В1ДГУК
офщшного опонента - кандидата фшософських наук, доцента
АбисовоХ Мари Анатолпвни,
доцента кафедри фшософп
Нацюнального ав 1ацшного ушверситету
на дисертащю
Жень Цзя
«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТ1 ЯК ОСНОВА ПЛАНЕТАРНОГО
СОЦЮГЕНЕЗУ В 1НФОРМАЦ1ЙНУ ДОБУ»,
подану на здобуття наукового ступеня Доктора фшософп
за спещальшстю 033 - фшософ1я

Актуальность теми дисертацшного дослщження Жень Цзя «Розвиток
особистост 1 як основа планетарного соцюгенезу в 1нформацшну добу» не
викликае сумшв1в 1 мае бути оцшена у контекст1 протир1ч розвитку св 1тово 1
цивш заци, до яких належать конфлжти соц1оприродного порядку, геопол1тичш
та транснац1ональн1 економ1чн1 напруги, культурно-етичш, М1ЖКОнфес1ЙН1
незгоди,

що

в1др1зняються

В1Д

минулих

масштабн1стю,

ЙМОВ1рН1СНОЮ

невизначен1стю насл1дк1в та ростучою рискогенн1стю у вибор1 цив1Л1зац1Йних
в 1дпов 1дей. Рухома вар1атившсть соц1ально-1сторичного процесу уможливлюе
зд1йснення

цшшсного

вибору

альтернативних

сценарив

цивш 1зац 1Йного

розвитку. У XX стол 1тт 1, не зважаючи на характерний для нього загальний
динам1зм, було висунуто пор1вняно небагато нових концепцш, як1 визначають
шляхи розвитку людства. Основы фшософсько-пол1тичш системи такого плану
(консерватизм, л1берал1зм, марксизм) виникли ще до початку XX стол1ття, а
надал1 лише модиф1кувалися, пристосувавшись до нових обставин. Нишшне
стол1ття багато в чому вичерпало ресурси класичних соц1ально-пол1тичних
концепщй, перев1ривши б1льш1сть з них на практищ, 1 здебшьшого свщомо
В1дм0вившись

трядитпйних

вщ

мета1Сторичних

1деолог 1чних

систем

опов1дань.

та

Спробою

штегрально

вийти

за рамки

усв1домити

глобальн 1

проблеми як виклики людству, стала концепщя сталого розвитку. Однак на
СЬОГОДШ ОСНОВНИЙ акцент робиться на вивченн 1 еколоНчноц економ 1чно'1,
1

сощальноУ складових сталого розвитку, а антрополопчний аспект залишаеться
менш розробленим. У дослщженш Жень Цзя зроблена спроба у систематичнш
форМ1 розглянути генезис щеУ ПланетарноУ особистост 1 як основи планетарного
соцюгенезу в 1нформацшну добу.
Актуальшсть дослщжуваноУ проблемы, и теоретичш засади надежно
аргументовано та конкретизовано автором.
Дисертацшне дослщження виконано у рамках школи ноосоцюгенезу як
м1ждисцишпнарного напрямку, у якому оргашзм 1чний пщхщ у наущ поеднаний
13 концепщею ноосферы. Виб1р методолопчних засад багато в чому визначив
новизну дисертацшноУ робота Жень Цзя.
Положения,

у

яких

представлено

наукову

новизну

отриманих

результате дослщження, е достов1рними й достатньо обгрунтованими.
Структурно дисертащя складаеться 31 вступу, трьох роздш в, подшених на
п1дроздши, ВИСНОВК1В та списку використаних джерел.
У встуш дисертац 11 Жень Цзя розкривае актуальн1сть роботы, дае
всеб 1чний анал1з ступеня науковоТ розробленост1 проблемы, визначае об'ект 1
предмет, формулюе мету досл 1дження. Об'ектом дослщження е «планетарный
сощальний св1т, що набувае рис Ц1Л1СН01 орган13менно’Г форми — планетарного
соц 1ального оргашзму, для

1манентних потреб якого виникае 1 розвиваеться

Планетарна особист 1сть», а предметом - «генезис ПланетарноУ особистост 1 як
1де 1 1 1деалу людини шформацшноУ доби в парадигм! життевого циклу явища»

