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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається євроінтеграційною 

спрямованістю суспільно-політичного розвитку Української держави. 

Інтеграція України до європейського простору як рівного й гідного партнера 

істотно залежить від того, якою мірою процеси економічного, політичного, 

правового, соціального розвитку пронизані стратегією інноваційної 

діяльності, яка уможливлює і забезпечує перехід на якісно новий щабель 

суспільного розвитку. Поряд із нагальною необхідністю збереження 

незалежності, суверенітету, забезпечення миру й добробуту в країні, 

відновлення територіальної цілісності перед Українською державою постало 

ще одне важливе завдання – забезпечення економічної, енергетичної та 

військової безпеки. Зміцнення держави, забезпечення поступального 

суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України можливі 

лише за умови стимулювання державою інноваційних процесів у всіх сферах 

українського суспільства. 

Потреба соціально-філософського осмислення інноваційної діяльності 

зумовлена і більш загальним процесом – переходом людства до інноваційно-

інформаційної стадії розвитку, зростанням ролі й значення інноваційної 

діяльності як у певних соціумах, так і в глобальному просторі. Глобалізація 

як визначальний тренд сучасності, пронизаний суперечливими рисами й 

наслідками, зокрема – торговельно-економічними, інформаційно-

психологічними, гібридними війнами, ставить сучасні суспільства й держави 

перед необхідністю прискореного пошуку нових чинників, шляхів і засобів 

суспільного розвитку. За таких умов саме інноваційна діяльність здатна 

відкрити й забезпечити принципово нові шляхи суспільного розвитку, які є 

найбільш конкурентоспроможними, надати найбільш адекватні засоби 

протистояння й мінімізації глобальних викликів і загроз. 

У теоретико-пізнавальному дискурсі актуалізація дослідження 

інноваційної діяльності як чинника розвитку українського суспільства 

обумовлена необхідністю вирішення вкрай важливого завдання – розробки 

ефективної інноваційної економічної, правової, соціально-культурної 

політики з урахуванням глобальних викликів і загроз. Низка вражаючих 

успіхів і провалів у фінансово-економічній сфері, пов‘язаних із інноваційною 

діяльністю, підтверджує необхідність постійного контролю взаємозв‘язку 

віртуальних і реальних аспектів інноваційної діяльності, філософського 

осмислення змісту, форм, напрямів інноваційної діяльності.   

У добу формування глобального світового простору саме соціальна 

філософія покликана дати відповіді на складні питання, пов‘язані з 

основними принципами державної інноваційної політики, перспективами й 

допустимими межами інноваційної діяльності та «інноваційного» ставлення 

до світу, альтернативними шляхами прогресу.  

Віддаючи належне вітчизняним і зарубіжним ученим, які зробили 

вагомий внесок у дослідження чинників розвитку суспільства 
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(В. Андрущенко, В. Бех, Л. Губерський, В. Кремень, А, Конверський, 

В. Пазенок, М. Портер, Б. Твісс, Ю. Яковенко), феноменів новаторства і 

новацій (В. Воловик, Р. Додонов, П. Друкер, Л. Кривега, М. Лепський, 

М. Михальченко, І. Надольний, В. Таран), інновацій (В. Євтушевський, 

Б. Санто, В. Стадник, М. Хучек Й. Шумпетер,) та інноваційної діяльності 

(М. Денисенко, Д. Задихайло, М. Кондратьєв, Е. Крилов, О. Лапко, 

І. Луциків, Я. Риженко, П. Харів), потрібно визнати, що комплексне 

соціально-філософське дослідження інноваційної діяльності як чинника 

розвитку суспільства в умовах глобалізації залишається недостатньо 

дослідженим. Окрім того, поза увагою науковців лишилася низка важливих 

соціально-філософських питань, що визначають теоретичні й практичні 

засади інноваційної діяльності, зокрема такі як: напрямів і оптимальної 

моделі інноваційного розвитку України, яка б забезпечила її 

конкурентоспроможність на світовій арені, убезпечила українську державу й 

суспільство від глобальних викликів, загроз і дисбалансів; світоглядних, 

ціннісних засад формування і розвитку національної інноваційної системи 

політико-правового, економічного розвитку, яка б створила оптимальні 

умови для інтеграції її у світовий та європейський простір.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідної теми 

№ ДР0109У002518 «Удосконалення методології соціального пізнання, змісту 

та методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних 

факультетах ВНЗ», затвердженої наказом МОН України № 1043 від 

17.11.2008 року; відповідає планам науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт Запорізького національного університету на 2007–

2011 рр., у межах яких розроблялася тема «Загальнотеоретичні аспекти 

розвитку українського права в умовах євроінтеграції і глобалізації» (№ ДР 

0106U008394); відповідає науково-дослідним планам науково-дослідної роботи 

кафедри економічної теорії та підприємництва Запорізького національного 

технічного університету «Інноваційний розвиток економіки України в 

умовах глобалізації» (затверджена на засіданні вченої ради університету, 

протокол № 4 від 28.05. 2009 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обгрунтування інноваційної діяльності як чинника розвитку українського 

суспільства в умовах глобалізації. 

