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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Особливості формування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку 

сучасного світу має чималу актуальність, так як ключове завдання, 
 
що постає перед Україною,- це підготовкакогорти 

високопрофесійних підприємців, що є основою розвитку 

креативної економіки. Креативна економіка нами визначається як 

концепція, яка динамічно змінюється і ґрунтується на креативності 

особистості та її активах, здатних генерувати вплив на економічне 

зростання і розвиток, так як в її основі розвиток людського 

(соціального, інтелектуального) капіталу. 
 

Дана монографія базується на переосмисленні накопиченого 

мною досвіду, зокрема теоретичної побудови та наукових доказів, 

які підтримують оновлену модель концепції підготовки та 

розвитку креативних підприємців, що починають формуватися з 

сім’ї і закінчуючи ВНЗ, що формують людину економічну 

(людину-підприємця) з її практичними навичками в умовах 

глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу – 
 
інформатизації, глобалізації, інтелектуалізації сучасного 

суспільства, перетворення знання на ключовий ресурс розвитку, 

глобалізації конкуренції, що базується на створенні наукоємних і 

знаннєвих продуктів та послуг. 
 

Це монографічне дослідження слугує новою інтелектуальною 

розвідкою, так як в її основу введено нові поняття та теоретичні точки 

зору. Потік нової літератури свідчить, що розвиток формування 

світоглядних цінностей креативних підприємців в умовах глобальних 

викликів та трендів розвитку сучасного світу за останні роки виявляє 

подібності і відмінності, тяглість і розриви, тому ми намагалися 

синтезувати важливі результати минулих досліджень, зберігаючи 

спадковість та інноваційність, тяглість та розриви та запропонувати 

напрями майбутніх наукових пошуків у дослідженні даної проблеми. 

Протягом усього викладу ми намагалися дотримуватися 

конструктивного критичного погляду з 
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метою, щоб вийти за межі перевірених методів і моделей 

минулого, визнати їхні недоліки й обмеження та розширити 
 
концепціїформування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку 

сучасного світу. 
 

У своєму концептуальному задумі ми намагалися 

прослідкувати, як впливають на підготовку майбутніх підприємців 

такі інституції, як сім’я, освіта, релігія, культура, тому що 

креативна економіка – це економіка, що включає в себе 

економічні, культурні, соціальні, релігійні чинники, пов’язані з 

завданнями інтелектуальної власності, технологій та креативних 

індустрій. Сучасне бачення формування світоглядних цінностей 

креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів 

розвитку сучасного світу базується на міждисциплінарному 

синтезі економіки, культури і техніки, філософії і педагогіки, 

культурології і релігієзнавства, де домінування сфери послуг і 

творчого контенту є пріоритетним для сучасного часу. 
 

Особливості формування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку 

сучасного світу передбачає інтеграцію різних філософських, 

соціологічних, культурологічних концепцій. Це і інформаційний 

менеджмент, і комунікаційний менеджмент, і інноваційний 

менеджмент, і креативна економіка, і управління інтелектуальною 

власністю, і комунікативне право, і сучасні форми організації, і 

практична філософія, які швидко вплітають в себе сучасні теорії і 

практики як педагогічного, так і сучасного менеджменту, в основі 

якого культура управління, управління знаннями, управління 

підготовкою висококваліфікованих спеціалістів, які будуть 

конкурентоспроможними на міжнародній арені. 
 

Нині за Індексом глобальної креативності Україна посідає 45 

рейтингову позицію зі 139, що є досить високим показником. 

Ефективна економічна реалізація креативного потенціалу України 

потребує концептуалізованого підходу, який включає аналіз 

наступних компонентів та напрямів висвітлення теми: 

 

8 



1.Сім’я як головний атрибут формування світоглядних 

цінностей сучасного українського суспільства. 
 

2. Підвищення якості освіти, професійної підготовки, 

виробничої культури й етики як основи підготовки успішного 

креативного підприємця та формування соціального капіталу нації. 