(с. 28). Мета дисертацшного досл1дження, яку автор вбачае у «вщтворенш
законом 1рностей становления ПланетарноУ особистост 1 як природного продукту
глобал1защУ й 1нформатизац1У в горизонт! шформацшноУ цившзащУ» (с. 21), 1
вщповщна Уй система завдань сформульован1 коректно, вони посл1довно
випливають 13 об'екта та предмета досл1дження, визначених дисертантом.
Простежуючи
фшософсько'У

лопку

думки,

у

розвитку
Розд1Л1

1

1деУ

досконалоУ

людини

«Теоретико-методолопчн 1

в

1стор!У

аспекта

дослщження саморозгортання особистост 1 людини» дисертант обгрунтовуе
категор1альний статус поняття «Планетарна особистють», а також розкривае
2

принципи та мехашзми саморозгортання особистост1 людини як джерела
енерги планетарного соцюгенезу.

У П1дрозд1Л1 1. 1. на основ! компаративютського пщходу розкриваеться
фшософський зм1ст поняття «Планетарна особистють». Автор уточнюе поняття
«1НДИВ1Д», «ЛЮДИНа», «ОСОбиСТ1СТЬ», «особистють ЛЮДИНИ» (с. 36) у СВ1ТЛ1
космолопчно'1 теори, доходить до висновку, що Планетарна особистють е
«функцюнальний орган...

який мае шформацшне походження 1 забезпечуе

розвиток людини як виду в и духовнш якост1» (с. 44 ). У процес1 еволюцшного
саморозгортання

людського

роду

в

напрямку

подальшого

сходження вир1шальна роль належить саме Планетарнш

когштивного

особистост1 як

1ндив1дуальному та колективному 1деалу людини суспшьства 1нформац1Йно1
доби, оск!льки «образ людини, яку ми вважаемо ютинною, сам стае чинником
нашого життя» (с. 35).

АнаЛ13уЮЧИ В ПЩрОЗДЦЙ 1.2 . М1ру ВТ1ЛЮВаННЯ Ц1Л1СНОСТ1, ГарМОН1ЙНОСТ1
фундаментальних людських якостей в щеальних образах особистост1 зах 1дних
(«лопц 1

европейщв»)

та

схщних

мислител1в

(«конфуц1анства»

(с. 51),

«даосизма» (с. 54), «буддизма» (с. 55), «синтоТзма» (с. 62)), автор вказуе на
об'ективш, об'ективоваш (с. 50) та суб'ективш (с. 52-53) шдстави теоретикоакс1олопчних

суперечностей

м1ж

ними.

Жень

Цзя

бачить

зближення

фшософських П1ДХОД1В Сходу 1 Заходу «у пошуках теоретичного обгрунтування
в 1дпов 1дно 1 евристичноУ 1ДеТ 1 побудови наукою модел 1 1деальноТ людини XXI
СТ0Л1ТТЯ» (с. 66).
Запропонований в досл 1дженн1 Д1яльн1сний пщхщ до опису планетарного
соцюгенезу через виявлення вщносин м 1ж 1нформац1ею, енерг 1ею та речовиною
дозволяе у гпдрозд1Л1 1.3 . сформулювати загальносистемн 1 законом1рност 1
взаемодн матер1альних та 1нформац1Йних («семантичних») компонент1в у
планетарн1й

соцюкультурнш

систем!.

Д 1алектичний

взаемозв'язок

матер1ального та духовного в ноосфернш реальност1 вщповщае ЛОГ1Ц1 дп
ун 1версального ноосферно-семтотичного закону.

