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Київ - 2017
І. Актуальність і мета проекту

Історична доля України визначена дуалізмом її цивілізаційного буття між Сходом і Заходом. Сьогодні вибір траєкторії цивілізаційного розвитку України – ключова проблема стратегічного управління. На рівні практичної політики він виявляє себе або в революційних подіях («революція гідності»), або в тих чи інших реформах стосовно урядування і розвитку. Вибір траєкторії часто здійснюється як «вгадування» спрямованості цивілізаційних процесів у їх еволюції, і лише потім як спроба їх обґрунтування і відбору. Проблема полягає в мірі відповідності усвідомлення вибору «цивілізаціцйної траєкторії»: чи буде вона відповідати внутрішнім тенденціям системи, які зусилля потрібні для її виведення на цільову траєкторію і цільовий стан, і чи співпадуть темпоритми зовнішнього середовища і даної системи. Адже ніхто сьогодні не буде заперечувати, що ніякого «універсального закону», який би приводив рано чи пізно кожне суспільство до нового цивілізаційного стану в силу якихось властивостей, іманентних усім суспільствам, не існує. А тому немає ніяких законів, котрі визначали для України «третій», «четвертий» або «сьомий» шлях її цивілізаційного вибору і подальшого історичного поступу. 
Першим фаховим аналізом сучасної цивілізації в суперечностях глобального світу в незалежній Україні стала колективна монографія Ю.М. Пахомова, С.Б. Кримського, Ю.В. Павленко «Шляхи і роздоріжжя сучасної цивілізації» (К.: ІСЕМВ, 1998. – 432 с).  Дана робота, попри загальноісторичний контекст і недостатній акцент на західному векторі розвитку, представляє досить солідне дослідження. Її продовжила монографія «Цивілізаційні моделі сучасності» (К., Наукова думка. 2002. – 632 с.), в якій на широкому історичному, економічному, соціокультурному, етнополітичному матеріалі аналізується проблема становлення в глобалізованому світі основних моделей цивілізаційного розвитку. Завершенням цього циклу робіт, здійсненого  в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України, стало тритомне видання «Цивілізаційна структура сучасного світу» (К.: Наукова думка, 2006). http://padaread.com/?book=220358&pg=1 
Варто згадати також успішно реалізовані англомовні проекти: Civilization / New World Encyclopedia [site]. – URL:  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Civilization ; Fergusson N. Civilization. The West and the Rest. – N.Y.: Penguin Press, 2011. – 432 p.; Mazlish B. Civilization and its contents. - Stanford, California: Stanford University Press, 2004. – 188 p.; Morris I. The Measure of Civilization. How Social Development Decides the Fate of Nations.– Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2013.–381 p.
Таким, у найбільш загальних рисах, постає інтелектуальний і теоретичний контекст розробки теми цивілізації та її основних виявів у сучасному світі. Він надає можливість поставити завдання соціально-філософського обґрунтування цивілізаційного вибору України, який є не суто теоретичною величиною, а  вимогою мільйонів її громадян. Цивілізаційна стратегія як особлива форма корекції соціально-історичного процесу ставить мету ствердження в суспільстві певного типу соціоекономічної і культурної динаміки. У більш вузькому плані цивілізаційний вибір – це аналіз можливих варіантів цивілізаційного майбутнього, надання пріоритету одному з них та самоідентифікація з ним суспільства.
	Цивілізаційний вибір є відповідальною справою історичного масштабу, котра пов’язана зі зміною культурної долі суспільства. Вектор цивілізаційного вибору України, спрямований на Європу, а в більш широкому сенсі – на Захід, є не простою даністю, а серйозним історичним викликом. Європа – це єдність різноманіття.  Вона утворює складний цивілізаційний простір, в якому різні виміри не зводяться один до одного,  а одночасно існуючі стратегії конкурують між собою. Це  забезпечує європейській культурі  та системі її  цінностей  особливу «гнучку» стійкість. На відміну від тисячолітніх соціально-політичних структур, яких історія людства знає чимало, Європа як цивілізація тримається не консерватизмом, а  здатністю до постійних трансформацій, що укорінені в її багатомірності. Торувати європейській шлях означає передусім не відтворювати сталі зразки життєдіяльності, а опановувати режим існування з високим рівнем внутрішньої динаміки, здатністю до необхідних змін та інновацій.    
