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1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАПИТУ
1.1. Проблема, на вирішення якої було спрямовано дослідження, обґрунтування щодо
актуальності: Проблема, на вирішення якої спрямовано дослідження, - удосконалення
механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної
України в умовах глобалізації», та вирішення проблем побудови інформаційного суспільства в
Україні; аналіз ролі інтелектуального ресурсу у науці, освіті що є надзвичайно важливою
соціально-економічною та науковою компонентою інформаційного суспільства не тільки для
України, а й для всього світу. Актуальність теми дослідження в тому, що інформаційне
суспільство представлено як цивілізаційна парадигма сучасного соціуму, в якому стикаються
філософські, соціологічні, управлінські проблеми, які є недостатньо вивченими та
реалізованими на в умовах сучасної суспільної діяльності. Головна проблема дослідження розробка концепції інформаційно-комунікативного менеджменту, в основі якого ціннісносмислові матриці інформаційного суспільства – інформації, знання, комунікації, інформаційної
культури, що сприяють удосконаленню механізмів мережевого управління, електронного
врядування, комунікеативного процесу. Представлено сучасне розуміння інформаційнокомунікаційного менеджменту, що сприяє утвердженню засад інформаційного суспільства, та
виявлення умов еволюції інформаційного суспільства у «смарт-суспільство», та напрями
формування смарт-суспільства у світі та Україні. Аналізуються особливості інформаційної
складової у досягненні конкурентоспроможності держав та їх вплив на цивілізаційний розвиток
сучасного світу та інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство, що в значній мірі
активізують перехід інформаційного суспільства у смарт-суспільства. Тому у дослідженні
враховано світовий та вітчизняний досвід, що підтверджується даними дослідження.
1.2. Об'єкт і предмет дослідження.: Об’єкт дослідження - інформаційне суспільство як
складний динамічний процес. Предмет дослідження - напрями удосконалення механізмів
інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах
глобалізації.
1.3. Мета і основні завдання дослідження: Мета - дослідження філософії інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасного українського суспільства, що
дозволяє здійснювати інформаційно-комунікаційний вплив у «цивілізаційних формах» шляхом
теоретичного синтезу парадигмальних дискурсів інформаціоналізму, важливою особливістю
якого є створення інформаційного простору, що веде до інформаційної єдності людства.
Основні завдання:
- проаналізувати теоретико-методологічні засади інформаційного суспільства, в основі якого
інформація як головний атрибут управлінської діяльності;
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- здійснити розробку поняттєво-категорійного апарату інформаційного суспільства контексті
новітніх термінів;
- виявити специфіку ціннісних орієнтацій управлінської культури у комунікативній практиці
глобального комунікативно-інформаційного простору у контексті онтологічних та аксіологічних
засад інформаційного суспільства;
- здійснити соціодіагностику деформацій інформаційного суспільства як віртуальної реальності
для визначення стану процесів, пов’язаних з глобалізацією, інтеграцією, міграційними
тенденціями;
- розробити концепцію інформаційного суспільства, в основі якої механізми мережевого
управління, електронного врядування, самоорганізації аутопоезисних самореферентних систем;
- здійснити аналіз інформаційного суспільства в контексті кроскультурного аналізу і
проаналізувати етапи переходу інформаційного суспільства до «суспільства знань» в умовах
глобальної трансформації;
- обґрунтувати сутність інформаційної культури як системоутворюючого чинника становлення і
цивілізаційного розвитку інформаційного суспільства;
- виявити напрями удосконалення зворотних зв'язків засобами інформаційно-комунікаційного
менеджменту в контексті електронного врядування, діяльності міжнародних організацій,
мережевого управління,
- проаналізувати інформаційно-комунікативний процес, важливістю якого є діалог (полілог)
культур як гаранта існування цивілізації, що потребує самоорганізації аутопоезисних
(віртуальних) самореферентних систем, що є результатом становлення і розвитку
інформаційного суспільства;
- розкрити напрями удосконалення механізмів становлення і розвитку інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми сучасного українського суспільства в умовах
глобальної трансформації.
1.4. У випадку, якщо відбувалися коригування мети, предмету дослідження, основних
завдань, відхилення від запланованого календарного плану роботи – описати це у
звіті: 2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Описати підходи щодо проведення досліджень, визначити, у чому полягає їх
новизна: Методи і підходи дослідження: 1) синергетичний метод дозволяє проаналізувати
інформаційне суспільство як нелінійну систему, яка розвивається в нелінійному просторі; 2)
метод системного та структурного аналізу дозволяє розглянути суспільство як складну
соціальну систему, яка має декілька підсистем, що постійно взаємодіють з навколишнім
середовищем; 3) поєднання синергетичного та системного методів дозволяє пояснити
особливості розвитку інформаційного суспільства в нормальному і катастрофічному режимах; 4)
структурно-функціональний та інституціональний методи дозволяють розкрити зміст
політичних та економічних зрушень в інформаційному суспільстві; 5) антропологічний та
соціоаксіологічний підходи дозволяють проаналізувати соціо-антропологічні, соціо-економічні
та соціокультурні виміри інформаційного суспільства та інформаційної культури за умов
глобалізації. В рамках дослідження будуть застосовані сучасні принципи тріалектики. Головною
ідеєю є ідея «інформаціологічного суспільства», що здійснює свою еволюцію до «суспільства
знань».
2.2. Розкрити основні ідеї дослідження, яким чином вони втілювались: В результаті
виконання завдань було сформовано концепцію філософії інформаційного суспільства як
цивілізаційної парадигми розвитку сучасного українського суспільства, що дозволяє
здійснювати інформаційно-комунікаційний вплив у «цивілізаційних формах» на діяльність
організацій, важливою особливістю якого є створення інформаційного простору діяльності
організації в контексті розширення задач інформаційно-комунікативного менеджменту та
підвищення ефективності діяльності організацій в умовах глобалізації. Робочі гіпотези: однією з
головних гіпотез дослідження є гіпотеза техногуманітарного балансу, яка являє собою
концептуальну модель дослідження глобального інформаційного суспільства, є новою і описує
механізм загострення і подолання криз планетарного масштабу. Гіпотеза техногуманітарного
балансу виявляє закономірну взаємозалежність між трьома змінними – технологічним
потенціалом країни – інформаційним суспільством, якістю культурних регуляторів і
внутрішньою стійкістю інформаційної культури, яка допомагає пояснити явища, коли в
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результаті масштабної антропогенної кризи відбувається не саморуйнація соціального соціуму
країни, а його кардинальна перебудова завдяки інформаційній культурі, яка відіграє роль
компенсаторського фактору, який включається в періоди катастроф, трансформацій і
перебудов, системних криз, які сприяють відновленню порушеного балансу інструментального і
гуманітарного характеру, та слугують подоланню інформаційних війн та забезпечення
інформаційної безпеки суспільства
2.3. Навести основні гіпотези, які лягли в основу дослідження, як вони
підтверджувались або спростовувались, перетворювались на теорію чи концепцію:
Головною гіпотезою дослідження, яка є новою і може радикально зрушити теорію, є ідея
пошуку інноваційних механізмів інформаційного суспільства, що формують суб’єкт-суб’єктне
управління, що може сприяти інформаційній єдності, механізмам регуляції і саморегуляції
соціуму за прикладом аутопоезисних систем (Матурана, Варела), зворотний зв'язок на всіх
рівнях управління, що може привести до стійкого розвитку інформаційного суспільства як
цивілізаційної парадигми.
2.4. Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію
досліджень, що створені авторами у ході виконання роботи; обґрунтувати, чим вони
відрізняються від наявних: Оновленим методом був метод інформаціоналізму, що
висвітлювався у статтях авторів проекту, що дозволив сформулювати концепцію
інформацілогічного суспільства. Методика – розробка концепції інформаційно-комунікаційного
менеджменту та упровадження її в начальний процес. Методологія - інформаціологічний,
культурологічний (аксіологічний), синергетичний, системний та структурно-функціональний
методи та підходи, що дозволили проаналізувати інформаційне суспільство як складний
соціальний феномен та динамічний процес, що діє в нелінійному середовищі і має безліч
альтернативних шляхів свого вибору в контексті біфуркаційного чи поліфуркаційого здійснення.
2.5. Описати особливості структури та складових проведення дослідження:
Особливостями структури дослідження є аналіз : 1) теоретико-методологічних засад
інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми; 2) концептуалізація інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України; 3) розробка конкретних
концепцій здійснення цього процесу - концепції розвитку інформаційно-комунікативного
суспільства в Україні; концепцію впливу інформаційно-комунікаційного процесу на діяльність
організації в умовах нестабільності; посткласичних політико-ідеологічних течій та їх ролі в
умовах соціальних змін кінця ХХ - початку ХХІ століть. Для цього досліджено впровадження
інформаційного суспільстві у передових країнах, вивчено вітчизняного досвіду та сформульовані
задачі переходу від інформаційного суспільства до smart-суспільства та їх вплив на розвиток
людського капіталу. В результаті особливостей структури дослідження: 1) було проаналізовано
дослідження інформаційного суспільства в передових країнах; 2) сформовано концепцію smartфілософії як нового наукового напряму та дисципліни, яка сприяє переходу країни на рівень
високорозвинутої, технологічної, інтелектуальної, що представляє новизну даного дослідження
3. ОДЕРЖАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
3.1. Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відобразити у таблиці:
Таблиця 1
Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.
завданням

1. з 01.01.2015 Теоретикопо 31.12.2015 методологічні
засади розвитку
інформаційного
суспільства.

Заплановані результати

Отримані результати

Нова концепція
«Філософія
інформаційного
суспільства» Місце і роль
України в контексті
інтеграції до
інформаційного простору.
Нова методика і
технологія: «Алгоритми
компаративістського

Розроблено концепцію
«Філософія становлення і
розвитку інформаційного
суспільства в контексті
глобалізаційних процесів
сучасності». Проведено дві
Всеукраїнські науково-практичні
конференції: 1. «Теоретичні і
праксеологічні засади
формування інформаційного

3

Продовження табл. 1
Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.
завданням

2. з 01.01.2016 Теоретикопо 31.12.2016 методологічні
засади розвитку
інформаційного
суспільства в
Україні.
Формування
парадигми.
Філософії
інформаційної
культури Нова те
хнологія:«Алгори
тми формування
механізмів

Заплановані результати

Отримані результати

(кросскультур-ного)
аналізу ; «Інформаційне
суспільство як новий
щабель суспільної
формації». Концепція
філософії гуманістичного
менеджменту в умовах
інформаційного
суспільства. Новий
спецкурс: «Філософія
інформаційного
суспільства».
Концептуальні засади
становлення
інформаційного
суспільства в контексті
вітчизняного і
міжнародного досвіду.
Концепція управління
проектами в умовах
інформаційного
суспільства: вітчизняний і
зарубіжний досвід.
Інноваційні підходи до
інформаційного
суспільства в Україні.

суспільства в Україні як фактора
сталого розвитку
суспільства»23-24 квітня 2015р.;
2.«Концептуальні засади
формування становлення
інформаційного суспільства:
вітчизняний і міжнародний
досвід» 19-20 листопада 2015р.
Розроблена нова методика і
технологія: «Алгоритми
компаративістського
(кросскультурного) аналізу
інформаційного суспільства».
Видано навчальний посібник
«Філософія гуманістичного
менеджменту». Розроблено
новий курс лекцій
«Інформаційне суспільство» За
темою дослідження
опубліковано 3 монографії,
опубліковано 12 статей в
журналах, що входять до
науково-метричних баз даних, 5
статей у вітчизняних фахових
виданнях, що входять до
переліку ВАК. Захищено
магістерських робіт - 15.
Підготовлено 2 докторських та 2
кандидатських дисертацій,
захищено 2 кандидатських
дисертацій з соціальної
філософії та філософії історії.
Видано збірник наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії» (4
випуски).

Нова концепція
«Філософія
інформаційного
суспільства». Місце і роль
України в контексті
інтеграції до
інформаційного простору.
Нова методика і
технологія: «Алгоритми
компаративістського
(кросскультурного)
аналізу; «Інформаційне
суспільство як новий
щабель суспільної

Розроблено концепцію
«Філософія становлення і
розвитку інформаційного
суспільства в контексті
глобалізаційних процесів
сучасності». Проведено дві
Всеукраїнські науково-практичні
конференції: 1. «Теоретичні і
праксеологічні засади
формування інформаційного
суспільства в Україні як фактора
сталого розвитку
суспільства»23-24 квітня 2015
р.; 2.«Концептуальні засади
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Продовження табл. 1
Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.
завданням
оптимізації
Інформаційного
суспільства у
вимірах
нелінійного
розвитку»
Концепція
«Адаптація
людини до життя
в інформаційному
суспільстві»
Новий спецкурс
«Філософія
інформаційнокомунікаційного
менеджменту»
Концепція
механізмів
оптимізації
інформаційного
суспільства в
Україні
Концепція
інформаційного
суспільства як
спрямованості на
досягнення
стратегічних
інтересів та конк
урентоспроможн
ості України на
міжнародному
ринку Соціальні
технології та
алгоритми для
оптимізації
інформаційного
суспільства.

