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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження впливу освіти, культури і туризму на 

розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства свідчить про те, що, по-перше, у суспільстві 

відбуваються системні та глибокі зміни, які впливають на всі сфери 

життєдіяльності суспільства і слугують тими рушійними силами, що 

породжують нові мегатренди креативності. Зміни викликані глибинною 

трансформацією, тобто точками докорінних технологічних зламів та їх 

суспільного впливу, які свідчать, що людина почала жити у зовсім іншому світі, 

а це означає, що вона має пристосовуватися та розвиватися у всіх сферах 

діяльності – освіті, культурі, туризмі, бізнесі, так і особистісно у професійному 

житті, щоб вийти на ринок із інноваційно- проривними ідеями. По-друге, 

особливого значення набувають освіта, культура, туризм як чинники 

креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства та потребують творчого осмислення, а для цього слід знайти 

креативні відповіді для вирішення фундаментальних проблем сучасності, 

розвивати новий, творчий спосіб мислення і вірити у свою спроможність 

змінювати навколишній світ. Креативність здатна (а насправді й мусить) 

фокусуватися на різноманітних цілях так само, як і будь-що інше, будь-то 

освіта, людина, суспільство, туризм, що можна назвати перспективним 

підходом прикладної креативності та покращити її численними концепціями, 

пропозиціями і методологіями, що потребують створення підвалин постійного 

джерела нових ідей, ракурсів і рішень, тримання руки на пульсі швидких змін 

задля вирішення проблем невизначеності. По-третє, щоб забезпечити 

найважливіший компонент для інноваційного вирішення проблем, слід 

сформувати механізми інноваційно-інформаційного суспільства, щоб 

витримувати повсякчасні випробування глобального ринку. Для цього 

необхідне розкриття творчого потенціалу особистості як запоруки 

економічного зростання інноваційно-інформаційного суспільства, що  потребує 

упровадження інноваційних рішень та реалізації пробудження творчої суті 

людини як головної універсалії даного виду соціуму. По-четверте, 

креативність як мистецтво «життя і культури за алгоритмами» є основою 

взаємодії освіти, культури і туризму, які допомагають відкривати нові знання, 

щоб мати здатність творити і розробляти різноманітні інноваційні проривні ідеї 

і пропозиції, щоб оволодіти методологією повсякчасної інновації з метою 

отримати непередбачуваний результат, мати більший вплив на довколишній 

світ, виступати новим інструментом, який підвищує спроможність вирішувати 

складні проблеми. По-п’яте, незалежно від розміру чи масштабу нових ідей, їх 

створення допоможе відкривати нові можливості у сфері будь-якої діяльності, 

але для цього необхідно, щоб особистість опанувала своє творче начало за 

допомогою нових навичок і способів мислення, змогла поставити smart-цілі і 

реалізувати план дій для виведення інноваційних ідей на ринок. Саме 

поєднання думки і дії, використання творчого підходу і креативного мислення 

позначає впевнену творчість, тобто здатність не тільки продукувати нові ідеї, а 
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й сміливість випробувати їх на практиці, в основі яких інноваційні рішення для 

вирішення надскладних проблем та використання творчої енергії як одного з 

найцінніших ресурсів, що допомагає у пошуку нових рішень задля досягнення 

пріоритетів інноваційно-інформаційного суспільства. Впевнена творчість 

дозволяє спокійніше ставитися до невизначеності й інформаційної 

стохастичності, переходити до дії, для чого необхідно розкрити у собі той 

креативний потенціал, щоб знайти своє місце у світі та змінити світ на краще 

завдяки новим ідеям, методам, підходам, технікам, практикам, що 

розробляються у структурі філософського знання. 

В основі наукового опрацювання теми – феномен креативності, який 

досліджується у роботах М. Ажажі, В. Андрущенка, В. Беха, Ю. Бех, 

М. Бойченка, Т. Бутченка, В. Вашкевича, В. Воловика, О. Волкова, 

В. Воронкової, Е.Герасимової, О. Дзьобаня, Д. Дубова, А. Кравченко, 

М. Кириченка, С. Куцепал, О. Кивлюк, М. Лепського, Р. Олексенка. Нові форми 

взаємодії людини, культури та освіти в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства розглядалися через використання ідей Б. Андрущенка, О. Базалука, 

Є. Бистрицького, А. Бойко, В. Вашкевича, Л. Горбунової, І. Дударєвої, 

О. Кивлюк, С. Клепка, І. Карпенка, А. Кравченко, С. Куцепал, М. Максименюк, 

П. Поліщук, М. Поповича, Н. Скотної, О. Сосніна. Творчу модель інноваційно-

інформаційного суспільства та використання креативних інформаційно-

комунікаційних технологій започатковано у дослідженнях О. Базалука, В. Беха, 

В. Андрущенка, О. Кивлюк, Р. Олексенка, М. Кириченка, В. Кременя, 

В. Мельник, В. Палагутіна, А. Повзло, О. Пунченка, Д. Свириденка, Н. Спиці, 

С. Терепищого, І. Шавкун, І. Чайки, у дослідженнях яких дається аналіз 

проблем освіти і культури.  

Концептуальні засади освіти, культури і туризму як чинників креативного 

розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства 

виходять з цілого ряду специфічних концептів розвитку креативного 

потенціалу особистості та шляхів їх оптимізації, що знаходять своє відтворення 

у роботах В. Аксьонової, В. Білогур, Є. Бистрицького, Т. Бутченка, 

В. Вашкевича, Л. Воробйової, Г. Гарбар, Л. Горбунової, Л. Губерського, 

Р. Додонова, В. Додонової, І. Капріцина, О. Кивлюк, Л. Кривеги, М. Козловця, 

В. Кременя, В. Кушерця, М. Лепського, А. Макушинської, В. Молодиченка, 

В. Огнев’юка, О. Пунченка, І. Рижової, В. Савельєва, Н. Скотної, Н. Спиці, 

Т. Тесленко, І. Утюж, М. Цюрупи, які дають можливість глибоко вникнути у 

зміст цих понять та представити цілісне уявлення про їх взаємодію в 

інноваційно-інформаційному суспільстві у різноманітних процесах. Серед 

зарубіжних вчених ми виділяємо твори таких авторів, як Аль-Халілі Джима, 

Е. Бріньольфссона, К. Кевіна, Е. Макафі, О’Райлі Тіма, Д. Роуза, О. Тоффлера, 

К. Штайнера, В. Старгінса, Р. Флориди, М. Форда та інших, які презентували 

тему творчості в умовах технологічної революції 4.0 та глобалізації 4.0. Серед 

білоруських вчених ми акцентуємо увагу на роботах П. Водоп’янова, 

А. Зеленкова, А. Лазаревича, В. Старжинського, В. Цепкало. Авторка 

орієнтується на роботи зарубіжних авторів Аппело Юргена, Ернст Ульріх фон 

Вайцзекера, Андерс Війкмана, Джеймс Вумека, Даніел Джонса, Кляйн Наомі, 
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Шарма Ручіро, Макстон Грема, Рандерс Йоргена, Медоуз Донелли, Рандерс 

Йоргена, Медоуз Денніса, Мейсон Полака, О’ Райлі Тіма, Роджерс Еверетта М., 

Росс Алека, Спенс Майкла, Стадвелл Джо, Шваб Клауса, Ха-Юн Чанга. 

Основна увага приділяється роботі Річарда Флориди «Homo Creatives: How 

New Class Conque the World» (Київ, 2018), в якій мова йде про формування 

креативного класу в США та країнах Західної Європи. Проблеми віртуального 

світу соціальних мереж як «університету масових знань» та їх вплив на людину 

в умовах Інтернету та епохи постмодерну розглядали такі автори, як 

Дж. Байрем, Д. Белл, Дж. Гелбрейт, М. Кастельс, Й. Масуда, В. Фрексіс та ін. 

Теоретико-методологічні аспекти інноваційно-інформаційного суспільства у 

контексті туристичної діяльності в Україні та світі представлені у дослідженнях 

багатьох вітчизняних вчених, зокрема Г. Балабанової, І. Винниченко, 

М. Вовчанської, Л. Воротіна, Р.Вязової, Д. Грибової, Н. Гук, В. Збарського 

Л. Іванової, Л. Кривеги, М. Руднєвої, К. Сухаревої, Д. Коваленко, О. Корольчук, 

Т. Ткаченко, В. Талалай, Л. Шульгіної, Н. Чорногор та ін. Однак, враховуючи 

мінливість зовнішнього середовища, можна стверджувати, що питання 

сучасного стану туризму в Україні та перспективи його подальшого розвитку 

залишаються вкрай актуальними, так як деякі питання все ще залишаються поза 

увагою науковців, а саме розгляд перспектив розвитку внутрішнього туризму 

(зеленого, сільського, наукового) у сучасних умовах глобалізації, технологічної 

революції 4.0. Після того, як Генеральна асамблея ООН затвердила Десятиліття 

освіти в інтересах сталого розвитку на 2005-2014 рр., ЮНЕСКО, як 

відповідальна організація взялася за реалізацію інтегрування принципів, 

цінностей та практичних заходів сталого розвитку в усі аспекти освіти і 

культури. Таке зусилля у сфері освіти було спрямоване на ініціювання змін 

майбутніх поколінь для створення екологічно цілісного, економічно 

життєздатного та соціально справедливого майбутнього світу. Разом з тим в 

Україні бракує комплексних досліджень щодо взаємодії освіти, культури, 

туризму та їх впливу на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Загальний 

напрям дослідження пов’язаний із темою дослідження кафедри менеджменту 

організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної 

академії, що розроблялися по лінії Міністерства освіти і науки України: 

«Формування механізмів цивілізаційного розвитку сучасного соціуму в 

глобальному вимірі» (№ 0111U010481 – 2012–2014 рр.) та «Удосконалення 

механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми 

розвитку сучасної України в умовах глобалізації» (№ 0115U002343 – 2015–2017 

рр.), у контексті яких розроблено формування концепції взаємодії освіти, 

культури і туризму та їх вплив на креативний розвиток особистості в умовах 

інформаційного суспільства. Тема дисертації затверджена Вченою радою 

Запорізької державної інженерної академії (протокол № 1 від 28 січня 2016 

року; уточнена науково-технічною радою Запорізького національного 

університету (протокол №10 від 21 травня 2020 року). 
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Мета і завдання дослідження – концептуалізації взаємодії освіти, 

культури і туризму та їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості 

в умовах інноваційно-інформаційного суспільства. 

