргументовано, що зміст поняття стратегії національного
дослідно-інноваційного процесу потрібно привести у практичну відповідність
сучасним  вимогам ситуації  суспільної  невизначеності,  як  в  умовах  розвитку
соціального життя України, так і  в умовах кардинальних змін у глобальному
просторі.

ВИСНОВКИ
Соціально-філософське дослідження суспільного вибору України потенціалу

інноваційної  конфігурації  сучасних  знань  дозволило  сформулювати  такі
висновки:

По-перше,  здійснивши  ретроспективний  аналіз  національного  вибору
пріоритетів розвитку сучасного капіталу знань у проблемному полі соціальної
філософії,  було доведено, що практичні можливості науки сьогодні не мають
меж, а споконвічна мета наукової діяльності побудувати комфортне суспільство
для життя людини набуває нового значення «суспільства знань» не тільки для
західних постіндустріальних держав,  а й країн пострадянського простору,  до
яких  належить  Україна.  Конструктивний  світовий  досвід  соціального
прогнозування  засвідчує,  що  орієнтація  на  сучасну  економіку  знань  у
системному  реформуванні  суспільних  відносин  відповідає  більш
справедливому  вирішенню  соціально-економічних  проблем  та  ситуації
постійного громадянського вибору.

По-друге,  в  результаті  аналізу  сутності  та  динаміки  інформаційно-
високотехнологічного прогресу, а також ролі соціальних наук у конструюванні
суспільства  знань,  було  визначено  два  взаємозалежні,  але  різні  за  змістом
направлення:  всезагальний  підхід  сучасних  інформаційно-технологічних
перетворень на рівні світового господарства та специфічна практика духовно-
культурної  національної  методології  життєтворення  певного  народу,  яка
забезпечує формування його власної парадигми національно-смислового поля
територіального  існування  та  способу  буття.  Підґрунтям  для  механізму  їх
поступового  зближення  стає  динамічний  розвиток  інформаційно-
комунікативних  технологій,  а  сам  зазначений  процес  вимагає  від  того  або
іншого інституційно-оформленого соціуму свідомого суспільного вибору саме
такого способу перетворень. 

По-трете,  дослідження  потенціалу  конфігурації  складових  інноваційного
процесу формування сучасної системи знань в Україні дозволило забезпечити
ефективне використання синергії поєднання таких його ключових компетенцій,
як  інтегральна  інформаційно-технологічна  модель  досліджень,  науково-
педагогічні технології навчання, особистісно-професійна компетентність самого
фахівця  та  новітні  механізми,  методи  і  засоби  системи  управління  сучасної
науково-дослідницької  сфери  у  практиці  розбудови  нашої  молодої  держави.
Представлений  механізм  такої  взаємодії  вирізняється  особливостями
національної культури та відповідним суспільним виробництвом, що забезпечує
можливості  отримання  соціально-справедливого  результату  від  його
практичного використання.

По-четверте,  доведено  тезу  про  те,  що  в  умовах  високотехнологічного
прогресу  набувають  пріоритетного  значення  функції  нових  якісних  форм



комунікації у сфері науково-виробничої системи, які пов’язані з креативними
підходами мотиваційної практики людини епохи глобальних змін. Унікальний
зміст  сучасного  людського  капіталу  в  національній  соціально-економічній
системі постсоціалістичної трансформації українського суспільства забезпечує
процес перетворення всієї структури соціальних взаємовідносин. 

По-п’яте,  дослідивши  особливості  сприйняття  інноваційних  процесів  у
суспільстві, було  сформовано  принципи  забезпечення  багатоваріантної
мотивації суб’єкта діяти відповідно стратегічним напрямкам інноваційних змін.
Такий  підхід  дає  можливість  проаналізувати  соціокультурний  характер
інновацій у сучасному суспільстві, коли люди у межах одного покоління можуть
ефективно  використовувати  результати  наукових  досліджень,  культурних
надбань та соціально-економічних здобутків різних історичних епох, формуючи
тим  самим  підвалини  новітньої  культури  інноваційної  діяльності.  Сучасна
ситуація непрогнозованих і нестабільних життєвих орієнтацій змушує людину
кожного  разу  самоідентифікуватися  та  самореалізовуватися  в  сучасних
конструкціях  соціального  простору,  а  орієнтири  для  такого  самовизначення
формуються у межах новітньої інноваційної культури. 

По-шосте,  проаналізувавши  ціннісно-творчий  вимір  освітньо-інноваційних
факторів  у  дискурсі  становлення  сучасної  системи  знань, було  визначено
детермінанти  інноваційного  процесу  в  науковій  освіті,  забезпечує  результат
органічної взаємодії її основних суб’єктів. Креативність, ініціатива і творчість
суб’єктів  навчально-виховного  процесу  забезпечують  амбівалентну  природу
взаємодії зазначених феноменів з конкретним соціокультурним простором. Така
діалектична  взаємодія  інноваційного  контексту  науково-освітніх  програм  і
практики  їх  дослідницької  реалізації  визначає  спосіб  засвоєння  українським
суспільством нових ідей, сприйняття та оцінки нестандартних підходів, реакції
на зміни зовнішнього середовища. 