3. Релігія як складова духовного та морального зростання 

особистості. 
 

4. Homo economicus як основа формування творчого 

підприємництва та його трансформації в соціальний капітал нації.  
5. Культура як головна домінанта та ключовий фактор 

формування світоглядних цінностей конкурентоспроможних 

фахівців. 
 

6. Від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах 

глобалізації та глобальних рейтингах креативної економіки.  
Ядромформування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку 

сучасного світу є креативна особистість, яка втілює в собі 

найвищий вияв людської діяльності – творчість, яка стимулює 

виробництво інноваційних матеріальних і духовних благ, що 

зумовлює прискорення комерціалізації та кінцевого споживання 

матеріальних і духовних благ. Останнє потребує створення 

сприятливого бізнес-середовища з належним оцінюванням 

креативності та легкістю започаткування нового бізнесу; розвиток 

культури креативної економіки та підготовка глобальних творчих 

талантів та зміцнення компетенції в створенні інновацій як основи 

креативної економіки, виходячи з того, що четверта промислова 

революція характеризується розвитком цифрових технологій, 

глобалізацією і зміною взаємодій між особистістю і суспільством. 
 

Теоретичний дискурс особливостей формування світоглядних 

цінностей креативних підприємців в умовах глобальних викликів 

та трендів розвитку сучасного світу сформувався завдяки зусиллям  
провідних   вчених   таких   як: Й. Августин,   В.   Андрущенко, 
     

В. Акопян,В. Базилевич, Д. Беккер, Н. Бердяєв, І. Бех,  
В. Воронкова, В. Геєць, Г. Захарчин, С. Іванов, В. Ільїн, І. Кант, М. 

Князева, К. Макконнелл, Дж. С. Мілль, О. Міщенко, М. Пірен, 9 



О. Романенко, Н. Левицька, В. Лосcкий, Н. Савицька, В. 

Світлична, В. Соловйов, І. Ушно, К. Ушинский, А. Філіпенко, Т. 

Фурман, Й. Шумпетер, Н. Яремчук та інші.  
Метою даного дослідження є проведення соціально- 

 
філософського аналізу феноменусвітоглядних цінностей 

креативних підприємців в умовах глобальних викликів та трендів 

розвитку сучасного світу 
 

Нами були поставлені такі завдання:  
У першому розділі: показати розкрити роль сім’ї в духовному 

вихованні підприємця; розкрити роль сім’ї у становленні та 

розвитку підприємця та виявити взаємозв’язок моралі і бізнесу у 

підприємницькій діяльності.  
У другому розділі:виявити філософію освіти як невід’ємний  

фактор формування економічної активності креативної 

особистості та соціального капіталу нації; розкрити економічну 
 
освіту і виховання як засоби стимулювання інноваційно-

креативного підприємництва; виявити роль економічної освіти у 

процесі реалізації виробничої культури й етики як основи 

формування креативного потенціалу особистості та формування 

конкурентоспроможної держави. 
 

У третьому розділі: розкрити релігійну соціалізацію 

особистості підприємця та становлення духовно-ціннісних якостей 

майбутніх підприємців; дати аналіз ролі релігійної свідомості у 

стимулюванні умов для творчої підприємницької діяльності та 

потужних драйверів економічного зростання. 
 

У четвертому розділі: дослідити становлення та розвиток 

«homo economicus» в умовах глобальних викликів та рейтингів 

креативного підприємництва; розкрити місце і роль інвестицій в 

людський капітал як індикатор соціального та креативного 

розвитку особистості; осмислити особистість в освітньому 

середовищі, яке динамічно трансформується.  
У п’ятому розділі: осмислити світоглядні цінності сучасного 

креативного підприємця як основи формування креативного класу 

сучасного інноваційного розвитку; показати умови формування 

інноваційної складової культури майбутнього підприємця; 
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розкрити філософію проблем моралі у підприємницькій діяльності 

та вплив культури на ціннісні орієнтири особистості та 
 
формування кластеру креативних індустрій в умовах 

інформаційного суспільства. 
 