Реалізація поставленої мети зумовлює постановку таких науково-

дослідницьких завдань: 

– проаналізувати генезу філософського осмислення інноваційної 

діяльності та зміст ключових понять дослідження; 

– визначити методологічний інструментарій аналізу феномена 

інноваційної діяльності;  

– обгрунтувати людину й глобалізацію світу як парадигмальні смисли 

інноваційності; 

–  охарактеризувати специфіку інноваційної діяльності в економічній і  

політичній сферах суспільства; 
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– визначити зміст і спрямованість інноваційної діяльності в науково-

освітній сфері суспільного розвитку;  

– проаналізувати світові моделі інноваційного розвитку суспільства; 

–  розкрити діалектику об’єктивного і суб’єктивного в реалізації 

інноваційної культури в Україні; 

– обґрунтувати шляхи і напрями оптимізації інноваційної діяльності в 

Україні в умовах глобалізації. 

Об’єкт дослідження  мисленнєві моделі феномена інноваційної 

діяльності як соціокультурного явища. 

Предмет дослідження  детермінанти оптимізації інноваційної 

діяльності як парадигмального явища сучасного соціокультурного буття 

людини і суспільства в умовах глобалізації. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження стала сукупність предметно обумовлених принципів, підходів  і 

методів пізнання. 

Цивілізаційний підхід використовувався при дослідженні ролі й 

значення новацій, інновацій у різних країнах та різних етапах цивілізаційного 

розвитку; діалектичний –– при дослідженні закономірностей розвитку 

суспільства, обгрунтуванні інноваційної діяльності як чинника розвитку 

суспільства в умовах глобалізації. За допомогою використання 

синергетичного підходу інноваційна діяльність аналізується як процес, що 

відображає процеси  самоорганізації суспільства, а глобалізація – нелінійний 

процес, який детермінує відкритий, неврівноважений, багатофакторний, 

складнопрогнозований стан розвитку суспільства. Герменевтичний підхід 

використовувався при визначенні понять: «глобалізація», «новація», 

«інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційна культура», 

«інноваційний розвиток», «національні інноваційні системи». Використання 

феноменологічного підходу було необхідним для пізнання та побудови нової 

моделі світопорядку на інноваційній основі, у центрі якої знаходиться 

інтелектуально розвинена, нестандартно-мисляча, творча людина. За 

допомогою системно-діяльнісного підходу інноваційна діяльність 

аналізується як системоутворююча характеристика сучасного глобального 

суспільства. Структурно-функціональний підхід був використаний при 

розгляді структури суспільства, сфер суспільного розвитку, класифікації 

видів інноваційної діяльності. В обгрунтуванні людини як найвищої 

соціальної цінності, заради якої здійснюється інноваційна діяльність і 

становлення інноваційного суспільства доцільним було використання 

персоналізму. Використання аксіологічного підходу уможливило 

дослідження інноваційної діяльності як такої, що забезпечує певні суспільні 

й індивідуальні потреби, є проявом творчості особи, колективу, суспільства 

та, водночас, узгоджується з іншими соціальними цінностями, такими як 

суспільне благо, людина, мир, справедливість, безпека, рівність.    

Наукова новизна одержаних результатів, що відображає результати 

дисертаційного дослідження, сформульована у таких положеннях: 
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вперше  

– запропоновано авторську інтерпретацію поняття «інноваційна 

діяльність», яка тлумачиться як духовно-діяльнісний феномен, що має 

творчу, інформаційно-енергетичну природу і втілює в собі потреби, волю, 

інтереси, норми, переконання, можливості, ресурси окремої особистості, 

творчого колективу, певного суспільства в цілому, що уможливлює 

принципово нове вирішення певної проблеми й виступає визначальним 

чинником сталого соціального розвитку у глобальному просторі; 

– обґрунтовано висновок, що в умовах посилення взаємозалежності 

світу, сфер суспільства, зростання глобальних викликів і загроз для країн, 

народів, людини нагальним завданням є формування філософії інноватики як 

міждисциплінарної рефлексії теоретичних моделей інноваційної діяльності; 

– визначено детермінанти оптимізації інноваційної діяльності 

українського суспільства, які обумовлені необхідністю збереження 

незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та забезпечення 

економічної, енергетичної, інформаційної та військової безпеки України та 

втілюються в основних сферах суспільства в умовах глобалізації; 

удосконалено: 

– висновок, що специфіка структури інноваційної діяльності суспільства 

в умовах глобалізації, посилення боротьби за природні й енергетичні 

ресурси, засоби їх транспортування, політичного, інформаційного, 

військового протистояння держав світу полягає в її означеності економічною 

сферою буття і виявляється через відношення таких аспектів: перехід на 

геоекономічну (виробничо-інноваційну та інвестиційну) модель 

зовнішньоекономічних зв’язків, інтеграція з регіональною й 

транснаціональною «ноосферною» економікою;  

– типологію інноваційних систем: національних, регіональних, 

багаторівневих та визначено світоглядну специфіку інноваційних моделей 

національних суспільств: 1) модель країн-новаторів; 2) модель країн-

імітаторів; 3) модель-країн користувачів інновацій; 

– положення про те, що сучасна інволюція інноваційної культури, 

зумовлена посиленням і розширенням глобалізації як об’єктивного і 

закономірного явища сучасності, а прискорений розвиток 

постіндустріального капіталізму в умовах глобалізації нівелює роль 

механізмів економічної царини, що сприяє деморалізації та деперсоналізації 

соціальних відносин, порушує систему зв‘язків «традиція-новація»; 

– дістали подальшого розвитку: 

