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Основні характеристики, суть розробки: Представлено основні механізми
удосконалення інформаційного суспільства, інноваційного розвитку сучасного соціуму, формування інтелектуального капіталу,впливу інформаційнокомунікативного управління на діяльність організації як складної системи,
механізм рефлексивної адміністративної діяльності керівника. Суть дослідження - формування нової концепції інформаційного суспільства. Вперше
обгрунтовано концептуальні засади стратегії побудови інформаційного суспільства в Україні, які направлені на розробку нових концепцій «філософії
інформаційного суспільства», «управління проектами», «знаннєвого суспільства», «інтелектуальної економіки» з метою інтеграції України до глобального інформаційного простору та розвитку інформаційної культури; інформаційної грамотності, її впровадження у практику українських ВНЗ.
Удосконалено положення про розвиток інформаційного суспільства, основою якого є «знаннєва економіка» з переважним розвитком освіти, знання,
науки, культури.
Патенто-, конкурентоспроможні результати: Тематика досліджень не є
охороно спроможною згідно з патентним законодавством. Вперше обгрунтовано концеплуальні засади стратегії побудови інформаційного суспільства в
Україні які направлені на розробку нових концепцій "філосії інформаційного
суспільства", "знаннєвого суспільства", "інтелектуальної економіки".
Порівняння із світовими аналогами: Отримані наукові результати відповідають сучасному рівню досліджень інформаційного суспільства і спираються
на Окінавську хартію глобального інформаційного суспільства (22 липня
2000 р.); концецпію М.Бангеманна «Європа і глобальне інформаційне суспі-

льство: рекомендації для Європейської Ради ЄС» (1994); програму «Електронна Європа» та «Електронна Європа +»; Ініціатива «2010» та «Європа
2010»; «Цифровий порядок денний для Європи», Європа і Світовий саміт з
інформаційного суспільства (2003-2005); концепції інформаційної політики
Ради Європи у галузі інформації (1986-2020 рр.).Враховано досвід вивчення
проблеми Національного інституту стратегічних досліджень.
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Сформовано вітчизняну модель
механізму впровадження інформаційного суспільства, в основі якого закономірності інформаційного менеджменту та управління проектами. Результати
може бути використано при обґрунтуванні перспективних наукових напрямків розвитку інформаційного суспільства в Україні, а також на рівні територіальної громади міста, села, селища, при підготовці регіональних та муніципальних інформаційних програм систем зворотного зв’язку,для суб’єктсуб’єктного управління з метою підвищення результативності інформаційної
культури та досягнень рівноваги соціальної системи. Ефект соціальний.
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується
реалізувати результати розробки: Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада, Запорізька міська рада, Запорізький центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також в інших областях
України.
Стан готовності розробок: Розроблені нова концецпія «Філософія інформаційного суспільства», методика і технологія " Алгоритми компаративістського (кросскультурного) аналізу інформаційного суспільства, концепція філософії гуманістичного менеджменту в умовах інформаційного суспільства.
Результати впровадження: Результати дослідження впроваджено на рівні
передових підприємств Запоріжжя (ВАТ «Запоріжсталь»)у Запорізькій обласній державній адміністрації, Запорізькій міській раді, Запорізькому центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, місцевого самоврядування, керівників державних підприємств.