У шостому розділі: з’ясувати формування нових драйверів 

формування світогляду підприємця як ключового учасника 

високотехнологічної (креативної) економіки; дати аналіз еволюції  
людини   від"homo   economicus‖   до   "homo   creativus‖   у  
соціокультурному життєвому суспільному середовищі; розкрити 

умови формування креативного класу нової креативної економіки 

як основи формування соціального (інтелектуального) потенціалу 

(капіталу) нації; обґрунтувати концептуальні підходи дослідження 

ринку в контексті осмислення фундаментальних філософсько-

світоглядних засад. 
 

Все це нас привело до формування нового драйвера зростання 

і створення нових ринків шляхом конвергенції існуючих 

виробничих технологій та нових технологій четвертої промислової 

революції, пов’язаної з переходом на новий технологічний уклад, 

та створення інновацій як основи креативної економіки. 
 

Тому формування світоглядних цінностей креативних 

підприємців в умовах глобальних викликів та трендів розвитку 

сучасного світу ідентифікується нами як створення життєвого 

суспільного простору як індивіда, так і країни та визначається 

нами як цивілізаційний розвиток, а його результати як культурне 

надбання нації, що збагачує світове культурне надбання. 
 

Формування світоглядних цінностей креативних підприємців  
в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу 

починається ще з питання термінології, і тому аналіз поняттєво-

термінологічного апарату має для нас неабияку актуальність та 

практичне значення. Тому прагнення створити загальне 

теоретичне поле для аналізу процесу формування світоглядних 

цінностей креативних підприємців має бути пов’язане зі спробою 

визначити структуру будь-якого життєздатного дискурсу, у 

нашому випадку - світоглядних цінностей креативних підприємців  
в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного світу. 
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Відтак сучасна освіта має бути готовою відповідати на 

виклики глобалізації, модернізації, інтелектуалізації суспільства, 

що потребує креативного підприємця, готового працювати в 

умовах ринкової економіки, визначати потреби у майбутніх 

фахівців і формувати вимоги до їх компетенції відповідно до 

потреб та динаміки ринку праці. Регулятор ринку освітніх послуг 

має стимулювати розвиток навчальних програм з підготовки 

фахівців, які здійснюються у тісній співпраці «освіта-наука-

роботодавці». 
 

Не всі терміни і поняття, що використовуються у даній 

монографії, трактуються однозначно, тому від читача це потребує 

критичного підходу, критичного мислення, конструктивної 

методології, в основі якої культуротворчість 
 

З переходом від постіндустріального до інформаційного і від 

нього до «суспільства знань» життєвий світ людини значно 

змінився: відбувається формування постматерільних цінностей, 

віртуалізація і автономізація. Задача науки, освіти, культури в 

умовах глобальних викликівта трендів розвитку сучасного світу 

дотримати баланс між прогресом і гуманізмом. Так, у сфері праці 

це може бути упровадження нових технологій мотивації – 

гейміфікація і креативізація, які дозволяють людині отримати 

задоволення від роботи, самореалізуватися і розвиватися. 
 

Відмітимо, що техногенний тип розвитку сучасної цивілізації 

приніс людству велику кількість досягнень, проте породив і 

велику кількість криз, що становлять загрозу людській цивілізації, 
 
- екологічний,антропологічний, що вимагають формування нової 

матриці цінностей, які відповідали б ідеалу збереження біосфери і 

людства. Тому філософія відіграє особливу роль у формуванні 

світоглядних цінностей та орієнтирів цивілізаційного розвитку. 
 