Розуміння цивілізаційного вибору України потрібно розглядати як багатофакторну модель, яка потребує комплексного аналізу історичних, культурних, політичних, економічних, освітніх, ментальних чинників. Цивілізаційна самоідентифікація українського суспільства, входження в сучасну Європу означає  не лише ствердження ринкових регуляторів розвитку економіки, приватної власності та демократичних механізмів самоорганізації соціуму в його поступі до добробуту і комфорту. Вона означає постійно оновлювану якість життя, високу креативність індивідуальних сценаріїв життєвої самореалізації, продуктивні відповіді на виклики глобального світу та успішність суспільства, що ґрунтована на пошуку та відкритті нових можливостей і перспектив розвитку. Такий підхід дозволяє розглянути специфіку ціннісних мотивацій сучасної людини, зробить її основою цивілізаційного дискурсу, продовжуючи цим видатну традицію європейського гуманізму. Що не виключає поєднання в  конкретній моделі акцентів на духовних складових життєдіяльності та її цілераціональних засадах, вагомості особистісного самовизначення з прагматикою розв’язання масштабних соціальних задач і проектів. 
Український соціум  має  відповісти на питання: наскільки  цивілізаційний вибір європеїзації (не тотожний соціально-політичній стратегії євроінтеграції) є виправданим, наскільки Західна цивілізація є дієвою альтернативою іншим цивілізаційним варіантам. Разом з тим застерегти: імплементація європейських форм в українське життя не може бути їх механічним відтворенням, і не приведе  одразу до розв’язання всіх соціальних проблем. Європейській вибір – це лише відкриття продуктивних можливостей історичного поступу, але спосіб їх реалізації та конкретне наповнення є справою відповідальної творчості самого українського суспільства.  Лише воно має визначати власну долю. В цій вимозі самобутності та неусувності режиму самовизначення полягає загальник європейськості.  Однак потрібно враховувати особливості ситуації постсучасності, котра ставить нові вимоги перед державою, суспільством та особистістю в їх прагненні самореалізації. Головна з них – зрозуміти кардинальну відмінність теперішнього часу від попередніх епох. Вона полягає, зокрема, в зміні самого темпу еволюції, її характеру, обумовленому глобалізацією.
За таких обставин Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ініціював та реалізував унікальний науково-дослідний проект, спрямований на виявлення, аналіз і теоретичне обґрунтування перспектив входження України в структури європейської цивілізації. Він був актуалізований  як академічними потребами систематизації соціально-філософського, культурологічного, освітнього, економічного, політичного знання, так і актуальними завданнями, пов’язаними зі становленням громадянського суспільства, формуванням системи європейських цінностей та інноваційного мислення.

ІІ. Методологічні засади реалізації проекту

Проект «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес» в загальному визначенні постає як систематизація і узагальнення масиву соціально-філософських, політичних, економічних, культурологічних, історичних та інших аналітичних матеріалів, які увійшли у вітчизняний науковий обіг, починаючи з початку  ХХІ століття. Разом з тим значна увага була зосереджена на визначенні методологічних підходів, які дають можливість увійти в простір сучасних соціогуманітарних, геополітичних, філософсько-економічних, історіософських досліджень.
Залучення до реалізації проекту інноваційних методологічних рефлексій відкрило перспективи продуктивного вирішення проблем, визначених завданнями дослідження. Головна увага зосереджується на цивілізаційному підході, який постає більш універсальною парадигмою, оскільки виконує просвітницькі та виховні функції як заснований на вивченні національних традицій, утвердженні національної ідеї, збереженні основних досягнень в соціальному, політичному, культурному будівництві. Цивілізаційний підхід має величезну перевагу перед формаційним, оскільки поєднується з соціокультурною історією. Це дає можливість повніше усвідомити цілісність суспільства і культури, своєрідність та самобутність національних культур.  
