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офіційного опонента доктора філософських наук, професора 

Г1 ЕТРУ Ш ОВА ВОЛ ОДИ МИ РА М ИКОЛАЙОВИЧА  

на дисертацію ГРЕЧКОСІЯ РУСЛАНА М ИКОЛАЙОВИЧА  

«Концепт еамореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Міцніє 

га Е. Фромма», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук за спеціальністю

09.00.05 — історія філософії

У своєму посланні у зв’язку з Всесвітнім днем філософії від 17 

листопада 2016 року Генеральний секретар ЮНЕСКО Ірина Бокова закликає 

філософів відстоювати принципи гуманізму, які опинилися під серйозною 

загрозою в умовах насильства, що відбувається у світі, і напруги у 

міжнародних відносинах. Філософія не пропонує нам якихось готових 

рішень, вона є по суті нескінченним пошуком відповідей на питання про 

оточуючий світ і спробою знайти у цьому світі своє місце. Для українських 

філософів це послання повинно сприйматися як черговий сигнал для 

інтенсифікації своїх зусиль у пошуках таких світоглядних констант, які б 

слугували теоретико-методологічним підґрунтям різноманітних 

філософських рефлексій. У ньому плані подана на захист дисертація 

спрямована своїм змістом на реалізацію гуманістичного аспекту 

філософського знання. Саме у площині історико-філософських пошуків 

розкриваються ці константи, особливо, якщо пошук здійснюється шляхом 

порівняння філософування знаменитих постатей світоглядної думки. Однією 

з таких констант є самореалізація особистості. За великим рахунком вона 

пов'язана з проблемою сенсу життя людини.

Виокремлення дисертантом цієї теми у площині компаративності 

філософських побудов Ф. НІ Ціпе І І- Фромма Л311 ПСУЄМСЯ у проблемне поле

г
Відділ діловодства та архіву і 
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сучасного світоглядного знання. Обґрунтовуючи у «Вступі» актуальність 

задекларованої теми дисертант правильно підкреслює, що «історико- 

філософська реконструкція змістових характеристик концептуалізації ідеї 

самореалізації особистості у філософській творчості Ф. Ніцше і Е. Фромма, 

проведення порівняльного аналізу їх концептуальних підходів, дозволяє 

істотно розширити уявлення про специфіку змісту ідеї самореалізації 

особистості у філософській спадщині Ф. Ніцше і Е. Фромма, її місце і ролі у 

формуванні цілісної теорії самореалізації особистості в сучасній філософії 

вцілому та філософській антропології зокрема» (с.1). Чітко, ясно і коротко 

автор обґрунтовує значимість такого порівняльного аналізу, адже ідеї 

самореалізації особистості досі в гуманітарних науках достатньої уваги не 

приділялося, підкреслює дисертант.

Слід зазначити, що за роки незалежності українська історико- 

філософська думка досягла рівня, який свідчить про її методологічну зрілість 

і здатність осмислювати і вирішувати не лише проблеми суто українського 

штибу, але й піддавати ґрунтовній рефлексії проблеми загально - 

європейського і загальносвітового масштабу. Наша філософська спільнота 

мала і має таких особистостей. Історико-філософський дискурс не лише 

актуалізує звернення уваги на сенсобуттєві проблеми, що визначали і 

визначають світоглядні настанови та шляхи людства, але й відкриває і 

відрефлектовує аспекти вчень тих чи інших мислителів, які безпосередньо 

чи опосередковано, латентно або відкрито вже вплинули на вчення 

мислителів наступних поколінь і живлять ідеї, зумовлені духом іншого часу.

Власне, такі міркування, на наш погляд, складають теоретико- 

методологічне підґрунтя в окресленні проблемного поля рецензованого 

дослідження, яке відзначається глибоким проникненням пошукової думки 

автора в антропологічну проблематику, майстерним використанням 

компаративного методу в діалектичному поєднанні з іншими з метою 

виявлення таких досягнень філософського розуміння механізмів і способів 

самореалізації особистості у Ф. Ніцше і Е. Фромма, які співзвучні нашим
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проблемам і можуть бути плідно використані у розвої українського 

суспільства і української людини. У дисертації робиться акцент на 

філософській реконструкції та порівняльному аналізі ідеї самореалізації 

особистості та її відповідності ідеям гуманізму.

У площині таких міркувань заява автора про те, що «теоретична 

реконструкція способів та інструментів концептуалізації ідеї самореалізації 

особистості у філософській творчості Ф. Ніцше і Е. Фромма, на нашу думку, 

дозволяє виявити і застосувати нові прийоми осмислення ідеї самореалізації 

особистості, урізноманітнити методологічний інструментарій та розширити 

межі історико-філософського пізнання цієї однієї з найбільш складних і 

базових ідей у філософському дискурсі сучасності» (с.1-2), без сумніву, 

доречна і засвідчує не лише теоретичну а й практичну актуальність вибраної 

теми. Це і дало змогу дисертанту розгорнути широку панораму формування і 

розвитку ідеї самореалізації особистості у Ф. Ніцше та Е. Фромма та 

здійснити глибинний компаративний аналіз їх філософування стосовно цієї 

ідеї. І хоча підходи цих мислителів принципово відмінні один від одного, їхні 

концепти особистішої самореалізації «взаємнопокладають одна одну і в той 

же час взаємно виключають, вони втілюють собою взаємодоповнення і 

антиномічність індивідуального і соціального, діалектику єдності і  

множинності, феномена особистості як складного цілого. Проте така 

дихотомічність в концептуалізації ідеї самореалізації особистості є 

необхідним компонентом історико-філософської рефлексії і філософсько- 

антропологічного дискурсу як такого» (с. 177).