Виступаючи самосвідомістю культури, філософія здійснює 

рефлексію над її фундаментальними світоглядними універсаліями 

і формує нові смисли, що адресовані майбутньому розвитку 

цивілізації. Культура, представляючи світ цінностей та оцінок, 

зумовлює вищі смисли людського буття і виступає у якості 

центрального об’єкта неоаксіологічного аналізу. 
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Саме через призму неоаксіології (нових цінностей буття, в 

тому і цінностей підприємництва) нам уявляється можливим 

виявити ціннісну значимість різних сфер культури та їх адекватну 

оцінку у творчості людини. Тому ми намагалися довести, що 

культура виступає головною домінантою та ключовим фактором 

формування світоглядних цінностей конкурентоспроможних 

фахівців, а нові умови вимагають еволюції від «homo economicus» 

до «homo creativus» в умовах глобалізації та глобальних рейтингах 

креативної економіки. Ми культивуємо ідею, що сьогодні 

філософія повинна розвиватися як практична філософія, що 

визначається як міждисциплінарний напрямок досліджень, який 

вивчає ціннісні засади дій людини в умовах плинного життєвого 

світу. 
 

Не тільки трансформація філософської раціональності, але й 

парадигмальні зміни соціально-культурного характеру викликали 

до життя нові форми буттєвості філософського знання, що 

акцентують його практичну корисність. Філософія як методично 

організована практика мислення отримує систематичні імпульси 

для своєї актуалізації у сферах конкретного соціального досвіду, а 

саме підприємництва, креативної економіки, формування 

світогляду майбутніх підприємців, що й виражає її практичну 

спрямованість. З цієї точки зору, яку ми культивуємо ідею, що 

теоретичне знання (філософське) опосередковується суспільними, 

культурними, економічним контекстами, а практичне життя у 

всьому спектрі соціальних «полів стає навантаженим». До 

конкретних технологій практичної філософії і відноситься тема 

формування людини економічної - її світогляду та її цінностей, її 

буття, її «життєвого світу». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 1 

СІМ’Я ЯК ГОЛОВНИЙ АТРИБУТ 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У розділі розкрито роль сім’ї у формуванні цілісної 

системи особистості майбутнього креативного підприємця 

через об’єктивне формування ціннісних інтересів, ідеалів і 

життєвих пріоритетів. Окреслено сутність та особливості 

виховання підприємця як першооснови економічного 

середовища. Зазначено, що в контексті сімейного виховання 

підприємця формуються духовно - моральні якості 

майбутнього підприємця, як вміння ставити цілі в житті, 

активна життєва позиція, послідовність, воля, бажання 

досаморозвитку, самоствердження, здатність конструктивно 

та позитивно мислити, здатність досамооцінки, незалежність 

і свобода при прийняттірішень, здатність не зупинятися на 

досягнутому, виховання патріотичних почуттів 

 

РОЗДІЛ 2. 

 ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ, 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ВИРОБНИЧОЇ 

КУЛЬТУРИ Й ЕТИКИ ЯК ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ 

УСПІШНОГО КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЄМЦЯ ТА 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІЇ 

 

Розділ присвячено проблемам сучасної освіти в 

Україні, у якому викладено теоретичні та практичні основи 

економічної освіти. Зазначено переваги та недоліки сучасної 

української економічної освіти, проаналізовано сучасні 

проблеми підвищення якості вітчизняної економічної освіти 

в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного 

освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які 

сприятимуть подальшому вдосконаленню системи 



економічної освіти, а також розроблено пропозиції щодо 

підвищення її якості. Наголошено на тому, що економічні 

процеси, впливають на економічну соціалізацію молоді та на 

рівень її економічно-підприємницької освіченості і 

вихованості. 

РОЗДІЛ 3. 

РЕЛІГІЯ ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ТА 

МОРАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

У розділі обґрунтовані особливості релігійного 

виховання майбутніх підприємців.  Висвітлюється значення, 

сутність та роль релігійної освіти як засобу формування 

креативних підприємців. Аналізуються особливості 

релігійного навчання в освітніх закладах України. 

Досліджено релігійну детермінацію самореалізації 

особистості, характеризуючи її специфіку та залежність від 

визначення місця людини в конкретних релігійних моделях. 

