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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження зумовлена потребами переходу 

українського суспільства на якісно новий стан соціальної, демократичної 

правової держави, суб’єктна складова якої визначена соціальними новаціями. 

Актуалізують проблему соціальних новацій події листопада 2013 – 

2015 рр.: об’єктивна необхідність, сподівання та очікування соціальних 

новацій громадянським суспільством заради кращого життя; потреби 

формування суб’єктів нового – новаторів та інноваторів. Сучасне суспільство 

споживання з його домінацією модою актуалізує визначення сутності 

соціальної новації, як демаркації творчості від простого запозичення, 

«мимесиса» механізмів реформування, втрати єдності загального, особливого 

та одиничного, новаторської та новаційної діяльності.  

Постмодерністський етап розвитку суспільства потребує усвідомлення 

феномену новації у творчій діяльності суб’єктів і спотворених форм: 

фабрикування репродукцій, плагіатів, симулякрів та псевдоноваційних форм 

у суспільстві споживання. 

Проблеми соціального розвитку сучасної України визначають 

необхідність соціально-філософського осмислення механізмів суспільного 

піднесення у вимірі соціальних новацій. Разом із тим, проблематика 

соціальних новацій є актуальною не лише для прогресу України, але й у 

загальносвітовому масштабі, формуванні глобального світу. Світові лідери 

новаційної діяльності окреслюють модернізацію й упровадження правил 

інноваційного розвитку для іншого світу. Саме тому дисертаційна робота 

спрямована на вирішення значущої соціально-філософської проблеми аналізу 

феномену соціальної новації.  

Парадигмально значущими у дослідженні є теорії творчої революції 

А. Бергсона; теорії нешаблонного мислення Е. Боно, теорії комбінаторного 

мистецтва Г. Лейбніца, ідеї, що лежать в основі науки про творчі процеси 

мислення – еврилогії (С. Грузенберг, В. Енгельмейєр, Т. Райнов, Л. Ферсман), 

ідеї досконалості в Західному світі М. Фосса, поняття «перетворена форма» 

М. Мамардашвілі та ін. 

У процесі дисертаційного дослідження вибір методології був 

зумовлений працями В. Воловика, В. Беха, В. Стьопіна, В. Ільїна, Е. Ільєнкова 

та ін. Філософське осмислення детермінант оптимізації соціальних новацій в 

Україні ґрунтується на здобутках досліджень М. Лепського, В. Андрущенка, 

Р. Додонова, В. Тарана, В. Жадька, Б. Кедрова, Л. Кривеги, М. Михальченка, 

І. Надольного, І. Утюж, Б. Новікова, І. Ротаревої та ін.  

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

виконана відповідно до науково-дослідної теми № 0109U002518 

«Удосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики 

викладання філософії на гуманітарних факультетах ВНЗ» затвердженої 

наказом МОН України № 1043 від 17.11.2008 року та в межах науково-
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дослідної теми кафедри соціології Запорізького національного університету; 

держбюджетної теми № 15/11 № ДР0111U000106 «Соціологія політики: 

імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування політичних ситуацій та 

процесів», затвердженої наказом МОН України № 177 від 30.11.2010 року. 

Відповідає науково-дослідним планам факультету соціології та управління 

Запорізького національного університету.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є соціально-

філософський аналіз феномену соціальних новацій, їх сутнісних 

характеристик, детермінант оптимізації їх розвитку в українському 

суспільстві. 

Для реалізації цієї мети необхідно виконати такі наукові завдання: 

– проаналізувати ґенезу соціально-філософського осмислення феномену 

соціальних новацій; 

– обґрунтувати методологічні принципи та підходи дослідження 

феномену соціальної новації; 

– розкрити зміст і характеристики творчості як сутності новації; 

– проаналізувати суб’єкт-суб’єкт-об’єктні відносини соціальних новацій; 

– висвітлити соціальні новації в діяльності суб’єктів соціального 

розвитку; 

– експлікувати детермінанти оптимізації соціальних новацій суб’єктного 

розвитку України. 

Об’єкт дослідження – мисленнєві моделі феномену соціальної новації. 

Предмет дослідження – детермінанти оптимізації впровадження 

соціальних новацій в Україні. 

Методи дослідження. Логіку дослідження відображають принципи: 

єдності історичного та логічного – у вивченні ґенези осмислення соціальної 

новації та логіки визначення предметного поля цього поняття, сходження від 

абстрактного до конкретного – у дослідженні від абстрактного поняття 

«соціальна новація» до конкретних її проявів; загального взаємозв’язку, 

розвитку, історичності, об’єктивності, цілісності, гуманізму та 

людиноцентризму.  