Нової актуальності набула ідея прогресу. Це вже не старий лінійний поступ, уявлення про який було характерним для просвітницької свідомості.  В умовах глобальної, всепланетної цивілізації прогрес окремого суспільства зорієнтований на визначення успішної стратегії існування в складній, наперед не визначеній констеляції різноманітних взаємодій «світових гравців». Він стає не механічним, на кшталт природного закону, «рухом уперед», а усвідомленим проектом розвитку, навколо якого суспільство консолідує свої зусилля. Оновлена теорія прогресу стає теоретичним синтезом, в який залучені концепції глобалізації, сучасної модернізації, інфосфери, кризи національної держави та модерних універсалій, мережної соціальності, соціокультурної ідентичності та сингулярності. Її поєднання з теорією «локальних цивілізацій» та неспростовних культурних відмінностей створює методологічну матрицю, що має високий евристичний потенціал для дослідження цивілізаційного вибору як характерного феномену нашого часу. З названими підходами тісно пов'язаний   «політологічний підхід» до методології історії суспільства і культури, який дає можливість порівнювати вплив політичних систем на культурний процес і робити  більш об’єктивні висновки щодо взаємодії політичної і соціокультурної динаміки.
Невіддільна від методології цивілізаційного підходу «теорія ментальностей», яка дозволяє увести до наукового обігу абсолютно нове коло історичних джерел, що відбивають повсякденне життя людей, їхні думки і почуття, більш адекватно реконструювати минуле через погляд людини, яка жила у минулому. Відомий у історичній науці «хвилевий підхід» допускає альтернативні варіанти розвитку людського суспільства і можливість зміни вектора розвитку, але не повернення суспільства у попередній стан.    
Збагачує сучасну методологію філософського пізнання синергетичний підхід, згідно з яким динаміка складних соціальних систем пов’язана з періодичним чергуванням прискорення та уповільнення процесу розвитку, часткового розпаду і створення структур, періодичним зміщенням впливу від центру до периферії і в зворотному напрямку. Синергетичний підхід орієнтує на використання концепцій нелінійної динаміки і на сьогодні є основою для вивчення історичних альтернатив, перехідних періодів суспільної історії.
Заслуговують на увагу феноменологічний та історіографічний підходи, які визначають завдання  розкрити зміст і призначення  цивілізаційного процесу.   Всі вказані підходи взаємодоповнюють один одного. Знання і  розуміння різних  методологічних принципів і підходів до вивчення соціального розвитку дозволяє подолати однобічність у вивченні цивілізації, не допускає догматизму свідомості, слугує науковому розумінню  цивілізаційного процесу загалом. Формування методології соціального пізнання  сприяє розвитку самостійності мислення, необхідного для розуміння  вибору цивілізаційного вектору України.  
 

ІІІ. Наукова новизна і реалізація дослідження

Досягнення мети дослідження унеобхіднює розкриття змісту цінностей, на які повинно орієнтуватися українське суспільство у виборі моделі свого цивілізаційного поступу. Реалізація поставленого завдання визначило наукову новизну, яка полягає в розробці на основі міждисциплінарного підходу соціально-філософської концепції цивілізаційного вибору України в умовах світового соціального прогресу шляхом синергії її історико-культурної,  політичної, екологічної, аксіологічної,  економічної, когнітивної складової, розкриття їх можливостей в стратегії поступу української держави на шляху суспільного прогресу.   
Визначення наукової новизни дозволило сформулювати основні результати дослідження, які дозволяють окреслити перспективи практичної реалізації проекту розвитку України в напрямку європейської, тобто західної цивілізації.
Вибір цивілізаційного шляху ставить завдання насамперед переосмислити історико-культурний і політичний досвід України, що дозволяє чітко усвідомити необхідність саме європейського вектору. В дослідженні зазначається, що епоха просвітництва пройшла під знаком ідеї прогресу, що охоплює всі сфери  матеріального   і духовного життя. Ця оптимістична філософія історії виходила з уявлення про те, що всякі зміни в суспільстві мають спрямований характер і за великим рахунком покращують загальну картину буття. В  дослідженні показано, що соціальні системи швидше мають тенденцію до зростання ентропії, і розвиток їх не має кінцевої мети. Час від часу можливі моральнісні провали  в еволюційних процесах, як це було в України в ХХ столітті, що можуть вести до втрати суспільством вищих цінностей, незважаючи на успішні розв’язання науково-технічних задач. Поняття мети розвитку не застосовне до «часу великих змін» (Бродель). Це не означає, як вважають ідеологи економічного лібералізму, що  спроби визначити мету соціальних дій неодмінно ведуть до утопій і  деспотизму, але зобов'язує діячів, суб’єктів соціально-політичної діяльності брати до уваги всі можливі ризики, число і небезпечність яких з прогресом людства зростає. 