Розглядається вплив релігійної моралі, мистецтва, релігійної 

картини світу на самосвідомість майбутнього підприємця, 

внутрішній стан та діяльність. Визначено зміст категорій 

духовності, духовних цінностей, визначаються етапи 

духовного розвитку особистості успішних креативних  

підприємців. 

 

РОЗДІЛ 4.  

HOMO ECONOMICUS ЯК ОСНОВА 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА 

ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

НАЦІЇ 

 

Проаналізовано виникнення та розвиток homo 

economicus у суспільстві масового добробуту, в умовах 

глобальних викликів та його відмінність від homo creative. 

З’ясовано основні характеристики homo conomicus, 



зосереджено увагу на споживацькому ставленні до довкілля 

та втрати почуття критичної налаштованості. Розкрито 

широке коло проблем, пов’язаних із створенням освітнього 

середовища як такої сукупності умов для навчання, розвитку, 

індивідуалізації та соціалізації майбутнього  креативного 

підприємця, що забезпечує можливість прояву та розвитку 

його креативності. 

 

РОЗДІЛ 5. 

КУЛЬТУРА ЯК ГОЛОВНА ДОМІНАНТА  ТА 

КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ 

 

У розділі запропоновано концепцію світоглядної 

культури особистості майбутнього креативного підприємця. 

Проаналізовані найважливіші завдання економічного 

виховання майбутнього суб’єкта ринкових відносин.  

Визначено світоглядні і  феноменологічні аспекти 

формування і розвитку «людини економічної» нового типу. 

Розглянуто моральні основи буттєвої самореалізації 

сучасного підприємця. Обґрунтовані головні філософські 

засади підприємництва, пов’язані з етикою бізнесу. 

Відокремлені якості, які притаманні успішному креативному 

підприємцю, зокрема активність, ініціативність та 

наполегливість.  

 

 

РОЗДІЛ 6. 

ВІД «HOMO ECONOMICUS» ДО «HOMO 

CREATIVUS» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА 

ГЛОБАЛЬНИХ РЕЙТИНГАХ КРЕАТИВНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 



У розділі аналізується сутність бізнесу, роль та місце 

людини у підприємницькій діяльності. Досліджено сутність 

цінностей як детермінанту  розвитку креативних 

підприємців, впливу ціннісної системи на динаміку 

суспільних змін. Розглянута проблема формування ціннісних 

орієнтацій особистості підприємця. Розкривається соціально-

психологічна сутність економічної соціалізації особистості, 

особливості її структури та її механізми. Висвітлюються 

соціально-психологічні чинники, що сприяють оптимізації 

цього процесу у молоді. Проаналізовано перехід від відомої 

класичної моделі поведінки людини «homo economicus» до 

моделі творчої людини «homo creativus». 

 

ПІСЛЯМОВА 

 

Монографічне дослідження присвячене колу питань, 

які мають велику актуальність, пов’язаних з поширенням 

нових ідей у суспільстві: від історії формування світоглядних 

цінностей креативних підприємців в умовах глобальних 

викликів та трендів розвитку сучасного світу до 

закономірностей розвитку цього міждисциплінарного 

напрямку. В монографічному дослідженні автор намагався 

осягнути складники й етапи  процесу історії формування 

світоглядних цінностей креативних підприємців (включаючи 

смію, релігію і освіту), формуваннякритичної маси у цьому 

процесі і появу «людини креатора», різноманітні типи, 

властивості й наслідки формування Homo economicus, 

наведено численні конкретні приклади, як виховувати дітей у 



сім’ї, і що повинна зробити вища школа,  розуміючи під 

ними різновид соціальних змін.  

 У монографії  автор намагався створити концепцію 

формування світоглядних цінностей креативних підприємців 

в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного 

світу, розуміючи під нею систему теоретичних поглядів, 

об’єднаних науковою ідеєю (креативності, творчості), в 

результаті чого представлено широке висвітлення даної теми, 

включаючи аналіз наступних компонентів та напрямів: 

1. Сім’я як головний атрибут формування 

світоглядних цінностей сучасного українського суспільства. 