Заплановані результати

Отримані результати

формації». Концепція
філософії гуманістичного
менеджменту в умовах
інформаційного
суспільства. Новий
спецкурс: «Філософія
інформаційного
суспільства».
Концептуальні засади
становлення
інформаційного
суспільства в контексті
вітчизняного і
міжнародного досвіду.
Концепція управління
проектами в умовах
інформаційного
суспільства: вітчизняний і
зарубіжний досвід.
Інноваційні підходи до
формування
інформаційного
суспільства в Україні.
Нова концепція
«Формування механізмів
становлення
інформаційної культури в
глобальному вимірі»
Парадигма філософії
інформаційної культури.
Результати дослідження у
практичних
рекомендаціях та
матеріалах Всеукраїнської
науково-практичної
конференції: «Формування
парадигми інформаційної
культури:
соціоантропологічні,
соціоекономічні і
соціокультурні виміри»
Нова технологія
«Алгоритми формування
механізмів оптимізації
інформаційного
суспільства у вимірах
нелінійного розвитку»
Монографія «Формування
глобального інформаційнокомунікативного
суспільства як

формування становлення
інформаційного суспільства:
вітчизняний і міжнародний
досвід» 19-20 листопада 2015 р.
Розроблена нова методика і
технологія: «Алгоритми
компаративістського
(кросскультурного) аналізу
інформаційного суспільства».
Видано навчальний посібник
«Філософія гуманістичного
менеджменту». Розроблено
новий курс лекцій
«Інформаційне суспільство» За
темою дослідження
опубліковано 3 монографії,
опубліковано 12 статей в
журналах, що входять до
науково-метричних баз даних, 5
статей у вітчизняних фахових
виданнях, що входять до
переліку ВАК. Захищено
магістерських робіт - 15.
Підготовлено 2 докторських та 2
кандидатських дисертацій,
захищено 2 кандидатських
дисертацій з соціальної
філософії та філософії історії.
Видано збірник наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії (4 випуски).
Сформовано концепцію, яку
представлено в журналах та
збірниках наукових праць
Проведено Всеукраїнську
науково-практичну
конференцію: «Формування
парадигми інформаційної
культури: соціоантропологічні,
соціоекономічні і соціокультурні
виміри» Розроблено нову
технологію «Алгоритми
формування механізмів
оптимізації інформаційного
суспільства у вимірах
нелінійного розвитку»
Підготовлено і вийшло з друку:
1. Монографія Воронкова В.Г.,
Соснін О.В., Нікітенко В.О.,
Максименюк М.Ю. Філософія
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Продовження табл. 1
Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.
завданням

3. з 01.01.2017 Концепція:
по 31.12.2017 «Механізми,
критерії та
тенденції
глобального
інформаційного
суспільства»

Заплановані результати

Отримані результати

цивілізаційної парадигми
сучасної України» (д.ф.н.,
проф. Воронкова В.Г)
Новий спецкурс «Інформа
ційно-комунікаційний
менеджмент» Навчальний
посібник «Інформаційнокомунікативний
менеджмент: зарубіжний і
вітчизняний досвід (
д.філос.н., проф.
Воронкова В.Г, (здано до
друку) Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Становлення і розвиток
особистості у просторі вірт
уально-комунікаційного
суспільства» Статті в
журналах, що входять до
н/м БД - 5 Статті у
вітчизняних фахових
виданнях з переліку
МОНУ - 5 Публікації у
матеріалах конференцій,
тезах доповідей у фахових
виданнях (ВАК України) 5. Публікації у матеріалах
конференцій, тезах
доповідей, що входять до
н/м баз даних – 3. Захист
магістерських робіт - 5, які
не працювали за темою та
не отримували кошти;
Підготовка наукових
кадрів: Захист докторської
дисертації - 1. Захист
кандидатських дисертацій
- 2 Випуск збірників
наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії» 4 ( №
64,65, 66,67).

інформаційно-комунікативного
суспільства: теоретикометодологіний контекст». Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016.-276
с. 2. За ред., Чернова С.К.,
Воронкової В.Г., Регіни
Анрюкайтене «Публічне
управління та адміністрування в
умовах інформаційного
суспільства: вітчизняний і
зарубіжний досвід. Запорізька
державна інженерна академія:
[колективна монографія]. Запоріжжя, ЗДІА,- 2016.- 602 с.
(серед авторів Ажажа М.А.,
Нікітенко В.О., Максименюк
М.А.) Підготовлено і включено
до начального процесу :Новий
спецкурс «Інформаційнокомунікаційний менеджмент»
Навчальний посібник Соснін
О.В., Воронкова В.Г., Нікітенко
В.О., Максименюк М.Ю.
«Інформаційно-комунікативний
менеджмент: зарубіжний і
вітчизняний досвід»., Київ, 2017.
- 316 с. Проведено і
опубліковано: Матеріали
конференції: «Становлення і
розвиток особистості у просторі
віртуально-комунікаційного
суспільства» Підготовлено
докторську дисертації до
захисту Глущевського В.В.;
Підготовлено до захисту
кандидатської дисертації
Хлєбнікової А.А. Випуск
збірників наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії» - 4 ( 2016
№ 64,65, 66,67).

Концепция
«Удосконалення
механізмів розвитку
інформаційного
суспільства як
цивілізаційної парадигми
розвитку сучасної України

Концепция « Удосконалення
механізмів розвитку
інформаційного суспільства як
цивілізаційної парадигми
розвитку сучасної України в
умовах глобалізації» »
Всеукраїнська
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Продовження табл. 1
Номер етапу,
строки

Назва етапу
згідно з техн.
завданням
Концептуальні
засади
становлення і
розвитку людини
в умовах
глобальної
трансформації
Концепція
інформаційного
суспільства як
цивілізаційної
парадигми
розвитку
сучасної України
Новий спецкурс
«Людина глобаль
но-мережевого
суспільства»
Соціодіагностика
проблем
інформаційного
менеджменту ХХІ
століття.
Діагностика
нових трендів у
сфері
інформаційного
розвитку
суспільства.
Соціальні
технології та
алгоритми для
оптимізації
інформаційного
суспільства.

Заплановані результати

Отримані результати

в умовах глобалізації».
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Людина в
контексті віртуального
простору» Монографія
«Становлення
інформаційного
суспільства як
цивілізаційної парадигми
розвитку сучасної
України» ( д.філос.н.,
проф. Воронкова В.Г.
Спецкурс «Глобальнокомунікативне
суспільство» Навчальний
посібник «Становлення і
розвиток інформаційного
менеджменту у ХХІ
столітті»» ( д.ф.н., проф.
Воронкова В.Г.)
Всеукраїнська науково
практична конференція
«Україна в контексті
становлення
інформаційного
суспільства» Статті в
журналах, що входять до
н/м БД – 5 Статті у
вітчизняних фахових
виданнях з переліку
МОНУ -5 Публікації у
матеріалах конференцій,
тезах доповідей у фахових
виданнях (ВАК України) –
5 Публікації у матеріалах
конференцій, тезах
доповідей, що входять до
н/м баз даних - 3 Захист
магістерських робіт – 5
Підготовка наукових
кадрів: Захист докторської
– 1 Захист кандидатської
-1. Випуск збірників
наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії» - 4
(№68, 69, 70, 71).

науковопрактична конференція
«Людина в контексті
віртуального простору»
Монографія «Становлення
інформаційного суспільства як
цивілізаційної парадигми
розвитку сучасної України» (
д.філос.н., проф. Воронкова В.Г.
Спецкурс «Глобальнокомунікативне суспільство»
Навчальний посібник
«Становлення і розвиток
інформаційного менеджменту у
ХХІ столітті»» ( д.ф.н., проф.
Воронкова В.Г.) Всеукраїнська
науково практична
конференція «Україна в
контексті становлення
інформаційного суспільства»
Статті в журналах, що входять
до н/м БД – 5 Статті у
вітчизняних фахових виданнях з
переліку МОНУ -5 Публікації у
матеріалах конференцій, тезах
доповідей у фахових виданнях
(ВАК України) – 5 Публікації у
матеріалах конференцій, тезах
доповідей, що входять до н/м баз
даних - 3 Захист магістерських
робіт – 5 Підготовка наукових
кадрів: Захист докторської – 1
Захист кандидатської -1. Випуск
збірників наукових праць
«Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії» - 4 (№ 68,
69, 70, 71),

3.2. Визначити, чи одержане нове знання та нове розуміння предмету дослідження, і
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сформулювати, у чому саме вони полягають. Розкрити зміст одержаного знання у
вигляді детального представлення нових положень, суджень. Докладно розкрити
форми одержаних результатів – навести описи теорій, концепцій, закономірностей,
моделей, властивостей, механізмів які створено, змінено та/або доповнено у роботі:
Одержане нове знання щодо предмета дослідження - інформаційного суспільства як
соціального феномена та динамічного процесу, що отримано завдяки використанню
синергетичної методології, що дозволила виявити ряд ключових показників розвитку
інформаційного суспільства, зокрема асиметричності інформації та інформаційнокомунікаційного суспільства. Інформаційне суспільство як складний показник розвитку
конкурентоспроможності організацій слугує основою моніторингу та прогнозування діяльності
організацій. В рамках проекту вперше проаналізована діяльність організацій в умовах розвитку
ІКТ, стохастичності, асиметричності інформації, що потребує розвитку інформаційнокомунікативного менеджменту та упровадження його в діяльність організацій. До нових
положень дослідження слід віднести концепцію smart-філософії як нового наукового напряму та
дисципліни, яка сприяє переходу країни на рівень високорозвинутої, технологічної,
інтелектуальної, що представляє новизну даного дослідження.Доведено вплив інформаційнокомунікативного процесу на діяльність організацій в умовах нестабільності слугує розвитку
інформаційно-комунікаційних процесів та розвитку орагнізцаії як цілісної соціокультурної
системи. Інформаційні ресурси сприяють виробленню ефективних соціокультурних та
інноваційних механізмів та зрушень. Саморозгортання впливу інформаційно-комунікативного
процесу в умовах інформаційного суспільства відбувається в контексті переходу від якості
одного стану до якості іншого статну, а самоорганізація реалізується завдяки інформаційнокомунікативному впливові (дисертація Осипенко Л.О. Вплив інформаційно-комунікативного
процесу на розвиток соціальної організації в умовах нестабільності» 09.00.03 – соціальна
філософія та філософія історії - (Переяслав-Хмельницький, 2015). Серед напрямів оптимізцаії
інформаційно-комунікативного впливу на розвиток організацій – перебудова стосунків між
державою як суб’єктом управління і організаціями як об’єктами, що потребує формування
суб’єкт-суб’єктної парадигми на основі зворотного зв’язку, від чого виграє як держава, так і
організації.
3.3. Визначити, які із результатів і як само були науково обґрунтовані та доведені, як
вони пов'язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства
людини, їх взаємозв’язків. Чи є одержані результати достатньо надійними для різних
контекстів застосування та використання: В результаті виконання завдань наукового
ообгрунтовані та доведені онові знання, пов'язані із закономірностями організації та розвитку
природи, суспільства людини, їх взаємозв’язків.: 1) отримання нових знань, в контексті
теоретико-концептуального обґрунтування концепції розвитку інформаційного суспільства в
умовах глобалізації, що зумовлює орієнтацію України на інтеграцію до міжнародної спільноти
та включення в глобалізаційні процеси; 2) теоретико-методологічне обґрунтування нових
законів, пов’язаних з розробкою закону техногуманітарного балансу, що базується на основі
економічних, політичних, соціальних, духовних засад, направлених на інноваційний розвиток
суспільства; а) закон кібернетичної теорії, який виражає пропорційну залежність між
внутрішньою різноманітністю системи та її потенціалом в якості суб’єкта чи об’єкта управління;
б) закон ієрархічних компенсацій – виражає залежність між організаційними рівнями складної
системи, а саме зростання різноманітності на верхньому рівні повинно забезпечуватися
обмеженням різноманітності на попередніх рівнях, і, навпаки, зростання різноманітності на
нижчому рівні організації сприяє руйнації на верхньому рівні), доповнює фундаментальний
закон кібернетичної теорії систем як закону необхідної різноманітності (фізичної, біологічної,
соціальної), допомагає прогнозувати оптимальне поєднання різноманітних параметрів на різних
етапах розвитку; в) закон генетичних типів криз, який включає аналіз: а) екзогенної – кризи,
зумовленої переважно спонтанними змінами середовища, до якої система не поспіває
адаптуватися; б) ендогенної кризи, що зумовлена переважно внутрішньою програмою розвитку
організму (зростання кризи в онтогенезі); в) ендо-екзогенної кризи, що зумовлюється змінами в
середовищі внаслідок власної активності системи; 3) в результаті впровадження нових законів
буде сформована нова теорія - філософії розвитку українського соціуму в умовах глобалізації та
інтеграції України до загальноєвропейського економічного простору; 4) сформовані нові методи
- нелінійної динаміки, що базується на використанні альтернативних методів і принципів:
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відкритості, врахування нелінійних ефектів, когерентності, системної узгодженості, коеволюції
еволюційних процесів, використання експліцитного і прогнозованого потенціалу наукового
мислення. Одержані результати є достатньо надійними для різних контекстів застосування та
використання В результаті проведеного аналізу формується нова концепція реалізації
зворотних зв'язків в сучасному українському соціумі в умовах переходу до інформаційного
суспільства у період стрімких біфуркаційних змін, що створюють передумови для формування
нового світогляду – інформаційного і синергетичного, яке може бути визначено як система
поглядів на світ, що зумовлює необхідність подолання ентропійних процесів у природі і
соціальному середовищі через посередництво інформаційної творчості, креативності,
інноваційності.
3.4. Довести наукову новизну результатів на основі їх змістовного порівняння з
існуючими аналогами у світовій науці, посилаючись на конкретні публікації. Список
цих публікацій навести у Додатку 1. Довести переваги отриманих наукових
результатів над аналогами, розмежуватись із суміжними науковими напрацюваннями
світової спільноти вчених: 1. Наукова новизна наведених положень полягає в тому, що у
ньому вперше у вітчизняному дискурсі досліджено інформаційне суспільство у вимірах
постнекласичного розвитку світу. Наукова новизна дослідження в тому, що висновки наукового
дослідження доцільно викоритостовувати задля розширеної соціогуманітарної експертизи
науково-технічних стратегій упровадження інформаційного суспільства в Україні, у проектах і
програмах формування підготовки інформаційних менеджерів, здатних працювати в
інформаційному суспільстві, у комплексному експертному аналізі інформаційної діяльності, у
програмах смарт-освіти вищих навчальних закладів. Новизна у зміні парадигми як суспільства,
так і освіти, в основі якої закладена зміна парадигми від виробничої до освітянської, що й
привело до становленню й розвитку парадигми «розумного суспільства». Інформаційне
суспільство, сформоване на Заході, - це нова якість суспільства, у якому сукупність
використання технічних засобів, сервісів та Інтернет приводить до якісних змін у взаємодії
суб’єктів, що дозволяють отримати нові ефекти – соціальні, економічні та інші переваги, що є
конкурентоспроможними і ведуть до нової якості життя. В Україні має сформуватися нове
інформаційне суспільство, що базується на комплексній модернізації та інноваційному розвитку
всіх секторів на основі технологій нового покоління, що забезпечують високу додаткову
вартість, мають високу енергоефективність, базуються на енергозберігаючих технологіях та
екологічній інфраструктурі, та потребують забезпечення інформаційної безпеки, тому
концепція удосконалення механізмів інформаційного суспільства як нової інформаційної
парадигми в Україні є новою і потребує упровадження в Україні. Переваги отриманих наукових
результатів над аналогами в тому, що ми прослідкували перехід від інформаційного суспільства
до старт-суспільства, яке майже не досліджено в соціальній філософії, тому вважаємо, що дана
тема немає аналогів у вітчизняній і світовій філософській науці, так ми підійшли до розробки
нового наукового напряму – smart-філософії та підготовки smart-менеджерів, здатних
працювати у високотехнологічному, високопрофесійному суспільстві, яких повинна готувати
smart-освіта.
4. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
4.1. Обґрунтувати цінність результатів для світової та вітчизняної науки та для
продовження фундаментальних та/або прикладних досліджень: Дослідницький проект є
достатньо інноваційним, так як феномен інформаційного суспільства як цивілізаційної
парадигми розвитку України є новим, не розробленим і майже не використаним як у
теоретичних розробках, так і в практичній роботі. Очікувані результати проекту отримані на
основі сучасної концептуалізації, не здійснюваної філософами, соціологами, економістами, так
як цей термін тільки з’явився у філософському середовищі як на Заході, так і в деяких статтях
вітчизняних філософів. Очікувані результати проекту отримано на основі використання нових
методологічних прийомів (методів, підходів, принципів), оновлено-сучасної емпіричної бази
дослідження, використання як кількісних, так і якісних методів збирання інформації,
здійснення власних перекладів з англомовної літератури. Методологічні засади моделі смартосвіти зводяться до використання принципів: 1) коснтруктивність; 2) символічність; 3)
ідеалізація; 4) інструментальна і функціональна значимість, а також сучасні методи аналізу
емпіричних даних, отриманих у процесі дослідження, зокрема, методи моделювання і
прогнозування, що дозволило поглибити аналіз індексів людського розвитку, глобального
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інформаційного розвитку, креативності сучасного інформаційного суспільства та їх впливу на
розвиток людського капіталу. Цінність даного дослідження є беззаперечною, отримання
результатів дослідження є високим не тільки для сучасної України, але й для світової та
вітчизняної науки для продовження фундаментальних та/або прикладних досліджень переходу
інформаційного суспільства до smart-суспільства та його впливу на розвиток людського
капіталу, який є найціннішим для здійснення всіх сучасних трансформаційних процесів.
4.2. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема
вищої кваліфікації. Відокремити використання очікуваних результатів від науковометодичних завдань, що виконуються викладачами у межах їх основної педагогічної
діяльності. Навести у Додатку 2 теми досліджень магістрантів (студентів), аспірантів і
докторантів, кількість місяців їх роботи за темою з оплатою: Нами була підготовлена
задача – розробити концептуальні за сади, щоб вища освіта готувала інформаційних менеджерів
та smart-менеджерів, здатних працювати у високотехнологічному, високопрофесійному,
високоінтелектуальному суспільстві, яких повинна готувати smart-освіта. Це задача, яка немає
аналогів в світі, тому вважаємо смарт-освіту – самою прогресивною та інноваційною, тому що
саме сама така освіта формує компетентності фахівців високої кваліфікації для виконання
складних задач інформаційного процесу, автоматизованих систем управління, виконання задач
смарт-менеджерів, що повинно кардинально змінити роль менеджера в організації, що
відповідає умовам інформатизації, глобалізації, становлення знаннєво-інформаційної економіки.
В результаті реалізації завдань проекту ми матимемо спробу унаочнити базові структурнофункціональні елементи смарт-освіти та сприяти формуванню концепції смарт-освіти як
європейського вектора політики ХХІ століття. Тема смарт-суспільства виходить на проблему
смарт-освіти, зокрема необхідності формувати еліту гуманітарних менеджерів, необхідних для
роботи на всіх рівнях управління, що говорить про формування національної еліти, здатної
працювати в складних умовах конкурентоспроможності та вироблення компетентностей
фахових спеціалістів інформаційної доби Практична цінність очікуваних результатів роботи є
високою для наукового і соціально-економічного (зокрема суспільного) розвитку країни в
цілому, а також для декількох галузей – освітянської, науково-технічної, економічної, духовнокультурної. Результати даного дослідження можуть бути використано при розробці концепції
смарт-суспільства і смарт-освіти на державному рівні і нової системи специфікацій та
стандартів смарт-освіти. До практичних наукових результатів роботи відноситься розробка
концепції смарт-суспільства, що формується в умовах глобалізації, представлена наявністю
інформаційно-комунікаційних технологій, які істотно перетворюють (трансформують,
модернізують) бізнес, освіту, державу, суспільство, особистість. Смарт-суспільство розглянуто в
контексті соціоекономічних, соціоантропологічних та соціокультурних вимірів, в основі яких –
організаційно-економічні механізми удосконалення інформаційного соціуму, направлені на
подолання антикризових чинників глобалізації, ризиків і хаосу в інформаційному соціумі. В
основі смарт-суспільства лежить розвиток «суспільства знань», цифрових технологій, цифрового
суспільства, всього того, що називається цифровою ерою розвитку цивілізації, яка постійно
розвивається у нелінійному просторі в контексті біфуркації (поліфуркації), ентропійності,
пошуку свого аттрактора. Очікувані дослідницькі результати дозволять виявити напрями
оптимізації смарт-суспільства, мінімізації ентропійних та кризових чинників. Знання критеріїв
та тенденцій розвитку сучасного соціуму, розроблена новітня методологія та методика
діагностики смарт-освіти забезпечать соціальну експертизу і моніторинг ситуації щодо
формування та подальшого розвитку смарт-суспільства, що виражене наступними категоріями:
смарт-мобільність, смарт-міста, смарт-держави, смарт-економіка, смарт-бізнес, смартуправління тощо. Доведено в дослідженні, що смарт-освіта повинна сприяти удосконаленню
смарт-технологій, які представляють собою сукупність науково обгрунтованих прийомів і
спеціальних технік непрямого впливу на суспільство завдяки управлінню смарт-технологіями.
Новий смарт-світогляд, що формується у системі смарт-освіти, потребує, щоб у ньому були
реалізовані ідеї розумного (інноваційного) соціоекономічного і соціокультурного прогресу
супільства. Результати дослідження будуть використані в навчальному процесі при підготовці
менеджерів на кафедрі менеджменту організацій та управління проектами
5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ТЕМОЮ
Зараховуються виключно роботи, серед авторів яких 50% і більше належать до колективу
виконавців, визначеного у Таблиці 9. Оцінюючи наукові праці на відповідність темі, меті,
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предмету та завданням дослідження, експерт має право не зараховувати їх у разі повної
невідповідності.
5.1. Перелік опублікованих за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus
та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціогуманітарних наук)(окремо за кожною наукометричною базою):
Таблиця 2
№