Поставлена мета зумовила вирішення наступних дослідницьких завдань: 

– проаналізувати генезу теоретичних уявлень взаємодії освіти, культури, 

туризму і людини у контексті соціально-філософської думки;  

– здійснити аналіз поняттєво-категоріального апарату взаємодії освіти, 

культури і туризму як чинників креативного розвитку особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства; 

– уточнити методологію аналізу взаємодії освіти, культури, туризму та їх 

вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно- 

інформаційного суспільства; 

– з’ясувати умови формування «креативного класу» як головного 

концепту освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства; 

– розкрити нові форми взаємодії людини, культури, освіти та їх вплив на 

креативний потенціал особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства; 

– розробити модель креативної освіти як чинник інноваційно-

інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-людини у контексті 

соціально-філософської думки; 

– розглянути аксіологічні виміри туризму як чинника креативного 

розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства; 

– сформувати концепцію удосконалення комунікаційних трендів розвитку 

туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства; 

– обґрунтувати пріоритетні напрями аксіологічних вимірів туризму та їх 

впливу на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства;  

– виявити особливості формування алгоритмічного мислення і культури 

як тенденції інноваційно-інформаційного суспільства та їх впливу на розвиток 

креативного потенціалу особистості; 

– з’ясувати конкурентні переваги творчого та інноваційного потенціалу 

особистості як основи формування алгоритмічного мислення і культури 

інноваційно-інформаційного суспільства 

– проаналізувати віртуальний світ соціальних мереж як основу 

формування алгоритмічного мислення і культури та їх вплив на людину в 

умовах Інтернету; 

– з’ясувати предметну спрямованість інформатизації і цифровізації 

управління як головний вектор сталого розвитку організацій сучасного 

українського суспільства; 

– сформувати механізми удосконалення концепції сталого розвитку та її 

вплив на інноваційно-інформаційний розвиток сучасного українського 

суспільства;  
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– обґрунтувати шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства. 

Об’єкт дослідження – освіта, культура, туризм як соціальний, 

культурний та економічний феномен та динамічний процес. 

Предмет дослідження – вплив освіти, культури, туризму на розвиток 

креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства. 

Методологія дослідження. Виконанню завдань дослідження впливу 

освіти, культури і туризму на розвиток креативного потенціалу особистості в 

умовах інноваційно-інформаційного суспільства сприяла нелінійна методологія 

складності, що являє собою сукупність теоретичних та практичних знань, умінь 

та компетентностей, що формуються освітою, культурою і туризмом, які є 

особливо важливими як чинники креативного розвитку особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства. Концепція моделі креативної освіти 

як чинника інноваційно-інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-

людини у контексті соціально-філософського виміру вимагає врахування 

інноваційної компоненти, що є особливо важливою для креативного розвитку 

особистості, що потребує використання методології, яка б дала змогу зрозуміти 

освітянський процес як складний соціальний, економічний і культурний 

організм та складний динамічний процес. На зміну старим компетенціям 

індустріального і постіндустріального суспільства приходять нові методи і 

підходи, що відповідають інноваційно-інформаційному та цифровому 

суспільству. Agile-методологія як теоретична основа інноваційної компоненти 

освіти, культури і туризму формується на основі принципів сталого розвитку – 

складних адаптивних систем, гнучкого навчання, в основі якої використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій інформаційного суспільства. 

Методологічна основа дослідження визначається також комплексом 

філософських, спеціальних і загальнонаукових методів, серед яких слід 

виділити аксіологічний, діяльнісний, когнітивний, інституціональний, 

структурно-функціональний, діалектичний, синергетичний, системний, 

історико-порівняльний, логіко-історичний, антропологічний, що допомогли 

проникнути у сутність досліджуваної теми. 

Наукова новизна дослідження у тому, що вперше здійснено 

концептуалізацію впливу освіти, культури і туризму на розвиток креативного 

потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства. 

Уперше: 

– здійснено аналіз поняттєво-категоріального апарату взаємодії освіти, 

культури і туризму як чинників креативного розвитку особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства та представлено авторські визначення. 

Креативно-інноваційний потенціал особистості як  складний і суперечливий 

процес включає в себе сукупність знань, інформації, технологій, досвіду 

людини, матеріальні засоби, необхідні для розробок та вирішення проблем 

організації – економічних, інфраструктурних, соціальних, екзистенціальних, 

виробничих, направлених на зростання економіки, збільшення доходів, 
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вирішення проблем соціальної справедливості, що створюють умови для 

упровадження  нової продукції та підвищення ефективності господарства, та 

надають більше можливостей для технологічного розвитку та розширення 

можливостей самих ресурсів;  підвищення ефективності виробництва та 

добробуту для більшої кількості працівників інноваційного підприємства чи 

організації, що з необхідністю вимагає суттєвих змін виробництва, щоб підняти 

економічний розвиток та сприяти конкурентоспроможності підприємства; 

– розроблено модель креативної освіти як чинник інноваційно-

інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-людини у контексті 

соціально-філософської думки та доведено, що інноваційна смарт-освіта 

повинна підготувати молодь до роботи в умовах епохи інновацій, для чого 

необхідно оволодіння необхідними навичками та компетентностями, щоб бути 

завжди готовими до постійного оновлення знань своєї професії та отримання 

нових затребуваних навичок цифрової техніки для розвитку смарт-суспільства, 

а саме розвивати творчі компетенції, володіти комунікаційними, 

інформаційними, цифровими, алгоритмічними компетенціями цифрової епохи, 

що допомагає уточнити довгострокове бачення цілей смарт-освіти та її завдань. 

В основі моделі креативної смарт-освіти як чинника інноваційно-

інтелектуального розвитку суспільства і людини – управління інноваційністю 

та креативністю, культивування  інноваційних інструментів для оцінювання 

розвитку освіти і науки, що вимагає формування дата-аналітичного мислення, 

що є умовою застосування даних на користь власній справі; 

– сформовано концепцію удосконалення комунікаційних трендів  

розвитку туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та 

доведено, що туризм сьогодні виступає як соціокультурна, ефективна 

технологія управління, яка формулює основні принципи та підходи до 

побудови сучасного туристичного бізнесу як соціокультурного процесу, даючи 

дата-спеціалістам з туризму набір попередніх даних про користувачів, які 

лишилися за компанією, щоб на основі певних характеристик створити модель, 

яка прогнозуватиме, як користувачі туристських послуг можуть мати намір 

здійснити подорожі. Концептуалізація удосконалення комунікаційних трендів у 

розвитку туризму в умовах цифрової трансформації суспільства зводиться до 

виділення нових комунікаційних трендів у розвитку туризму, а саме 

використання інформаційних технологій і цифрової туристичної економіки як 

нового драйвера інформаційного суспільства та технологічного розвитку в 

Україні, використанні спеціального програмного забезпечення, інноваційних 

інструментів, інтернет-просування туристичних продуктів на зовнішні ринки.  

– виявлено особливості формування алгоритмічного мислення і культури 

як тенденції інноваційно-інформаційного суспільства та їх впливу на розвиток 

креативного потенціалу особистості та доведено, що розвиток 

алгоритмічного мислення і культури як тенденція цифровізації інноваційно-

інформаційного суспільства свідчать, що цифрова революція призводить до 

розвитку цифрової економіки та цифрового менеджменту, які базуються на 

зміні парадигм в економіці, бізнесі, суспільстві, свідомості, світогляді людини. 

Очевидно, що цифровізація передбачає ціннісні трансформації різних систем як 
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на світовому рівні, так і всередині країни, а також різноманітні перетворення у 

кампаніях, різних галузях виробництва і суспільстві у цілому як основи пошуку 

нових інформаційних атрибутів. Алгоритмічне мислення і алгоритмічну 

культуру слід розвивати, оскільки вони представляють собою сукупність ідей, 

принципів, концептів вивчення основоположних проблем про цифровий світ, 

особливості розв’язання проблем повсякденності, які є основою для багатьох 

відомих алгоритмів добування даних; це загальні принципи аналітичного і 

системного мислення з використанням даних (Big data), що вимагає знання 

когнітивних, комп’ютерних і поведінкових наук, які розгортаються між 

людським пізнанням та обчисленнями з метою отримання передбачуваного 

результату та пошуку алгоритмів у вирішенні людських проблем. 

– обгрунтовано шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства та доведено, що вже на початку 1990-х років почало з’являтися усе 

більше доказів, що людство рухається вглиб «території несталості». Наприклад, 

повідомлялось про катастрофічні темпи вирубування тропічних дощових лісів; 

виникли припущення, що виробництво зернових культур не встигає йти у ногу 

зі зростанням чисельності населення, дехто говорив про глобальне потепління; 

ширилася стурбованість з приводу нещодавно утворених озонових дір у 

стратосфері. Однак для більшості людей це все одно не було підтвердженням 

факту, що людство перевищило межі екологічних можливостей довкілля. 

Виявити взаємозв’язки, закономірності, визначальні тренди, змоделювати 

сценарії розвитку подій цілком можливо. Шляхи оптимізації сучасного 

українського суспільства  сталого розвитку цифрової  цивілізації включають 

сучасну інформаційно-інвестиційну складову, яка слугує технологічному 

прориву країни та розбудові держави, прискоренню темпів економічного 

розвитку та зростанню країни. 

Уточнено: 

– методологію аналізу взаємодії освіти, культури, туризму та їх вплив на 

розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства та доведено, що методологію репрезентують 

найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати освіту, культуру, туризм як 

соціальний, культурний та економічний феномен та динамічний процес. 