2. Підвищення якості освіти, професійної підготовки, 

виробничої культури й етики як основи підготовки 

успішного креативного підприємця та формування 

соціального капіталу нації. 

3. Релігія як складова духовного та морального 

зростання особистості. 

4. Homo economicus як основа формування творчого 

підприємництва та його трансформації в соціальний капітал 

нації. 

5. Культура як головна домінанта  та ключовий 

фактор формування світоглядних цінностей 

конкурентоспроможних фахівців. 

6. Від «homo economicus»  до «homo creativus» в 

умовах глобалізації та глобальних рейтингах креативної 

економіки. 



Відмітимо, що вирішення даної наукової задачі у 

такій постановці ніколи не вирішувалась і на даний час 

майже не розробляється.  

Об’єктом дослідження є формування світоглядних 

цінностей креативних підприємців як складний соціальний 

феномен і динамічний процес, що розвивається у нас на очах.  

Предметом дослідження – вплив глобальних 

викликів та трендів розвитку сучасного світу на формування 

світоглядних цінностей креативних підприємців та виявлення 

особливостей даного формування. 

Основними висновками проведеного дослідження 

формування світоглядних цінностей креативних підприємців 

в умовах глобальних викликів та трендів розвитку сучасного 

світу слід вважати наступні. 

1. Підвищення якості освіти, професійної 

підготовки, виробничої культури й етики як основи 

підготовки успішного креативного підприємця та 

формування соціального капіталу нації. 

В сучасних умовах еволюції суспільства від 

постіндустріального до інформаційного і «суспільства знань» 

збільшується інформаційна компетентність, якою повинні 

володіти випускники ВНЗ. Загальновизнані визначення 

сучасного суспільства як інформаційного, «суспільства 

мережевих структур» вказують на зростання саме 

інформаційної компетентності як однієї з ключових 

компетенцій, що забезпечує соціальну мобільність індивіда.  



Під інформаційною компетентністю, яка так 

необхідна для соціального підприємництва, розуміється 

здатність  (вміння) особистості знаходити, зберігати, 

перетворювати  різноманітну інформацію і приймати 

необхідні альтернативні креативні рішення. Розвиток освіти 

базується на якості освіти, інноваційній освіті та 

креативнійособистості, яку повинна сформувати вища школа.  

Якщо в країні вдасться сформувати правильно 

вибудувану інноваційну систему, то почнуть спрацьовувати 

креативно-творчі ідеї і проекти, з’являтися успішні 

інноваційні компанії, що вимагає формування нового 

інноваційного мислення. Саме курс на інноваційно-

креативний розвиток дає можливість у подальшому 

створювати продукти з глобальним ринком.  

Прикладом можуть слугувати Apple, Microsoft та інші 

компанії, продукція яких витребувана у всьому світі і 

приносить зверхприбуток, забезпечуючи економічне 

процвітання та соціально-політичну стабільність своїм 

країнам. Тому необхідна інноваційна концепція освіти та 

розвитку інноваційного соціального підприємництва, для 

чого ВНЗ повинні готувати інноваційних підприємців.  

Проблема взаємозв’язку освіти і бізнесу потребує 

комерціалізації освіти. Саме тому ВНЗ сьогодні повинні 

базуватися на:  

- принципах безперервності і комплексності 

профорієнтаційного прогресу; 



- його випереджаючого і превентивного 

характеру;  

- принципу персоналізації;  

- принципу інноваційної спрямованості на 

створення нового особистісно-значимого освітнього 

продукту; п 

- принципу соціокультурної орієнтації 

навчального процесу;  

- принципу контекстуального включення, тобто 

орієнтації на розроблення конкретних освітньо-

профорієнтаційних проектів всередині освітньої системи;  

- принципу варіативності предметно-змістовного 

наповнення освіти у відповідності з профорієнтаційними 

орієнтаціями студентів. 

2. Homo economicus як основа формування 

творчого підприємництва та його трансформації в 

соціальний капітал нації.  