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; підкреслити
прізвища авторів, які належать до списку виконавців

Наукометр.
база даних

1 Режимдоступу: http://ispcjournal.org/journals/2016/11.pd. f

Web of
Science

2 Режимдоступу : http://ispcjournal.org/journals/2016-16/Voronkova_16.pdf.

Web of
Science

3 ВоронковаВ.Г.Людина у освітньому просторі smart-суспільства / В.
Web of
Воронкова, О. Кивлюк // Міждисциплінарні дослідження складних систем :
Science
зб. наук. праць. - Київ :Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11.
- С. 88-95. Режимдоступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103.
4 Voronkova Valentina, Kyvliuk Olga. Philosophical Reflection Smart-Society as a
New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the
21st Century // Future Human Imagе – an Іnternational journal For Philosophgy
Psychology and Education; Volume 7, 2017. Р. 154-162. Режим доступу:
http://www.fhijournal.or g/wpcontent/uploads/2017/04/FHI-7_VoronkovaKyvliuk.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103

Web of
Science

5 Voronkova Valentina Receptions of human dimension in the context of
anthropological discourse of humanistic management / Valentina Voronkova //
Future Human Imagе. – Kyiv : 2016. Volume 3(6), Р. 120-128. Режим доступу:
http://www.fhijour nal.org/wpcontent/uploads/2016/09/3-6-2016-12-Voronkova.pdf

Web of
Science

6 Regina Andriukaitienė, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina
SCOPUS
Maksimenyuk and Aita Sakun. Theoretical insights into expression of leadership
competencies in the process of management. Problems and Perspectives in
Management . Starting January, 2017, Journal supports Open Access. Volume 15,
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Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні і
практичні засади формування інформаційного суспільства в Україні як
фактор сталого розвитку сучасного соціуму» , проведеної 23-24 квітня 2015
р. в ЗДІА // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - №61. - С.260-261. Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_61_27.
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9 Соснін О.В., Воронкова В.Г. Управління міжнародною системою як спосіб її
функціонування в умовах інформаційного суспільства / О.В.Соснін,
В.Г.Воронкова //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
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1 Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене Регіна. Генеза від інформаційного
суспільства до «smart-суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу :
теоретико-концептуальний контекст // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.- К. :
Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 116 (1). – С. 128-133
2 Нікітенко В. О. Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного
бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації / В. О. Нікітенко // Гуманітарний
вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С. 89-97.
3 Хлєбнікова А. А. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної
парадигми ХХІ століття / А. А. Хлєбнікова // Гуманітарний вісник Запорізької державної
інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С. 140-148.
4 Воронкова В.Г., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О. Інтернет як основа формування
глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії,
5 механізми. « Гілея », 2017. – Вип. 119 (4). – С. 200-206.
6 Воронкова В. Г. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку
адміністративного нооменеджменту у ХХІ ст. / В. Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене, М.Ю.
Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. Вип. 69(1). - С. 44-50.
7 Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативні технології у розвитку туристичного бінесу:
глобалізаційний контекст / В . О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 69(1). - С. 130-135.
8 Воронкова В.Г., Кивлюк О.П., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О.Формування ноосферного
світогляду як основи інформаційно-інноваційно-ноосферного суспільства та ноосферної
економіки // Гілея.- К. : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 122 – С. 159-162. Воронкова В. Г.
Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах
нестабільності / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Р. Андрюкайтене // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 70. - С. 20-28.
9 Бойко О. В. Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретикометодологічні засади / О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 70. - С. 151-163.
10 Ажажа М.А. Соціалізація в контексті суспільного розвитку / М.А. Ажажа, Л. Муц //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С.
179-186.
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11 Воронкова В. Г. Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та
освіти інформаційного суспільства / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Р. Андрюкайтене //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С.
33-48.
12 Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та
інформаціоналізму. - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. - 2016. № 64. - С. 32-43.
13 Воронкова В.Г. Концептуалізація інформаційно-комуніктивного менеджменту в контексті
нелінійно-синергетичної методології. - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering
Academy. - 2016. - № 66. - С. 13-25.
14 Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене Регіна. Концепція розвитку проектноорієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до Smart-суспільства. - Humanities
Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. - 2016. - № 67. - С. 13-27.
15 Воронкова В. Г., Андрюкайтене Регіна, Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. //| Формування
концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в
умовах глобалізації та євроінтеграції / В. Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене, М. Ю.
Максименюк, В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. - 2016. - Вип. 65. - С. 13-26.
16 Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція і нова наднаціональна реальність / В. Г.
Воронкова // VERSUS. – 2016.- № 7. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.- С. 20-25.
17 Воронкова В. Г. Концептуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті
нелінійно-синергетичної методології / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької
державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 66. - С. 13-25.
18 Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної
системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства.- К : «Видавництво «Гілея»,
2016. – Вип.111.- С. 143 – 148.
19 Воронкова В. Г. Методологічні засади інформаційної економіки у проблемному полі
глобалізованого соціуму // Економічний вісник. - Запоріжжя, Вип.4, 2016: РВВ ЗДІА, 2016;
20 Максименюк М. Ю. Кризові й конфліктні ситуації "нового покоління" у сучасному
поліетнічному соціумі та спроби їх подолання / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 64. - С. 260-271.
21 Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування // Гілея : науковий
вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво
«Гілея», 2016. – Вип.106 - С. 206-216.
22 Максименюк М. Ю. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як
різновиду складної соціальної системи і взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 66. - С.
266-278.
23 Максименюк М. Ю. Концептуалізація маркетингу соціальних послуг в умовах
інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки / М. Ю. Максименюк //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 67. - С.
182-190.
24 Соснін О.В., Воронкова В.Г. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи
потреба часу? - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. - 2015. - № 60.
- С. 13-24.
25 Воронкова В.Г. Философия информационного общества в контексте глобализационных
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процессов современности. - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. 2015. - № 61. - С. 13-23.

26 Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування / М. Ю. Максименюк //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 61. - С.
206-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_61_23.
27 Нікітенко В. О. Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови / В.
О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. Вип. 61. - С. 224-238.
28 Соснін О.В., Воронкова В.Г. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як
цивілізаційної парадигми ХХІ століття. - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State
Engineering Academy. - 2015. - № 62. - С. 24-31.
29 Максименюк М.Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні
засади / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. - 2015. - Вип. 62. - С. 147-157.
30 Нікітенко В.О., Нікітенко В. О. Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у
процесі вивчення соціогуманітарних наук / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 62. - С. 170-181.
31 Воронкова В.Г. Куцепал С. В. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи
Інтернету: концептуалізація та тенденції. - Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State
Engineering Academy. - 2015. - № 63. - С. 13-20.
32 Максименюк М. Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретикометодологічні виміри / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної
інженерної академії. - 2015. - Вип. 63. - С. 234-248.
33 Андрюкайтене Pегина, Воронкова Валентина, Кивлюк Ольга, Романенко Татьяна, Рижова
Ирина. Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития
современной цивилизации // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Taptautinė
mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas Tezių rinkinys (internet).- P.
249-257.
34 Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Формирование концепции ноосферного развития
современного социума: теоретико-методологический контекст // «Веснік Брэсцкага
ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія».- Брест, 2016 .-№ 1.- С.19-26.
35 Voronkova V., Maksimenyuk M., Nikitenko V. Humanistic management in the context of
philosophic anthropology: human dimension / V. Voronkova, M. Maksimenyuk, V. Nikitenko //
IntellectualArchive Vol. 5, No. 1, January 2016 165 p. – P. 37-48 (Канада).
36 Воронкова В. Г., Ажажа М. А., Андрюкайтене Регина. Развитие туризма в условиях
культурной глобализации и информационного общества: кросскультурный анализ // В. Г.
Воронкова, М. А. Ажажа, Регина Андрюкайтене // MOKSLAS IR PRAKTIKA: aktualijos ir
perspektyvos MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS KAUNAS 2016.- 134 с.- С.95-100.
37 Воронкова В.Г. Андрюкайтене, Регина Формирование культуры бизнес-коммуникации в
условиях информационного общества и глобализации//Mokslas ir praktika: aktualijos ir
perspektyvos Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas
Tezių rinkinys (internete) .- P. 73-75.
38 Воронкова Валентина Трансформації у сфері освіти: галузевий аспект // Conference
Proceedings of the 6th International Scientific Conference Problems andProspects of
Territories’ Socio-Economic Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of
Management and Administration in Opole, 2017; pp.272, - С.241-243.
39 Максименюк Марина, Нікітенко Віталіна Напрями модернізації соціогуманітарної
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компоненти освіти в умовах інформаційного суспільства // Conference Proceedings of the 6th
International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic
Development (April 20 – 23, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and
Administration in Opole, 2017;ISBN 978-83-62683-10-9; pp.272.- 258-260.