– визначення аксіологічного виміру інноваційної діяльності, що 

охоплює соціально-економічні (ціна, якість, витрати), політико-правові 

(прогресивність, демократичність, законність, правомірність) і національно-

духовні (духовно-інтелектуальні, національні, іміджеві) та гуманістичні 

(визнання людини вищою цінністю та забезпечення її потреб) критерії; 

– положення про інноваційну стратегію розвитку науки в сучасному 

світі, яка осмислюється як багатовимірна нелінійна соціокультурна 

динамічна система, що активно взаємодіє з усіма сферами життєдіяльності 
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постіндустріального планетарного мегасоціуму і передбачає створення умов 

для поширення продуктивного мислення, пошуків неіснуючого через 

забезпечення перетворення окремого індивіда на активного учасника 

прогресивних інноваційних змін; 

– розуміння про шляхи оптимізації інноваційної діяльності в основних 

сферах українського суспільства в умовах глобалізації, які визначаються 

гуманізацією інноваційних змін; екологізацією технологічного прогресу; 

залученням до світового інноваційно – інформаційного простору зі 

збереженням та збагаченням національної культурної спадщини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані при розробці концептуальних засад інноваційної 

політики в економічній, політичній, правовій, науковій, освітній, культурній і  

соціальній сферах українського суспільства. Отримані результати є основою 

вирішення конкретних теоретичних і практичних проблем формування 

моделей інноваційного розвитку конкретних сфер суспільства й стратегії 

інноваційного розвитку українського суспільства, регіонів в умовах 

глобалізації. Матеріали дисертації можуть використовуватися при підготовці 

та читанні вузівських курсів «Соціальна філософія», «Філософія», 

«Філософія інноваційної діяльності», «Філософія економіки», «Соціально-

гуманітарна політика», «Глобалістика» та ін., при розробці державних, 

галузевих і регіональних програм розвитку. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації соціально-

філософські положення, які складають новизну роботи, розроблено автором 

особисто. У публікаціях №9, 12, 18 дисертанту належить 50% опублікованого 

матеріалу на основі проведеного конкретно-філософського дослідження й 

узагальнення результатів. У публікаціях №14, 15, 19, 20 дисертанту належить 

75% опублікованого матеріалу, що стосується викладу загальної концепції і 

головних теоретичних положень. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювалися на кафедрах історії і теорії держави та права, 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету; 

кафедрі економічної теорії і підприємництва Запорізького національного 

технічного університету. Принципові ідеї, теоретичні положення і висновки 

дослідження було викладено в доповідях на п’яти міжнародних 

конференціях: «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» 

(Донецьк, 2009 р.); ІІ «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої 

школи» (Харків, 2010 р.); VІІ «Розвиток інноваційної культури суспільства: 

проблеми і перспективи» (Сімферополь, 2012 р.), «Соціально-економічні 

реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції» (Львів, 2014 р.); 

«Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності» (Одеса, 

2015 р.); одному міжнародному форумі «Особистість в єдиному освітньому 

просторі» (Запоріжжя, 2012 р.); одній національній конференції Шості 

Вернадські читання «Творча спадщина В.І. Вернадського та актуальні 

проблеми філософії освіти» (Донецьк, 2010 р.) та одній регіональній 
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конференції «Науковий потенціал Запорізького національного університету 

та шляхи його розвитку» (Запоріжжя, 2009 р.).  

Публікації. Основні висновки дисертації викладені у 21 науковій 

публікації, з них 6 – у спеціалізованих фахових виданнях, з яких 1 стаття 

опублікована в міжнародному науковому періодичному виданні із напряму, з 

якого підготовлено дисертацію. 

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи: 195 cторінок 

основного тексту та 29 cторінок використаних джерел (271 позиція). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність теми дослідження, формулюється 

мета і завдання, визначається об’єкт і предмет, наукова новизна, теоретичне і 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ТА 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
визначаються ключові поняття дослідження в контексті генези соціально-

філософського осмислення інноваційної діяльності та обгрунтовуються 

методологічні засади дослідження інноваційної діяльності. 

У першому підрозділі «Генеза філософського осмислення 

інноваційної діяльності та зміст ключових понять дослідження» шляхом 

екстраполяції поняття «інноваційна діяльність» здійснено аналіз 

філософського осмислення та уточнено зміст однопорядкових понять «нове», 

«новація», «новаторство», «творчість», які сформували підгрунтя нового 

понятійного ряду: «інновація», «інноваційний розвиток», «інноваційний 

процес», «інноваційна діяльність», «інноваційна модель розвитку», 

«інноватика», який продовжує формуватися й розширюватися, починаючи з 

30-х років ХХ ст. Аналіз засвідчив, що в наукових дослідженнях 

простежується семантична розмитість та неоднозначність розуміння 

феномена інноваційної діяльності, брак філософської рефлексії даної 

проблеми на фоні великої кількості праць у суміжних галузях наукового 

знання, попри законодавче визначення інноваційної діяльності у 

вітчизняному законодавстві. Зазначене підтверджує актуальність, доцільність 

і перспективність соціально-філософського дослідження в цій сфері. 

Строкатість і нечіткість визначення поняття є також свідченням розвитку 

самого процесу інноваційної діяльності. У результаті здійсненого аналізу в 

дисертації надається авторська інтерпретація інноваційної діяльності. 