Конструктивна методологія – це методологія, що здійснює теоретичне бачення 

перетворень та забезпечення практичної діяльності, пояснює механізми 

проектування процесів культуротворчості, матеріалізує когнітивний аналіз 

інноваційно-інформаційного суспільства, виявляє культурно-семантичні–

семіотичні локуси та індекси креативного потенціалу особистості. Розкрито 

методологію складності як методологію самоорганізації, яка дала можливість 

поглибити уявлення про інформаційно-інноваційне суспільство, що вимагає 

його самоздійснення в інноваціях культури, креативності, інноваційності; 

– форми взаємодії людини, культури, освіти та їх вплив на креативний 

потенціал особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та 

доведено, що це процес, завдяки якому відбувається формування механізмів 

культурно-освітньої політики інноваційно-інформаційного суспільства. 
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Культура, освіта, туризм як один із найважливіших механізмів розвитку не 

лише особистості, але й суспільства у цілому, спрямованих на розгортання 

різних форм фізичного, культурного та інтелектуального потенціалу людини у 

динамічному світі. Філософське осмислення нових форм взаємодії людини, 

культури та освіти виходить з того, що основною ланкою інноваційно-

інформаційного суспільства є людина, місце людини та формування її 

культурних надбань. У найширшому розумінні взаємодія людини, культури, 

освіти – це процес взаємної трансформації людини і світу, внаслідок чого світ 

набуває людського виміру (світ для людини, світ із людиною), а людина стає 

невід'ємною частиною буття (людина у світі, людина зі світом); 

–  аксіологічні виміри туризму як чинника креативного розвитку 

особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та доведено, що 

вони обумовлюються якісними змінами, що відбуваються у суспільстві, сфері 

освіти і культури, пов’язаними з пріоритетом якісних змін у життєдіяльності 

людини для досягнення новацій та цілей людини, пошук зв’язків особистісного 

розвитку та самореалізації. Аксіологічні виміри туризму як чинник креативного 

розвитку особистості визначається мірками активності під час відпочинку, 

спрямованого на задоволення рекреаційних, пізнавальних, духовних, 

креативних цінностей і потреб особистості. В основі аксіологічних вимірів 

туризму удосконалення людини та її діяльності, розвиток самої людини як 

суб'єкта-креатора діяльності, який опредмечується у туристичних традиціях, 

символічних знаках як оволодіння багатством туризму і перетворенння його на 

внутрішнє багатство людини; 

– конкурентні переваги творчого та інноваційного потенціалу особистості 

як основи формування алгоритмічного мислення і культури інноваційно-

інформаційного суспільства та доведено, що матриця творчо-інноваційного 

потенціалу людини та її атрибутивних особливостей актуалізує увагу дискурс-

розуміння відносин «творча особистість-цифрове суспільство» та вплив 

інформаційно-комунікативного суспільства на ці відносини. Надамо авторське 

визначення дефініції креативно-інноваційного потенціалу організації як 

складного і сперечливого процесу. Креативно-інноваційний потенціал 

організації включає в себе знання, інформацію, технології, досвід людини, 

матеріальні засоби, необхідні для розробок та вирішення проблем організації: 

економічних, інфраструктурних, соціальних, екзистенціальних, виробничих, 

направлених на зростання економіки, для чого необхідно озброїтися кращими 

технологіями та організаційними можливостями, які є головним джерелом 

новітніх технологічних перетворень, що можуть сприяти економічному 

зростанню суспільства;  

– механізми удосконалення концепції сталого розвитку та її вплив на 

інноваційно-інформаційний розвиток сучасного українського суспільства та 

доведено, що розвиток концепції сталого розвитку цифрової економіки як 

чинника сталого розвитку суспільства, що базується на інформаційно-

комунікаційних технологіях, та упроваджуються в усі сфери людської 

життєдіяльності; умови переходу до сталої системи, в основі якої формування 

екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки. Концепцію 
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сталого розвитку та її вплив на інноваційно-інформаційний розвиток 

сучасного українського суспільства слід адаптувати до умов «повного світу», 

для чого змінити ставлення і пріоритети до розвитку сучасного світу, що 

розвивається в умовах глобалізації 4.0, техногенного розвитку світу 4.0, 

переходу до філософії Просвітництва 2.0, в основі якого ощадливе 

виробництво, радикальна зміна напрямку прогресу, подолання критичної точки 

«планетарних меж». Таким світоглядом може стати концепція Просвітництва 

2.0, що демонструє сукупність нових цінностей, в основі яких цінності 

довгострокової перспективи виживання людства завдяки сталому розвитку.  

Подальший розвиток отримали: 

– генеза теоретичних уявлень взаємодії освіти, культури, туризму і 

людини у контексті соціально-філософської думки від античності і до 

постмодерну і доведено, що в системі освіти, культури і туризму назріли 

необхідні радикальні зміни, щоб задовольнити нові різноманітні потреби 

людства. Взаємодія освіти, культури, людини розглядається як така, що 

пройшла певні стадії свого розвитку, в основі яких світоглядні, ціннісно-

нормативні, духовні, ментально-психологічні та інші умови, і яка представлена 

у філософії різних періодів її становлення: 1) докласичний період становлення і 

розвитку (від епохи античності до Відродження); 2) класичний період розвитку 

(ХVІІ – ХІХ ст.); 3) посткласичний період (ХХ – ХХ ст. і до т.ч.) пропонується 

відмовитися від креаціоністського мислення у взаємодії освіти, культури, 

туризму і людини освіті і дозволити їм розвиватися так, щоб вони стали 

основою для забезпечення економічного зростання. Генеза розвитку концепцій 

освіти, культури і комунікації пов’язана з тим, що сучасне суспільство вплетене 

у складну мережу комунікаційних процесів, тенденції яких виступають 

каталізатором креативних процесів та формування модерних моделей туризму, 

культури та туристичної діяльності;  

– умови формування «креативного класу» як головного концепту освіти, 

культури і туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та 

доведено, що творча особистість використовується для відображення всього 

розмаїття історичних та культурних традицій та нововведень, світоглядно-

культурних парадигм, що беруть участь у активних процесах творення 

екзистенції у співвідношенні з соціокультурною діяльністю людини. 

Представлено концептуалізацію формування «креативного класу» як головного 

концепту освіти, культури і туризму, його основних категорій у вимірі 

«творчості» і людини як творця інноваційно-інформаційного середовища. 

Уперше в історії людства суспільство повинно привести економічний розвиток 

у відповідність з розвитком людського потенціалу, що залежить від креативно-

творчого потенціалу, а також прискорення цього процесу, розвиваючи Smart-

технології, Smart-культуру, Smart-туризм як чинники креативного  розвитку 

сучасного прогресу. Формування нової креативної епохи включає людський і 

соціальний капітал, який може сформуватися за наявності інноваційно-

інформаційного суспільства; 

– обґрунтовано пріоритетні напрями аксіологічних вимірів туризму та їх 

вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-
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інформаційного суспільства та доведено, що у сучасному світовому контексті 

туризм здійснює прямий та опосередкований вплив на розвиток інноваційно-

інформаційного суспільства та пов'язаної з ним інфраструктури суспільства і 

відіграє головну роль у створенні успішних інновацій. Справжня суть 

сучасного туризму базується на високому рівні розвитку smart-транспорту, 

культурної сфери та послуг, які у кінцевому рахунку перетворюють його на 

високоприбуткову галузь економіки. Туризм базується на основі генерування 

нових ідей, обгрунтування рішень, аналізу та напряму вибору моделі чи 

проекту туризму і формується як каталізатор міжкультурних комунікаційних 

процесів. Туризм – це процес, в якому людина відкриває можливості своєї 

«непоєднуваності», «нелінійності», емерджентності і, взаємодіє з іншими 

представниками культури, розширюючи свої «культурно-креативні горизонти»; 

– віртуальний світ соціальних мереж як основу формування 

алгоритмічного мислення і культури, їх впливу на людину в умовах Інтернету 

та доведено роль Інтернет як колосального інформаційного поля битви, 

частиною новин якого стають всі. Інтернет розширив свій простір і 

перетворився на колосальне інформаційне поле битви, в якому формується нова 

парадигма інформаційно-комунікативного суспільства як різновид складної 

соціальної взаємодії. Мережева війна означає розуміння того, що інформація 

онлайн безпосередньо є зброєю, яка використовується, щоб демонтувати одні 

реальності і замість них створювати інші, в результаті чого замінюються 

фрейми для репрезентації сучасного етапу цивілізаційного розвитку. 

Системний аналіз відкриває багато можливостей для розуміння проблем 

віртуальної реальності і культури, оволодіння протидії викликам, для чого слід 

опанувати принципом компетентності в сфері інформаційних мас-медіа, щоб 

зрозуміти сутність розвитку віртуального світу; 

– предметна спрямованість інформатизації і цифровізації управління як 

головний вектор сталого розвитку організацій сучасного українського 

суспільства та доведено, що вектор – це ефективний спосіб сприйняття чітко 

визначених тенденцій та цілей (на зразок закону Мура), що впливає на 

майбутнє розвитку сучасного українського суспільства, яке в умовах 

інформатизації слід програмувати на засадах ощадливості, інклюзивності та 

балансу. Революційні винаходи (сенсори, комп’ютери й технічні засоби 

управління) стали привертати все більшу увагу до інформатизації систем 

управління в організаціях як складних соціальних організмів і систем. З точки 

зору соціально-філософського аналізу закладено розвиток потенціалу 

інформаційних технологій, а разом з ними – розширення людських 

можливостей, прийняття ефективних рівень, розвиток креативної культури та 

досягнення достатку. Доведено, що з ускладненням техніки, проникненням 

інформаційно-комп’ютерних технологій у систему управлінської діяльності, 

автоматизації управління стрімко зростає якість праці, яка витрачається на 

створення і обробку інформації. 

Практичне значення дослідження у тому, що здійснено системний 

аналіз малодослідженої проблеми, яка відкриває багато можливостей для 

розуміння проблем формування «креативного класу» як головного концепту 
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освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства; 

нових форм взаємодії людини, культури, освіти та нової моделі креативної 

освіти як чинника інноваційно-інтелектуального розвитку смарт-суспільства і 

смарт-людини; аксіологічних вимірів туризму як чинника креативного розвитку 

особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та 

удосконалення комунікаційних трендів розвитку туризму в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства. Практичне значення дослідження у 

тому, що в умовах цифровізації світу, оволодіння протидії викликами 

технологічних загроз, різного роду вигаданим інсинуаціям, вмінню протидіяти 

різного роду фейковим повідомленням і новинам, для чого опанувати 

принципом компетентності у сфері інформаційних повідомлень, вміння 

системно і стратегічно мислити, та досягти прогрес у протистоянні 

технологічним загрозам, щоб максимально захистити себе. Практичне значення 

наукового дослідження у можливості використання даного матеріалу при 

викладанні дисциплін: «Філософія креативного мислення», «Філософія сталого 

цифрового розвитку», «Філософія туризму», «Філософія smart-освіти», 

«Інформаційна філософія», «Цифрова філософія», «Філософія інноваційно-

інформаційного суспільства», «Філософія цифрової людини».  

Кандидатська дисертація на тему: «Геокультурні цінності у проблемному 

полі філософської антропології: досвід теоретичної концептуалізації і 

практичної реалізації» зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, 

філософія культури була захищена у 2014 році. Матеріали кандидатської 

дисертації у тексті монографії не використовуються. 