40 V. Voronkova, M. Maksimenyuk, V. Nikitenko The concept of of human dimension in the context
of anthropological discourse of humanistic management // International scientific-practical
conference «Theory and practice: problems and prospects» Tarptautinė mokslinė – praktinė
konferencija mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos konferencijos tezių rinkinys 2016 m.
balandžio 21-22 d.- Р.19-21.
41 Nikitenko V. The Meaning of E-Culture in the Field of Human Values: Philosophic and
Anthropology Context / Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар.
науч. конф. и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал. философии»,
Минск, 17—18 мая 2016 г. – C. 108-109.
42 Максименюк М. Ю. Социально-философский дискурс полиэтнического социума как основы
формирования ценностных ориентаций информационного общества и глобализации / М. Ю.
Максименюк // Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар. науч.
конф. и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал. философии»,
Минск, 17—18 мая 2016 г. – C. 473-475. C. 183-185.
43 Воронкова В. Г. Эволюция виртуально-коммуникационного общества: от коммуникации как
любви к мудрости к коммуникации как любви к информации (современные аспекты
цивилизационной динамики) // Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы
Междунар. науч. конф. и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал.
философии», Минск, 17-18 мая 2016 г. – С. 183-185.
44 Воронкова В.Г. , Соснин А.В. Философские аспекты формирования информационнокоммуникационной парадигмы общества как высшего достижения цивилизации //
Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусского философского
конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Инстиртут философии; редкол.:
В.Г.Гусаков (предс.) [и др.].- Минск, Беларусская навука, 2017.- 765 с. – С.216-217. ISBN
978- 985-08-2207-9
45 Воронкова В.Г. Идеология ноосферного развития как конструктивно-мобилизирующая
сила современного общества в условиях кризиса //Национальная философия в глобальном
мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса / Национальная академия
наук Беларуси, Инстиртут философии; редкол.: В.Г.Гусаков (предс.) [и др.].- Минск,
Беларусская навука, 2017.- 765 с. – С.431-432.
46 Никитенко В.А., Никитенко Э.К. Концепция ноосферного мировоззрения как основа
устойчивого развития современной цивилизации// Национальная философия в глобальном
мире: тезисы Первого белорусского философского конгресса / Национальная академия
наук Беларуси, Инстиртут философии; редкол.: В.Г.Гусаков (предс.) [и др.].- Минск,
Беларусская навука, 2017.- 765 с. – С.397-398.
47 Воронкова В.Г. Філософія управління складними соціальними системами в умовах
інформаційного суспільства та глобалізації // Conference Proceedings of the 5 th International
Scientific Conference Modern Problems of Management: Economscs Education, Health Care
and Pharmacy (October 26-29, 2017 Opole, Poland ). The Academy of Management and
Administration in Opole ,2017; ISBN 978-83-62683-23-9 (Paper ); pp 232, sllus., tabs., bіbls.
P.30-32.
48 Nikitenko V. The Meaning of E-Culture in the Field of Human Values: Philosophic and
Anthropology Context / Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар.
науч. конф. и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал. философии»,
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Продовження табл. 4
№

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії, або вихідні дані про
охоронні документи; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку
виконавців
Минск, 17—18 мая 2016 г. – C. 108-109.

5.4. Перелік опублікованих за темою монографій:
Таблиця 5
№ Повні дані про монографії; підкреслити прізвища авторів, які належать до списку
виконавців
1 Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний
і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової,
Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни
Андрюкайтене.
2 Соснін О.В., Воронкова В.Г.Концептуалізація взаємовідносин «людина-суспільство»,
«суспільство-людина», «людина-природа» у просторі мінливого інформаційнокомунікативного простору // ІДЕЯ І ДІЯ: погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія : / За
заг. ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 196 с.
– С.141-153.
3 Воронкова Валентина. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної
парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та
праксеологічні виміри. - Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад.- Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017.
- 292 с.
4 Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності
розвитку: [колективна монографія] / За ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової //
Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад.- Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017.- 272 с.
5 Voronkova, Valentina, Nikitenko, Vitalina, Maksimenyuk, Marina.The object of human
dimension as an anthropological paradigm of european philosophy / Transformations in
contemporary society: social, economic and humanitarian aspects / Трансформації в сучасному
суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти / Польща, Ополе, 2017. –
P.136-142.
6 Управління проектами: монографія / За ред. В.Г.Воронкової. - РВВ ЗДІА, 2015. 324 с.
7 Глущевський В.В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами:
методологія і моделі. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. 352 с.
8 Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О., Муц Луай Файсал. Публічне
адміністрування у проблемному полі викликів інформаційного суспільства: теоретикометодологічні виміри: колективна монографія // Час вибору: виклики інформаційної епохи:
// За заг. ред. О.А. Івакіна, Д. В. Яковлева.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С.
386-404.
9 Соснін О. В., Воронкова В. Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації // Час вибору
: виклики інформаційної епохи: колективна монографія. / За заг ред. О.А. Івакіна, Д. В.
Яковлева.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С.344-359.
10 Воронкова В.Г., Соснін О.В., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Філософія інформаційнокомунікаційного суспільства: теоретико-методологічний контекст/ за ред. д. філос. н.,
проф. В. Г. Воронкової. - Запоріжжя, РВВ ЗДІА.- 276 с.
11 Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації: монографія/ Олена Постол. – К.: ВЦ
«Академія», 2015.- 288с.
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5.5. Перелік опублікованих за темою проекту підручників, навчальних посібників,
словників, довідників:
Таблиця 6
№

Повні дані про підручники, навчальні посібники, словники, довідники;
підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

1 Соснін О. В., Воронкова В. Г. Ажажа М. А. Філософія гуманістичного менеджменту
(соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): навчальний
посібник. – Запоріжжя : Дике Поле, 2016. – 356 с.
2 Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний
розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні та соціально-антропологічні виміри):
Навчальний посібник. Центр навчальної літератури, 2015.- 556с.
3 Соснін О.В., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О., Максименюк М.Ю. Інформаційнокомунікативний менеджмент: зарубіжний і вітчизняний досвід: навчальний посібник /
О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, В.О.Нікітенко, М.Ю.Максименюк .- Київ: Видавництво
«Київського національного політехнічного університету», 2017, - 316 с.
4 Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. р. .
В. М. Пічі, Н. В. Коваліско, В. М. Онищук, Н. М. Цимбалюк – Львів: «Новий світ» - 2000»,
2016.- 687 с. - Воронкова В.Г. Розділ 2 Представники соціологічної думки Європи –
Бірнбаум П’єр – с.70; Розділ 3 Представники соціологічної думки США і Канади - Козер
Л’юіс Альфред – c.337; Тоффлер Елвін - с. 398; Хантінгтон Філіпс Самуел – с.405;
Представники соціологічної думки України – Воронкова Валентина Григорівна (біографія) –
с. 497.
5.6. Перелік захищених докторських і кандидатських (доктора філософії) дисертацій
виконавцями проекту:
Таблиця 7
№

Повні дані про дисертації

1 Постол О.Є. Посткласичні політико-ідеологічні течії та їх роль в умовах соціальних змін
кінця ХХ- початку ХХІ століття. - Рукопис.- Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.03 - політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.- Київ, 2015 ( 12 лютого
2016) (науковий керівник - д. політ. н., проф. Горбатенко В.П.).
2 Нікітенко В.О. Геокультурні цінності у проблемному полі філософської антропології: досвід
теоретичної концептуалізації і практичної реалізації» зі спеціальності 09.00.04 –
філософська антропологія, філософія культури (науковий керівник – д.ф.н., проф.
Воронкова В.Г.) на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди на засіданні
вченої ради Д 64.053.07 за адресою: 61002, м.Харків, вул.Артема, 29. (25 квітня 2014 р.).
3 Максименюк М.Ю. Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток
поліетнічного соціуму зі спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії
(науковий керівник – д.філсоф.н., проф. Воронкова В.Г.) на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному
університеті імені Григорія Сковороди на засіданні вченої ради К27.053.04 за адресою: вул
Сухомлинського,30, м.Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401 ( 23 січня 2015
року).
4 Осипенко Л. О. Вплив інформаційно-комунікативного процесу на розвиток соціальної
організації в умовах нестабільності зі спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та
філософія історії (науковий керівник – д.філсоф.н., проф. Воронкова В.Г.) на здобуття
наукового ступеня кандидата філософських наук Переяслав-Хмельницькому державному
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди на засіданні вченої ради К27.053.04
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№
Повні дані про статті
3 Бард А. NETократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма. / Александр Бард,
Ян Зодерквист. [Пер. с англ. В. Мишучкова]. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в
Санкт-Петербурге, 2004. – 252 с.
4 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования. /
Дэниел Белл. [Пер. с англ.] / Под ред. В. Л. Иноземцева. Изд. 2-ое, испр. и доп. – М.:
Academia, 2004. – CLXX, 788 с.
5 Кастельс Мануель. Інтернет і Галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства.
– Київ : Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007. - 304 с.
6 Колин К. К., Урсул А. Д. Информация и культура : введение в информационную
культурологию / К. К. Колин, А. Д. Урсул. – М. : 2015. – 286 с.
7 Лазаревич А. А. Глобальное коммуникационное общество / А. А. Лазаревич.- Минск :
Белорус. наука, 2008. – 350 с.
8 Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационноэпистемологические и культурно-цивилизационные основания / А. А. Лазаревич; науч. ред.
И. Я. Левяш. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 537 с.
9 Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA :
AddisonWesley, 1993.- 480 s.
10 Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Р. Рейли, Р. Швайс. – М. : Квинто консалтинг, 2005. – 792 с.
11 Старжинский В.П., Цепкало В.В. На пути к обществу инноваций / В.П.Старжиснкий,
В.В.Цепкало.- Минск: РИВШЩ, 2016.- 446 с.,
12 Тихомиров, В. П. Smart-education: новый подход к развитию образования. Стратегия
Развития Smart-Education [Электронный ресурс] / В. П. Тихомиров, Н. В. Тихомирова. —
Режим досту- па: http://professionali.ru/Soobschestva/smart_education/stratyegiya-razvitiyasmart-education
13 Глобальні модерності / за редакції М.Фезерстоуна, С.Леша, Р.Робертсона; Пер. з англ.
Т.Цимбала. - К.: Ніка-Центр, 2013.- 400 с. (Серія «Зміна парадигми»; Вип.12).
Додаток 2. Дані про магістрантів (студентів), аспірантів і докторантів, які працювали за темою
з оплатою праці Додаток 3. Анотації українською мовою статей, що наведені у Таблиці 2
№

Назви статей та їх анотації

1 Режимдоступу: http://ispcjournal.org/journals/2016/11.pd. f
У статті здійснюється спроба дати аналіз громадянського суспільства з точки зору
соціально-філософського дискурсу як парадигми, теорії, концепту і конструкту даного
явища. Методологія. Дається обґрунтування концепції громадянського суспільства з точки
зору розкриття механізмів саморозгортання громадянського суспільства в контексті
синергетичної методології. Наукова новизна. Аналізується поняття громадянського
суспільства з точки зору соціально-філософського дискурсу як парадигми, теорії, концепту,
конструкту, який сприяє проникненню вглиб аналізованих явищ і сприяє розкриттю їх
іманентною сутністю. Практичне значення роботи полягає в розробці мало дослідженої і
актуальної теми, яка намагається представити нове розуміння людини в межах даного
дискурсу.
2 Режимдоступу : http://ispcjournal.org/journals/2016-16/Voronkova_16.pdf.
Предметом дослідження є сприйняття людського виміру як антропологічного аспекту
гуманістичного управління, заснованого на взаємоз`вязках між людиною, урядом,
суспільством. У статті описується еволюція поглядів на людину в контексті
антропологічних основ гуманістичного управління; що тенденції розвитку філософських та
антропологічних знань гуманістичного менеджменту ґрунтуються на сприйнятті людини в
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№

Назви статей та їх анотації
проекції антропологічних вимірів людини, що є фундаментальним елементом європейської
філософії. В роботі аналізується сутність людського виміру як антропологічна парадигма
гуманістичного управління.