Методологічну основу дослідження складає комплекс підходів. 

Історико-генетичний підхід є основним в аналізі ґенези осмислення 

соціальної новації, основних етапів та традицій. Герменевтичний підхід 

використовується у визначенні змісту поняття «соціальна новація» у 

наукових парадигмах, які постають у соціально-філософському дослідженні 

як тексти і джерельна база та інтерпретуються в контексті системного 

дослідження соціальних новацій. Діалектичний підхід необхідний для 

вивчення закономірностей розвитку соціальних новацій у суспільстві, у 

діалектичній взаємодії новації та інновації, неофілії та неофобії, суб’єкта та 

об’єкта творчої діяльності. За допомогою системного підходу аналізується 

творчість як системоутворююча характеристика соціальної новації, остання 

розглядається як цілісна система, у взаємозв’язку з оточуючим середовищем. 
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Діяльнісний підхід спрямований на визначення специфіки суб’єкт-суб’єкт-

об’єктної взаємодії соціальних новацій як ресурсу прогресивного розвитку 

України. Інституційний підхід відбиває дослідження соціальних новацій у 

процесах об’єктивації механізмів успішної новаційної та інноваційної 

діяльності в суспільних інститутах, серед яких особливе значення мають 

інститут освіти, науки, держави та громадянського суспільства.  

У рамках цих принципів і підходів застосовано методи: абстрагування й 

узагальнення; класифікації і систематизації; абстрактного моделювання; 

ретроспективний аналіз; гіпотетико-дедуктивний метод і екстраполяцію. 

Наукова новизна одержаних результатів сформульована у таких 

положеннях, що винесені на захист: 

вперше: 
– запропоновано інтегративне визначення «новації» як соціально-

філософського поняття, яке відображає новий продукт інтелектуальної 

діяльності соціального суб’єкта, спрямований на якісну зміну об’єкта задля 

задоволення суспільних потреб. Це визначення уточнюється в демаркації зі 

змістом поняття «інновація»; 

– виведено поняття «ановація» (форма нововведень, яка має реакційний 

зміст, що зумовлює зворотний рух у тій чи іншій сфері) визначена його 

специфіка по відношенню до понять «новація» та «псевдоновація»; 

– визначено детермінанти оптимізації соціальних новацій в Україні, що 

зумовлено українською специфікою функціонування соціальних інститутів та 

їх взаємодії, формуванням новаторської суб’єктності незалежної країни, 

протистоянням деструктивним процесам (війнам, конфліктам, кризам та ін.); 

удосконалено: 
– знання про творчість як сутність соціальної новації, її підґрунтя і 

провідний механізм. Виокремлено основні етапи творчої діяльності. Стосовно 

механізму творчої діяльності як основи новації стверджується принципова 

необхідність поєднання інтуїтивного і дискурсивного, причому інтуїція 

постає не окремим несвідомим процесом, а підкріплює раціональні когнітивні 

процеси; 

– експлікацію поняття «новаторство» в категоріальному полі соціальної 

філософії як характеристики суб’єкта діяльності, здатного до творчості, а 

«новаторська діяльність» – як цілеспрямоване здійснення творчості як 

набуття нового; 

дістало подальшого розвитку: 
– вивчення традицій осмислення феномену соціальних новацій у ґенезі 

соціально-філософської думки щодо змісту соціальних новацій в суспільному 

житті людства: як творчий акт, осяяння (подієва традиція), як продукт 

діяльності творця (діяльнісний підхід), як абсолютизація механізму інтуїції 

(ірраціональний підхід), як відображення людини як біосоціальної сутності 

(гуманістична традиція), як сукупність інтелектуальних напружень людини 

або творчого колективу (раціонально-когнітивний підхід); 
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– вивчення особливостей суб’єкт-суб’єкт-об’єктних відносин як 

механізму соціальних новацій, де новатор та інноватор втілюють діалектичну 

єдність протилежностей: один генерує нові ідеї особистісного, колективного і 

суспільного рівнів, а інший перетворює їх на нововведення. Обґрунтовано, 

що існують особистості і колективи людей (науковий інститут), здатних 

творити маломісткі та високомісткі новації; 