Другий роздш «Когштивний анал 1з явища планетарноТ особистостЬ>
присвячений пояснению системоутворюючою функцп планетарност 1 в процеС1
С0Ц10КуЛЬТурН01 ТраНСформаЦП ЦШН1СНО-СМИСЛОВИХ шдстав буття людини в
природь
Дослщжуючи у пщ роздш 2.1. генезис явища ПланетарноТ особистост1
автор показуе, що перехщ бюсфери в ноосферу пов'язаний з функцюнуванням
та розвитком семюсфери 1 постае як результат взаемодп «умов» («задаються
духом епохи» (с. 97)) 1 «шдстави» («породжуе змют новоТ якост 1 особистост1
людини, яка е вщносно самостшним агентом планетарного еволюцшного
процесу»),

Включенють

людини

як

суб'екта

в

бюсферу,

пов'язана

з

розширенням й орган 1зуючо'1 функц 11 в природ 1, веде до посилення значения
шформацп у форм! виходу на перший план духовного способу виробництва;
переходу до мережевого соц 1ального порядку; появи 1 розвитку в 1ртуального
способу взаемодп. Ц 1 змши виступають умовами соц 1 ально 1 взаемодп учасниюв
планетарно’Г сп1льноти, створюючи у такий спос1б ментальне В1ртуальне тшо
планетарного сощального органгзму.
У п 1дрозд 1л!

2.2. викликае штерес анал1з життевого циклу феномена

ПланетарноТ особистост1

як «ланцюга перетворень:

на еташ породження

(р 1вень п1дсв1домост1) - смисл - психофрактал - реакщя орган1зму людини; на
еташ становления (ргвень теоретично'Т св 1домост 1) —1дея —1деал (особистост1 1
сусп1льства) - модель; на еташ функцюнування (р1вень практично'Т св1домост1)
критер 1Й - продукт — компетенцп - щеолопя - принцип - товар - штегратор
соц1альноТ взаемодп [ ...] - зас1б тиску, агресп, вшни; на етап 1 сходження (р1вень
надсв1домост1) — артефакт культури». Така постановка проблеми дозволяе
представили об’ективну лопку соц1оприродного розвитку б 10 геоантропосфери,
в рамках якоТ формуеться планетарна особист1сть, життевий цикл яко'Т
законом1рно проходить етапи зародження, зростання, зршого функц 10 нування 1
занепаду або сходження.
У

третьому

розд1Л1 дисертацн

«Детерм 1нанти

саморозгортання

планетарноТ особистост1» дисертант в1дстоюе оптим1стичну перспективу в
4

розв'язанш онтолого-антрополопчних протир1ч людства, висловлюючи над 1ю
на

формування

ПланетарноУ

особистост1

як

щеалу

у

саморозгортанш

планетарного сощального свггу в напрямку становления штелектуальноУ
цившзаци.
Пщроздш З.1., присвячений пор1вняльному анал 1зу цшшсних прюритет1в
людини майбутнього (самотрансцендентнють у§ самоствердження (с. 147);
вщкритють до змш уз збереження (с. 148)) на основ 1 концепцп Ш. Шварца
(с. 140), вщображае аксюлопчний аспект контроверзи глобального тренду
ушверсальноУ цившзащУ та локальних тренд1в самозбереження. Оц1нюючи
можливост 1 1нтеграцп двох позицш щодо становления 1деалу людини XXI
стол1ття, автор зазначае, що «за актив1зацн соц 1ально 1 комун1кацп... принципово
можливо вийти на позитивне сприйняття щеУ Планетарно '1 особистост1» (с. 152).
Мед1аторами соц1ально1 взаемодй' глобальноУ особистост1 1 глобального
сусп1льства, що обслуговують мехашзм соц1ального метабол1зму планетарного
оргашзму, на думку автора, виступають «планетарна наука», «глобальна осв1та»
1 «св 1товий ринок» (с. 153), чому присвячений пщроздш 3.2.

Жень Цзя у пщроздЫ 3.3. висловлюе 1дею, що фтософ1я зможе
запропонувати евристичну модель ПланетарноУ особистост1 сх1днозах1дного
синтезу, яка б дозволила уникнути редукщУ людини до ф1зичних категор1й
речовини, енерп'У, 1нформац 1У, збер1гаючи власне антрополопчний р1вень
досл1дження в рОЗуМ1НН1 людського смислу бути функщею б1осфери.
Пщроздш 3.4.
системно