Західна цивілізація пережила ряд криз, що закінчились двома світовими війнами і так званою «холодною війною». Захід опинився перед загрозою втрати цінностей, які становлять саму суть його політичної, економічної і духовної культури. Інтеграція України в Європу вимагає ясного розуміння, в чому полягає суть системи цінностей, що з ними пов'язується  поняття західноєвропейської цивілізації, державної і громадської підтримки національної культурно-історичної спадщини та подальшої розробки української стратегії сталого розвитку. Загальнолюдські принципи співіснування мали в Європі форму гасел «свобода, рівність, братерство». В Україні прагнення до суспільного балансу означає утвердження свободи і взаємної відповідальності влади, бізнесу та громадянського суспільства. Йдеться про рівновагу соціальних сил, що дає основу для мирного розв’язання конфліктів. Особливу роль в суспільному житті відіграють процеси і принципи легітимізації, що піднімають особистість над буденними клопотами і розкривають високий смисл людського буття. Утвердження принципів свободи, справедливості і солідарності дозволяє у всіх сферах життя дотримуватися принципів  європейської цивілізації та її цінностей.
Цивілізаційний вибір не може бути здійснений без фактору влади. Розроблена інтегративна теорія влади (потестарності), яка органічно сполучила в собі пояснювальні можливості трьох основних парадигм філософського осмислення влади (трансцендентальної, інтерсуб’єктивної та інтрасуб’єктної). Складовими інтегративної потестарної  теорії стали: концепція історико-культурного генезису влади, зокрема виділення трьох основних форм первісного владарювання та їх спільний ефект породження «влади культури»;  два визначальні потестарні закони: (1) вихідний (базовий) потестарний закон  та (2) основний (конститутивний) потестарний закон (закон конституювання та існування влади);  концепція структурованого волевиявлення, яка вирішує два взаємопов’язані теоретичні завдання: дозволяє осягнути волю та волевиявлення як системно розгорнуту категоріальну структуру, а також структурувати поле влади крізь призму індивідуальної участі у ній («мікрофізика влади»);  комплексна (інстанційна) теорія легітимації, яка дозволила оприявнити дію основного потестарного закону, виявити умови можливості політичних інститутів, суб’єктів та дій, розкрити взаємовідношення насильства, права і політичного порядку; концепція триступеневого політичного дискурсу, яка обґрунтовує три основні рівні раціоналізації політичної дії (теорія/утопія, програма, кластер) та, відповідно, три рівня політичної раціональності (теоретичний, практичний, подієво-ситуативний). 
В результаті дослідження створена модель інформаційно-мережної соціальності як типу суспільної самоорганізації, властивої глобальному світу. Ця модель містить визначальну характеристику актуального стану людської цивілізації і утворює смисловий горизонт для розуміння різноманітних суспільних, культурних, екзистенціальних явищ та процесів сьогодення.
На основі інтегративної теорії влади та теоретичної моделі інформаційно-мережної соціальності вироблена концепція цивілізаційного  самовизначення сучасного українського суспільства. Її головними складовими стали:  виокремлення феномену транзитивного суспільства як визначальної ситуації існування сучасного українського соціуму; визначення системної соціальної кризи українського суспільства як результату вихідної  проблемності влади;   аналіз ефекту кланово-корпоративної системи для соціальної динаміки і розвитку різних сфер суспільного життя; виділення феномену амбівалентної та прихованої соціальності; розкриття потенціалу форм та стратегій прямого народовладдя в умовах інформаційно-мережної соціальності, а також ефекту сингулярності в життєдіяльності суспільства; розгляд євроінтеграції як конститутивного чинника суспільних трансформацій.
У проекті концептуально обґрунтовано, що сучасна Україна належить до транзитивних суспільств. Це означає, що     пошук  та формуванням нової моделі суспільно-економічного, політичного та соціокультурного розвитку відбувається в умовах глибокої соціально-політичної кризи і має стати запорукою її подолання. Це передбачає, зокрема, вироблення продуктивної суспільної угоди, світоглядних ідеалів та сучасної системи цінностей, яка повинна стати основою життєдіяльності суспільства.  Для забезпечення реалізації цієї масштабної соціальної мети, переосмислення спадщини,   майбутніх переваг і можливих загроз, які завжди з’являються перед державою,  спрямованою  в майбутнє, розроблена теоретична модель  «добре організованого суспільства» (що є антитезою «хворому суспільству»).  Концепція «добре організованого суспільства» створює можливості для цивілізованого розлучення з  минулим й одночасно формує середовище пошуку нових пріоритетів суспільного розвитку. 