3 ВоронковаВ.Г.Людина у освітньому просторі smart-суспільства / В. Воронкова, О. Кивлюк //
Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. - Київ :Вид-во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. - С. 88-95. Режимдоступу:
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103.
Представлена концептуалізація smart-суспільства в антропологічному та
соціоаксіологічному вимірах, де smart-людина розглядається як суб’єктом smartсуспільства
в контексті вивчення особливостей її життєдіяльності в освітньому просторі
4 Voronkova Valentina, Kyvliuk Olga. Philosophical Reflection Smart-Society as a New Model of
the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century // Future Human
Imagе – an Іnternational journal For Philosophgy Psychology and Education; Volume 7, 2017. Р.
154-162. Режим доступу: http://www.fhijournal.or g/wpcontent/uploads/2017/04/FHI-7_VoronkovaKyvliuk.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17103
Уційстаттіпредставленофілософськоосвітнєвідображенняінтелектуальногосуспільстваякновоїмоделіінформаційногосуспільства,
що відображає його вплив на людський (інтелектуальний) капітал. Це показує актуальність
цієї теми, яка є інноваційною та малорозвиненою.
5 Voronkova Valentina Receptions of human dimension in the context of anthropological discourse
of humanistic management / Valentina Voronkova // Future Human Imagе. – Kyiv : 2016. Volume
3(6), Р. 120-128. Режим доступу: http://www.fhijour nal.org/wpcontent/uploads/2016/09/3-6-2016-12-Voronkova.pdf
Предметом дослідження є сприйняття людського виміру як антропологічного аспекту
гуманістичного управління, заснованого на взаємозв'язках між людиною, урядом,
суспільством. У статті описується еволюція поглядів на людину в контексті
антропологічних основ гуманістичного менеджменту, зазначено, що тенденції розвитку
філософського та антропологічного знання гуманістичного менеджменту базуються на
сприйнятті людини в проекції антропологічних вимірів людини, яка є основоположним у
європейській філософії. У роботі аналізується сутність людського виміру як антропологічна
парадигма гуманістичного управління, в якій людина є не тільки економічним чи
політичним, але також духовним та культурним членом суспільства, аналізує людський
вимір як антропологічну парадигму європейської філософії, яка досліджує антропологічні
основи економічної, політичної та соціальної сфер, інтерпретує умови створення гуманного
суспільства, в якому повинні виконуватися імперативи справедливого суспільства.
Розкрито особливості та особливості, а також умови досягнення людського виміру як
антропологічної основи європейського гуманістичного управління. Отримані знання
можуть бути корисними для вирішення антропологічних проблем гуманістичного
управління.
6 Regina Andriukaitienė, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina Maksimenyuk and Aita
Sakun. Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of
management. Problems and Perspectives in Management . Starting January, 2017, Journal
supports Open Access. Volume 15, Issue #1 (cont.), pp. 220-226. Режим доступу: https://busine
ssperspectives.org/journals/problemsand-perspectives-inmanagement/issue-1-cont-13/theoretical-insights-into- expression-of-leadership-competencies-inthe-process-of-management
Актуальністьтемивизначаєтьсячерезідею, щовідповіднікомпетенціїлідерстватаїхзастосуван
нявпевнійдіяльностідозволяютьпослідовникамзабезпечитиперспективиорганізаційногорозв
иткутаіндивідуальнихкар'єрнихможливостей. Огляд та узагальнення аспектів результатів
досліджень лідерської науки у вираженні компетенцій в управлінських процесах,
висвітлення лідерських компетенцій у контексті загальних. Методи. Для того, щоб
сформулювати аналітичні висновки, що описують концепцію лідерства, узагальнюючи
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етапи розвитку теорій, вираження лідерських компетенцій та впливу, використані методи
аналізу та синтезу наукової літератури, а також моделювання. Результати. За даними
вчених, у статті розглядається концепція концепції лідерства, огляд лідерських досліджень
за стадіями розробки. Наукова новизна. Аналізована тема має наукову новизну, оскільки
останнім часом все більше дискутується про важливість лідерства, але важливо
проаналізувати основні компетенції лідерства, які б визначали як висновки рішень
управлінських процесів організацій, так і позитивні зміни індивідуальної кар'єри при
інтеграції в діяльність організацій. Практичне значення. Необхідність у лідерських
компетенціях пов'язана з питаннями належного лідерства в організаціях. З метою
впровадження ідей сучасного лідерства в організаціях лідер повинен мати певні
характеристики вираження лідерства, такі як здатність ефективно спілкуватися, реагувати
на потреби інших людей та впливати на поведінку послідовників, спрямовуючи їх до
досягнення мети та здійснення лідерського бачення.

7 Воронкова В.Г., Романенко Т.П., Андрюкайтене Регіна. Генеза від інформаційного
суспільства до «smart-суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу :
теоретико-концептуальний контекст // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.- К. :
Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 116 (1). – С. 128-133. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)_31.
Предметом, темою і метою роботи є концептуалізація становлення і розвитку нового типу
суспільства – smart–суспільства, що розвивається в сучасну епоху інформаційної революції.
В статті використовується системна методологія для аналізу складних проблем ґенези від
інформаційного до smart– суспільства та проаналізовано поняттєво–категорійний апарат
концепції smart–суспільства Визначено сутність та основні напрями розвитку smart–
організації в умовах цифрової трансформації. Приведено приклад застосування технологій
smart–cтаффінгу в організаціях, що свідчить про ускладнення пошуку персоналу для
роботи в смарт–організаціях в умовах цифрової трансформації суспільства в епоху Інтернет.
8 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_70_10.
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні туризм став невід'ємною частиною
кожної країни світу, оскільки він є одним з найбільш динамічних і вигідних серед усіх
галузей світової економіки, сприяє посиленню та поширенню економічних , соціальні та
культурні зв'язки. У сучасному світі туризм розглядається як соціально-економічний
феномен, який безпосередньо і опосередковано впливає на розвиток інформаційного
суспільства та всієї пов'язаної з ним інфраструктури та населення. Сучасний туризм
базується на високому рівні розвитку транспорту, соціальної сфери та послуг, що, в
кінцевому рахунку, перетворює його у високоприбуткову галузь економіки. Дослідження,
проведені Всесвітньою туристичною організацією (СОТ), показують, що стан світової
індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі останніх років, в цілому стабільний, і
промисловість підтримує позиції найбільшого, високодохідного і швидко зростаючого
сектора світової економіки. Цільова настройка. У статті ми намагаємося проаналізувати та
осмислити дослідження щодо пріоритетних напрямків розвитку інформаційного
суспільства в контексті економічного, соціального та культурного обґрунтування
функціонування туристичного бізнесу. Проблема дослідження пов'язана з впливом
туризму на людину на духовному рівні та самореалізацією в інформаційному суспільстві та
глобалізації; розглядаються ризики, які можуть виникнути в результаті реалізації проектів
туристичного обслуговування. Метою дослідження є представлення впливу туризму на
людину в контексті глобалізації та інформаційного суспільства та визначення напрямків
розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізації. Методи дослідження, які
використовувались: теоретичний аналіз, синтез та узагальнення. Результати: намічені
напрями розвитку туризму в інформаційному суспільстві та глобалізація, а саме: активно
активізувати туристичне законодавство, сприяти розвитку діяльності туристичних
операторів на рівні державних структур, стимулювати приватну ініціативу місцевих
туристичні фірми, приділяти особливу увагу підвищенню ролі безпеки туризму, сприяти
розвитку наукового дискурсу туризму, сприяти поглибленню взаємодії та різноманітності
підприємств, державних та громадських організацій та об'єднань, сприяти зміцненню
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соціальної орієнтації доступного для всіх сегментів туризму, вивчити досвід країн, які
активно займаються туристичним бізнесом.

9 Voronkova V. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in
the Conditions of Information Society. - Philosophy & Cosmology. - 2016. - Vol. 16. - P.179 -191.
Режим доступу: http://ispcjournal.org/journals/2016-16/PC16-16.pdf
Формування концепції розвитку ноосферного розвитку сучасного суспільства в умовах
інформаційного суспільства Проаналізовано умови формування концепції розвитку
ноосферного середовища сучасного суспільства на основі ідей В. Вернадського про
ноосферу; виправданий категоричний апарат тем, пов'язаних з поняттями "біосфера",
"ноосфера", "ноосферне мислення", "академічне врядування", яке визначається сферою
розуму, моральності та справедливості і засноване на науковому та раціональному,
моральному та справедливої основі; розкриваються напрямки оптимізації політики, уряду,
управління, які складають суть поняття ноосферного розвитку сучасного суспільства в
умовах інформаційного суспільства.
10 Nikitenko V. Cultural and social competence creation in the process of english language study:
information society aspect // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. - 2016. - Вип. 67. - С. 251-257. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_67_26
Ця стаття аналізує підходи до вивчення іноземних мов у процесі вивчення соціальних і
культурних наук, таких як соціальна філософія, політологія, культурологія, психологія,
соціологія, історія та інші, що мають ряд одиниць та структурних елементів соціальної та
гуманітарної наук; Стаття визначає важливість вивчення культурних та геокультурних
цінностей під час вивчення іноземних мов та виявлення її значущості. Кожна із зазначених
вище наук вивчає особливості геокультури, яка, з одного боку, може поширювати наші
знання за допомогою іноземної мови та, з іншого боку, освоїти іноземну мову за допомогою
згаданих предметів.
11 Нікітенко В. О. Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного
бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації / В. О. Нікітенко // Гуманітарний
вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С. 89-97. Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_15.
В статті сформовано концепцію комунікаційних технологій у розвитку туризму в умовах
інформаційного суспільства і глобалізації. Багато уваги приділяється поліпшенню
комунікаційних технологій в розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства та
глобалізації. Виділено основні фактори успішного розвитку українського туризму в
майбутньому; проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку туризму різних
культур. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного та світового туризму.
12 Хлєбнікова А. А. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної
парадигми ХХІ століття / А. А. Хлєбнікова // Гуманітарний вісник Запорізької державної
інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С. 140-148. Режим доступу :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_15.
Мета статті полягає у науковому пізнанні інформаційно-комунікативного розвитку соціуму
як цивілізаційної парадигми ХХІ століття, для чого проаналізовані підходи до аналізу того
виду соціуму, який отримав назву інформаційного. Інформаційний тип соціуму
детермінований інформатизацією життя, викликаного інформаційно-комп’ютерною
революцією. Для аналізу цього складного феномена застосовано інформаціологічний і
синергетичний підходи та виявлено результати, що інформаціологічний, так і
синергетичний підходи приводять до розуміння інформаційно-комунікативної єдності світу
як цивілізаційної парадигми. Остання породжує аутопоетичну (самоорганізаційну)
систему, в основі якої формуються механізми самоорганізації соціуму. Зроблено висновок:
що для здійснення цієї парадигми на практиці необхідний перехід на п’ятий і шостий
технологічні уклади, орієнтація на інформаційні технології, що сприяють впливу
інформаційнокомунікативного процесу на розвиток організації як складної
соціотехнологічної системи.
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13 Воронкова В.Г., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О. Інтернет як основа формування
глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми. « Гілея »,
2017. – Вип. 119 (4). – С. 200-206. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_49
Представлено концептуалізацію глобального інформаційного суспільств, в контексті якої
виявлено умови, які призвели до революційного етапу інформатизації суспільства.
Проаналізовано прояви інформаційного суспільства у залежності від критеріїв, які
використовуються для визначення інтелектуального рівня суспільства та з’ясовано місце і
роль Інтернету як глобальної тенденції розвитку інформаціоналізму і мережевого
суспільства. Методологія – системний, синергетичний, інституціональний методи і підходи,
що дозволили проникнути в сутність глобального інформаційного суспільства. Виникненню
нової глобальної інформаційної економіки сприяла поява нової організаційної форми –
мережевого підприємства. Результат – розкрито, як Інтернет як нова, наднаціональна
реальність змінює світ та веде до формування глобального інформаційного суспільства.
Робиться висновок, що Інтернет як основа глобального інформаційного суспільства
виступає джерелом зростання продуктивності праці і створення багатства у вік інформації
14 Воронкова В. Г. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку
адміністративного нооменеджменту у ХХІ ст. / В. Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене, М.Ю.,
Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017.
Вип. 69(1). - С. 44-50.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69%281%29__8.
В статті представлено аналіз концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного управління,
що ставить своєю метою реалізувати ідею ноосферного мислення в адміністративному
менеджменті, а саме розвиток гармонійних відносин людини, соціуму, природи. Виявлено,
що в основі концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку розвитку
адміністративного менеджменту - сфера розуму і духу, ядром якої слугує ноосферне
мислення управлінця. Мета дослідження - сформувати концецпію ноосферного мислення,
що представляє собою ключовий вузол ноосферогенезу. Методи – інформаціологічний і
синергетичний, що дають змогу проаналізувати таий складний феномен цивілізації, як
ноосферно-інформаційно-інноваційне управління. Важливим є ноосферне адміністрування
як сукупність таких процесів, у яких поєднуються три види еволюції – природна, соціальна і
власне діяльнісна, у центрі якої людина як міра всіх речей. Зроблено висновок, що для
формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного
менеджмету у сучасну епоху необхідно виробляти інноваційну та інформаційну
інфраструктуру, ноосферне мислення та ноокультуру управління.
15 Нікітенко В.О. Інформаційно-комунікативні технології у розвитку туристичного
бізнесу:глобалізаційний контекст / В . О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 69(1). - С. 130-135.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69%281%29__20
Розвиток інформаційно-комунікативних технологій у функціонуванні туристичного бізнесу
не втрачає актуальності. В статті дається аналіз концепції інформаційних комунікацій для
туристичного бізнесу, що розвиваються в умовах інформаційного суспільства і глобалізації.
Розкрито поняттєво-категорійний апарат інформаційних комунікацій для туристичного
бізнесу, що у значній мірі поглиблює концепцію інформаційних комунікацій.
Проаналізовано зарубіжний досвід становлення і розвитку інформаційно-комунікативних
технологій, націлених на інноваційний розвиток, що сприяє пошуку шляхів підвищення
ефективності роботи туристичного бізнесу. Зроблено акцент на розвиток інформаційного
суспільства, детермінованого інформаційно-комунікативними технологіями. Метод –
синергетичний, завдяки якому поглиблено розвиток інформаційнокомунікативних
технологій у нелінійному середовищі. Результат – сформовано концепцію
інформаційнокомунікативних технологій, що розкривають сутність і напрямки
інформаційно-комунікативного процесу завдяки упровадженню в управлінську діяльність
категорій «інформація» і «комунікація». Практичні рекомендації – сучасна управлінська
практика потребує підготовки бізнес-менеджерів, здатних працювати в комунікаційному
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середовищі, його поглиблювати і удосконалювати роботу туристичного бізнесу.