У другому підрозділі «Методологічний інструментарій аналізу 

феномена інноваційної діяльності» предметно обгрунтовано й розглянуто 

зміст вихідних підходів, принципів і методів дисертаційного дослідження. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження поряд із 

традиційними підходами, такими як: діалектичний, системно-діяльнісний, 
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структурно-функціональний, аксіологічний, стали: цивілізаційний, 

синергетичний, герменевтичний, феноменологічний, персоналістичний.  

Наголошується, що завдяки використанню цивілізаційного підходу 

інноваційну діяльність можна розглядати як загальноцивілізаційне явище, 

потенціал якої є досить потужним, широким і не обмежується національними 

й культурними межами. Цивілізаційний підхід спрямовує на переосмислення 

концептуальних основ інноваційної діяльності людини, суспільства, 

виокремлення раціональних принципів минулого й сучасного, урахування 

ментальних особливостей освоєння нових реалій в умовах кризи культури, 

глобалізації сучасного світу, а також особливостей соціокультурної ситуації 

в Україні. Використання синергетичного підходу дозволяє осмислити 

особливості розвитку відкритих, нелінійних систем, у яких зростає роль 

зовнішніх чинників суспільного розвитку. Ураховуючи те, що інноваційна 

діяльність в умовах глобалізації пов’язана з феноменом виходу людини, 

суспільства у інший економічний, політичний, правовий, культурний та 

інформаційний простір, доцільним є використання герменевтичного підходу 

в дослідженні процесів комунікації в процесі інноваційної діяльності. 

Завдяки використанню феноменологічного підходу констититуюються її 

сенси, а завдяки персоналізму доводиться, що становлення інноваційного 

суспільства здійснюється заради людини як вищої соціальної цінності. 

Методологічну основу соціально-філософського аналізу інноваційної 

діяльності як чинника розвитку суспільства, поряд із методологічними 

підходами, формують принципи й методи діалектики, насамперед такі як: 

принципи взаємозв’язку – при дослідженні взаємообумовленості сфер 

суспільного розвитку; детермінізму – при обгрунтуванні детермінант й  

особливостей національних інноваційних систем; єдності соціальної теорії і 

практики – при дослідженні моделей інноваційного розвитку суспільства; 

єдності історичного та логічного – при обгрунтуванні закономірного 

характеру інноваціної діяльності в суспільному розвитку; цілісності – при 

дослідженні українського соціуму як цілісності й взаємозалежності його 

сфер; гуманізму – як одного з критеріїв інноваційної діяльності. 

У другому розділі «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» 

досліджується інноваційна діяльність як чинник розвитку різних сфер 

суспільства в умовах глобалізації, окреслено специфіку інноваційних змін в 

економічній, політичній, правовій, соціальній, науково-освітній сферах 

людського буття, виявлено особливості інновацій як соціокультурного 

феномена в умовах глобалізаційних трансформацій. 

У першому підрозділі другого розділу «Парадигмальні смисли 

інноваційної діяльності: людина та глобалізація» дістало подальшого 

розвитку положення щодо причин і напрямів інноваційних змін, які 

відбуваються в різних сферах сучасного глобального суспільства. 

У результаті наукових розробок зроблено висновок про те, що 

глобалізація як складний і суперечливий процес є визначальним трендом 

сучасності та перетинається з процесами регіоналізації, глокалізації і 
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локалізації, які різною мірою і в різних проявах утілюються в різних країнах 

та їх інноваційних системах. Глобалізація – це багатогранний, різнорівневий, 

нелінійний, незворотний, диференційований, суперечливий процес, 

спрямований на універсалізацію світового суспільства в напрямку 

подальшого його постіндустріального інноваційного, інформаційного і 

ноосферного розвитку через транснаціоналізацію життя (економічного, 

політичного, правового, соціального, культурного); комунікативне 

«стиснення»; інформаційне взаємопроникнення та взаємозалежність, 

інтернетизацію та інноватизацію всіх сфер сучасного світу; формування 

світопорядку взаємозалежності. Поряд із новими можливостями, які 

відкриває глобалізація перед людиною, її спрямованістю до інноваційної 

діяльності (самореалізація та працевлаштування в різних куточках світу, 

необмежене спілкування, туризм), глобалізація приховує загрози для окремої 

людини й суспільства (втрата культурної ідентичності, безробіття, бідність, 

війни, поширення тероризму, організованої злочинності). Саме тому перед 

гуманітарними науками, насамперед, соціальною філософією постало вкрай 

важливе завдання – визначити світоглядні, аксіологічні критерії та межі 

інноваційної діяльності, враховуючи цінність людської особистості, 

культурної ідентичності, багатоманіття світу. 

У другому підрозділі другого розділу «Специфіка інноваційної 

діяльності в економічній та політичній сферах суспільства» 
обгрунтовується, що поряд із природними ресурсами, в умовах глобалізації 

знання та інформація виступають новими, нетрадиційними чинниками 

економічного зростання. Наголошується, що наслідком глобалізації і, 

водночас, об’єктивним чинником її подальшого розвитку є асиметрія 

практично усіх сфер життєдіяльності людства в межах єдиної світосистеми, 

зміст якої полягає в різному ступені підготовки й реалізації країнами  

інноваційних  процесів, у прямій протилежності інтересів – національних та 

олігархічних, що актуалізує проблеми становлення нового глобального 

порядку, нового глобального управління, яке б влаштувало всі країни. 