– відображення міри соціальних новацій у соціальній, політичній, 

економічній, культурній, духовній сферах суспільного життя як 

діалектичного взаємозв’язку неофілії (спрямування до отримання якісно 

нового у соціальних відносинах) та неофобії (запобіжник зайвої дестабілізації 

суспільних відносин) у сучасному українському суспільстві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

цілісної концепції соціальної новації як детермінанти розвитку суспільства, 

що зумовлена соціальними потребами, вирішенням суспільних та світових 

проблем сучасності, у діалектиці протиріччя новації та інновації. Отримані 

результати є основою вирішення конкретних теоретичних і практичних 

проблем новаційного соціального розвитку українського суспільства; можуть 

використовуватися для розробки моделей оптимізації новаційної й 

інноваційної діяльності суспільства загалом та його основних інститутів. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення для 

викладання та вдосконалення курсів «Соціальна філософія», «Філософські 

проблеми управління», «Соціально-гуманітарна політика», «Філософія 

інноваційної діяльності» та ін.; розробки державних, галузевих та 

регіональних програм розвитку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрах соціології, 

соціальної філософії та управління Запорізького національного університету, 

у доповідях на п’яти Міжнародних конференціях: науковій конференції 

«Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики 

викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ», 

Запоріжжя (21-22 квітня 2011 р.), науковій конференції «Соціальне 

прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів», Запоріжжя 

(01-02 березня 2012 р.), ІІІ науковій конференції «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього України», Запоріжжя (29 березня 2013 р.), 

науково-практичній конференції «Социальная направленность менеджмента: 

инновации, проблемы, приоритеты» («Соціальна спрямованість 

менеджменту: інновації, проблеми, пріоритети»), Москва (05 грудня 2013 р.) 

та V міжнародній науковій конференції «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів», 

Запоріжжя (28 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні висновки дисертації викладені у 13 наукових 

одноосібних публікаціях, із них 6 – у спеціалізованих фахових виданнях, із 

яких 1 стаття опублікована в міжнародних наукових періодичних виданнях із 
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напряму, з якого підготовлено дисертацію, 1 стаття опублікована у фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз.  

Структура та обсяг роботи зумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел. Обсяг роботи: 185 сторінок 

основного тексту та 18 сторінок використаних джерел (173 найменування). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

формулюється мета і завдання, визначається об’єкт і предмет, наукова 

новизна, теоретичне і практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ НОВАЦІЇ» досліджуються історико-філософські та 

методологічні основи понять «соціальна новація» та «інновація». 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза соціально-філософського осмислення 

поняття «соціальна новація» виявляється етимологія термінів «новація», 

«інновація» та основні традиції визначення соціальної новації в історії 

суспільствознавчої думки.  

У різних концепціях до суб’єктів новаторської діяльності відносили 

Бога, Природу та Людину. У розділі проаналізовано розуміння новаційної 

діяльності та творчості в різні історичні епохи, зокрема, у працях Ф. Бекона, 

Ф. Петрарки, І. Канта, І. Фіхте, Г. Лейбніца, Г. Гегеля, К. Маркса, 

М. Бердяєва, М. Мамардашвілі, Е. Морена, Е. Боно. 

Виокремлюються такі традиції визначення поняття «новація», як 

творчий акт, осяяння (подієва традиція), як продукт діяльності творця 

(діяльнісний підхід), як абсолютизація інтуїції (ірраціональний підхід), як 

відображення біосоціальної сутності людини (гуманістична традиція), як 

сукупність інтелектуальних напружень людини (раціонально-когнітивний 

підхід). 

Соціальна детермінація визначає долю новацій і нововведень – отримає 

творчий акт визнання, чи буде приречений на забуття. Тобто, поняття 

«новація» розглядається в кількох значеннях: як нове знання, нова ідея 

(осмислення і передача значення) та як знання про закони та закономірності.  

Новаторська діяльність і творчість нерозривно пов’язані. У підрозділі 

експлікується поняття «новаторство» в категоріальному полі соціальної 

філософії як характеристика суб’єкта діяльності, здатного до творчості, а 

«новаторська діяльність» – як цілеспрямоване здійснення творчості. 

У підрозділі 1.2 «Методологічні підходи та принципи дослідження 

феномену соціальної новації» опрацьовується методологічний 

інструментарій дослідження, який складається з комплексу чотирьох 

основних підходів: синергетичного, діалектичного, діяльнісного та 

комунікаційного. Також для виконання окремих дослідницьких завдань 



6 

 

використовуються історико-генетичний, герменевтичний, системний, 

інституційний підходи. Обґрунтовується надійність такого інструментарію та 

необхідність міждисциплінарного дослідження феномену соціальної новації.  