Стратегія європейської цивілізаційної ідентичності передбачає врахування   фінансово-економічних чинників сучасного цивілізаційного розвитку. Вагомість цієї складової обумовлена не лише визнаною роллю господарювання в життєдіяльності суспільства, а передусім кризою усталених концептів ринку, вільного підприємництва, виробництва, homo economicus тощо. Модерна Європа породила індустріальне суспільство, яке на тривалий історичний період стало універсальною формою розвитку людства і спричинило феномен техногенної цивілізації. Однак в умовах глобального постіндустріального світу сама Європа стала лише часткою всепланетної системи економічних інтеракцій, ініціатив та процесів (а часто і їх заручницею).  Світова економіка, яка раніше представляла суму національних економік, тепер все відчутніше діє та організовується за логікою глобалізму, що містить неабиякі загрози продуктивному розвиткові окремих суспільств, які перетворюються лише на об’єкти великої геоекономічної та геополітичної гри. 
В результаті постає новий цивілізаційний порядок – геоекономічний. Його базовий механізм – одержання системного прибутку за рахунок   багатоманітних форм контролю над господарською практикою в цілому. Це дозволяє здійснювати як системні організації в економіці, так і управління соціальними процесами в масштабі планети.  Визначальну роль в цих процесах відіграють фінансові ресурси та її інструменти насамперед гроші – традиційна «кров» економіки. В нових реаліях сучасності, де виробництву дістається підпорядкована роль щодо сфери послуг та інфосфери, де економіка віртуалізується і кожна економічна акція потрапляє в коло різноманітних символічних опосередкувань (правових, рекламних, споживацьких тощо) нечувано зростає роль грошей як універсального ресурсу можливого в межах геоекономічного порядку. Так постає феномен «фінансової цивілізації», яка є однією з чільних характеристик сучасної глобальної дійсності.  
Нині кардинально змінюється характер стосунків «людина–природа». Тому цивілізаційний вибір України з необхідністю включає в себе екологічну парадигму. Глобальні екологічні кризи – безпосередній наслідок попереднього, заснованого на індустріальній та техногенній парадигмі, цивілізаційного розвитку людства. Вони виявляють себе на локальному та регіональному рівнях, спричиняючи до чисельних людських жертв, величезних економічних збитків, втрат в царині культури, і становлять безпосередню загрозу існуванню людства загалом і України зокрема, гальмуючи  подальший поступ суспільства. Екологічна та гуманітарна кризи, які безпосередньо взаємопов’язані, спонукають до ретельного аналізу  тенденцій сучасності з метою розробки сценаріїв подальшого існування цивілізації та критеріїв її прогресу, збереження життя на Землі та буття людини, що має знайти втілення в новій екологічній парадигмі цивілізаційного поступу.  
У дослідженні підкреслюється, що важливого значення для втілення екологічної парадигми цивілізаційного поступу в Україні  набуває аналіз взаємодії екологічних, економічних та етичних чинників. В сучасному світі чітко вимальовуються тренди (екологічна економіка, інвайронметальна економіка, ринковий інвайронметалізм, «блакитна» та «зелена» економіки, феміністична економіка), що визнають обмеженість спроб розв’язати екологічні проблеми сучасності  або засобами  самої етики,  або в суто економічній площині, покладаючись на ринкові чи державні механізми регулювання. Екологічна парадигма цивілізаційного розвитку ґрунтується на  самоцінності природи та врахуванні соціальних послуг природних екосистем, що передбачає перехід до системи «екологія – економіка – етика», в якій гармонізуються знання про закони природи, соціуму та моралі. Індикатором цивілізаційного розвитку є інтегральний показник якості життя, який включає умови вільного розвитку особистості, екологічну безпеку та екологічну справедливість, високу тривалість життя та його змістовну насиченість, ґрунтована на методології Індексу щасливої планети (Happy Planet Index), де щастя інтерпретується як етична, екологічна та економічна категорія.  