На підставі аналізу наукових джерел автор обґрунтовує, що 

пріоритетним завданням для сучасних суспільств, незалежно від рівня їх 

розвитку та потенційних можливостей є формування власної стратегії 

інноваційного розвитку й формування «нової економіки» ноосферного типу, 

яка відзначається такими основними тенденціями, як: орієнтація на 

інтенсивне економічне зростання на основі застосування нових 

ресурсозберігаючих технологій (інформаційних, біо- і нанотехнологій); 

пріоритет знань і  стимулювання розвитку людського та інтелектуального 

капіталу; зміна якості ринку праці та сфери зайнятості; надання переваги 

партнерським відносинам між роботодавцями та робітниками, державою та 

особою; формування нової галузевої структури господарювання з 

пріоритетним розвитком сфери послуг і наукоємних промислових 

виробництв; формування інфраструктури інноваційного розвитку й нової 

інноваційної корпоративної культури. Реалізація національної інноваційної 

стратегії розвитку українського суспільства пов’язується автором із 
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тенденціями розвитку глобальної політичної сфери в умовах глобалізації, де 

визначальними є: зростання взаємозалежності світу на основі глобальної 

інтеграції; розширення масштабів участі країн у міжнародній політичній 

діяльності; розвиток і поширення демократії на основі багатопартійності; 

утвердження загальнолюдських цінностей (свободи, рівності, 

справедливості), світових і європейських правових стандартів (демократії, 

верховенства права, прав людини, судочинства).  

Третій підрозділ другого розділу «Зміст і спрямованість інноваційної 

діяльності в науково-освітній сфері суспільного розвитку» присвячено 

дослідженню інноваційної діяльності в соціально-духовній сфері суспільства, 

зокрема таких її складових, як наукова та освітня сфери.  

Ґрунтуючись на цивілізаційному підході, автор виокремлює особливості 

інноваційної діяльності в науці, які полягають у: перетворенні окремого 

індивіда на активного учасника інноваційного процесу; перетворенні науки в 

об’єкт соціального управління та інноваційних змін; формуванні нової 

наукової культури з її наднаціональним характером і космополітизмом; 

універсалізації науки; зміні співвідношення природничих і технічних наук; 

упровадженні в наукову практику інформаційно-гуманітарних технологій;  

актуалізації проблеми «наука-інновація-етика»; формуванні нових наук 

(філософії інноватики, соціогенетики, біоетики). Доведено, що в умовах 

глобалізації суттєво зростає роль інноваційної діяльності в освіті, пов’язаної 

з такими базовими нововведеннями, як: оновлення змісту освіти на основі 

нової парадигми: освіта як формування нової картини світу, освіта як 

професіоналізація, освіта як формування культури розумової діяльності, 

освіта як підготовка до життя, концепція безперервної освіти; гуманізація та 

екологізація освіти, пріоритет суспільних, гуманітарних й екологічних 

дисциплін, наук про життя; утвердження креативної педагогіки з її акцентом 

на розвиток творчих здібностей учнів і студентів, формування вмінь 

знаходити нестандартні вирішення нових проблем; інформатизація процесу 

навчання з можливостями дистанційного навчання; застосування сучасних 

інформаційних технологій в освіті. 

У третьому розділі «ДЕТЕРМІНАНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» систематизовано й 

узагальнено вагомі трансформації, які відбуваються у світових моделях 

інноваційного розвитку в умовах глобалізації, визначені шляхи і напрями 

оптимізації інноваційної діяльності в Україні. 

У першому підрозділі третього розділу «Світові моделі інноваційного 

розвитку суспільства» досліджуються особливості зарубіжного досвіду 

формування та тенденції інноваційного розвитку сучасних суспільств в 

умовах глобалізації.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що в сучасному світі сформувалися 

три основні моделі інноваційного розвитку: 1) традиційна (повного 

інноваційного циклу), яка представлена в основному країнами євро-

атлантичного регіону (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, 

Швеція, Данія); 2) азійська (східно-азійський інноваційний тип), 
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представлена в основному країнами Східної Азії (Японією, Південною 

Кореєю, Гонконгом, Китаєм, Індією); 3) альтернативні моделі (без чітко 

визначеного інноваційного циклу), яким відповідають три моделі 

національних інноваційних систем - країн-новаторів, країн-імітаторів та 

країн користувачів інновацій (Таїланд, Туреччина, Португалія, Чилі,  

Йорданія). Доведено, що кожна із трьох світових інноваційних моделей 

національних суспільств має власну стратегію інноваційного розвитку: 

перша модель країн-новаторів передбачає шлях від формування інноваційної 

ідеї до масового виробництва готового продукту, містить у собі всі 

компоненти структури інноваційної системи; друга модель  національної 

інноваційної системи країн-імітаторів (азійська)  ґрунтується на стратегії 

«наздоганяючого розвитку» країн-імітаторів і заснована на покращувальних 

інноваціях; третя модель  країн користувачів інновацій, де інноваційна 

політика зосереджена на запозиченні й поширенні нових технологій. 