По-сьоме,  дослідивши  інноваційні  трансформації  у  науково-освітньому
просторі як багатоаспектний феномен, який є спрямованим на забезпечення
дослідницької,  виробничої  та  організаційної  діяльності  людини, було
запропоновано концептуально-факторний аналіз  підвищення якості  освіти,  як
головної мети і напряму її інноваційного розвитку. Він забезпечує формування
таких важливих чинників: 1) підготовка педагогів нового покоління, готовим до
активного впровадження в структурі  навчального процесу новітніх наукових,
методологічних,  виховних  технологій;  2)  наскрізне  оновлення  навчання  за
допомогою  інноваційно-інформаційних  засобів  і  технологій;  3)  невідкладне
оновлення, осучаснення змісту навчання, виведення його на принципово новий
якісний рівень.

По-восьме,  розкривши  унікальність  науково-практичного  потенціалу
інноваційної  конфігурації  сучасних  знань  як  умови  ефективної  динаміки
зростання  якості  життя  світової  спільноти,  стверджується, що  сучасна
структура  системних  перетворень  є  злагодженим  поєднанням  технологічних
можливостей, ключових компетенцій, матеріально-технічних і соціокультурних
цінностей  задля  досягнення  ефективної  результативності.  Відповідно,  зміст
поняття  стратегії  національного  дослідно-інноваційного  процесу  необхідно
привести у практичну відповідність постсучасним вимогам ситуації суспільної



невизначеності, а молода людина повинна мати можливість отримати всебічну
підготовку для того, щоб із користю для власної самореалізації відповідати на ті
виклики,  які  постійно  формуються  в  умовах  інформаційно-
високотехнологічного прогресу ХХІ ст. 
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АНОТАЦІЇ
Лукашук М.  А.  Потенціал  інноваційної  конфігурації  сучасних знань:

суспільний вибір України. – На правах рукопису, 215.
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,  2021;
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, 2021.

У  дисертації  автором  вперше  здійснено  розробку  та  обґрунтування
концепції  національного  суспільного  вибору  інноваційної  конфігурації
сучасних  знань  в  глобальній  системі  координат  та  запропоновано  комплекс
теоретико-методологічних  підходів  до  забезпечення  кардинальних  змін  в
системі  соціально-економічних структур у процесі  креативного перетворення
класичних засад суспільного розвитку на принципи функціонування сучасної
економіки  знань.  Вперше  у  межах  соціально-філософського  пізнання  було
визначено  конфігурований  синергетичний  ефект  інноваційного  процесу
формування сучасної системи знань в Україні як складний соціальний акт, що
включає  в  себе  аналіз  таких  ключових  компетенцій  як  інтегральна
інформаційно-технологічна модель досліджень, науково-педагогічні технології
навчання,  особистісно-професійну  компетентність  самого  фахівця  та  новітні
механізми, методи і засоби системи управління сучасної науково-дослідницької
сфери.  Було представлено  механізм їх  взаємодії  з  обов’язковим урахуванням
особливостей  національно-смислового  поля  та  типу  культури  відповідного
суспільного  виробництва  та  можливості  отримання  ефективного  результату
його практичного використання. Особлива увага приділяється аналізу стратегії



освітньо-інноваційного процесу в Україні, з’ясуванню механізмів і проєктів її
реалізації  в  умовах  постсучасного  світу.  Було  визначено  базові  показники
інноваційного характеру процесів та доведено амбівалентну природу взаємодії
зазначених феноменів з конкретним навчально-виховним простором. Практично
важливим  результатом  розвідки  стає  застосування  висновків  дисертаційного
аналізу в процесі формування сучасних інституційних структур громадянського
суспільства в Україні. 

Ключові  слова: суспільство,  особистість,  держава,  інновація,  сучасна
система знань, людський капітал, освіта, вітчизняний соціальний досвід.
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Диссертация на  соискание ученой степени кандидата  философских наук
(доктора философии) по специальности 09.00.03 – «Социальная философия и
философия  истории»  (033  –  философия).  –  Национальный  педагогический
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Сковороды в Переяславе, Переяслав, 2021.

В диссертации автором впервые осуществляется разработка и обоснование
концепции  национального  общественного  выбора  инновационной
конфигурации современных знаний в глобальной системе координат,  а  также
предложено  комплекс  теоретико-методологических  подходов  к  обеспечению
кардинальных  новшеств  в  системе  социально-экономических  структур  в
процессе креативных изменений классических основ общественного развития
на принципы функционирования  современной экономики знаний.  Впервые в
рамках  социально-философского  познания  было  представлено
конфигурированный  синергетический  эффект  инновационного  процесса
формирования  современной  системы  знаний  в  Украине,  как  сложный
социальный акт,  который предполагает анализ таких ключевых компетенций,
как  интегральная  информационно-технологическая  модель  исследования,
научно-педагогическая  технология  обучения,  личностно-профессиональною
компетентность  самого  специалиста  и  новые  механизмы,  методы и  средства
системы  управления  современной  научно-исследовательской  сферы.  Было
предложено механизм их взаимодействия с обязательным учётом особенностей
национально-смыслового  поля  и  типа  культуры  соответствующего
общественного  производства  и  возможности  получения  эффективного
результата  его  практического  использования.  Особенное  внимание  уделялось
анализу  стратегии  образовательно-инновационного  процесса  в  Украине,
выяснению  механизмов  и  проектов  его  реализации  в  условиях
постсовременного мира. Было определено базовые показатели инновационного
характера  процессов  и  доказано  амбивалентную  природу  взаимодействия
представленных  феноменов  с  конкретным  образовательно-воспитательным
пространством.  Практически  важным  результатом  исследования  является
использование  выводов  диссертационного  анализа  в  процессе  формирования
современных институциональных структур гражданского общества в Украине. 