Одним з чільних визначень сучасності, вказується в проекті, є «суспільство знань», яке відображає принципово нову, універсальну роль інформаційного середовища та інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини. Відтак стратегічного значення в реалізації цивілізаційного вибору України набуває освіта. Адже в сучасних умовах вона є ключовим чинником динаміки розвитку суспільства (від 60 до 90% зростання ВВП розвинених країн забезпечують наукові та технологічні новації, щодо яких роль якісної освіти очевидна). Водночас провідні освітні інституції – школа, університет – переживають в сучасному світі глибоку кризу, спричинену новими запитами на освіту, впливом інформаційних технологій та низкою інших чинників. З’являються нетрадиційні освітні форми та кластери, які кидають виклик класичним освітнім інституціям та успішно конкурують з ними.
 В цьому контексті університет має вписатися в реалії сьогодення (з наявними вимогами прагматизації навчання, утилітарного ефекту освіченості, фахової мобільності тощо). Відповідно освіта стає постійним творчим процесом, у якого з’являється і нове, надзвичайно відповідальне і вагоме суспільне покликання – бути основою збереження, відтворення та розвитку ціннісних засад життєдіяльності людини і суспільства (які завантажені суто утилітаристськими контекстами існування в сучасному світі). У забезпеченні цього актуального покликання університету особливо вагому роль відіграє філософія та загалом комплекс гуманітарних дисциплін. І саме гуманітарна складова освіченості, яка часто сьогодні піддається невиправданій сегрегації та дискримінації, забезпечує високу креативність освіти, дозволяє особі набути саме тих якостей не-ангажованості та евристичності мислення, гнучкості розуміння, вправності інтелектуальної комунікації тощо, які конче необхідні для успішної самореалізації в сучасному світі мобільності. В незалежній Україні оновлена філософія в освітньому процесі повинна готувати молоде покоління до участі в демократичному соціумі, до активної діяльності для досягнення гідного життя – суспільного та індивідуального. 
Реалізація цього завдання покладене на університети. Суспільні функції університетів, організаційна структура, зміст і форми діяльності на початку XXI сторіччя  зазнали величезних змін, що вимагає глибоких і всебічних досліджень із боку фахівців, насамперед самої університетської громади. Ринкова економіка, глобалізація, науково-технологічна революція, бурхливі демографічні зміни створюють серйозні виклики для університетів. З одного боку, університети мають дати адекватні відповіді на запити суспільства з наукових позицій, з другого – самі університети потребують удосконалення, трансформації та модернізації згідно з новими реаліями.
Сьогодні класична університетська система постала перед   необхідністю переосмислити та заново визначити свою роль у світі, суттєво змінити   загальний формат стосунків з суспільством.  Можна виокремити дві основні  стратегії входження університету в структуру сучасної цивілізації. Перша – це опанування інформаційними  технологіями, підпорядкування університетського життя ринковим критеріям  («академічний капіталізм»). Друга – вихід за межі соціальної прагматики, відстоювання автономії ціннісних, культурних, інтелектуальних надбань людства. Останню стратегію помилково розуміти як консервативну. Навпаки, вона зберігає і живить нові перспективи розвитку людини, значно підвищує потенціал її життєздатності і якості життя. Аналіз доводить необхідність діяльності університетів, спираючись на потенційну здатність навчати і виховувати не просто суб’єктів для соціальної системи, а дієвців, здатних  активно й свідомо діяти  у соціумі.
 Поряд з науковою і освітньою діяльністю університети   здійснюють вагомий вплив на загальний стан  цивілізованості та нові ціннісні горизонті її розвитку.   Це складає суть соціальної відповідальності університетів за реалізацію  трьох функцій сучасної вищої освіти:  інституціоналізоване виховання, розвиток  і поширення креативності; формування  широкої транскордонної полікультурної ідентичності глобалізованого людства із збереженням національних  особливостей і власної своєрідності; повернення моральної свідомості у суспільне життя.  