Ми акцентуємо увагу на тому, що слід розвивати 

концепт креативного підприємництва, в основі якого будуть 

працювати люди як Homo economicus  - креативні 

особистості в усіх сферах підприємництва: 

- буде розвиватися бізнес, який створює додану 

вартість у підприємництві; 

- Homo economicus  будуть створювати 

культурно-креативні продукти; буде розвиватися мережеве 

підприємництво, де концентрується творчо-культурна 

діяльність;  



- будуть створюватися координаційні центри для 

розвитку творчого підприємництва, що буде сприяти 

розвитку креативної економіки.   

Креативне підприємництво є концепцією, що постійно 

змінюється та ґрунтується на творчо-креативних началах, 

здатних генерувати вплив на економічне зростання та 

інтелектуальний розвиток особистості.  

Креативне підприємництво повинно стати джерелом 

високого доходу, створення нових робочих місць, в яких 

витребуваним є інтелектуальний  (соціальний) капітал, 

сприяти соціально-культурній інтеграції та ідентичності, 

культурному розмаїттю та розвитку людського потенціалу. 

Національній системі освіти слід бути готовою до 

того, щоб долати можливі негативні наслідки глобальних 

зсувів, що характеризують сучасну освіту як 

соціокультурний феномен у цілому. У сучасному світі 

глобальної інформатизації та комп’ютеризації свідомості 

проблема удосконалення змісту освіти набуває 

першочергового значення.  

Сучасне суспільство стає більш прагматичним, 

технократичним, а освіта економічно доцільною. Тому 

гуманітарна наука в умовах скорочення годин на її 

викладання все ж таки повинна виступати засобом 

саморозвитку, самореалізації, самовираження і 

самоствердження особистості, так як в найбільшій мірі 

людина розкриває свої здібності у професійній сфері. 



3. Культура як головна домінанта  та ключовий 

фактор формування світоглядних цінностей 

конкурентоспроможних фахівців.Поняття філософії як 

соціального феномена (як форми суспільної свідомості) 

уступає місце уявленням філософії як феномена культури 

(наприклад, у якості самосвідомості). 

 Дилема соціоцентризму і культуроцентризму у 

розумінні філософії вирішується на користь соціоцентризму 

на основі того, що соціокультурне є соціальне у його 

культурному різноманітті. Філософія Інтер культурна і 

завдяки цьому виступає рефлексією культур, що забезпечує 

соціокультурний розвиток, застосування культур на 

практиці, включаючи і соціальне підприємництво.  

Соціальне креативне підприємництво включає в себе 

не тільки економічні, соціальні, але й культурні чинники, які 

пов’язані із завданнями технологій, завданнями 

інтелектуальної власності, розвитку знаннєвої економіки, яка 

має вимір інтелектуально-культурного розвитку. Креативні 

індустрії виступають серцем креативного підприємництва.  

Сучасне розуміння світоглядних орієнтацій 

підприємництва базується на міждисциплінарному синтезі 

економіки, бізнесу, підприємництва, культури і техніки, де 

домінування сфери послуг і творчого контенту є 

пріоритетними. 

Саме вища школа повинна формувати культуру 

особистості, культуру цивілізації, тому що ситуація, що 

склалася, характеризується часто культурою «неоварварства» 



(агресивною, ксенофобською) культурою, архаїхзацією 

свідомості (реанімації оккультизму, містики). Саме людство 

(розумна цивілізація) потребує формування культури як 

головної домінанти  та ключового фактору формування 

світоглядних цінностей конкурентоспроможних фахівців, яка 

не бажає трансформації людини розумної в людину 

споживача.  

Суспільство майбутнього як «суспільство знань» 

базується на інформації та знаннях, тому в такому 

суспільстві зростає потреба у 

висококваліфікованих,грамотних, освічених спеціалістах, які 

володіють гуманітарними компетентностями:  

- ефективна організація діяльності; 

- готовність   приймати самостійні рішення; 

- критичне мислення; 

- побудова відносин співробітництва; 

- висока міра відповідальності; 

- ініціативність; 

- соціальна зрілість; 

- культура і грамотність мови і мовлення; 

- економічна та управлінська грамотність; 

- знання мов; 

- уміння працювати в команді; 

- робота на результат. 