16 Воронкова В.Г., Кивлюк О.П., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О.Формування ноосферного
світогляду як основи інформаційно-інноваційно-ноосферного суспільства та ноосферної
економіки // Гілея.- К. : Вид-во «Гілея», 2017. – Вип. 122 – С. 159-162. Режим доступу:
http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=147
Актуальність теми дослідження в тому, що в у мовах інформаційного суспільства та
глобалізації формується новий тип економіки ноосферного типу, що побудований на
інтелектуальній компоненті, яка вимагає формування нового світогляду і свідомості.
Інтелектуальна компонента у сукупності складає «суспільний інтелект», який
накопичується інтелектуальною частиною суспільства і складає прорив у розвитку
інформаційно–інноваційного суспільства. Центральною проблемою дослідження є феномен
«суспільного інтелекту». Висувається гіпотеза, що в основі економіки, яка формується на
інтелектуальній компоненті, розвиток інтелекту як головного фактору інформаційного
суспільства. У зв’язку з цим висувається головна проблема ноосферного розвитку
суспільства, в основі якого головним фактором розвитку суспільства виступає інтелект як
головна рушійна сила суспільного розвитку. У статті обґрунтовується, що гармонійно
організоване суспільство виникає тоді, коли стратегія розвитку Природи і стратегія
розвитку Людства не суперечать один одному, а співпадають. Задача дослідження –
проаналізувати наукові основи виникнення ноосферної економіки як економіки
«суспільного інтелекту» в умовах інформаційного суспільства та глобалізації, в основі яких
освіта як головний фактор формування інтелектуальної економіки. Методологічною
основою наукового дослідження є синергетичний підхід, в основі якого коеволюція
розвитку природи і суспільства як головної тенденції розвитку людства у напрямі
цивілізованого розвитку, яка формується на основі понятійно–категорійного апарату
біфуркації, атрактор, емерджентність, траєкторія розвитку, і сприяє появі синергії
взаємодії. Робиться висновок, що коеволюція – це співрозвиток взаємодіючих елементів
єдиної системи, що розвиває і зберігає свою цілісність.
17 Воронкова В. Г. Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних
систем в умовах нестабільності / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Р. Андрюкайтене //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 70. - С.
20-28.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_70_4
В статті представлено умови саморозгортання глобалізованого світу як сукупності
складних соціальних систем в умовах нестабільності. Глобалізований світ як
саморозгортання складних ієрархічних систем в умовах невизначеності, інформаційної
стохастичності та «балансування на межі хаосу» є невід’ємною частиною підвищення
ефективності управлінської системи як єдиного цілого. Головна мета статті –
концептуалізація саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних
соціальних систем в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Термін
«саморозгортання» складних соціальних систем в умовах невизначеності та нестабільності
розкриває переходи якості від одного стану до іншого. Методологія – системний,
структурно-функціональний та синергетичний методи та підходи, що дозволяють
проаналізувати умови нестабільності та невизначеності.Синергетично-рефлексивна модель
управління як складної соціальної системи складається з сукупності нелінійних процесів,
зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості. В основі дослідження
представлено такі завдання : розкрити суть саморозгортання та його основні етапи;
визначити, яку роль відіграє аутопойезис у структуруванні соціальних систем як цілісних
одиниць. На основі запропонованих методів з’ясовано понятійно-категоріальний апарат,
необхідний для концептуалізації саморозгортання глобалізованого світу як сукупності
складних соціальних систем; проаналізовано синергетично-рефлексивну модель
управління, необхідну для вирішення проблем стохастичності, невизначеності та
«балансування на межі хаосу». Наукова новизна дослідження у виявленні шляхів
подолання неорганізованості, нестабільності, «балансування на межі хаосу» та переходу до
стабільного етапу розвитку соціальної системи. Це дозволяє зробити висновок, що в основі
саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем
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знаходиться аутопойезис, самореференція і самоорганізація, які виходять на вирішення
проблем невизначеності, інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу»

18 Бойко О. В. Концептуальна парадигма публічного управліня та адміністрування: теоретикометодологічні засади / О. В. Бойко, В. Г. Воронкова, О. О. Фурсін // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 70. - С. 151-163.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_70_20
В статті представлено формування парадигми публічного управління та адміністрування в
контексті теоретико-методологічних засад. Публічне управління та адміністрування
представлено як саморозгортання складних ієрархічних систем в умовах невизначеності,
інформаційної стохастичності та «балансування на межі хаосу». Головна мета статті –
концептуалізація саморозгортання публічного управління та врядування як складної
соціальної системи в умовах стохастичності та «балансування на межі хаосу. Методологія –
системний, структурнофункціональний та синергетичний методи та підходи, що
дозволяють проаналізувати умови нестабільності та невизначеності. Синергетичнорефлексивна модель управління як складної соціальної системи складається з сукупності
нелінійних процесів, зокрема динамічного хаосу як деякої зверхскладної упорядкованості.
В основі дослідження представлено такі завдання : визначити науку публічного управління
та адміністрування; дати аналіз ноосферноої концепції публічної сфери як єдності
економічної, соціальної і політичної сфер; схарактеризувати вплив факторів та загроз на
дільність публічної сфери; розкрити сутність синергетичної концепції самоорганізації
публічного управління та врядування. В результаті аналізу сформовано інноваційну
концепцію публічного управління та врядування як цілісної системи, що гармонійно
розвивається. Наукова новизна дослідження у виявленні шляхів подолання нестабільності
та переходу до стабільного етапу розвитку пубілчного управління та врядування. Це
дозволяє зробити висновок, що в основі ефективності публічного управління та
адміністрування - самоорганізація, яка виходить на вирішення проблем нестабільності.
Виявлено умови досягнення ефективності публічного управління та адміністрування як
складного соціального організму, що базується на синергетичних засадах розвитку.
19 http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_19.
В статті автори висвітлюють проблему соціалізації в контексті суспільного розвитку;
аналізуються теоретичні та практичні напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених з
проблем соціалізації; досліджують понятійнокатегоріальний апарат «соціалізації» та
«інтелектуально-професійної соціалізації». Процес становлення особистості розкриває
засвоєння людиною суспільно виробленого досвіду, відношення до світу, соціальних норм,
ролей, функцій; активне застосування цього досвіду самою людиною під кутом зору своїх
внутрішніх позицій, формування власного світогляду, реалізацію світогляду у власному
досвіді взаємодії з іншими людьми; участь і вклад людини в подальший розвиток духовних
цінностей. Соціалізація – це коли людина не тільки відтворює минуле знання, навіть і
20 Воронкова В. Г. Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти
інформаційного суспільства / В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Р. Андрюкайтене //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 68. - С.
33-48.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_68_5.
Мета статті – сформувати концецпію моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму,
направлену на подлання криз та ризиків, пов’язаних з інформаційною цивілізацією.
Великої актуальності набуває розробка поняттєво-категорійного апарату ноосферного
розвитку соціуму та його застосування до сучасності. Методи використання синергетичний та системний, що дозволяють виявити нові проблеми та глибоко
проникнути в соціальну та економічну дійсніть. Результат: в основі філософії ноосферного
управління – якісні гуманістичні характеристики управлінського процесу, перехід на
вищий щабель. Все це демонструє загальноцивілізаційний рівень, виражає універсальні
зв’язки і явища, що демонструють якісний розвиток сучасного соціуму в усіх сферах
життєдіяльності – економічній, політичній, соціальній, духовній. Висновок: ноосферна
освіта інформаційного суспільства та підготовка сучасного спеціаліста дозволяють
упроваджувати концепцію моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму завдяки
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конітивному управлінню та креативній, творчій особистості.

21 Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та
інформаціоналізму. – Humanities Bulletinof Zaporizhzhe State Engineering Academy. - 2016. №
64. - С. 32-43.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_5.
Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і
мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого
парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп‘ютерної мережі.
Розкривається, що комунікативне за своїм охопленням глобальне середовище
самоорганізується за принципом мережі, породжуючи феномен мережевого суспільства.
Виникненню нової глобальної інформаційної економіки сприяла поява нової організаційної
форми – мережевого підприємства. Робиться висновок, що нова економіка, яку очолює
сьогодні Інтернет-бізнес, є економікою, яку рухають інформаційні технології і яка
організована навколо комп‘ютерних мереж. Саме інформаційна економіка виступає
джерелом зростання продуктивності праці і створення багатства у вік інформації.
22 Воронкова В. Г. Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової
трансформації до Smart-суспільствa / В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Р. Андрюкайтене //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 67. - С.
13-27.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_67_3.
В статті предметом, темою і метою роботи є концептуалізація становлення і розвитку
нового типу суспільства – smart-суспільства, що розвивається в сучасну епоху
інформаційної революції. В статті використовується системна методологія для аналізу
складних проблем концепції розвитку проектно-орієнтованого бізнесу від інформаційного
до smartбізнесу та проаналізовано поняттєво-категорійний апарат концепції розвитку
проектно-орієнтованого бізнесу. Визначено сутність проектно-орієнтованої організації та її
призначення в умовах переходу від інформаційної сутності до smart-організації в умовах
цифрової трансформації. Приведено приклад застосування технологій smart-cтаффінгу в
організаціях, що свідчить про ускладнення пошуку персоналу для роботи в
смарторганізаціях в умовах цифрової трансформації суспільства в епоху Інтернет.
23 http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_65_3
Представлено аналіз концепції гуманістичного менеджменту, розкриваються його
проблеми і на цій основі розробляються шляхи і напрямки підвищення ефективності
гуманістичного менеджменту. Гуманістичний менеджмент представляє собою новий тип
управлінської діяльності, яка повинна бути направлена на вирішення проблем
соціоантропологічного характеру. Розроблено нову управлінську парадигму
гуманістичного менеджменту, яка включає принципи гуманізму і людиноцентризму і
формується на основі науки, культури, освіти і нових управлінських технологій. Зроблено
висновок. що концепція гуманістичного менеджменту базується на антропологічних
засадах, які представляють сукупність ідей гуманізму, які сприяють людському розвитку.
24 Воронкова В. Г. Концептуалізація інформаційно-комунікативного менеджменту в контексті
нелінійно-синергетичної методології / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької
державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 66. - С. 13-25. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_66_3
В статті представлено концептуалізацію інформаційно-комунікативного розвитку
сучасного соціуму як нової парадигми розвитку цивілізації ХХІ століття. Розроблено нову
управлінську парадигму інформаційно-комунікативного менеджменту, що пов’язана з
інформаційною революцією, яка здійснює революційний вплив інформаційнокомунікативних технологій (ІКТ) на всі сфери життєдіяльності суспільства. Розкрито
поняття «інформаційно-комунікативного менеджменту» та його складові. З’ясовано простір
інформаційно-комунікативного менеджменту як інформаційну форму підтримки процесів і
функцій, що домінують в організації інформаційно-орієнтованого типу. Обґрунтовано
напрями оптимізації інформаційно-комунікативного менеджменту в організації
інформаційно-орієнтованого типу, розвиток якої детермінується інформаційною культурою.
25 Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю. Саморозгортання організації як складної ієрархічної
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системи в умовах стохастичності інформаційного суспільства.- К : «Видавництво «Гілея»,
2016. – Вип.111.- С. 143 – 148.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_111_38
Розглядаються соціально–філософські засади саморозгортання складних ієрархічних
систем в умовах невизначеності, що проявляються в умовах стохастичності інформаційного
суспільства та мережевої економіки. Саморозгортання організації як складної ієрархічної
системи демонструє переходи якості від одного стану до іншого, як в умовах онтогенезу,
так і філогенезу соціальних систем. Це дозволило зробити висновок, що в основі
саморозгортання знаходяться аутопоезис, самореференція і самоорганізація, які виходять
на вирішення проблем синергетичної парадигми: 1) нелінійності розвитку; 2)
багатоваріантності чи альтернативності розвитку; 3) здатності соціальної системи
організації до якісного стрибка в умовах невизначеності за рахунок її самоорганізації.

26 Максименюк М. Ю. Кризові й конфліктні ситуації "нового покоління" у сучасному
поліетнічному соціумі та спроби їх подолання / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 64. - С. 260-271.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_25
В статті дається кризових й конфліктних ситуацій «нового покоління» у сучасному
поліетнічному соціумі та спроби їх подолання. Для досягнення цієї мети проаналізовано
логіку розгортання кризових й конфліктних ситуацій «нового покоління» у сучасному
поліетнічному соціумі в епоху глобалізації причини впливу етнонаціональних та
регіональних факторів на перебіг конфліктів в Об’єднаній Європі, а саме, головним чином
мовних, міжрелігійних, міжконфесійних, економічних і територіальних; обгрунтовано
сутність процесів глобалізації та прояви нового типу конфліктів; виявлено еволюцію у
поглядах на конфлікти від традиційного «класичного» типу до нових форм миротворчих
операцій, які мають часто багатокомпонентний характер.
27 Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування // Гілея : науковий
вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво
«Гілея», 2016. – Вип.106 - С. 206-216.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_106_51
Розкриваються теоретико–методологічні засади публічного адміністрування, які зводиться
до пояснення поняттєво–категорійного апарату публічного адміністрування, еволюції
поняття, зарубіжного досвіду розвитку публічного адміністрування. Оскільки метою
органів публічного врядування є комплексний соціально–економічний розвиток
відповідних територіальних громад, то саме взаємодія органів влади на місцевому рівні
визначає ефективність реалізації публічного управління в різних сферах – економічній,
соціальній, політичній у контексті їх єдності. Ноосферно–духовна концепція публічної
сфери проголошує однією з своїх цілей формування публічного адміністрування як
мистецтва управління державою, що являє собою сукупність державних (публічних цілей),
направлених на вироблення ефективних управлінських механізмів, життєво важливих
відносин між державами, народами, націями, різними соціальними верствами суспільства
28 Максименюк М. Ю. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як
різновиду складної соціальної системи і взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 66. - С.
266-278.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_66_27
В статті представлено концептуалізацію парадигми інформаційно-комунікативного
суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії. Показано умови
виникнення інформаційно-комунікативного суспільства як складної соціальної системи;
з’ясовано характеристику інформаційно-комунікативного суспільства на прикладі аналізу
складної соціальної системи, яку досліджував Т.Парсонс; виявлено критерії суспільства як
цілісної системи та її характеристику; з’ясовано сутність мережевої організації як
різновиду складної соціальної системи та взаємодії; виявлено критерії, що сприяють
інтенсифікації інформаційного виробництва, в контексті якого розвивається мережева
організація.
29 Максименюк М. Ю. Концептуалізація маркетингу соціальних послуг в умовах
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інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки / М. Ю. Максименюк //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 67. - С.
182-190.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_67_19
В статті з’ясовано умови формування концепції маркетингу соціальних послуг; виділено
складові компоненти концепції маркетингу соціальних послуг; накреслено шляхи і
напрями підвищення ефективності концепції маркетингу соціальних послуг в умовах
інформатизації та інтелектуалізації, які є основою формування інтернет-економіки;
представлено аналіз розвитку концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інтернет
економіки, що сформувалася на основі інформатизації та інтелектуалізації. Зроблено
висновок, що сучасна концепція соціального маркетингу виступає важливим і принципово
новим підходом до урегулювання соціальних змін і соціальних процесів у демократичному,
ринковому суспільстві. Її можна пролонгувати на сферу державного та регіонального
управління, організації політичної діяльності тощо.