У визначенні методологічних принципів дослідження простежується 

сходження від абстрактного (від предметного поля соціальної новації, що 

відображено у понятійних смислах) до конкретного (визначення феномену 

соціальної новації в розвитку України, детермінант її оптимізації), єдності 

історичного та логічного, як єдності результатів ґенези філософського 

осмислення соціальної новації й визначення загального, особливого та 

одиничного в концептуалізації соціальної новації. 

У другому розділі «СОЦІАЛЬНА НОВАЦІЯ У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТА» досліджується механізм творчості, особистісні та суспільні 

фактори інноваційної діяльності. 

У підрозділі 2.1 «Творчість як сутність соціальної новації» 

розкривається питання про зв'язок творчості та новаторської діяльності в 

різних філософських школах та напрямах.  

Обґрунтовується, що творчість є основою, джерелом новації, адже 

новизна (оригінальність) – первинна риса творчості. Наводяться класифікації 

проявів творчої діяльності за різними критеріями. Виокремлюються етапи 

творчого процесу: сприймання інформації за допомогою каналів сприйняття, 

формування образу, його осмислення (задіяні фантазія, інтуїція, раціональне 

мислення, натхнення), постановка й усвідомлення творчої проблеми, пошук 

шляхів її вирішення; «народження» ідеї (новації), верифікація, тобто 

практична перевірка гіпотези і реалізація результату творчого акту 

(інновація).  

Підкреслюється, що не можна повністю виключити стереотипи в 

інноваційній діяльності, адже наявність певної моделі сприйняття постає 

відправною точкою створення нового, базисом для творчого процесу. Тому 

поняття «творчість» нерозривно пов’язане з поняттям «міра». При втраті 

міри, окремого з її атрибутів, виникає деформація або зміна властивостей 

творчості, а новаторство перестає діяти на благо людства. Запропоновано 

руйнівні для суспільства новації називати терміном «ановація» (новація, що 

не несе в собі блага для суспільства). 

Узагальнюються риси та складові творчого потенціалу особистості як 

психологічна підстава новаційної діяльності. Прописана характеристика 

особливого внутрішнього настрою – «натхнення». Новаторство залежить від 

соціальних потреб суспільства і породжує творчу діяльність, а кожна новація 

через об’єктування продуктів творчості змінює світ.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкт-суб’єкт-об’єктні відносини соціальної 

новації» розкривається механізм взаємодії суб’єкта-індивіда, суб’єкта-

соціуму та об’єкта-новації в межах процесу оновлення. На основі аналізу 

історичних фактів виокремлюються такі типи новаційної взаємодії: 

1) діяльність інноватора як соціальний запит на новацію; 2) двостороннє 
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партнерство новатора та інноватора; 3) поєднання новаторства та 

інноваційності в одному суб’єкті; 4) діяльність новатора без інноватора. 

Визначаються особливості такої взаємодії за сферами діяльності 

(художня, технічна, суспільна тощо). Розглядається взаємодія новатора та 

інноватора у сфері комерціалізації винаходів, пристроїв, способів дій, що 

мають підняти людське життя (роботу, дозвілля тощо) на якісно інший рівень. 

Метою їх впровадження та масового розповсюдження є отримання прибутку, 

тобто, ці новації за своєю спрямованістю належать безпосередньо до сфери 

бізнесу. Підкреслюється, що будь-яка така новація врешті-решт створює 

соціальний ефект того чи іншого масштабу. 

Розділені типи винахідника-творця: інноватор – це екстравертований 

тип, на відміну від новатора – інтравертованого типу. Сполучення ж в одній 

особі новатора-інноватора з точки зору особистісних якостей демонструє 

випадки амброверсії.  Встановлені функції новатора та інноватора: новатор 

створює нове, виводить традицію на якісно новий рівень, репрезентує закони 

та закономірності, діє з метою задоволення об’єктивних і соціальних потреб, 

покращення рівня життя. Інноватор же може здійснювати соціальний запит на 

вироблення новації, інтегрує новацію в соціальне життя, обмінює, розподіляє 

новації, впроваджує їх у широке виробництво та продає. Новатор та інноватор 

втілюють діалектичну єдність протилежностей: один генерує нові ідеї, а 

інший перетворює їх у нововведення.  

У третьому розділі «ДЕТЕРМІНАНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

НОВАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ» досліджуються фактори і шляхи 

оптимізації новаторської діяльності в Україні, наголошується на необхідності  

спрямованості державної політики щодо підтримки новаційної діяльності 

суспільства. 

У підрозділі 3.1 «Соціальні новації в діяльності суб’єктів соціального 

розвитку» встановлюється, що новаційне надбання держави є метаресурсом 

інтеграції людства. Виникнення духовно збагаченого ресурсу пов’язане з 

появою, становленням людства та суспільства.  

Творча думка людини, рухаючись до істини, обмежена рамками, за межі 

яких вийти не просто. Вихід за такі межі розглядається як творчий вчинок. 

 Умовно розподіляються особливі за своєю ціннісною орієнтацією типи 

людей (фенотипи): «неофіли» – особистості, які відкриті новому, та 

«неофоби» – особистості, які заперечують цінність нововведень. 

Зауважується, що людина може змінювати свій фенотип із неофобії на 

неофілію, та навпаки. Метафізична абсолютизація неофобії та неофілії 

заперечує їх діалектичний характер, оскільки неофілія визначає творчий 

прогресивний рух людства, а неофобія спрямовує соціальну інерцію на 

збереження міри новацій. Тому можлива абсолютизація лише одного типу, 

наприклад, домінування неофобії. Цей процес є відчутним у сучасній Україні. 

Необхідним є визначення міри у цьому протиріччі, оскільки неофоби не 

дають людству «загнати» себе в неприємні ситуації необдуманими і погано 
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протестованими новаціями, а неофіли намагаються постійно впроваджувати 

нове, як вирішення суттєвих проблем суспільства. 

Розроблена класифікація форм нововведень: 1) новації, спрямовані на 

розвиток і модифікацію базисних інновацій; 2) псевдоновації, пов’язані з 

хибними шляхами людської винахідливості; 3) ановації, що характеризують 

ту форму нововведення, яка зумовлює зворотний рух у певній сфері,  

визначає спрощення, вихолощення, архаїзацію. 

Творча діяльність охарактеризована як «зерно», з якого  можлива поява 

новації.  Втрата міри породжує псевдоновацію та ановацію.  

Встановлюються специфічні види соціальних новацій за часовою 

модальністю: а) детермінація новацій минулим, що спрямована на розвиток 

інститутів культури та історії; б) детермінація новацій сьогоденням, що 

визначає інститути діючих соціальних суб’єктів; в) детермінація новацій 

майбутнім, що визначається формуванням культури нового, тих соціальних 

інститутів, результатом функціонування яких є новації.  

У підрозділі 3.2. «Детермінанти оптимізації соціальних новацій 

суб’єктного розвитку України» визначається, що українська специфіка 

соціальних новацій характеризується формуванням суб’єктності незалежної 

України.  

Виокремлені функції нововведень: головні, допоміжні та командні, що 

мають за мету забезпечити колективні потреби населення і виконуються на 

пряме замовлення суспільства. Проаналізовані соціальні новації в Україні в 

межах таких суспільних інститутів: науково-інноваційні підприємства та 

заклади, державні органи управління, бізнес та державні фінансово-кредитні 

установи, інститути громадянського суспільства. 

У підрозділі визначаються детермінанти, які можуть сприяти розвитку 

соціальних новацій в Україні, а також ті, які негативно впливають на цей 

процес. Концептуалізуються основні напрями оптимізації розвитку 

соціальних новацій в Україні. Підкреслюється, що процес соціальних новацій 

у сучасних умовах може бути успішним лише за активності креативного 

прошарку населення, тому він повинен запроваджуватися не «зверху» або 

«знизу», а в діалозі держави як замовника інновацій і креативного класу – на 

основі всебічного узгодження їх інтересів. Напрями оптимізації викладаються 

у висновках.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації представлено результати дослідження. Визначені 

механізми формування новаційної та інноваційної діяльності суб`єктів 

розвитку суспільства. 

Теоретичні узагальнення та практичні напрямки вирішення поставлених 

наукових завдань відображені у наступних положеннях. 
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1. Соціальна новація – це соціально-філософське поняття, яке 

відображає нове; продукт інтелектуальної діяльності соціального суб’єкта, 

спрямований на якісну зміну об’єкта задля задоволення суспільних потреб. 

Новація – це процес здійснення та виникнення нового, а інновація – процес 

впровадження нового в діяльність. Отже, термін «інновація» відображає 

інтенціональність новації, її націленість на предмет. Нове знання, отримане в 

процесі наукового дослідження, може стати новим для вченого, який зробив 

спостереження або відкриття (безпосередньо новація), і новим для науки, для 

людства, тобто впровадження цього відкриття у «широкий світ» (інновація). 