Ключевые  слова: общество,  личность,  государство,  инновация,
современная  система  знаний,  человеческий  капитал,  образование,
отечественный социальный опыт.
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In this dissertation, the purpose of the research to develop and substantiate the
concept  of  national  public  choice  of  the  innovation  configuration  of  modern
knowledge in global coordinate system was set for the first time by the author. Also a
set of theoretical and methodological approaches to ensure cardinal changes in the
system of  socio-economic  structures  in  the  process  of  creative  conversion  of  the
classical foundations of social development to the principles of functioning of the
modern  knowledge  economy  was  proposed.  It  has  been  proved  that  the  key
provisions  of  such  a  socio-economic  situation  are  the  loss  of  the  importance  of
classical  factors  of  fixed  capital  after  recognition  of  the  priority  of  information
technologies and the situation of the need for social choice of intellectual capital as
the  main  stimulus  for  the  formation  of  the  modern  knowledge  economy.  The
provision  on  the  complex  nature  of  modern  innovations,  which  requires  a  new
structural  combination  of  variable  components  of  the  research  mechanism  itself,
which is based on competencies, but not on the capabilities of powerful organizations
and totalitarian forms of management, was justified.

It  was  suggested  to  distinguish  between  two  interdependent  but  different
components  when  revealing  the  essence  and  dynamics  of  information  and
technological progress and the role of the social  sciences in the construction of a
knowledge  society.  These  components  are  the  general  component  of  modern
information and technological transformations at the level of the world economy and
the  specific  practice  of  the  spiritual  and  cultural  national  methodology  of  the
livelihood of a certain people, which ensures the formation of its own paradigm of the
national-semantic field of territorial existence and the type of culture. The basis for
the mechanism of their gradual rapprochement provides the dynamic development of
information  and  communication  technologies,  and  the  process  itself  requires  the
conscious  social  choice  of  such  transformation  from  the  institutionally  formed
society. The need for a dialogical understanding of the problems of joint action and
the  theory  of  public  choice  in  the  sphere  of  economic,  political,  legal  and state-
management approaches using their combination on the principles and basics of the
methodology of social philosophy was proved.

For  the  first  time  in  the  framework  of  socio-philosophical  cognition,  the
synergetic effect of the innovative process of forming the modern knowledge system
in Ukraine was configured as a complex social act, which includes the analysis of
such key competencies as the integrated information technological research model,
scientific  and  pedagogical  teaching  technologies,  personal  and  professional



competence of the specialist  and the latest mechanisms, methods and tools of the
management  system  of  the  modern  research  sphere.  The  mechanism  of  their
interaction was presented with the mandatory consideration of the characteristics of
the  national  semantic  field  and  the  type  of  culture  of  the  corresponding  social
production and the possibility of obtaining an effective result of its practical use. The
idea of defining the innovative character of modern social processes as technological
determinism with its own logic of development, which has an emergent character, is
the  final  determinant  of  the  system  of  social  transformations  and  cultural
modifications.

In the third section of the dissertation research, special attention is paid to the
analysis of the formation of the scientific research nature of domestic education, that
is, the formation of such educational and educational space, in which the scientific
knowledge  and  the  newest  methods  of  research  practice  would  be  cross-cutting,
integral  element.  As practice  shows,  innovative changes  in  education  are  directly
correlated with the pace of formation and development of scientific education in the
country, which is the specific background for improving the cognitive-knowledgeable
component of the educational process.

The analysis of the value and creative foundations of the national educational
process in the context of becoming a modern knowledge system has determined the
basic indicators of the innovative nature of the processes, which are the creativity,
initiative and creativity of the subjects. The ambivalent nature of the interaction of
these phenomena with a specific educational space was proved. 

The  problems  of  the  personality’s  activity  in  the  field  of  innovative
transformations  proves  the  idea  of  a  comprehensive  analysis  and  study  of  new
educational methodological practices of vocational training. It takes part in different
periods of human life, where the formation of constant readiness for rapid changes in
the type and nature of its life in modern information technology is a prerequisite. A
person  must  acquire  the  creative  nature  of  approaches  to  the  process  of  self-
determination and self-realization. The acquiring of such personal competence can
happen only in an innovative-humanistic educational environment.

Keywords:  society,  personality,  state,  innovation,  modern knowledge system,
human capital, education, domestic social experience.