Особистий внесок пошукачки. Провідні концептуальні положення й 

висновки дисертації авторка розробила особисто й виклала в одноосібній 

монографії та інших наукових публікаціях із досліджуваної проблеми. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри соціальної 

філософії Запорізького національного університету. 

Ключові положення дисертаційного дослідження було апробовано на 

методологічних семінарах та міжнародних і всеукраїнських конференціях, 

зокрема: 

Міжнародній науковій конференції «Філософське знання і виклики 

цивілізаційного розвитку» (21–22 квітня 2016 р., м. Мінськ, Республіка 

Білорусь); Міжнародній науковій конференції і Х науково-теоретичному 

семінарі «Інноваційні стратегії у сучасній соціальній філософії» (17–18 травня 

2016 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту 

організацій та адміністрування в умовах незалежності України», присвяченій 

25-річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій 

та управління проектами (23–24 вересня 2016 р., м. Запоріжжя); Міжнародній  

науково-практичній конференції «Становлення і розвиток інформаційного 

суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та 

сталого розвитку суспільства і держави» 23–24 листопада 2017 року (23–24 

листопада 2017 р., м. Запоріжжя); Conference Proceedings of the 6th International 
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Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic 

Development (April 20–23, 2017, Opole, Poland); Першому Білоруському 

філософському конгресі «Національна філософія у глобальномусвіті» (Інститут 

філософії Республіка Білорусь, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного 

суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості 

Четвертої промислової революції» (23–24 квітня 2018 р., м. Запоріжжя); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Концептуальні та практичні 

засади становлення і розвитку smart-освіти як чинника формування smart-

культури в умовах еволюції від інформаційного суспільства до «smart-

суспільства» (19–20 грудня 2018 р., м. Запоріжжя); Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Формування освітнього простору в умовах 

інформаційного суспільства» (26 квітня–27квітня 2018 р., м. Запоріжжя); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 

(ЗНУ, м. Запоріжжя); XVI науково-практичній конференції «Економіка та 

інжиніринг: від теорії до практики» (28 травня 2020 р., м. Мінськ, Республіка 

Білорусь); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика: 

проблеми і перспективи» (21–22 травня 2020 р., Каунас, Литва); Круглому столі 

«Актуальні проблеми проведення економічних, товарознавчих, будівельних 

експертиз та правові шляхи їх вирішення» (28 квітня, м. Запоріжжя); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Публічне управління та 

адміністрування у процесах економічних реформ» (25 березня 2020 р. м. 

Херсон). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 1 одноосібній 

монографії (15 друк. арк.), 1 колективній монографії, 23 наукових статтях, 

опублікованих у вітчизняних фахових виданнях з філософських наук, 8 статтях, 

опублікованих в іноземних наукових виданнях, що включені до 

наукометричних баз, в тому числі WoS, 4 публікаціях за темою дисертації у 

наукових фахових виданнях України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена метою 

та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 

(15 підрозділів), висновків, списку використаних джерел у кількості 264 

найменувань на 32 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 457 

сторінок. Основна частина – 425 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

визначено мету, об’єкт, предмет та мету, висвітлено методологію та розкрито 

наукову новизну, охарактеризовано теоретичне і практичне значення 

одержаних результатів, відомості про апробацію, представлено інформацію про 

публікації за темою дослідження та розкрито структуру дослідження. 
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У першому розділі – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 

ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ І ЛЮДИНИ У 

КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ» – проаналізовано 

генезу теоретичних уявлень взаємодії освіти, культури, туризму і людини у 

контексті соціально-філософської думки; здійснено аналіз поняттєво-

категоріального апарату взаємодії освіти, культури і туризму як чинників 

креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства; уточнено методологію аналізу взаємодії освіти, культури, туризму 

та їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах 

інноваційно- інформаційного суспільства. 
У підрозділі 1.1. – «Генеза теоретичних уявлень взаємодії освіти, 

культури, туризму і людини у контексті соціально-філософської думки» - 

проаналізовано генезу теоретичних уявлень взаємодії освіти, культури, туризму 

і людини у контексті соціально-філософської думки від античності до 

постмодерну і доведено, що в глобальній системі освіти, культури і туризму 

назріли необхідні радикальні зміни, щоб задовольнити різноманітні потреби 

людства. Взаємодія освіти, культури, людини розглядається як така, що  

пройшла певні стадії свого розвитку, в основі яких світоглядні, ціннісно-

нормативні, духовні, ментально-психологічні та інші умови, яка представлена 

різними періодами її становлення: 1) докласичний період становлення і 

розвитку (від епохи античності до Відродження); 2) класичний період розвитку 

(ХVІІ- ХІХ ст.); 3) посткласичний період (ХХ-ХХI ст. і до т.ч.). У процесі 

аналізу даної проблеми пропонується відмовитися від креаціоністського 

мислення в освіті і дозволити їй розвиватися так, щоб вона стала основою для 

забезпечення сталого економічного зростання. Дослідження соціальних і 

культурних аспектів розвитку туризму у різних культурах актуалізується у 

контексті діалогу культур і цивілізацій, щоб бути адатованим до виконання всіх 

його функцій. Генеза теоретичних уявлень взаємодії освіти, культури, туризму і 

людини означає зміну парадигми у нинішній системі освіти та формування 

нових її цінностей, дає можливість поглибити уявлення про інформаційно-

інноваційне суспільство, що вимагає креативного розвитку особистості, її 

самоздійснення в інноваціях культури, конструктивно-прагматичного 

використання природних задатків людини та їх самоздійснення у різноманітних 

формах діяльності. Посткласичний період (ХХ-ХХI ст.) сприяє розвитку 

теоретичних уявлень про взаємодію освіти, культури, туризму та вироблення 

інтегрального мислення, направленого на досягнення засадничої інноваційної 

діяльності.  

У підрозділі 1.2. – «Поняттєво-категоріальний апарат взаємодії 

освіти, культури і туризму як чинників креативного розвитку 

особистості» – здійснено аналіз понятійно-категоріальний апарат освіти, 

культури і туризму як чинників креативного розвитку особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства  та доведено, що розвиток креативно-

інноваційного потенціалу особистості фіксує певний процес культуротворчості, 

умови її протікання, оречевленої у вигляді артефактів. Даний процес вимагає  

більш широкого соціокультурного контексту, пов’язаного зі змінами самого 
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процесу буття, так як він є системоутворюючим чинником і основою, 

інноваційних процесів, рушієм науково-технічного і технологічного процесу. 

Він включає високу частку наукоємної продукції з високою швидкістю її 

впровадження, що сприяє структурній перебудові економіки, інноваційних 

форм її організації та управління наукою, виробництвом (бізнесом), передбачає 

створення нових інноваційних виробництв (ноу-хау) та приводить до впливу на 

суспільство, економіку, людину. Інноваційна діяльність як комплексна 

креативна діяльність у сфері економічного виробництва включає у себе 

сукупність організаційних, науково-дослідних, технологічно-інноваційних, 

освітянських, фінансових та інших заходів, які у своїй сукупності приводять до 

комерційного успіху, додаткової вартості, залучення все більшої кількості 

інноваційних кадрів, створення креативного інноваційного потенціалу. 

Креативно-інноваційний потенціал особистості включає в себе сукупність 

знань, інформації, технологій, досвіду людини, що упроваджуються у практику 

інноваційної діяльності, в основі якої використання інтелектуально-творчого 

ресурсу, що ґрунтується на інноваційній творчості та креативних методах, 

нових знаннях та технологіях. Взаємодія освіти, культури і туризму як чинники 

креативного розвитку особистості сприяють упровадженню інноваційних 

наукових досліджень і конструкторських розробок, використання стартапів для 

упровадження інноваційно-інформаційного суспільства, сприяють розвитку 

інноваційної сфери та вирішення науково-технічних, організаційних, 

економічних завдань.  

У підрозділі 1.3. – «Методологія аналізу взаємодії освіти, культури, 

туризму та їх впливу на розвиток креативного потенціалу особистості в 

умовах інноваційно- інформаційного суспільства» – уточнено методологію 

аналізу освіти, культури і туризму як чинників креативного розвитку 

особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства та доведено, що 

методологію репрезентують найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати 

сутність взаємодії освіти, культури і туризму як чинників креативного розвитку 

особистості для подальшого розвитку даного типу суспільства: системний (для 

аналізу системи  освіти, культури, туризму); структурно-функціональний (для 

аналізу функцій інститутів суспільства – освіти, культури, туризму); 

діалектичний (для аналізу розвитку освіти, культури, туризму в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства); синергетичний (для аналізу станів 

невизначеності, стохатичності, кризовості). На зміну старим компетенціям 

індустріального і постіндустріального суспільства приходять нові методи і 

підходи, що відповідають інноваційно-інформаційному та цифровому 

суспільству – Agile-методологія (методологія гнучких підходів та адаптивного 

мислення); Data-science-методологія (методологія інформаційно-аналітичного 

мислення); Big-data-методологія (методологія використання великих даних); 

нелінійна методологія складності, що представляє собою сукупність 

теоретичних та практичних знань, умінь та компетентностей, що формуються 

освітою, культурою і туризмом; методологія конвергентного і дивергентного 

мислення; методологія культуротворчості, що надала можливість 

проаналізувати освіту, культуру, туризм як складні соціальні, культурні та 
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економічні феномени сучасності, що розвиваються в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства. 

У другому розділі – «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ ВЗАЄМОДІЇ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА КРЕАТИВНИЙ 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» – з’ясовано умови формування 

«креативного класу» як головного концепту освіти, культури і туризму в 

умовах інноваційно-інформаційного суспільства; розкрито нові форми  

взаємодії людини, культури, освіти та їх вплив на креативний потенціал 

особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства; розроблено 

модель креативної освіти як чинник інноваційно-інтелектуального розвитку 

смарт-суспільства і смарт-людини у контексті соціально-філософської думки. 

У підрозділі 2.1. – «Умови формування «креативного класу» як 

головного концепту освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства» – показано напрями формування «креативного 

класу» як головного концепту освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства, що є основою формування креативної особистості 

і креативного класу. Доведено, що креативний клас став панівним класом у 

високорозвинутих країнах світу, а креативність є джерелом інноваційно-

інформаційного розвитку суспільства. Формування «креативного класу» як 

головного концепту освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства свідчить, що сьогодні роль креативного класу 

зростає і у сучасному українському суспільстві, який продовжує становити 

потужну економічну силу, що формує все – від економічних можливостей і 

політичного вибору до здоров’я, загальної фізичної форми і щастя. Формування 

нової креативної епохи включає людський і соціальний капітал, який може 

сформуватися за наявності інноваційно-інформаційного суспільства, яке 

зможуть збудувати тільки креативно освічені особистості завдяки креативній 

освіті, культурі і туризму. 