30 Соснін О.В., Воронкова В.Г. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи
потреба часу? – Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - №
60. - С. 13-24.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_60_3.
Розробка концепцій функціонування інформаційного суспільства стає найважливішою
задачею суспільно-політичного розвитку сучасної держави, яка має бути
конкурентоспроможною, інноваційною, технологічно оснащеною, націленою на розвиток
науки, освіти, культури. Розкривається сутність нової глобальної інформаційної
економіки,яка сприяє поява нової інформаційної форми – мережевого підприємства, яке
характеризується гнучким виробництвом, новими системами управління, організаціями,
що базуються на горизонтальній, а не на вертикальній моделі. Дається аналіз того, що
інформаційна революція, яку ще називають комп’ютерною, розпочавшись з появи першого
персонального комп’ютера, принципово змінила образ життя і характер праці людей в
більшості країнах світу.
31 Воронкова В.Г. Философия информационного общества в контексте глобализационных
процессов современности. - HumanitiesBulletinofZaporizhzheStateEngineeringAcademy. 2015.
- № 61. - С. 13-23.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_61_3.
В статье раскрыты основные пути становления и развития информационного общества, в
контексте которого происходит формирование информационной культуры, которая
навязывает свои развития стандарты и требует успешной адаптации человека к данному
виду социума. Проанализирвоаны основные модели информационного общества –
американская, сингапурская, финская, а также проблемы информационного общества,
которые касаются вирутальной культуры. Особое внимание уделено становлению
информационного общества в Украине и путей повышения его эффективности
32 Максименюк М. Ю. Філософські засади публічного адміністрування / М. Ю. Максименюк //
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 61. С.206-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_61_23.
В статті розкриваються теоретико-методологічні засади публічного адміністрування, які
зводиться до пояснення поняттєво-категорійного апарату публічного адміністрування,
еволюції поняття, зарубіжного досвіду розвитку публічного адміністрування. Оскільки
метою органів публічного врядування є комплексний соціальноекономічний розвиток
відповідних територіальних громад, то саме взаємодія органів влади на місцевому рівні
визначає ефективність реалізації публічного управління в різних сферах – економічній,
соціальній, політичній у контексті їх єдності. Ноосфрно-духовна концепція публічної сфери
проголошує однією з своїх цілей формування публічного адміністурвання як мистецтва
управління державою, що являє собою сукупність державних (публічних цілей),
направлених на вироблення ефективних управлінських механізмів, життєво важливих
відносин між державами, народами, націями, різними соціальними верствами суспільства.
33 Нікітенко В. О. Геокультурні цінності як головний концепт викладання іноземної мови / В.
О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2015. Вип.
61. - С. 224-238.Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpgvzdia_2015_61_24.
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В статті дається аналіз поняття «геокультурні цінності», яке ми використовуєимо при
викладанні іноземної мови. Завдання даної статті полягає у виокремленні поняття
«геокультурні цінності» як головного концепту даного дослідження. Це потрібно для того,
щоб сформувати проблемне поле і визначитись з світоглядним, ідеологічним і
методологічними підходами до його вивчення, а також з інструментарієм
науковопошукової роботи. Зазначимо, що тут можливі варіанти інтерпретації головного
концепту, наприклад, «геоцінності культури» або «цінності геокультури». Ми виходимо з
того, що головний концепт – «геокультурні цінності», утримує у собі усю таємницю
досліджуваної проблеми, і складається, як мінімум, з трьох складових частин, а саме сенсів
термінів: а) «цінності»; б) «культура» і в) «гео».

34 Соснін О.В., Воронкова В.Г. Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як
цивілізаційної парадигми ХХІ століття. – Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State
Engineering Academy. - 2015. - № 62. - С. 24-31.Режим доступу: - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_4.
Мета статті полягає у науковому пізнанні інформаційно-комунікативного розвитку соціуму
як цивілізаційної парадигми ХХІ століття, для чого проаналізовані підходи до аналізу того
виду соціуму, який отримав назву інформаційного. Інформаційний тип соціуму
детермінований інформатизацією життя, викликаного інформаційно- комп’ютерною
революцією. Для аналізу цього складного феномена застосовано інформаціологічний і
синергетичний підходи та виявлено результати, що інформаціологічний, так і
синергетичний підходи приводять до розуміння інформаційно- комунікативної єдності світу
як цивілізаційної парадигми. Остання породжує аутопоетичну (самоорганізаційну)
систему, в основі якої формуються механізми самоорганізації соціуму.
35 Максименюк М.Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні
засади / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. - 2015. - Вип. 62. - С. 147-157.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015.
В статті дається аналіз концепції стратегічного менеджменту як адаптації компаній до змін
зовнішнього середовища, щоб зберегти досягнуті позиції і виробити стратегії «закріплення
на завойованому плацдармі», сприяти просуванню на нові ринки і розробці нових видів
продукції. Розглянуто теоретико-праксеологічні засади стратегічного менеджменту в
умовах формування нової моделі економічного розвитку; досліджено концептуальну
парадигму стратегічного менеджменту та його поняттєвокатегоріальний апарат;
обґрунтовано напрямки удосконалення стратегічного менеджменту в умовах модернізації
сучасного суспільства, глобалізації, конкурентоспроможності.
36 Нікітенко В.О. Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі
вивчення соціогуманітарних наук / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької
державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 62. - С. 170-181.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_18.
В статті дається аналіз методики викладання геоцінностей у процесі вивчення
соціогуманітарних наук, зокрема таких як, соціальна філософія, культурологія, психологія,
соціологія, історія та інші, які мають ряд підрозділів і субструктурних елементів
соціогуманітарних наук. Кожна з вище перерахованих наук вивчає свої специфічні
особливості геокультури, яка об’єднує іноземних студентів, проте вносить свій певний
національний колорит. Саме культура є тим об’єднавчим механізмом, який може
згуртувати іноземних студентів і інтегрувати їх у певну спільноту.
37 Воронкова В.Г. Куцепал С. В. Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи
Інтернету: концептуалізація та тенденції. – Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State
Engineering Academy. - 2015. - № 63. - С. 13-20.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_18.
В статті дається аналіз умов формування спеціаліста інформаційного суспільства та епохи
Інтернету, викликаного необхідністю техномеритократичної культури, укоріненої у світі
університетської науки та спроможності поширювати силу інформації всією цариною
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дослідницької науки. Розроблено поняття «спеціаліст» епохи інформаційного суспільства,
що асоціюється з розвитком людського (соціального, інтелектуального) капіталу та
включає також міру втілених у професії здібностей, творчих можливостей, базової освіти,
кваліфікації, досвіду, здатності приносити організації (підприємству) додаткову вартість,
яка сприяє зростанню як особистостіпрофесіонала, так і організації в цілому. Зроблено
висновок, що формування концепції спеціаліста інформаційного суспільства формується на
основі техномеритократичної культури інформаційного суспільства, що готує нову верству
спеціалістів-нетократів (М.Кастельс), здатних працювати в умовах Інтернет-галактики.

38 Максименюк М. Ю. Організації як об’єкт публічного адміністрування:
теоретикометодологічні виміри / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької
державної інженерної академії. - 2015. - Вип. 63. - С. 234-248.Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_63_26.
Мета наукового дослідження – теоретико-методологічні засади організації як об’єкт
публічного адміністрування. В результаті даного аналізу виявлено сутність організації як
складного соціального та економічного феномена; з’ясовано умови побудови організацій,
формування інноваційного типу організацій, інноваційної людини, організації, яка б стала
інструментом перетворень у суспільстві. В статті розкрито сутність міждисциплінарного
підходу, що отримав назву «організаційного розвитку», в основі якого уявлення про
організацію як соціотехнічну систему, та проаналізовано теорії організації, в основі яких
еволюція розвитку організацій та їх організаційні структури. Методи - системний метод і
системний підхід до аналізу організації як об’єкт адміністрування та вплив системного
методу і підходу на діяльність організації. Результат – організації як об’єкт адміністрування
представлено як складні соціотехнічні системи, що потребують сучасних управлінських
підходів управління організацією, що відповідають перетворенням у суспільстві. Висновки –
керівники повинні оволодіти теорією управління сучасними організаціями, щоб сприяти
прогресу організацій.
39 Андрюкайтнене Регина, Воронкова В. Г., Кивлюк О. П. Никитенко В. А. Становление и
развитие smart-общества как высокоразумного, высокотехнологического,
высокоинтеллектуального // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії. - 2017. - Вип. 71. - С. 17-25.vestnikzgia.com.ua
Актуальність дослідження smart-філософії розглядається в площині еволюції суспільства
від індустріального до постіндустріального, і від інформаційного до smart-суспільству.
Представлено концептуалізацію вимірювань smart-суспільства як розумного,
інноваційного, інтелектуального, високотехнологічного.
40 Нікітенко В. О. Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної
засади розвитку інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної
інженерної академії. - 2017. - Вип. 71. - С. 68-75. vestnikzgia.com.ua
Актуальність дослідження в тому, що представлено концептуалізацію методологічних
засад інформаційно-комунікативного процесу. Постановка завдання – стаття відображає
найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати сутність і значення інформаційнокомунікативного процесу для подальшого розвитку інформаційного суспільства.
Методологія розглядається як модель ідеального знання та програма (алгоритми)
діяльності пізнання інформаційно-комунікативного процесу.
41 Воронкова В.Г. Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя /
В.Г.Воронкова // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред.. проф. В. М.
Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2015.- Вип.100 (9).- С.91-97 Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_26.
Адміністративна діяльність як об'єкт саморефлексії керівника Дається аналіз
адміністративної діяльності як самосвідомості, самодіяльності, самоактуалізації людини, в
основі якої проявляється високий рівень свідомості та відповідальності керівника, що в
цілому представлено категорією «саморефлексія». У статті виділяються два підходи до
адміністративної діяльності як саморефлексії: 1) саморефлексія як спосіб індивідуального
самосвідомості; 2) саморефлексія як спосіб суспільного самопізнання.
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42 Максименюк М.Ю. Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні
засади /М.Ю.Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. - №62 – С. 147-157 Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2015_62_16..
В статті дається аналіз концепції стратегічного менеджменту як адаптації компаній до змін
зовнішнього середовища, щоб зберегти досягнуті позиції і виробити стратегії «закріплення
на завойованому плацдармі», сприяти просуванню на нові ринки і розробці нових видів
продукції. Розглянуто теоретико-праксеологічні засади стратегічного менеджменту в
умовах формування нової моделі економічного розвитку; досліджено концептуальну
парадигму стратегічного менеджменту та його поняттєвокатегоріальний апарат;
обґрунтовано напрямки удосконалення стратегічного менеджменту в умовах модернізації
сучасного суспільства, глобалізації, конкурентоспроможності.
43 Постол О.Є.Трансформації ціннісно-смислових патернів політичної культури / А.А.Постол,
О.Є.Постол // Гілея: науковий існик: збірник наукових праць / гол. ред. В.М.Вашкевич.- К.:
Видавництво:»Гілея», 2015- Вип.95 (№4).- С.352-356.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_95_90
Політологічній рефлексії піддається феномен політичної культури; аналізується семантика
поняття патерн політичної культури та з’ясовується його потенціал як наукового підходу в
дискурсі сучасних політичних трансформацій; розглядається загальність всіх елементів
політичної культури, спираючись на їх стійкість та складність; визначається аксіологічна
мережа патернування політичних процесів через врахування особливостей формування
української політичної нації.
Додаток 4. Анотації українською мовою монографій, що наведені у Таблиці 5
№

Назви монографій та їх анотації

1 Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний
і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової,
Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни
Андрюкайтене.
У монографії представлено концептуальний аналіз публічного управління та
адміністрування, предметом вивчення якого є аналіз економічних, соціальних та
політичних процесів, що відбуваються в публічній сфері, а об'єктом теоретикометодологічні і методичні основи управління в публічній сфері в умовах інформаційного
суспільства. У монографії представлено вітчизняний і зарубіжний досвід публічного
управління та адміністрування, представлений досвідом європеїзації публічного
управління та адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи, а
також вплив цього процесу на публічне управлінням та адміністрування в Україні. У
монографії представлено досвід Литви, яка демонструє європейський рівень публічного
управління та адміністрування на основі реалізації на практиці принципів "доброго
управління", що є ефективним досвідом публічного управління та адміністрування.
Монографія призначена для фахівців, працівників публічного управління та
адміністрування, науковців, педагогів, студентів та магістрантів, всіх тих, хто зацікавлений
в окресленому колі проблем, що аналізуються.
2 Соснін О.В., Воронкова В.Г.Концептуалізація взаємовідносин «людина-суспільство»,
«суспільство-людина», «людина-природа» у просторі мінливого інформаційнокомунікативного простору // ІДЕЯ І ДІЯ: погляд Ф./П./П./С./ : колективна монографія : / За
заг. ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 196 с.
– С.141-153.
Мета наукового дослідження – концептуалізація проблем людини і суспільства, суспільства
і людини, людини і людини, що розвиваються в мінливій сфері інформаційного простору.
Проблеми людини отримали своє подальше вивчення, є дискусійними і не розділяються
всіма вченими. Аналізуються сучасні концепції взаємовідносин «людина–суспільство»
відомих філософів, що сприяли розгортанню проблем людини на початку ХХІ століття.
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Особлива увага приділяється аналізу взаємодії людини і соціуму як своєрідної іманентної
суперечливості глобального інформаційно-комунікативного соціуму. З метою аналізу цього
складного феномена застосовано інформаціологічний і синергетичний підходи та
виявлено, що інформаціологічний, так і синергетичний підходи приводять до розуміння
інформаційно-комунікативної єдності світу як цивілізаційної парадигми. Представлено
умови формування цілісності особистості як результат динамічної (нестійкої) рівноваги в
системі «особистість–суспільство», проте ця рівновага постійно перебуває під загрозою
порушення внаслідок тих змін, які відбуваються в суспільстві.