У другому підрозділі третього розділу «Діалектика об’єктивного і 

суб’єктивного в реалізації інноваційної культури в Україні» 
презентується аналіз об’єктивних умов та суб’єктивного чинника 

інноваційної культури. Зазначаєтся, що інноваційна культура (у широкому 

розумінні) – це особлива форма (різновид) загальнолюдської культури, що 

має комплексний характер, пронизує інші форми культури (матеріальну й 

духовну; економічну, політичну, правову, соціальну) та відображає здатність 

суб‘єкта до духовного та матеріального самооновлення, до продукування 

інновацій і є важливим соціально-психологічним чинником суспільного 

розвитку. Об’єктивними чинниками прояву інноваційної культури в 

українському суспільстві є існуючий світовий соціально-економічний устрій; 

глобалізація; нестача інформаційних і науковоємних технологій у 

суспільному виробництві; структурна перебудова української економіки; 

стан природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу України 

тощо.  

До суб’єктивних чинників розвитку інноваційної культури автор 

відносить діяльність владних структур і політичних лідерів; менталітет нації 

як суб’єктів господарської діяльності; недостатній рівень знань суб’єктами 

господарської і бізнесдіяльності про власний потенціал. 

У третьому підрозділі третього розділу «Шляхи і напрями оптимізації 

інноваційної діяльності в Україні» визначені особливості функціонування 

національної інноваційної системи у порівнянні з розвиненими країнами 

світу, шляхи і напрями оптимізації інноваційної моделі розвитку в Україні. 

Обґрунтовано, що для інноваційних змін у політичній сфері українського 

суспільства необхідними є: боротьба з корупцією; проведення реформ, 

зокрема структури органів управління; оновлення політичної еліти; 

активізація громадянського суспільства у процесах державотворення й 

правотворення; утвердження консолідованої  демократії на таких 

фундаментальних цінностях, як верховенство права, права людини, 

справедливість.  
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Наголошено, що стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної 

діяльності в Україні має стати комплекс узгоджених напрямів і заходів, які 

забезпечують національну безпеку, насамперед, економічну, енергетичну, 

військову, інформаційну й сталий розвиток України в умовах посилення 

глобальних викликів і загроз. Спільним для всіх сфер має стати 

вдосконалення правового регулювання інноваційної діяльності, чітке 

встановлення економічних та організаційних засад державного регулювання 

інноваційної діяльності, розширення форм стимулювання державою 

інноваційної діяльності; запровадження новітніх технологій навчання; 

гуманізація інноваційних змін; екологізація технологічного прогресу; 

залучення до світового інноваційно – інформаційного простору зі 

збереженням та збагаченням національної культурної спадщини; підвищення 

ефективності управління інноваційною діяльністю. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації представлено результати розв’язання важливого 

наукового завдання – на підґрунті дослідження змісту, сутності та проявів 

інноваційної діяльності в основних сферах суспільства обґрунтовано, що 

інноваційна діяльність є важливим чинником розвитку суспільства, та 

визначені детермінанти оптимізації інноваційної діяльності як 

парадигмального явища сучасного соціокультурного буття людини і 

суспільства в умовах глобалізації.  

Теоретичні узагальнення та практичні напрямки вирішення поставлених 

наукових завдань відображені у таких положеннях: 

1. Проблема інноваційної діяльності суспільства в умовах глобалізації 

обумовлена, по-перше, недостатнім соціально-філософським осмисленням 

феномена інноваційної діяльності, недостатньою теоретичною розробленістю 

поняття; по-друге, практичною значущістю моделей інноваційної діяльності 

українського суспільства, детермінант її оптимізації в умовах глобалізації. На 

основі аналізу й систематизації наукових джерел виокремлено три основні 

підходи у вивченні і визначенні феномена інноваційності: 1) інновації 

визначаються як результат, продукт і прояв людської діяльності; 2) 

наголошується онтологічна природа і характер творчості в реалізації 

інноваційної діяльності; 3) інновація тлумачиться як необхідний сутнісний 

компонент людини. На основі екстраполяції поняття «інноваційна 

діяльність» обгрунтовано, що елементарне творче мислення дало поштовх 

появі інструментальної діяльності і спричинило необхідність пояснити 

просту дію, трудовий процес іншому індивідові. На основі ж елементарної 

діяльності і мови розвиваються прості соціальні зв’язки. У подібній якості 

інноваційна діяльність розглядається як основна рушійна сила розвитку 

Homo Sapiens і людської культури.  

2. Соціально-філософське дослідження інноваційної діяльності, як 

чинника розвитку суспільства в умовах глобалізації, грунтується на 

комплексі філософських, загальнонаукових і конкретно-наукових підходів та 
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методів пізнання. Методологічними підходами, які визначають загальну 

спрямованість дослідження, виокремлено: цивілізаційний, діалектичний, 

синергетичний, системно-діяльнісний, структурно-функціональний, 

аксіологічний, герменевтичний, феноменологічний, персоналістичний. У 

своїй  сукупності й взаємодоповнюваності принципи, підходи й методи 

уможливили розуміння й тлумачення інноваційної діяльності як чинника 

розвитку суспільства в умовах глобалізації. 

 3. Глобалізація як визначальний тренд сучасності, характеризується 

суперечливими рисами й наслідками для людини й суспільства, ставить 

сучасні суспільства й держави перед необхідністю прискореного пошуку 

нових чинників, шляхів і засобів суспільного розвитку, тобто інноваційної 

діяльності в усіх сферах суспільства. Наслідком глобалізації і, водночас, 

об’єктивним чинником її подальшого розвитку є асиметричний прояв 

феномена інноваційності в різних країнах. Зміст асиметричності розвитку 

світосистеми полягає в різному рівні інноваційного розвитку сфер, різному 

ступені підготовки країн і народів до інноваційних та інтеграційних процесів, 

у протилежності інтересів – національних та олігархічних. Цивілізаційні 

суперечності, асиметрія матеріального і духовного, інноваційного рівня 

розвитку провідних світових держав і країн третього світу актуалізують  

проблеми становлення нової глобальної організації світового устрою, нового 

глобального управління, яке б улаштувало всі країни. Глобалізація істотно 

ускладнює всі форми буття людини, спричиняє низку світоглядних проблем. 