Таке розведення меж смислових полів двох близьких понять є 

принципово важливим, оскільки історія і сучасна практика знає багато 

прикладів того, як придумане нове не впроваджувалось у суспільну практику 

(наприклад, внаслідок невідповідності соціокультурному середовищу  

відторгалося і забувалося). Соціальна детермінація визначає долю новацій і 

нововведень. Прийняття соціумом, яке демонструє момент впровадження, 

реалізації, становить сутність інновації як механізму модернізації, у той час 

як новація є потенцією, ідеєю, що лежить в основі відкриття та існує 

виключно на особистісному, екзистенційному рівні. 

2. «Інновація» та «новація» – поняття історичні. Внаслідок 

спіралеподібного соціально-економічного розвитку те, що є інноваційним 

сьогодні, вже за кілька десятків років стане традиційним, а на іншому етапі 

розвитку – інноваційним задля управління чи суспільного життя загалом. 

Новації та інновації є результатом подолання інерції, що пов’язана зі станом 

індивідуальної та суспільної свідомості. Залежно від відповідності 

новаційних ідей критерію суспільної користі, розрізняємо такі форми:  

- новації (поліпшують соціальне життя, спрямовані на розвиток і 

модифікацію базисних інновацій, їх поширення у різних сферах); 

- псевдоновації (пов’язані з хибними шляхами людської винахідливості, 

спрямовані на часткове поліпшення і продовження агонії застарілих 

технологій, суспільних систем та інститутів, тобто збережена форма новації, 

але втраченим є її зміст); 

- ановації (нововведення, які мають реакційний характер, зумовлюють 

зворотний рух у певній сфері). 

3. Провідними чинниками, що детермінують реалізацію соціальних 

новацій, є: 1) ефективне керівництво; 2) наявність активних партнерських 

зв’язків, залучення багатьох зацікавлених сторін; 3) прозоре та недвозначне 

цілепокладання, створення сприятливих умов для досягнення мети; 

4) наявність доцільного та дієвого механізму контролю, для вимірювання 

масштабів змін; 5) наявність системи заохочень творчого мислення та 

розкриття новаторського потенціалу на всіх рівнях. 

Негативно на динаміку соціальних новацій впливають такі детермінанти:  

- адміністративний формалізм (впровадження нововведеннь, що за 

змістом не відповідають сучасним потребам); 



10 

 

- недосконалість та невідповідність законодавства або адаптація певної 

практики без належного аналізу контекстуальних змінних; 

- структурні та інституційні бар’єри, що стримують інновації;  

- ототожнення новації з особистістю лідера чи інертність державних 

посадових осіб, що сприймають тільки ті нововведення, що вже 

сформульовані як розпорядження. 

4. Розвитку соціальних новацій в Україні сприятиме: 

- створення соціально відповідальних відносно новаційної сфери: 

державних органів управління; науково-інноваційних підприємств, закладів 

науки та освіти, «фабрик думок»; бізнесових та державних фінансово-

кредитних установ; інститутів громадянського суспільства; 

- формування комплексного характеру сприятливих умов для 

новаційного простору суспільства має здійснюватись і за рівнями соціальних 

новацій: 1) мікрорівень – взаємодія новатора та інноватора з окремими 

особистостями у створенні референтної культури неофілії; 2) мезорівень – 

взаємодія між особистістю та групою, створення новаторських колективів, 

тобто, масштабування новаторів та інноваторів у їх єдності; 3) макрорівень –

формування новаційної сфери суспільства; 4) метарівень – розвиток 

новаторської культури людства загалом; 

- формування новаційно-інфраструктурних умов для інноваційної 

діяльності людей (технополіси та технопарки); 

- демократизація та діалогічність відносин держави та суспільства, що 

репрезентоване креативним класом; 

- визначення ідеалу як ціннісного орієнтиру формування творчої 

особистості та творчого колективу у новаторській та інноваційній діяльності 

в діалектичній єдності з традиціями творчості українського народу та 

людства загалом; 

- подолання дисфункцій та деформацій епохальних і базисних змін у 

сферах життєдіяльності українського суспільства, на основі визначення міри 

новації, псевдоновації та інновації; 

- визначення розвитку новаційної діяльності як стратегічного пріоритету 

державотворення в єдності суб’єктивного та об’єктивного суспільного 

прогресу, системного характеру формування новаційно-інноваційної сфери 

суспільства. 