У підрозділі 2.2. – «Нові форми  взаємодії людини, культури, освіти та 

їх впливу на креативний потенціал особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства» – розкрито нові форми взаємодії людини, 

культури, освіти в умовах інноваційно-інформаційного суспільства – та 

доведено, що філософське осмислення нових форм взаємодії людини, культури 

та освіти виходить з того, що основною ланкою інноваційно-інформаційного 

суспільства є людина, місце людини у світі та формування її культурних 

надбань завдяки освіті. У найширшому розумінні освіта – це процес взаємної 

трансформації людини і світу, внаслідок чого світ набуває людського виміру 

(світ для людини, світ із людиною), а людина стає невід'ємною частиною буття 

(людина у світі, людина зі світом. Нерозривна єдність традицій та новацій, 

вирішення людиною проблем власного життя, набір успішних чи невдалих 

рішень, які людина приймає у процесі подолання труднощів та вирішення 

потреб. Нові форми взаємодії людини, культури та освіти в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства як ключовий рушій інформаційного 

суспільства сталого розвитку набувають великого значення, тому що людина 
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повинна вижити в інформаційному хаосі і знайти відповіді на всі проблеми, так 

як соціальний світ стає все більш взаємопов’язаним. 

У підрозділі 2.3. – «Модель креативної освіти як чинник інноваційно-

інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-людини у 

контексті соціально-філософського виміру» – розроблено модель креативної 

освіти як чинник інноваційно-інтелектуального розвитку смарт-суспільства і 

смарт-людини у контексті соціально-філософського виміру. Модель креативної 

освіти як чинник інноваційно-інтелектуального розвитку смарт-суспільства і 

смарт-людини включає формування smart-культури, яка не є самостійною 

сутністю, а виступає складовою частиною інформаційної культури, 

медіакультури, базується на них і розвиває їх, сприяючи розвитку людини як 

креатора інноваційного середовища. Завданням смарт-освіти є підготовка 

людини до роботи в нових організаційних структурах і широкого 

розповсюдження інформаційних технологій, які змінюють організацію праці. 

Метою смарт-освіти повинно стати вироблення навиків роботи в команді, так 

як освіта і самоосвіта стають засобами самореалізації особистості та її роботи у 

команді. Однією із найважливіших залишається проблема забезпечення рівних 

можливостей отримання освіти різними соціальними групами. Сьогодні слід 

розробити модель такої інноваційно-креативної смарт-освіти, яку б можливо 

було використовувати для діяльності організацій, для розвитку її конкурентних 

переваг і створення ланцюжка цінностей, що дозволяє людям відкривати їхній 

розум, використовуючи силу креативного мислення.  

У третьому розділі – «АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ВПЛИВУ ОСВІТИ, 

КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА» – розглянуто аксіологічні виміри туризму як чинника 

креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства; сформовано концепцію удосконалення комунікаційних трендів  

розвитку туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства; 

обґрунтовано пріоритетні напрями аксіологічних вимірів туризму та їх впливу 

на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства.  

У підрозділі 3.1. – «Аксіологічні виміри туризму як чинника 

креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства» – розглянуто філософські виміри туризму як чинника 

креативного розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства у контексті виявлення методологічних засад. Виявлення 

методологічних засад туризму виступає формою кроскультурної комунікації в 

умовах інноваційно-інформаційного суспільства, у контексті якої туристична 

діяльність розглядається з точки зору культури, діалогу, спілкування з різними 

культурами, які вимагають розширення його культурологічних функцій. 

Виявлено риси розвитку туризму та переосмислення його продукту як 

креативного, творчого, діяльнісного; його ментальні характеристики (спосіб 

мислення особистості або соціальної групи), а також властивої їм сукупності 

духовності, світосприйняття, які дозволяють виявити найбільш суттєві 
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характеристики туризму, які сприяють взаємовпливу і взаємопроникненню 

культур у сфері туристичної діяльності та зростання популярності туризму. 

Доведено, що удосконалення туристичної діяльності в умовах ринку, 

рекламного і маркетингового впливу сприяє посиленню 

конкурентоспроможності туристичних підприємств і вдосконалення 

позитивного образу країни на міжнародній арені. 

У підрозділі 3.2. – «Концепція удосконалення комунікаційних трендів  

розвитку туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства» – 

здійснено аналіз концепції удосконалення комунікаційних трендів у розвитку 

туризму в умовах цифрової трансформації суспільства. Глобальні зміни, що 

відбулися у сфері туризму свідчать, що слід по-новому сформувати напрями 

удосконалення комунікативних зв'язків у розвитку туристичного бізнесу в 

умовах інноваційно-інформаційного суспільства та глобалізації, щоб показати, 

що розвиток туризму в Україні відповідає високим міжнародним стандартам, 

агенції туризму вдосконалюють переваги над конкурентом у розвитку туризму 

– від удосконалення комунікаційних зв'язків до маркетингової діяльності у 

сфері туризму і, закінчуючи рекламною діяльністю. Дуже суттєва перевага 

удосконалення комунікаційних трендів у розвитку туризму, що вони покликані 

бути ареною духовного самовдосконалення людей, їх духовного розвитку, так 

як у туризмі людина знаходить втілення вищих цінностей, створених 

цивілізацією, виступає чинником інтеграції суспільства, системою засобів, за 

допомогою яких регулюється діяльність людей. Удосконалення комунікаційних 

трендів у розвитку туризму в умовах цифрової трансформації суспільства 

виступає як соціокультурна, ефективна управлінська технологія, яка включає 

основні принципи і підходи до побудови сучасних туристичних бізнес-

стратегій, щоб не втратити конкурентну перевагу за допомогою використання 

трендів Data science і Agile-менеджменту. 

У підрозділі 3.3 – «Пріоритетні напрями аксіологічних вимірів 

туризму та їх впливу на розвиток креативного потенціалу особистості в 

умовах інноваційно-інформаційного суспільства» – обґрунтовано пріоритетні 

напрями розвитку туризму та їх вплив на креативний розвиток особистості в 

інноваційно-інформаційному суспільстві та доведено, що туризм – це процес, в 

якому людина відкриває можливості своєї «непоєднуваності», «нелінійності», 

емерджентності і, спілкуючись в інформаційно-комунікаційному процесі, 

взаємодіє з іншими представниками культури, розширюючи свої «культурно-

креативні горизонти». Туризм – це «силове креативне поле» досвіду та 

духовного зростання людини, в якому людина реалізує своє самостворення 

завдяки «завжди ввімкненій» цифровій культурі, яка допомагає досягти 

великого прогресу. Тільки у процесі туристичної діяльності як пошуку 

креативності людина може експериментувати з собою, з усіма можливими і 

неможливими варіантами своєї суб'єктивної поведінки, використовуючи всі 

види мислення – вибіркове, креативне і передбачуване мислення. У сучасну 

епоху туризм як культурно-творча сила та культурний конструкт інноваційно-

інформаційного суспільства та культурної глобалізації слугує стратегічним 

напрямом створення конкурентоспроможного продукту, що має корисні опції 
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для клієнтів. Вибіркове, реактивне та передбачуване мислення призводить до 

того, що слід розвивати профілювання серед пріоритетних напрямів розвитку 

туризму – пошук типової поведінки; передбачення зв’язків і розвиток дата-

аналітичного мислення, необхідного туроператорам.   

У четвертому розділі –«ІНФОРМАЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 

ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ  І ТУРИЗМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ І КУЛЬТУРИ В  

УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»– 

виявлено особливості формування алгоритмічного мислення і культури як 

тенденції інноваційно-інформаційного суспільства та їх вплив на розвиток 

креативного потенціалу особистості; з’ясовано конкурентні переваги творчого 

та інноваційного потенціалу особистості як основи формування алгоритмічного 

мислення і культури інноваційно-інформаційного суспільства; проаналізовано 

віртуальний світ соціальних мереж як основу формування алгоритмічного 

мислення і культури та їх вплив на людину в умовах Інтернету.  

У підрозділі 4.1. – «Особливості формування алгоритмічного мислення 

і культури як тенденції інноваційно-інформаційного суспільства та їх 

впливу на розвиток креативного потенціалу особистості» – виявлено 

розвиток алгоритмічного мислення і культури як тенденції цифровізації 

інноваційно-інформаційного суспільства та доведено, що нові технології та 

інфраструктура глобального світу взаємодіють і змінюють традиційний підхід 

до роботи і оплати праці, у результаті чого виникають нові типи робочих місць, 

яким властива гнучкість і тимчасовість (так звана «економіка на вимогу»). Крім 

того, більшість цифрових технологій взаємопов'язані і підштовхують одна 

одну. Віртуальна реальність (ВР) використовує комп'ютери, щоб створити 

імітування середовища про реальні і вигадані світи, до яких ми можемо 

доповнити фізичну присутність і власні почуття. Однак, якими б складними і 

багатошаровими були ці віртуальні простори сьогодні, у найближчому 

майбутньому апаратне і програмне забезпечення вдосконалюються. Розвиток 

алгоритмічних технологій пов'язаний з робототехнікою, який все частіше 

обладнується додатковими функціями, такими як високоякісні відеокамери, 

сенсорні датчики і лазерні дальновимірні пристрої, які управляються за 

допомогою комп'ютерів. Ми живемо в епоху конвергенції, коли біти цифрового 

царства зливаються з атомами фізичного світу. Інформаційні технології та 

цифрові зміни стають одним з проявів виразної тенденції до взаємозалежності, 

в умовах якої взаємодіють і взаємовпливають цифровий, фізичний і реальний 

світи. 