Зміни ідеалу освіти від «людини знання» до «людини 

культури» (В.Біблер) свідчить про необхідність зміни змісту 

освіти, націленої на культуру як широку інклюзивну 



концепцію буття людини у світі через творчі культурні, 

соціальні, інноваційні практики.  

В умовах прискорення і стиснення  часу в умовах 

інформаційного суспільства зростає роль освіти як виду 

духовно-культурної практики, що транслює і відтворює 

соціальний досвід людства.  

Не випадково інститут освіти пройшов чотири стадії:  

1) катехізична (настаницька);  

2) епістемологічна (знанєєва);  

3) інструментально-технологічна (технократична);  

4)  миследіяльнісна (перехід від емпіричного способу 

навчання до концептуального). 

4. Від «homo economicus»  до «homo creativus» в 

умовах глобалізації та глобальних рейтингах креативної 

економіки. Креативні індустрії  сьогодні перевищують 

обсяги щорічних надходжень і вчетверо перевищують темпи 

зростання промислового виробництва.  

Частка зайнятих у креативному підприємництву 

досягла 25% молодих підприємців (наприклад, туризм).  

Очікується тенденція перетікання креативних підприємців до 

сектора саме креативних індустрій, які все з часом 

збільшуються. Лише ціннісні орієнтації на інтелектуальний 

продукт, креативність, культурні цінності, синергію та 

співробітництва можуть привести завдяки креативному 

підприємництву до процвітання країни у довгостроковій 

перспективі. Креативність включає технології, талант та 



толерантність та входить в Індекс глобальної у креативності 

(Україна - 45 місце). 

Сучасний ринок праці характеризується процесами 

інформатизації та віртуалізації. У сучасних умовах Інтернет-

технології проникли у професійну сферу так глибоко, що 

зачіпають не тільки трудову діяльність,алей етап пошуку та 

відбору вакансій, спілкування всередині професійної 

спільноти. Комп’ютерні та Інтернет-технології стають 

основним знаряддям праці сучасного працівника, в той час, 

як традиційні, пов’язані з фізичною працею, відходять  на 

інший план та їх використання змінюється роботизацією. 

Освіта є одним з найважливіших елементів 

інструментів розвитку інтелектуального потенціалу людини і 

суспільства покращення і конструювання людини у 

соціокультурному контексті. Якщо раніше головною задачею 

освіти вважалася передача знань і контроль за їх освоєнням, 

тобто домінувала когнітивна (пізнавальна парадигма освіти), 

то в сучасних умовах інноваційного розвитку головною 

задачею освіти є формування у студентів і учнів знань та 

вмінь самостійно мислити і створюватиінновації у різних 

сферах діяльності, що означає перехід на креативну (творчу) 

парадигму освіти.  

У цьому випадку когнітивна (пізнавальна) освіта стає 

тільки начальним етапом креативного(творчого) освіти.  

Найкращі результати в освіті і професійній діяльності 

досягаються шляхом креативного і  аналітичного (логічного) 

мислення.  



Як висновок зробимо, що майбутнє вищої освіти: 

ноосферно-інформаційна парадигма совіти, як якісно новий 

рівень формування інноваційного типу мислення, що 

базується на інформаційних ресурсах і сприяє на основі 

креативної методології і досягнень сучасної науки 

становленню нового типу соціального та суспільного 

інтелекту як особистості, так і країни.  

Ноосферно-інтелектуальна парадигма совіти  об’єднує 

інформаційну, інтелектуальну та інноваційну парадигми і 

забезпечує умови для матеріального, соціального, 

культурного та інтелектуального розвитку як кожної людини, 

так і соціуму в цілому. 
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