5. Новаторська діяльність і творчість нерозривно пов’язані. Творчість 

прийнято за основу соціальної новації, її підґрунтя, провідний механізм, що 

визначає наступні риси та специфіку новаційного процесу. Виокремлені 

основні етапи творчої діяльності: виявлення та розкриття суперечностей у 

певній сфері, формулювання проблеми, розробка ідеї, створення моделі, 

матеріалізація ідеального образу, випробування та впровадження винаходу, 

твору, методу, механізму тощо, подальше вдосконалення.  

6. Поняття «новаторство» в категоріальному полі соціальної філософії 

експліковане як характеристика суб’єкта діяльності, здатного до творчості, а 
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«новаторська діяльність» – як цілеспрямоване здійснення творчості. 

Новація – результат індивідуальної творчої діяльності людини, яка може 

надалі стати засобом або умовою як індивідуальної, так і колективної 

діяльності інших членів суспільства. 

7. У саморозгортанні феномену соціальної новації детермінуючими є 

суб’єкт-суб’єкт-об’єктні відносини, як взаємодія між новаторами й 

інноваторами, новаторами і суспільством, інноваторами і суспільством тощо. 

Людина-новатор і людина-інноватор – це абсолютно різні постаті, як за 

своїми сутнісними характеристиками, так і, відповідно, за роллю та місцем у 

суспільстві. Новатор та інноватор втілюють діалектичну єдність 

протилежностей: один генерує нові ідеї індивідуального й колективного 

рівнів новаційного процесу, а інший перетворює їх на нововведення. 

Особистість як суб’єкт новаційного процесу завжди прямо залежна від 

конкретно-історичних та соціокультурних факторів, обмежується і 

спонукається специфікою суспільної практики. Суспільство, впливаючи і на 

свідомість, і на мотивацію новатора, а через це і на зміст новації, постає 

другим рівнем суб’єктності (і суб’єктом-партнером, і суб’єктом-антагоністом) 

новаційного процесу.  

8. Інноваційна діяльність має у своєму складі зміни соціальних 

механізмів статусно-рольової позиції (габітусна інновація, якщо 

використовувати поняття П. Бурдье); демаркаційні інновації в подоланні 

соціальних обмежень та кордонів соціального простору, соціально-

просторового розповсюдження нового (приклад Т. Едісона), горизонтальних 

обмежень (М. Геллхорн та І. Дункан), створення нової сфери або соціального 

поля інновацій (Р. Л. Карсон) та його інституціювання, вертикальних 

обмежень – як формування масштабних суб’єктів у єдності суб’єктних 

відносин (ідея виховуючого колективу А. Макаренка). Ці висновки важливі 

для дослідження детермінант оптимізації соціально-новаційної діяльності. 

9. Соціальні новації є важливим генератором у структурі діяльності 

суб’єктів соціального розвитку. Вони формують середовище нововведень, що 

сприяє технологічним змінам, забезпечує їх дифузію, підвищення 

ефективності використання, зменшення інноваційних витрат та негативних 

побічних ефектів. Здатність суспільства до створення позитивних 

високомістких новацій відображає закономірність розвитку людяності та 

гуманізму, як онтології, буття світу. Введення ж цих новацій в соціальне 

життя, перетворення їх на інновації має відбуватися в органічній цілісності 

суспільних відносин, у діалектичній єдності особистості новатора та 

суспільства, суб’єктній рефлексії та саморефлексії всезагального – людства. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Широбокова О. О. Феномен соціальних новацій: соціально-

філософський аналіз. – 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 запропоновано інтегративне визначення термінів «новація» 

та «інновація». Експліковане поняття «новаторство» як характеристика 

суб'єкта діяльності, здатного до творчості, а «новаторська діяльність» – як 

цілепокладання і здійснення творчості. Виведений термін «анновація», 

показано вплив неофілії і неофобії на сучасне українське суспільство. 

Вивчено особливості суб'єкт-об'єкт-суб'єктних відносин соціальних новацій.  