5. Узагальнення специфіки інноваційної діяльності в економічній та 

політичній сферах суспільства свідчить, що асиметричний розвиток 

економічної світосистеми виявляє різні рівні інноваційного розвитку країн; 

економічна сфера прямо впливає на формування і розвиток політичної сфери, 

яка виявляє лідерів у сфері економічних і політичних інновацій (це країни 

Заходу, США, Південно-Східної Азії). Засадничими підвалинами 

інноваційної діяльності в умовах глобалізації є відмінність матеріальних, 

ресурсних джерел, які забезпечують інноваційну діяльність країн, але 

реалізація політичних принципів демократії, свобод, прав людини, рівності, 

справедливості дає можливість відсталим країнам виходити на передові 

рубежі інноваційної діяльності. В умовах глобалізації актуалізуються функції 

координації глобального світового розвитку на інноваційній основі, 

нагальною стає гармонізація системи національних інноваційних стратегій як 

країн-лідерів, так й інноваційно відсталих країн. 

7. Особливості інноваційної діяльності в науково-освітній сфері 

суспільства полягають у перетворенні окремого індивіда на активного 

учасника інноваційного процесу; перетворенні науки, освіти в об’єкт 

соціального управління та інноваційних змін; формуванні нової науково-

освітньої культури з її наднаціональним характером і космополітизмом; зміні 

співвідношення природничих і технічних наук; упровадженні в науково-

освітню практику інформаційно-гуманітарних технологій; актуалізації 

проблеми «наука-інновація-етика». Нові наукові підходи пов‘язані з  

формуванням інноваційної культури в суспільстві, яка має комплексний 
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характер, пронизує інші форми культури (матеріальну й духовну; 

економічну, політичну, правову, соціальну) та відображає здатність суб‘єкта 

до духовного і матеріального самооновлення, до продукування інновацій.  

8. Аналіз сучасного зарубіжного досвіду, тенденцій розвитку 

інноваційної діяльності сучасних суспільств дозволяє виділити три типи 

інноваційних моделей національних суспільств, кожна з яких має власну 

стратегію інноваційних змін: а) модель країн-новаторів, яка передбачає шлях 

від формування інноваційної ідеї до масового виробництва готового 

продукту; містить у собі всі компоненти структури інноваційної системи і 

передбачає дотримання піонерної стратегії; б) модель  національної 

інноваційної системи країн-імітаторів (азійська)  дотримується стратегії 

«наздоганяючого розвитку» країн-імітаторів і заснована на покращувальних 

інноваціях, на такій інноваційній технологічній політиці, метою якої є 

селективний імпорт, адаптація і дифузія позичених технологій до наявного та 

відмираючих технологічних укладів; в) модель  країн-користувачів 

інновацій, де інноваційна політика зосереджена на запозиченні й поширенні, 

нових технологій у всіх сферах.  

9. Стратегічним напрямом активізації інноваційної діяльності в Україні, 

відповідно до проголошеного курсу на євроінтеграцію, є створення власної 

моделі інноваційного розвитку. Національна модель інноваційного розвитку, 

як і державна інноваційна політика, мають бути підпорядковані цілям 

забезпечення довгострокового інноваційного розвитку всіх сфер суспільства, 

з урахуванням глобальних викликів і загроз. Основними шляхами оптимізації 

процесів створення, впровадження і поширення інновацій у різні сфери 

життя українського суспільства в умовах глобалізації є розробка і практичне 

запровадження на державному рівні концепції інноваційного розвитку в 

кожній сфері суспільства. Спільним для всіх сфер має стати вдосконалення 

правового регулювання інноваційної діяльності, чітке встановлення 

економічних та організаційних засад державного регулювання інноваційної 

діяльності, розширення форм стимулювання державою інноваційної 

діяльності; запровадження новітніх технологій навчання; гуманізація 

інноваційних змін; екологізація технологічного прогресу; залучення до 

світового інноваційно – інформаційного простору зі збереженням та 

збагаченням національної культурної спадщини; підвищення ефективності 

управління інноваційною діяльністю, підтримка економічного, політико-

правового й соціально-культурного розвитку України інноваційним шляхом. 
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АНОТАЦІЇ 

Чумак О.В. Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства 

в умовах глобалізації. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. 

 У дисертації здійснено соціально-філософське осмислення інноваційної 

діяльності як чинника розвитку суспільства в умовах глобалізації. 

Обгрунтовано особливості інноваційної діяльності в основних сферах 

українського суспільства; актуалізацію проблеми управління інноваційною 

діяльністю на глобальному рівні; необхідність переходу сучасних країни 

світу на інноваційний шлях розвитку, формування національних 

інноваційних систем розвитку, поглиблення міжнародної економічної, 

технічної, наукової, правової, політичної співпраці з країнами-лідерами 

інноваційного розвитку; в умовах глобалізації саме інноваційна діяльність 

уможливлює сталий розвиток країни, забезпечує їй гідне місце в 

глобалізованому світі. 