3 Воронкова Валентина. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної
парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та
праксеологічні виміри. - Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад.- Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017.
- 292 с.
Монографія спрямована на концептуалізацію становлення інформаційного суспільства як
цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в контексті теоретико-методологічних
та праксеологічних вимірів. В монографії розглядаються науково-методологічні підходи до
становлення і розвитку інформаційного суспільства, досліджуються шляхи формування
інформаційного суспільства у розвинутих країнах Заходу і Сходу, вплив інформаційного
суспільства на розвиток людського капіталу та креативної особистості. Особлива роль
приділена глобалізації, в контексті якої відбувається становлення і розвиток
інформаційного суспільства в світі та Україні та вплив глобалізації на формування
інформаційної парадигми суспільства.
4 Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності
розвитку: [колективна монографія] / За ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової //
Запоріжжя: Запоріз. держ. інж. акад.- Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2017.- 272 с.
Монографію «Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та
закономірності розвитку» підготовлено як результат виконання завдань НДР, затвердженої
Міністерством освіти і науки України «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми сучасного українського суспільства в умовах
глобалізації» 0115U002343 (2015-2017). В монографії висвітлено теоретико-методологічні,
концептуальні та праксеологічні засади становлення і розвитку інформаційного
суспільства в Україні та світі. Особлива увага приділена питанням еволюції від homo
sapiens до homo informaticus в контексті антропологічних вимірів, управлінню науковоосвітнім простором інформаційного суспільства, еволюції та інформаційного суспільства в
«суспільство знань» та закономірностям становлення smart-суспільства. В монографії
використано синергетичну методологію для аналізу інформаційного суспільства як
нелінійного середовища. Рекомендовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та
магістрантам, усім, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку інформаційного
суспільства в Україні та світі.
5 Voronkova, Valentina, Nikitenko, Vitalina, Maksimenyuk, Marina.The object of human
dimension as an anthropological paradigm of european philosophy / Transformations in
contemporary society: social, economic and humanitarian aspects / Трансформації в сучасному
суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти / Польща, Ополе, 2017. –
P.136-142.
Об’єктом дослідження є антропологічна парадигма людського виміру суспільства.
Предметом дослідження є сприйняття людського виміру як антропологічний аспект
гуманістичного управління, що базується на взаємозв’язку людини, уряду, суспільства. Ця
стаття описує еволюцію поглядів на людину у контексті антропологічної основи
гуманістичного управління. Відмічається, що тенденції розвитку філософськоантропологічних вчень про гуманістичне управління базуються на людському сприйнятті
антропологічних аспектів людини, що є основоположними у європейській філософії.
6 Управління проектами: монографія / За ред. В.Г.Воронкової. - РВВ ЗДІА, 2015. 324 с.
Монографія «Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід» представляє собою
самий сучасний напрямок наукових досліджень, який ще недостатньо розроблений в
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зарубіжній і вітчизняній літературі. Розглядаються перспективи розвитку управління
проектами у міжнародному контексті на прикладі України і Литви (Marijampolė, Lietuva). У
монографії досліджуються особливості управління проектами у публічному управлінні,
зокрема, в сфері адміністративних послуг і на підприємствах, акцентується увага на
розвитку сучасних концепцій управління проектами в контексті планування та виконання
проектних дій, зокрема такі питання, як маркетинг в управлінні проектами, стратегічний
менеджмент в розвитку проектно-орієнтованих організацій та дій, економічне
обґрунтування проектів, логістичне обґрунтування управління проектами, його
моделювання і прогнозування. Монографія розрахована на студентів, магістрантів,
аспірантів, управлінців, всіх, хто цікавиться проблемами управління проектами в умовах
глобальної трансформації.

7 Глущевський В.В. Адаптивні механізми в системах управління підприємствами:
методологія і моделі. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2016. 352 с.
У монографії розглянуто проблематику системного моделювання механізмів управляння
підприємствами. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади економіко-математичного
моделювання систем управління підприємствами як синтез положено, закномірностей і
принципів загальної теорії систем і системного аналізу, процесного, ситуаційного,
проактивного та інших підходів до управління. Окреслено теоретико-методологічний,
методичний, інструментальний та модельний рівні концепції моделювання систем
адаптивного управління підприємствами на основі принципів стратифікації, застосованих
до загальної моделі підприємства, яка представлена множиною структурних,
функціональних та інформаційних моделей. Для викладачів, наукових працівників,
аспірантів, студентів, спеціалістів, які займаються проблемами в галузі економікоматематичного моделювання управлінських процесів підприємства. ІSBN
978-966-414-221-9.
8 Воронкова В. Г., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О., Муц Луай Файсал. Публічне
адміністрування у проблемному полі викликів інформаційного суспільства: теоретикометодологічні виміри: колективна монографія // Час вибору: виклики інформаційної епохи:
// За заг. ред. О.А. Івакіна, Д. В. Яковлева.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С.
386-404.
У статті розкрито основні теоретичні аспекти публічного адміністрування, у контексті яких
виділено основні мегатренди та маркери, що свідчать про головні тенденції сучасного
глобалізаційного розвитку і проаналізовано теоретико-методологічні засади публічного
адміністрування. Виявлено понятийво-категорійниіі апарат публічного адміністрування,
дискусійні погляди на його сутність, еволюцію поняття, зарубіжний досвід розвитку
публічного адміністрування. Оскільки метою органів публічного врядування є
комплексний соціально-економічний розвиток відповідних територіальних громад, то саме
взаємодія органів влади на місцевому рівні визначає ефективність реалізації публічного
управління в різних сферах -економічній, соціальній, політичній у контексті їх єдності.
Зроблено висновок, що ноосферио-духовна концепція публічного адміністрування як
управління суспільством проголошує однією зі своїх цілей мистецтво управління
державою, що являє собою сукупність державних цілей, спрямованих на вироблення
ефективних управлінських механізм, керівництво державою па основі моралі, розуму та
справедливості.
9 Соснін О. В., Воронкова В. Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації // Час вибору
: виклики інформаційної епохи: колективна монографія. / За заг ред. О.А. Івакіна, Д. В.
Яковлева.- Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С.344-359.
Мета дослідження полягає в науковому тіпанні інформаційно-комунікативного розвитку
соціуму як цивілізацінної парадигми XXI століття та мережі Інтернет як головного виклику
глобалізації, для чого проаналізовані підходи до аналізу того виду соціуму, який отримав
назву інформаційного. Інформаційний тип соціуму детермінований інформатизацією
життя, викликаного інформаційно-комт 'ютерною революцією. Для аналізу цього складного
феномена застосовано інформацціологічний і синергетичний підходи, у результаті чого
виявлено, що як інформаціологічнии, так і синергетичний підходи приводять до розуміння
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інформаціонно-комунікативної єдності світу як цивілізаційної парадигми. Остання
зумовлює аутопоетичну (самоорганізаційну) систему, в основі якої формуються механізми
самоорганізації соціуму. У дослідженні проаналізовано роль мережі Інтернет як головної
рушійної сит цивілізації.

10 Воронкова В.Г., Соснін О.В., Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Філософія інформаційнокомунікаційного суспільства: теоретико-методологічний контекст/ за ред. д. філос. н.,
проф. В. Г. Воронкової. - Запоріжжя, РВВ ЗДІА.- 276 с.
Монографія «Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретикометодологічний контекст» представляє собою сучасний напрямок наукових досліджень,
який ще недостатньо розроблений в зарубіжній і вітчизняній літературі. В монографії
досліджуються особливості формування та еволюції глобального інформаційнокомунікативного суспільства та перспективи його розвитку. Розглянуто соціальнополітичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри глобального
інформаційно-комунікативного суспільства як цивілізаційної парадигми сучасної України.
Монографія є результатом виконання НДР, затвердженої Міністерством освіти і науки
України «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної
парадигми сучасного українського суспільства в умовах глобалізації 0115U002343
(2015-2017 рр.).
11 Постол О.Є. Посткласичні ідеологічні трансформації: монографія/ Олена Постол. – К.: ВЦ
«Академія», 2015.- 288с.
У монографії проаналізовано еволюцію ідеології як соціального явища і важливої категорії
сучасної політичної науки. На основі дослідженим існуючих наукових підходів розкрито
процес трансформації класичних течій політичної ідеології в модифікації — глобалізм,
лівий радикалізм, фемінізм, екологізм, правий екстремізм, а також охарактеризовано
новітні ідеологічні прояви — постмодернізм, альтерглобалізм і транегуманізм. Адресована
науковцям, які досліджують проблеми ідейнополітичного забезпечення модернізації і
становлення демократії. Прислужиться викладачам вищих навчальних закладів,
аспірантам, студентам й усім, хто цікавиться питаннями новітніх політичних
трансформацій.
Додаток 5. Анотації захищених кандидатських і докторських дисертацій виконавцями проекту,
що наведені у Таблиці 7
№

Назви дисертацій та їх анотації

1 Постол О.Є. Посткласичні політико-ідеологічні течії та їх роль в умовах соціальних змін
кінця ХХ- початку ХХІ століття. - Рукопис.- Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.03 - політична культура та ідеологія. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.- Київ, 2015 ( 12 лютого
2016) (науковий керівник - д. політ. н., проф. Горбатенко В.П.).
У роботі здійснено комплексне політологічне дослідження стану, динаміки і засобів
реалізації у політико-культурному просторі посткласичних ідеологічних течій та їх ролі в
умовах соціально-політичних змін кінця ХХ – початку ХХІ століть. Запропоновано авторське
бачення посткласичних ідеологічних течій та рухів як своєрідної відповіді на кризу
традиційних ідеологій. Класифіковано основні різновиди сучасних ідеологій, зокрема,
проаналізовано сутнісні особливості формування і соціального впливу різних типів
ідеологій: 1) неокласичних (неоліберальних, неоконсервативних, неокомуністичних,
неонаціоналістичних, осучаснених соціал-демократичних); 2) ранніх посткласичних
(глобалізму, лібертаризму, комунітаризму, «нових правих», фемінізму, лівого радикалізму,
релігійного фундаменталізму, правого екстремізму); 3) новітніх посткласичних
(екологізму, альтерглобалізму, трансгуманізму). Визначено спільні риси й відмінності
ідеологій лівого радикалізму і правого
2 Нікітенко В.О. Геокультурні цінності у проблемному полі філософської антропології: досвід
теоретичної концептуалізації і практичної реалізації» зі спеціальності 09.00.04 –
філософська антропологія, філософія культури (науковий керівник – д.ф.н., проф.
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Воронкова В.Г.) на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук у
Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди на засіданні
вченої ради Д 64.053.07 за адресою: 61002, м.Харків, вул.Артема, 29. (25 квітня 2014 р.).
У дисертації аналізується антропологічні виміри планетарної спільноти, що мас три
важливі сегменти: загальнолюдські, регіональні і етнонаціопальні цінності. їх
функціонування дегерміиуе інтеграційно-дезінтеграційні процеси, що знаходяться у
протистоянні один з одним і породжують суперечливі тенденції глобалізації і глокалізації
світової спільноти. Загальнолюдські цінності виступають джерелом аіпропологічної та
аксіологічної взаємодії цнвілізаційних гілок і чинником становлення світової економіки,
світового громадянського суспільства і світового уряду. Регіональні і етнонаціопальні
цінності, навпаки, г джерелом глокалізації і чинником дезінтеграції взаємодії
цнвілізаційних гілок. На їх протистоянні сформувалось низка зон силового протистояння
держав, їх соціально-скономічних та організаційно-політичних утворень, що конфліктують
між собою. Україна, як суб'єкт міжнародних відносин, потрапила у лімізроф Європи і тому
не може повноцінно бути учасником світових і європейських процесів, оскільки має
спотворений власний цивілізапійний код, керівництво країни та еліта не розуміють
глибину світових тенденції, а в українському суспільстві, де так і не сформувались усталені
демократичні інститути, норми і правила, поширюються ще й тоталітарні технології
менеджменту.

3 Максименюк М.Ю. Вплив етнонаціональних та регіональних відносин на розвиток
поліетнічного соціуму зі спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії
(науковий керівник – д.філсоф.н., проф. Воронкова В.Г.) на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному
університеті імені Григорія Сковороди на засіданні вченої ради К27.053.04 за адресою: вул
Сухомлинського,30, м.Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401 ( 23 січня 2015
року).
Дисертація присвячена соціально-філософському аналізу впливу етнонаціональних
конфліктів на розвиток поліетнічного соціуму в контексті сучасних цнвілізаційних
тенденцій. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади аналізу етнонаціональних
конфліктів в умовах сучасних цнвілізаційних тенденцій, зокрема представлено соціальнофілософський дискурс розвитку поліетнічного соціуму в умовах сучасних цнвілізаційних
тенденцій; розкрито наукові підходи до вивчення інтересів етнічних груп у контексті
поліетнічного соціуму; методологічні засади аналізу типології етнонаціональних конфліктів
у сучасну епоху. У роботі розкрито саморозгортання етнонаціональних конфліктів у
контексті розвитку сучасного поліетнічного соціуму, а саме, виявлення шляхів подолання
причин етнонаціональних конфліктів як рушійної сили розвитку поліетнічного соціуму;
механізм саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційнодезорганізаційних процесів; виявлено фактори, стратегії і методи урегулювання
етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних цнвілізаційних тенденцій. У роботі
виявлено детермінанти оптимізації розвитку поліетнічного соціуму як результат подолання
сучасних етнонаціональних конфліктів, виявлено місце і роль українського
етнонаціонального фактора у стабілізації поліетнічного соціуму Об'єднаної Європи і світу;
напрями та шляхи подолання етнонаціональних конфліктних ситуацій в умовах
становлення інформаційно-культурної єдності світової спільноти.
4 Осипенко Л. О. Вплив інформаційно-комунікативного процесу на розвиток соціальної
організації в умовах нестабільності зі спеціальності 09.00.03 - соціальна філософія та
філософія історії (науковий керівник – д.філсоф.н., проф. Воронкова В.Г.) на здобуття
наукового ступеня кандидата філософських наук Переяслав-Хмельницькому державному
педагогічному університеті імені Григорія Сковороди на засіданні вченої ради К27.053.04
за адресою: вул Сухомлинського,30, м.Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.
(09 червня 2015 р.)
Дисертаційне дослідження присвячено концептуалізації впливу інформаційнокомунікативного процесу на розвиток соціальної організації в умовах нестабільності. На
основі комплексного, системного аналізу розглянуто вплив інформаційно-комунікативного

39

№

Назви дисертацій та їх анотації
процесу на розвиток соціальної організації як предмет соціально-філософського
дослідження; розкрито наукові засади впливу інформаційно-комунікативного процесу на
розвиток соціальної організації; визначено методологію дослідження впливу інформаційнокомунікативного процесу на розвиток соціальної організації. З'ясовано комунікаційне
середовище соціальної організації, сутність, зміст, моделі і види комунікацій, їх функції та
виявлено специфіку впливу інформаційно-комунікативного процесу на соціальні організації
відкритого типу в умовах нестабільності; сформовано концепцію впливу інформаційнокомунікативного процесу на розвиток соціальної організації як цілісної соціокультурної
системи. Проаналізовано вплив інформаційно- комунікативного процесу на соціальну
організацію як складну систему та змодельовано саморозгортання впливу інформаційнокомунікативного процесу на соціальні організації в умовах інформаційного суспільства;
спрогнозовано напрями оптимізації впливу інформаційно-комунікативного процесу на
соціальні організації в умовах нестабільності.
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