Визначено детермінанти оптимізації соціальних новацій в Україні, що 

зумовлено українською специфікою функціонування соціальних інститутів, 

формуванням суб'єктності незалежної країни в механізмах самоорганізації та 

управління, протистояння деструктивним руйнуючим процесам (війнам, 

конфліктам, кризам та ін.). 
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Ключові слова: новація, інновація, творчість, творча діяльність, 

неофілія, неофобія. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Широбокова О. А. Феномен социальных новаций: социально-

философский анализ. – 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 предложено интегративное определение термина 

«новация» как социально-философского понятия, отражающего новое, 

продукт интеллектуальной деятельности социального субъекта, 

направленный на качественное изменение объекта для удовлетворения 

общественных потребностей. Данное определение уточняется в демаркации с 

содержанием термина «инновация» и обобщает несколько аспектов: 

этимологический (существующие отношения между изобретателями и 

обществом представлены как субъект-субъект-объектные отношения), 

ценностный (новация рассматривается как нечто новое, что удовлетворяет 

общественные потребности), гносеологический (характеризует 

познавательную деятельность как открытие, новую идею в умственном 

труде), деятельностный (интеллектуальная деятельность в любой области, 

связанная с социальным познанием, фундаментальными, прикладными и 

эмпирическими научными исследованиями и направленная на 

удовлетворение общественных потребностей) аспекты. Эксплицировано 

понятие «новаторство» в категориальном поле социальной философии как 

характеристика субъекта деятельности, способного к творчеству, а 

«новаторская деятельность» – как целеполагание и осуществления 

творчества. Выведен термин «анновация» (нововведение, имеющих 

реакционный характер, обусловливающее обратное движение в той или иной 

сфере), показано влияние неофилии (направленность на получение 

качественно нового в социальных отношениях) и неофобии (направленность 

на неприятие излишней дестабилизации социальных отношений) на 

современное украинское общество. Изучены особенности субъект-субъект-

объектных отношений социальных новаций, где новатор и инноватор 

воплощают диалектическое единство противоположностей: один генерирует 

новые идеи индивидного (личностного), и надиндивидного (общественного) 

уровней инновационного процесса, а другой превращает их в нововведения. 

Эти два понятия поданы как неделимые в рамках социального 

взаимодействия. Доказано, что существуют личности, которые воплощают в 

себе черты новатора и инноватора, но это могут быть и коллективы людей 

(предприятие, научный институт), способных творить малоемкие новации 

(которые влекут за собой социальные изменения, но не привносят 
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социальный прогресс) и высокоемкие новации (которые основываются на 

стремлении реализовать свой потенциал и общий позитивный социальный 

эффект которых тем более увеличивается, чем сильнее новация внедряется в 

социальную практику). 

 Выделены следующие основные этапы творческой деятельности: 

выявление и раскрытие противоречий в определенной сфере, формулировка 

проблемы, разработка идеи, создание модели на основе идеи, материализация 

идеального образа (если сфера это предусматривает), испытания и внедрение 

трудоспособного изобретения, произведения, метода, механизма и т.д., 

дальнейшее совершенствование. Относительно механизма творческой 

деятельности, как основы новации, утверждается принципиальная 

необходимость сочетания интуитивного и дискурсивного, причем интуиция 

возникает не в качестве отдельного бессознательного процесса, а активно 

взаимодействует, подкрепляет рациональные когнитивные процессы. 

Отражена мера социальных новаций в социальной, политической, 

экономической, культурной, духовной сферах общественной жизни. 

Определены детерминанты оптимизации социальных новаций в Украине, что 

обусловлено украинской спецификой функционирования социальных 

институтов, формированием субъектности независимой страны в механизмах 

самоорганизации и управления, противостоянии деструктивным 

разрушающим процессам (войнам, конфликтам, кризисам и др.). 

 

Ключевые слова: новация, инновация, творчество, творческая 

деятельность, новаторская деятельность, социальная новация, инновация, 

неофилия, неофобия. 

SUMMARY 
 

Shirobokova Olga. The phenomenon of social novation: social and 

philosophical analysis. - Manuscript. 
Dissertation for the degree of Candidate of Philosophical Sciences on 

specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya 

National University, Zaporizhzhia, 2015. 

The thesis suggested an integrative definition of "innovation" and 

"innovation" as a socio-philosophical concepts reflecting the new product of 

intellectual activity on the qualitative change of the object to meet social needs. 

Etymological definition generalizes, value, epistemological, activity aspects. 

Explicate the concept of "innovation" in the categorical field of social philosophy 

as a characteristic of the subject of activity, creativity, and "pioneering work" - goal 

setting and implementation work. Derived the term "annovatsiya", shows the effect 

of neophily and neophoby on contemporary Ukrainian society. The following main 

stages of creative activity reflect the degree of social innovations in social, political, 

economic, cultural and spiritual spheres of public life.  
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