присвячено обговоренню того, що оргашчний синтез

оргашзованого

наукового

знания,

основоположних

щнностей

гуман1зму у планетарному вихованш п1д кер1вництвом м1жнародних оргашзацш
в1дкривае перспективу загальнолюдського д1алогу. Принципова згода м1ж
науковцями та педагогами Сходу 1 Заходу може бути досягнута, з погляду
автора, на основ! переходу до штелектуально-креативних джерел та ресурс1в
соц1ально-економ1чного розвитку.
У П1ДРОЗДШ1 3.5. обгов орю ю ться ЯК1СН1 ОСОблИВОСТ1 СВ1Т0В01 економ1ки,
продиктован!, з одного

боку, вив1льненням 1нтелектуального потенц1алу
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суспшьства,

а з

шшого, —

становлениям

Глобального

громадянського

суспшьства (с. 171). Автор послщовно проводить думку про те, що у глобальнш
економщ1 буде домшувати глобальний розум, а не глобальний штерес, а процес
економ1чного розвитку стане пщкорятися новим загальнопланетарним, а не
шшим, в тому числ 1 , персон1ф1кованим, мотиващям.
У цшому усе вищезазначене дозволяе стверджувати, що дисертацшне
дослщження Жень Цзя с цшюним 1 завершеним.
Стушнь

обгрунтованост1

наукових

положень,

висновкав,

сформульованих у дисертацп, е достатнш.
Вщзначимо достов1рн1Сть та наукову новизну одержаних резул ьтате.
При цьому висловимо зауваження та вщзначимо дискусшш положения
•
•••
щодо зм 1сту дисертацп:
1. У методолопчному п л а т вважаемо за доцшьне конкретизувати меж1
натурал!стичного та соц1ально-1сторичного шдход1в в обгрунтуванн1 поняття
Планетарно 1 особистост 1 як синтезу сх1дних та захщних ф1лософем.
2. Як зазначае автор, дослщження грунтуеться на цив1л1зац1йному шдходд
що характеризуеться цикл1чним 1 множинним розумшням 1сторп. Разом з тим у
рамках

дослщження

автор,

у

тому

числд

спираеться

на

концепщю

шформацшного СуСП1ЛЬСТВа 3 Л1Н1ЙНИМ рОЗуМШНЯМ розвитку СВ1Т0В01 ДИНаМ1КИ.
У який спос1б корелюють Ц1 два пщходи?
3. Автор вказуе на наявнють нового виду в1дчуження людини вщ свое'1
тшесност1 (с. 109) у сучасному с в т . Чи збер1гаеться ризик такого виду
вщчуження у ПланетарноУ особистост1? Або, якщо не збершаеться, то у як1й
спос1б вщбуваеться його подолання?
4.

Автор

досить

переконливо

обгрунтовуе

приваблив1сть формування ПланетарноУ особистост1
духовного

способу

виробництва

над

матер1альним

соц1ально-культурну
в умовах домшування
та

саморозгортання

Св 1тового громадянського суспшьства в умовах планетарного солщаризму,
однак потребуе додаткового аргументування можливост1 формування тако'У
особистост1

у

конкретних

соцюкультурних

умовах

захщноевропейського
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глобшпзму, який поряд 13 штегративними демонструе водночас дезштегративш,
деструктивн1,

КОНфЛ1КТШ

процеси.

Зазначеш зауваження мають дискусшний характер 1 не знижують якост1
дисертацшного дослщження, а скор1ш, накреслюють подалыш перспективи
наукових розвщок. У цшому робота Жень Цзя «Розвиток особистосгп як основа
планетарного соцюгенезу в 1нформацшну добу» е самостшним, цшюним
дослщженням, яке мае очевидне пракггичне 1 теоретичне значения. Матер1али
дисертаци можуть стати теоретичним шдгрунтям вщповщних прикладних
розробок у навчальному процеа у викладанш курс1в та спецкурс1в 13 фшософй
косм 1зму, фшософськоТ антропологи, етики, фшософп культуры.
Загальний висновок. Дисертащя Жень Цзя «Розвиток особистосп як
основа

планетарного

соцюгенезу

в 1нформацшну

добу»

заслуговуе

на

присудження и авторщ ступеня доктора фшософп за спещальшстю 033 фшософ1я, що в1дпов1дае вимогам п. 9-18 «Порядку проведения експерименту з
присудження ступеня доктора фшософп, затвердженому постановою Кабшету
Мш1стр1в УкраТни вщ 6 березня 2019 року № 167».
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