У підрозділі 4.2. – «Конкурентні переваги творчого та інноваційного 

потенціалу особистості як основи формування алгоритмічного мислення і 

культури інноваційно-інформаційного суспільства» – з’ясовано конкурентні 

переваги творчого та інноваційного потенціалу особистості як основи 

формування цифрового суспільства та доведено, що інноваційно-технологічний 

розвиток дає нам змогу створювати більш ефективні відновлювані ресурси, 

проте незважаючи на швидкий розвиток технологій та упровадження інновацій 

у виробництво, кількість невідновлюваних ресурсів все ж таки ще обмежена і 
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це стосується навіть таких корисних копалин, які ще не стали ресурсами. Автор 

підтримує точку зору зарубіжних вчених, що інформаційно-комунікаційні 

технології належать до тієї категорії, що і пара, і електрика, тому приведуть до 

нового золотого віку інновацій і зростання. Для багатьох підприємств 

конкурентні переваги творчого та інноваційного потенціалу особистості 

стимулюються п’ятьма драйверами: 1) для успішної роботи командам необхідні 

знання; 2) оригінальні й корисні результати неможливо отримати без 

креативності; 3) співробітники досягають видатних результатів завдяки 

мотивації; 4) різноманіттям підвищує стійкість і гнучкість підприємства; 5) 

керівники повинні володіти базовими якостями, що дозволяють їм бути 

продуктивними. Економісти називають інновації подібні до парової потужності 

й електрики технологіями загального призначення (ТПЗ). В останні роки багато 

підприємств прийняли стратегію NASA щодо використання технологій для 

відкриття своїх інноваційних ідей та реалізації інноваційних можливостей 

креативної людини стираються і стають все більш розмитими.  

У підрозділі 4.3. – «Віртуальний світ соціальних мереж як основа 

формування алгоритмічного мислення і культури та їх вплив на людину в 

умовах Інтернету» – проаналізовано віртуальний світ соціальних мереж як 

«університет масових знань» та їх вплив на людину в умовах Інтернету та 

доведено, що система соціальних мереж опускає поріг достовірності інформації 

через Інтернет і допомагають проникненню в суспільну свідомість різного роду 

дезінформації, чуток, різного роду вірусної інформації, названої мемами. 

Проаналізовано умови формування «віртуального світу соціальних мереж», 

кліпової культури віртуальної людини у віртуальному світі. Проблема аналізу 

викликана тим, що особистість сьогодні формується у штучно створеному 

віртуальному світі, що спотворює особистість і формує її розірваний і 

нецілісний образ. Здійснено системний аналіз малодослідженої проблеми, яка 

відкриває багато можливостей для розуміння проблем віртуальної культури в 

умовах цифровізації світу, оволодіння протидії викликами технологічних 

загроз, різного роду вигаданим інсинуаціям, вмінню протидіяти різного роду 

фейковим повідомленнями і новинам, щоб опанувати принципом 

компетентності в сфері інформаційних мас-медіа системно і стратегічно 

мислити, щоб досягти прогресу. Системний аналіз відкриває багато 

можливостей для розуміння проблем віртуальної реальності і культури в 

умовах цифровізації світу, оволодіння протидією всім викликам, щоб 

протидіяти віртуальному світу соціальних мереж як «університету масових 

знань» та їх впливу на людину в умовах Інтернету. 

У п’ятому розділі – «ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ВЗАЄМОДІЇ 

ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК 

КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» – з’ясовано 

предметну спрямованість інформатизації і цифровізації управління як головний 

вектор сталого розвитку організацій сучасного українського суспільства; 

сформовано механізми удосконалення концепції сталого розвитку та її вплив на 

інноваційно-інформаційний розвиток сучасного українського 
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суспільства;обґрунтовано шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства  як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства. 

У підрозділі 5.1. – «Предметна спрямованість інформатизації і 

цифровізації управління як головний вектор сталого розвитку сучасного 

українського суспільства» – з’ясовано предметну спрямованість 

інформатизації і цифровізації управління як головного вектору сталого 

розвитку сучасного українського суспільства та доведено, що обчислювальна 

потужність звичайних комп’ютерів зросла за останні 30 років і подвоюється 

десь кожні півтора роки. Цю закономірність називають «законом Мура». 

Керівник Intel Девід Гаус висунув ідею, що технічні параметри управлінського 

процесу ставатимуть десь удвічі потужнішими кожних півтора роки. Цей 

прогноз переважно й справджувався у наступні десятиліття. ІКТ – це головний 

потенціал організації, яка може просунутися на рівень конкурентоспроможних 

за рахунок використання даного виду ресурсу як стратегічного та побудови в 

організації ефективної інформаційної системи (ІС). ІКТ виступають як 

потенційне джерело розвитку інформації, що являє собою експоненційне 

зростання, як процес подвоєння, переподвоєння і повторного переподвоєння, 

що продукує дуже великі цифри. Інформаційне забезпечення управлінської 

діяльності дозволить скоротити витрати ресурсів на його утримання. Крім того, 

це підвищить кваліфікованість співробітників працевлаштованих на 

підприємстві, що в свою чергу забезпечить стабільність якості продукції. ІКТ в 

сучасному українському суспільстві є тією детермінуючою силою, яка сприяє 

конкурентоспроможності організації та її виживання в умовах кризи.  

У підрозділі 5.2. – «Механізми удосконалення концепції сталого 

розвитку та її вплив на інноваційно-інформаційний розвиток сучасного 

українського суспільства» – виявлено механізми удосконалення концепції 

сталого розвитку та її вплив на інноваційно-інформаційний розвиток сучасного 

українського суспільства в контексті ООН, де визначено 17 цілей сталого 

розвитку, які підлягають реалізації протягом наступних 15 років. Нове 

Просвітництво 2.0 повинно увібрати видатні традиції інших цивілізацій, 

компліментарність, баланс і мудрість синергій між протилежностями мають 

стати віхами на шляху до нового Просвітництва 2.0. Для розробки механізмів 

удосконалення концепції сталого розвитку та її вплив на інноваційно-

інформаційний розвиток сучасного українського суспільства слід переглянути 

світогляд, краще адаптуватись та виявити взаємозв’язки, закономірності, 

визначальні тренди, змоделювати сценарії розвитку подій. Концепція етики 

алгоритмів фокусується на програмному забезпеченні, штучному інтелекті, 

машинному навчанні та роботах, вивчає проблеми, що виникають у зв’язку зі 

зростанням складності та автономності алгоритмів. Концепції сталого 

цифрового розвитку розширюють свій слід у матеріальному світі за допомогою 

хмарних обчислень, що поєднують в одну мережу робототехніку, генетичні 

секвенатори, портативні гаджети, дрони, пристрої віртуальної і доповненої 

реальностей. Концепція цифрових технологій сприяє тому, що дозволяє вийти 

за межі наук та проникнути у промислове виробництво, міську транспортну 
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інфраструктуру й інтерактивні пристрої, так як сьогодні цифрова 

інфраструктура створює базу для видозмін технологій. Розробка механізмів 

удосконалення концепції сталого розвитку та її вплив на інноваційно-

інформаційний розвиток сучасного українського суспільства повинна 

врахувати всі вище перераховані концепції і розвивати їх у своєму 

інформаційному просторі. 

У підрозділі 5.3. – «Шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства» – обґрунтовано шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства та доведено, що філософську теорію слід адаптувати до умов 

«повного світу», а для цього змінити ставлення і пріоритети до розвитку 

сучасного світу, що розвивається в умовах глобалізації 4.0, техногенного 

розвитку світу 4.0, переходу до філософії Просвітництва 2.0, в основі якого 

ощадливе виробництво, радикальна зміна напрямку прогресу, подолання 

критичної точки «планетарних меж». Шляхи оптимізації сталого розвитку 

сучасного українського суспільства як головного вектору інноваційно-

інформаційного суспільства: розвиток концепції сталого розвитку цифрової 

економіки як чинника сталого розвитку суспільства, що базується на 

інформаційно-комунікаційних технологіях, що упроваджуються в усі сфери 

людської життєдіяльності; формування умов переходу до сталої системи, а саме 

виявлення того, що може бути зроблене для створення екологічно 

збалансованої і соціально-орієнтованої економіки. Шляхи оптимізації 

сучасного українського суспільства  сталого розвитку цифрової  цивілізації 

включають оптимізацію сучасної інформаційно-інвестиційної складової, яка 

слугує технологічному прориву країни та розбудові держави, прискоренню 

темпів економічного розвитку та зростанню країни, а для цього слід зробити 

відповідні інвестиції в науку, культуру, освіту. Треба всіма силами подолати 

інфраструктурний розрив, щоб досягнути зростання, але для цього треба, щоб 

науковий, освітянський, людський та інфраструктурний потенціал зростали 

одночасно. 

ВИСНОВКИ 

1. Проаналізовано  генезу теоретичних уявлень взаємодії освіти, 

культури, туризму і людини у контексті соціально-філософської думки), яка 

представлена у філософії різних періодів її становлення: 1) докласичний період 

становлення і розвитку (від епохи античності до Відродження); 2) класичний 

період розвитку (ХVІІ- ХІХ ст.); 3) посткласичний період (ХХ-ХХ ст. і до т.ч.). 

Сучасна освіта, культура, туризм як феномени крос-культурної комунікації 

являють собою складне і суперечливе явище, на яке істотно впливають 

економічний, політичний, соціокультурний і демографічний фактори, у тому 

числі базові цінності культури. Генеза теоретичних уявлень взаємодії освіти, 

культури, туризму і людини у контексті соціально-філософської думки означає 

зміну парадигми у нинішній системі освіти та цінностей; дає можливість 
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поглибити уявлення про інформаційно-інноваційне суспільство, що вимагає 

креативного розвитку особистості, її самоздійснення в інноваціях культури, 

конструктивно-прагматичному використанню природних задатків людини та їх 

самоздійснення у різноманітних формах діяльності. 

2. Здійснено аналіз поняттєво-категоріального апарату взаємодії освіти, 

культури і туризму як чинників креативного розвитку особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства) доведено, що понятійно-

категоріальний апарат освіти, культури і туризму як чинників креативного 

розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства 

зводиться до пояснення понять знання, інформація, інновація, інноваційно-

інформаційне суспільство, креативність, креативно-творчий потенціал 

особистості. Креативний розвиток особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства націлений на розширення своїх можливостей та 

здібностей шляхом зусиль і здобування досвіду, слугує спроможністю 

організувати і трансформувати виробничу діяльність, щоб перетворити знання 

на інновації, постійно мати налаштованість на розвиток, активно впливати на 

плин свого життя і своєї організації, щоб змінити усталений порядок, для чого 

здобувати нові навички, шукати натхнення і вивільняти творчу енергію; 

створювати нові програмні продукти для замовників, що становлять бізнес-

цінності, яких раніше вони не мали, а для цього діяти, відчувати свою здатність 

творити, долати страх, який блокував творчі здібності у минулому.  