Окреме, але надзвичайно важливе питання в контексті цивілізаційного вибору України, утворює відношення у цьому контексті до національної культурної традиції, історичного спадку, суспільної пам’яті, ціннісно-світоглядних надбань українського народу. Треба також урахувати, що протягом століть існування та розвиток української культурної традиції жорстко придушувалося, що унеможливлювало органічний соціокультурний поступ українства. Тому у форматі нинішнього цивілізаційного вибору Україна водночас має розв’язати питання реального національного відродження. Яке фатально було в ототожнити з самим лише плеканням своєрідних етнокультурних форм чи номінальним вживанням української мови. Історіософський аналіз показав, що продуктивний цивілізаційний вибір в обширі всепланетної цивілізації, з властивим їй принципом неспростовності культурних відмінностей, не тільки не заперечує існування самобутніх культурних засад українства, а й тільки вперше в історії створює міцну основу для їх розвитку, їх дієвого конструктивного впливу і використання в різних сферах суспільного життя. 


IV. Практична значимість і перспективи проекту

Комплекс робіт, охоплених рамками проекту «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес», є продуктивною концептуальною основою для аналізу  конкретних проблем і суперечностей всього соціального простору сучасної України. Він дозволяє розробляти оптимальні сценарії реформування та модернізації різних сфер суспільного життя, соціальних інститутів та державного урядування, що конкретизує внутрішню і зовнішню політику по реалізації стратегії входження України в європейську цивілізацію. Цей ефект досягається за рахунок (а) введення конкретних реформаційних проектів в цілісну систему інших суспільних трансформацій, врахування їх комплексної дії; (б) осягнення сенсу різних акцій як складових суспільного транзиту, здійснюваного Україною, та загального процесу цивілізаційного вибору; (в) залучення в структуру державних та політичних стратегій розвитку характеристик глобального світу у відповідності до розробленої концептуальної моделі. 
Важливою для конструктивної діяльності влади є функція протидії різноманітним спекулятивним та недоброякісним, некомпетентним версіям державного урядування та модернізації суспільства, соціально безвідповідальним,  потенційно руйнівним світоглядним та ідеологічно-політичним ініціативам (зокрема, агресивно-націоналістичного, популістського чи антинародного штибу), які часто виникають як спонтанні, кон’юнктурні, а інколи й корисливі вияви політичної волі та суспільної свідомості в умовах активного пошуку суспільством шляхів продуктивного розвитку та подолання глибоких вад свого наявного стану. 
Даний комплекс робіт за їх належного використання (зокрема, в режимі широкого громадського дискурсу, загальнонаціонального діалогу, спеціальних   освітніх, тренінгових, медійних проектів) є необхідним методологічним інструментарієм  суттєвого підвищення  культури політичних та державних рішень, розвитку суспільної рефлексії та підвищенню ефекту громадських ініціатив, зростанню їх ідеологічної зрілості та соціальної успішності.
Разом з тим, помилково розглядати досягнуте як кінцевий і остаточний результат. Теоретична значливість здійсненої роботи з обґрунтування цивілізаційного вибору України вимагає продовження у розробці низки концепцій соціально-політичного характеру, серед яких: пряме народовладдя в структурі сучасного урядування та подолання кризи представницької демократії; санація духовного простору як необхідна передумова реформування різних сфер суспільного життя; антропологічні засади глобального світу та механізм існування в системі неспростовних культурних відмінностей; подолання соціальних деформацій (зрощення бізнесу та влади, владної ренти, корупції, колапсу правової системи тощо) як стратегія переходу від «хворого» до «добре організованого» суспільства, відповідного ціннісним засадам європейської демократії; нові освітні практики та моделі, що відповідають на виклики новітньої глобальної інфосфери та соціального режиму мобільності. 
Висновки
Соціально-філософський аналіз проблеми цивілізаційного вибору та його смислових параметрів в глобалізованому соціумі представив глибоке теоретичне обґрунтування  осмислення соціально-політичної та економічної необхідності подальшого поступу України шляхом європейської інтеграції; показав, що сутнісні риси цивілізаційного вибору засновані на соціальному, історико-культурному, політичному досвіді української нації;  визначив  ефективні шляхи реалізації поставленої мети.  
Розроблено новий теоретичний зміст стратегії цивілізаційного розвитку України, який полягає  в актуалізації його основних аспектів: соціальному, фінансово-економічному, екологічному, владно-політичному, історико-культурному, ментально-національному. Концептуально визначені основні принципи цивілізаційного процесу входження України  в систему європейських цінностей, сформовані засоби і методи імплементації соціально-економічних і політико-культурних структур України в західну цивілізацію.
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