Ключові слова: глобалізація, інноваційна діяльність, інновації, 

інноваційний розвиток, інноваційна культура, інноваційні системи, модель 

інноваційного розвитку суспільства. 

 

Чумак Е.В. Инновационная деятельность как фактор развития 

общества в условиях глобализации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия 

истории. – Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2015. 

В диссертации осуществлено социально-философское осмысление 

инновационной деятельности как фактора развития общества в условиях 

глобализации. 

Эксплицировав понятие «инновационная деятельность» автор 

проанализировал генезис социально-философского осмысления 

однопорядковых категорий и обосновал интегративное определение понятия 

«инновационная деятельность». Обосновывается, что человек и глобализация 

выступают в качестве парадигмальных смыслов инновационной 

деятельности. В условиях возрастания глобальных вызовов и угроз для 

человека, народов, стран, государств актуальным является формирование 

философии инноватики как междисциплинарной философской рефлексии 

моделей инновационной деятельности. Выявлено, что инновационная 

деятельность как важный социокультурный феномен – 

общецивилизационное явление, а инновационная  деятельность в 

экономической сфере в условиях глобализации является определяющей. 

Специфика структуры инновационной деятельности  общества определяется 

ее экономической формой и проявляется через соотношение таких аспектов, 

как: переход на геоэкономическую модель внешнеэкономических связей, 

интеграция с региональной транснациональной  «ноосферной» экономикой. 
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Обобщая специфику инновационной деятельности в экономической и 

политической сферах общества, автор обосновывает асимметрическое 

развитие экономической мирсистемы, разные уровни инновационного 

развития стран. Обосновывается, что основой инновационной деятельности в 

условиях глобализации являются отличительные  материальные, ресурсные 

источники, которые обеспечивают инновационную деятельность стран, но 

реализация политических принципов демократии, свобод, прав человека, 

равенства, справедливости дает возможность отсталым странам выходить на 

передовые рубежи инновационной деятельности. В условиях глобализации 

актуализируются функции координации глобального мирового развития на 

инновационной основе, актуальной становится гармонизация системы 

национальных инновационных стратегий как стран-лидеров, так и 

инновационно отсталых стран. 

Автором выявлены особенности инновационной деятельности в научно-

образовательной сфере общества, и обосновано, что формирование 

инновационной культуры в обществе имеет комплексный характер, 

отображает диалектику объективного и субъективного, пронизывает другие 

формы культуры (материальную и духовную; экономическую, 

политическую, правовую, социальную) и отображает способность субъекта к 

духовному и материальному самообновлению, к продуцированию 

инноваций.  

На основе анализа современного зарубежного опыта, тенденций 

развития инновационной деятельности современных обществ автор выделяет 

три типа инновационных моделей национальных обществ, каждая из которых 

имеет собственную стратегию инновационных изменений: а) модель стран-

новаторов; б) модель стран-имитаторов; в) модель стран-пользователей 

инноваций. 

Автором определены пути и направления оптимизации инновационной 

деятельности в Украине. Обосновывается, что стратегическим направлением 

активизации инновационной деятельности в Украине, соответственно 

провозглашенному курсу на евроинтеграцию, является создание собственной 

модели инновационного развития, реализация которой оптимизирует 

развитие украинского общества в условиях глобализации. Национальная 

модель инновационного развития, как и государственная инновационная 

политика, должны быть подчиненные целям обеспечения долгосрочного 

инновационного развития всех сфер общества, с учетом глобальных вызовов 

и угроз. Основными путями оптимизации процессов создания, внедрение и 

распространение инноваций в разные сферы жизни украинского общества в 

условиях глобализации являются разработка и практическое внедрение на 

государственном уровне концепции инновационного развития в каждой 

сфере общества. Общими для всех сфер должны стать усовершенствование 

правового регулирования инновационной деятельности, четкое установление 

экономических и организационных основ государственного регулирования 

инновационной деятельности, расширение форм стимулирования 

государством инновационной деятельности;  внедрение новейших 
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технологий обучения; гуманизация инновационных изменений; екологизация 

технологического прогресса; привлечение к мировому инновационно – 

информационному просторанству с сохранением и обогащением 

национального культурного наследия; повышение эффективности 

управления инновационной деятельностью, поддержка экономического, 

политико-правового и социально-культурного развития Украины 

инновационным путем. 

Ключевые слова: глобализация, инновационная деятельность, 

инновации, инновационное развитие, инновационная культура, 

инновационные системы, модель инновационного развития общества. 
 

SUMMARY 

 

Chumak O.V. Innovative activity as a factor of social development under 

globalization. - Manuscript. 

Dissertation for a degree of Candidate of Philosophical Sciences on specialty 
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The thesis presents the social-philosophical understanding of innovative 

activity as a factor of society development under globalization. It is defined the 

peculiarities of innovative activity in Ukraine; the actualization of problem of 

innovative management at the global level; the necessity of the modern world 

countries transition on the path of innovative development; the formation of the 

national innovative systems of development; deepening of international, economic, 

technical, scientific, legal, political cooperation  with countries – leaders in 

innovative development; it is proved that under globalization innovative activity 

makes possible the steady development of the country, ensures its worthy place in 

globalized world. 
Key words: globalization, innovative activity, innovation, innovative 

development, innovative culture, innovation systems, model of society innovative 

development. 

 

 

 