3. Уточнено методологію аналізу взаємодії освіти, культури, туризму та 

їх вплив на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства) доведено, що методологічні засадт освіти, 

культури і туризму еволюціонують, в їх контексті удосконалюються креативні 

методи, підходи, принципи – системний, структурний, структурно-

функціональний, синергетичний, аксіологічний, діалектичний, що вимагає 

упровадження принципів системного, інноваційного, інтегративного мислення. 

На зміну старим компетенціям індустріального і постіндустріального 

суспільства приходять нові методи і підходи, що відповідають інноваційно-

інформаційному та цифровому суспільству. Agile-методологія як теоретична 

основа моделі компетентнісних досліджень та інноваційної компоненти освіти, 

культури і туризму на основі принципів сталого розвитку – це методологія 

складних адаптивних систем, гнучкого навчання та інноваційної компоненти, в 

основі якої використання інформаційно-комп’ютерних технологій та 

практичного і розумного механізму формування концепції інноваційно-

інформаційного суспільства в умовах глобалізації, яка значно перевершує все, 

що було створено раніше.  

4. З’ясовано умови формування «креативного класу» як головного 

концепту освіти, культури і туризму в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства) – доведено, що вплив освіти, культури і туризму на розвиток 

креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства як головних концептів креативного розвитку особистості 

концентрує увагу на дискурсивному осмисленні взаємозв'язку «творча 

особистість-освіта», «освіта як чинник становлення креативної особистості та 
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розвитку в інноваційно-інформаційному суспільстві», «які кроки необхідно 

здійснити, щоб досягти потрібних змін», «як розкрити креативний потенціал 

особистості». «Креативний клас» як новий клас інноваційно-інформаційного 

суспільства розглядається як соціальний і культурний феномен, який здатен 

здійснити підривні інновації в інформаційно-інноваційному суспільстві, а 

сучасна людина отримує необмежені можливості контактувати з 

представниками інших культур і відтворювати активність людського інтелекту. 

5. Розкрито нові форми  взаємодії людини, культури, освіти та їх вплив 

на креативний потенціал особистості в умовах інноваційно-інформаційного 

суспільства) та доведено, що нові форми взаємодії засновані на інформації і 

знаннях, яка представляє її як основний ресурс і є найкращим способом для 

створення робочих місць і можливостей, для яких вміння та інтелект є основою 

продуктивною силою, яка дозволяє створювати додану вартість, що є основною 

метою нової економіки. Метою нових форм взаємодії людини, культури та 

освіти в умовах інноваційно-інформаційного суспільства має бути розвиток 

навичок роботи у команді; освіта розглядається як спосіб вирішення проблем 

безробіття; виховання та самовиховання стають засобами самореалізації 

особистості. Саме філософське розуміння соціальних реалій сучасності, а саме 

освітньої культури дозволяє нам знайти відповіді на питання, що стосуються 

вирішення проблем глобалізованого світу, – це взаємодія людини, культури та 

освіти як ключових чинників інформаційного суспільства сталого розвитку, що 

постійно трансформується під впливом науково-технічного прогресу.  

6. Розроблено модель креативної освіти як чинник інноваційно-

інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-людини у контексті 

соціально-філософської думки) та доведено, що в основі моделі креативної 

смарт-освіти як чинника інноваційно-інтелектуального розвитку суспільства і 

людини – управління інноваційністю і креативністю, культивування  

інноваційних інструментів для оцінювання розвитку освіти і науки, що вимагає 

пошуку даних, які є бізнесом,  формування дата-аналітичного мислення, що є 

умовою оволодіння Data Science наукою, умовою застосування даних на 

користь креативній освіті. Модель креативної освіти як чинника інноваційно-

інтелектуального розвитку смарт-суспільства і смарт-людини підтримує 

творчість за допомогою креативних спеціальностей, нових ідей, професій 

інформаційного та цифрового вжитку, що вимагає докорінної зміни системи 

освіти у напрямку навчання як основи зростання людського (інтелектуального) 

капіталу, щоб організувати її на принципах критичного мислення та творчості 

як найвищих цінностей освіти. Смарт-освіта, смарт-культура і смарт-туризм 

використовують нові ідеї, нестандартні підходи та підтримку для прийняття 

інноваційних рішень. 

7. Розглянуто аксіологічні виміри туризму як чинника креативного 

розвитку особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства) та 

доведено, що нині туризм є однією з найбільш важливих сфер процвітання 

креативної економіки, яка впливає на всі сфери життєдіяльності. Україна 

володіє різними туристично-рекреаційними ресурсами, які становлять значний 

потенціал для розвитку туризму, що сприяє як розвитку особистості, так і 
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розвитку економіки. Туристичні підприємства для пошуку ніш повинні 

розвивати всі сфери, починаючи від маркетингової діяльності і закінчуючи 

рекламною діяльністю, для чого зробити ефективними туристичні послуги. 

Інакше кажучи, туризм є динамічним процесом, який характеризується 

широким застосуванням різноманітних комунікаційних способів, появою нових 

інструментів інформаційного маркетингового впливу. У контексті 

аксіологічного аналізу ми визначаємо туризм мірками активності під час 

відпочинку, спрямованого на задоволення рекреаційних, пізнавальних, 

духовних, креативних потреб особистості та розширюємо межі його 

методологічного аналізу. 

8. Сформоано концепцію удосконалення комунікаційних трендів  

розвитку туризму в умовах інноваційно-інформаційного суспільства) та 

доведено, що слід сформулювати концепцію удосконалення комунікаційних 

трендів у розвитку туризму в умовах цифрової трансформації суспільства, 

використовуючи data science-науки у туризмі та Agile-менеджменту, так як 

подорожі, які поєднують бізнес і відпочинок – «bleisure» (скорочення від 

business + leisure) стають все більш популярними. Концепція удосконалення 

комунікаційних трендів у розвитку туризму базується на принципах smart-

туризму як data science, що націлене на те, щоб: 1) сприяти розвитку 

туристичних вражень; 2) надавати більше інтелектуальних платформ; 3) 

збирати і поширювати інформацію у межах туристичної галузі; 4) сприяти 

ефективному розподілу туристичних ресурсів; 5) сприяти об'єднанню 

постачальників у туристичній галузі на мікро- і макрорівнях для того, щоб 

забезпечити ефективний розподіл бонусів від туристичної діяльності. В основі 

креативності – здатність створювати знання на основі інформації та data science, 

які закладені у туристичній галузі і можуть приносити дуже великі економічні 

прибутки і сприяти самореалізації та саморозвитку особистості.  

9. Обґрунтовано пріоритетні напрями аксіологічних вимірів туризму та 

їх впливу на розвиток креативного потенціалу особистості в умовах 

інноваційно-інформаційного суспільства)  та доведено, що туризм впливає на 

духовний розвиток особистості та її самореалізацію в інформаційному 

суспільстві та глобалізації, тому від розвитку туристичної діяльності як 

пріоритету якісних змін життєдіяльності людини в умовах інформаційного 

суспільства та глобалізації залежить прогрес розвитку суспільства, його вступ в 

інформаційну еру, яка впливає на розвиток різних форм самостановлення 

індивіда. Туризм як чинник розвитку креативної особистості і ціннісного 

виміру інноваційно-інформаційного суспільства має велике значення для 

домінування креативних індустрій, розвитку туристичного бізнесу як 

пріоритетної галузі розвитку, розвитку його складових на мікро-і макрорівнях, 

використанні інформаційно-комп'ютерних технологій в офісах туристичного 

бізнесу; демонстрації консолідуючої духовної функції у реалізації особистості 

та розширення її творчих можливостей. Основні пріоритетні напрями розвитку 

туризму та їх вплив на креативний розвиток особистості в інноваційно-

інформаційному суспільстві в тому, що туризм створює нові робочі місця, 

розвиває всі галузі, пов'язані із виробництвом туристичних послуг, сприяє 



25 

зростанню добробуту, відіграє важливу роль у розвитку мирних і дружніх 

відносин між народами, сприяє розширенню міжнаціональних контактів та 

надає можливості для розвитку міжкультурної комунікації. 

10. Виявлено особливості формування алгоритмічного мислення і 

культури як тенденції інноваційно-інформаційного суспільства та їх впливу на 

розвиток креативного потенціалу особистості) та доведено, що алгоритмічне 

мислення (культура, свідомість) виступають рушійною силою і головним 

чинником розвитку як економічного базису, так і суспільства в цілому, 

частиною творчо – креативного проектування алгоритмічних завдань, 

використовуючи штучний інтелект і керуючи ним, на випадок, якщо щось піде 

не так. Алгоритмічне мислення і алгоритмічну культуру слід розвивати, так як 

вони представляють собою сукупність ідей, принципів, концептів вивчення 

основоположних проблем про цифровий світ, особливості розв’язання проблем 

повсякденності, які є основою для багатьох відомих алгоритмів добування 

даних; це загальні принципи аналітичного і системного мислення з 

використанням даних (BIG DATA), необхідних для найкращого вирішення 

проблем, вимагає знання когнітивних, комп’ютерних і поведінкових наук, які 

розгортаються між людським пізнанням та обчисленнями з метою отримання 

передбачуваного результату та пошуку алгоритмів у вирішенні людських 

проблем. 

11. З’ясовано конкурентні переваги творчого та інноваційного потенціалу 

особистості як основи формування алгоритмічного мислення і культури 

інноваційно-інформаційного суспільства) та доведено, що конкурентні 

переваги творчого та інноваційного потенціалу особистості – це критично 

важлива компонента у процесі створення цінності на основі знань, що полягає у 

здатності відходити від шаблонних підходів під час створення нового, 

пропонували нові відповіді на підставі старої інформації й бачити рішення там, 

де досі їх ніхто не бачив. Конкурентні переваги творчого та інноваційного 

потенціалу особистості як основи формування цифрового суспільства фіксують 

певний процес культуротворчості, умови її протікання, представлені у вигляді 

артефактів, але й більш широкого соціокультурного контексту, пов’язаного:зі 

змінами самого процесу буття, так як він є системоутворюючим чинником; 

основою, ключових бізнес-продуктів; рушієм науково-технічного і 

технологічного прогресу; володіє високою часткою наукоємної продукції, 

високою швидкістю їх впровадження; сприяє структурній перебудові економіки 

та форм організації і управління наукою, виробництвом (бізнесом); передбачає 

створення нових виробництв та приводить до впливу на суспільство, економіку, 

людину. 

12. Проаналізовано віртуальний світ соціальних мереж як основу 

формування алгоритмічного мислення і культури та їх вплив на людину в 

умовах Інтернету) та доведено, що віртуальний світ соціальних мереж як 

«університет масових знань є частиною критичної інформаційної 

інфраструктури будь-якої країни і будь-який вплив на неї робить уряд і народ 

вразливим. Інтернет і особливо його меметичні елементи розширюють ці 

можливості, тому що сама система соціальних мереж опускає поріг 
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достовірності інформації через Інтернет і допомагають проникненню у 

суспільну свідомість різного роду дезінформації, чуток, різного роду вірусної 

інформації, названої мемами. Віртуальний світ соціальних мереж як 

«університет масових знань» є частиною критичної інформаційної 

інфраструктури будь-якої країни і тому будь-який вплив на неї робить уряд і 

народ вразливим. Тому зростає ще більше проблема формування алгоритмічної 

культури у зв'язку з тим, що інформаційний світ переповнений гаджетами, 

алгоритмами, комп'ютерами, портативними пристроями, REID-чіпами і 

смартфонами. іртуальний світ завжди панує над тими, хто не вміє 

користуватися технічними пристроями і не вміє себе захистити перед обличчям 

технологічної загрози. 

13. З'ясовано предметну спрямованість інформатизації і цифровізації 

управління як головний вектор сталого розвитку організацій сучасного 

українського суспільства) та доведено, що з ускладненням техніки, 

проникненням інформаційно-комп’ютерних технологій у систему 

управлінської діяльності, автоматизації управління стрімко зростає якість 

праці, яка витрачається на створення і обробку інформації. Тому 

інформаційний персонал виходить із кризи за рахунок інформатизації, 

автоматизації та підвищення алгоритмічної культури, яка проникає на всі рівні 

управління. Великі дані є основою предметної спрямованості інформатизації і 

цифровізації управління як головного вектору сталого розвитку сучасного 

українського суспільства, які можна використовувати для розуміння, аналізу і 

прогнозування тенденцій розвитку суспільства у динаміці, але треба закласти 

механізм їх опрацювання. Розвиток обчислень базується на інноваціях у царині 

матеріалів, обчислення можна поділити на такі галузі: централізовані хмарні 

обчислення, квантові обчислення, обробка нейронних мереж, зберігання 

біологічних даних, оптичні та стільникові обчислення. Ці підходи сприяють 

розробці нового програмного забезпечення та нових форм криптографії, 

долають виклики для кібербезпеки, можуть подолати найскладніші сучасні 

виклики у контексті сталого розвитку сучасного українського суспільства 

14. На основі розв’язання завдання 14 – (сформувати механізми  

удосконалення концепції сталого розвитку та її вплив на інноваційно-

інформаційний розвиток сучасного українського суспільства)  доведено, що для 

упровадження механізмів  удосконалення концепції сталого розвитку та її 

впливу на інноваційно-інформаційний розвиток сучасного українського 

суспільства необхідно урахувати розвиток сучасних тенденцій сучасного 

суспільства – інформаційних, економічних, детермінованихо цифровими 

технологіями, що культивують цифрову економіку, яка вбудована в нього, тому 

слід скеровувати реформування економічної структури при формуванні 

цифрового cвіту. Оксфордська економістка Кейт Раворт, член Римського клубу, 

написала книгу під назвою «Економіка пончика», у якій відмічає, що домінуючі 

ідеї про економіку застаріли  ще кілька століть тому. Нинішнім  студентам – 

тим, хто будуть впливати  на визначення політик і стратегій у 2050 році 

викладаються ідеї за підручниками 1950 року або навіть раніше, незважаючи на 

те, що до 2020 року кожна людина на Землі була підключена до Інтернету. 
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Найбільше зростання спостерігається в країнах Азії та Африки, тому треба 

враховувати темпи змін і постійно зростаючу присутність технологій у 

сучасному суспільстві, які прискорюються через аксіому технології, відому як 

«закон Мура». 

15. Оґрунтовано шляхи оптимізації сталого розвитку сучасного 

українського суспільства  як головного вектору інноваційно-інформаційного 

суспільства) та доведено, що напрями оптимізації сучасного українського 

суспільства сталого розвитку цифрової цивілізації зводяться до того, щоб 

розвивати інформаційні технології, які є одним із найпотужніших чинників 

зростання та поширення економічної активності у глобальній економіці. 

Практичні рекомендації упровадження оптимізації розвитку сучасного 

українського суспільства як головного вектору креативності інноваційно-

інформаційного суспільства: розвивати стратегію розвитку цифрової цивілізації 

для розумного, сталого та всеохопного зростання; сформувати концепцію про 

перспективи розвитку креативної індустрії;  проаналізувати множину сценаріїв 

та прогнозів цифрових політик, культур, технологій та виявляти механізми 

розширення можливостей цифрової індустрії та можливостей цифрової 

людини;  сформувати концепцію глобальної технологічної революції 2020-2030 

та виробити модель цифрової політики, цифрової культури, цифрової освіти; 

розробити модель управління «держава в смартфоні» та майбутні тренди 

цифрового управління; удосконалити механізми переходу до цифрової 

перспективи світу; сформувати в Україні модель цифрового світогляду, 

цифрового мислення, цифрової культури, цифрової освіти, цифрової 

особистості та розробити програми та моделі України в умовах глобальної 

конкурентоспроможності 2020-2030 рр.; розвивати адаптивне та відповідальне 

цифрове управління в Україні та готувати в ВЗО цифрових аналітиків, 

цифрових менеджерів, цифрових економістів, цифрових маркетологів.  
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АНОТАЦІЯ 

Нікітенко В. О. Взаємодія освіти, культури, туризму та їх вплив на 

розвиток креативного потенціалу особистості в умовах інноваційно-

інформаційного суспільства. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – 

Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України. 

Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена концептуалізації взаємодії  освіти, 

культури і туризму та їх впливу на розвиток креативного потенціалу 

особистості в умовах інноваційно-інформаційного суспільства. Досліджено 

теоретико-методологічні, концептуальні, аксіологічні, інформаціологічні та 

праксеологічні виміри впливу освіти, культури і туризму на розвиток 

креативної особистості. З’ясовано умови формування «креативного класу» як 

головного концепту дослідження. Удосконалено аксіологічні виміри туризму як 

чинника креативного розвитку особистості. Створено інноваційну концепцію 

впливу освіти, культури, туризму на розвиток креативного потенціалу 

особистості. 

Ключові слова: освіта, культура, туризм, інноваційно-інформаційне 

суспільство, алгоритмічне мислення, сталий розвиток, smart-освіта, креативно-

інноваційний потенціал 
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АННОТАЦИЯ 

Никитенко В. А. Взаимодействие образования, культуры, туризма и 

их влияние на развитие креативного потенциала личности в условиях 

инновационно-информационного общества. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет Министерства образования и науки. 

Запорожье, 2020.  

Диссертация посвящена концептуализации взаимодействия образования, 

культуры и туризма и их влияния на развитие креативного потенциала 

личности в условиях инновационно-информационного общества. Исследованы 

теоретико-методологические, концептуальные, аксиологические, 

информациологические и праксеологические измерения влияния образования, 

культуры и туризма на развитие креативной личности. Выяснены условия 

формирования «креативного класса» как главного концепта исследования. 

Усовершенствованы аксиологические измерения туризма как фактора 

креативного развития личности. Создана инновационная концепция влияния 

образования, культуры, туризма на развитие креативного потенциала личности. 

Ключевые слова: образование, культура, туризм, инновационно-

информационное общество, алгоритмическое мышление, устойчивое развитие, 

smart-образоване, креативно-инновационный потенциал. 

SUMMARY 

Nikitenko V. O. The interaction of education, culture, tourism and their 

impact on the development of creative potential of the individual in an 

innovation and information society.- On the rights of manuscript. 

The dissertation for getting of a scientific degree of the doctor of philosophical 

sciences on a specialty 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – 

Zaporizhzhia National University of Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to the conceptualization of the interaction of 

education, culture and tourism and their impact on the development of the creative 

potential of the individual in an innovative information society. Theoretical and 

methodological, conceptual, axiological, informational and praxeological dimensions 

of the influence of education, culture and tourism on the development of creative 

personality in the conditions of innovation-information society are studied. Using 

dialectical, systemic, synergetic, Agile-methodology (methodology of flexibility, 

adaptability) we analyze systemic and profound changes in modern society that affect 

all spheres of life and act as the driving forces that generate new megatrends in the 

formation of innovation. The problems of education, culture, tourism, which are 

developing in the conditions of innovation and information society, and promote the 

development of smart education and smart culture, algorithmic thinking and 

algorithmic culture are analyzed. The conditions of formation of "creative class" as 
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the main concept of education, culture, tourism in the conditions of innovation and 

information society, new forms of human interaction, culture, education and their 

influence on creative potential of the person in the conditions of innovation and 

information society are clarified. A model of creative education as a factor of 

innovative and intellectual development of a smart society and a smart person has 

been developed. The axiological dimensions of tourism as a factor of creative 

development of personality in the conditions of innovation and information society, 

communication trends of tourism development and priority directions of influence of 

axiological factors on development of creative potential of personality in the 

conditions of innovation and information society are improved. The modern content 

of the concepts of tourism is to identify the innovativeness of tourism associated with 

the introduction of information and computer technology (ICT), smart technologies 

that require innovative mechanisms for the development of the tourism industry. The 

development of algorithmic thinking and culture is necessary due to the fact that 

modern civilization has completely transformed and changed the world, people's 

ideas about themselves, their attitude to each other, interaction with the world of 

nature, machines, technology. For the success of the innovation and information 

society, it is important that leaders in all industries form an algorithmic culture that 

spreads around the world and accelerates, because networks and convenient digital 

devices are almost everywhere. The subject orientation of informatization and 

digitalization of management as the main vector of sustainable development of 

organizations of modern Ukrainian society is clarified. The development of 

algorithmic thinking and culture is based on changing paradigms in the economy, 

business, society, consciousness, worldview. The competitive advantages of creative 

and innovative potential of the individual as a basis for the formation of a digital 

society are clarified. As a result of the research, an innovative concept of the 

influence of education, culture, tourism on the development of creative potential of 

the Ukrainian society as the main vector of innovation and information society. 

personality in the conditions of innovation and information society. The directions of 

improvement of the policy of digital development of the modern Ukrainian society 

are revealed, and it is necessary to reconsider the world outlook, to look far ahead, to 

adapt better. The concept of influence of education, culture, tourism on development 

of creative potential of the person in the conditions of innovation and information 

society is created. 

Keywords: education, culture, tourism, innovation and information society, 

algorithmic thinking, sustainable development, smart education, creative and 

innovative potential. 
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