З позиції вищевикладеного цілком виправданим є задеклароване 

автором завдання, яке полягає в розкритті універсальності ідеї самореалізації 

особистості в історії, її продуктивність в поясненні шляхів і механізмів 

розвитку особистості сучасної епохи» (с.5).

Концепт самореалізації особистості не новий для філософської науки. 

Він досить уважно досліджувався як вітчизняними (і українськими в тому 

числі), так і зарубіжними вченими, особливо представниками філософської
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антропології. Компаративний аналіз ідеї самореалізації особистості у 

філософських побудовах Ф. Ніцше і Е. Фромма є новаторським і своєчасним. 

Сучасна українська філософська думка потребує дослідження креативних 

тем, які пластично вписуються в умови становлення самодостатності 

формування нашого суспільства.

Цілком справедливо зазначити, що задум дослідження, його структура 

та змістовне наповнення гармонійно поєднані і методологічно вдало 

відтворені в самій назві цієї Грунтовної розробки. Феномен самореалізації 

особистості подається в різноплановій, багатоаспектній історико- 

філософській ретроспективі, яка через системний компаративний аналіз його 

реалізації у філософії Ф. Ніцше і Е. Фромма відображає сучасні інтенції не 

лише філософської антропології, але й світоглядного мислення вцілому. І 

якщо на перший погляд видається достатньо проблематично віднайти « точки 

дотику» таких різних за своєю суттю філософських систем як системи Ф. 

Ніцше і Е. Фромма, то, на думку автора, «це можна здійснити в царині їх 

філософсько-антропологічних вчень, оскільки саме у поглядах на людину 

простежується спільна інтенція цих двох видатних філософів -  інтенція до 

формування у індивіда продуктивного прагнення до самореалізації (с.12).

Окреслене дисертантом завдання дослідження виконано ґрунтовно з 

майстерним викладом своїх концептуальних думок, що свідчить про 

об’ємність знань і креативність мислення автора.

Дисертант запропонував сміливий і новаторський проект 

систематизованого порівняння концепту самореалізації особистості у 

філософських вченнях Ф. Ніцше і Е. Фромма з урахуванням того, що 

«виокремлення проблеми самореалізації особистості в самостійний предмет 

сучасних наукових досліджень пов’язане в значній мірі саме з філософсько- 

антропологічними підходами Ф. Ніцше і Е. Фромма» (с.173). Таке завдання і 

визначило побудову структури дослідження. Дисертант кладе в основу 

системний підхід, який забезпечує, як стверджує автор, цілісний погляд на 

історію сучасної європейської філософії, а також усвідомлення поняття
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гуманізму як комплексного багатоскладового явища. Різні за своєю 

специфікою методи прекрасно поєднуються автором, слугуючи єдиній 

дослідницькій меті і формують цілісно-синтезовану методологію 

дослідження.

Цілком логічним видається початок руху дослідницької думки автора 

саме з розгляду теоретико-методологічних засад дослідження, що становить 

зміст першого розділу. Дисертант виявляє блискучу історико-філософську 

ерудицію, вибудовуючи методологічний екскурс і, я б сказав, діалектичну 

віртуозність аналізуючи основні результати сучасних історико-філософських 

та філософсько-антропологічних досліджень ідеї самореалізації особистості. 

А цей аналіз, як зазначає автор, «неможливо здійснити без розкриття базових 

методологічних принципів та понять філософії особистості Ф. Ніцше та Е. 

Фромма (с.9) Автор залучає велику кількість дослідників проблеми людини 

як особистості в історії філософії. Дуже ґрунтовно дисертант аналізує різні 

позиції, показує їх переваги і недоліки при цьому проводячи не завжди 

помітну методологічну лінію як внутрішній стрижень розгляду 

задекларованої теми. У цьому аналізі простежується чітка методологічна 

лінія дисертації -  її головна ідея -  ідея компаративного системного, 

історичного підходу до проблеми. Це стосується не лише першого розділу, а 

й усієї побудови. «Вже наприкінці XIX століття, пише автор, спроби 

концептуалізації ідеї особистості і її самореалізації стали смисловим центром 

філософської рефлексії, з чим було пов’язане кардинальне зміщення 

напрямку філософських досліджень -  антропологічний поворот у філософії.

Для XX століття була характерна змістовна диференціація 

концептуальних підходів до розуміння особистості і проблеми її 

самореалізації в суспільстві. Перетинаючись один з одним в критиці і 

взаємному впливі, вони в сукупності сформували сучасну теоретичну 

систему поглядів на особистість, шляхи і способи особистісної 

самореалізації. Формування поняття особистості і моделі її самореалізації у
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всіх теоретичних концепціях XX ст. зазнало на собі суттєвий ідейний вплив 

філософії життя Ф. Ніцше і гуманістичного психоаналізу Е. Фромма» (с. 171).

Враховуючи всю складність, багатоаспектність теорії особистості та її 

самореалізації і, що найважливіше, її культурно-антропологічну властивість, 

дисертант саме в екзистенційному характері філософських підходів як 

Ф. Ніцше, так і Е. Фромма вбачає ефективний ключ до розв’язання проблеми 

самореалізації особистості в сучасних умовах українського сьогодення. З 

такою думкою автора слід погодитися. Адже «екзистенціалізм, зазначає 

дисертант, поставивши в центр уваги людину, стверджує, що може навчити 

людей, які стоять на краю безодні, яка називається «погранична ситуація», 

зберегти свободу і незалежність в остановці самотності і страху. І, тим 

самим, просуває екзистенціалізм не тільки як «філософію розпачу», але і як 

філософію розради» (с.47).

Надзвичайно талановито, і не лише семантично-текстуально, але й 

змістовно, дисертант здійснює екскурс в історичний процес тлумачення 

різними мислителями людини, індивіда, особистості, їх сутності та проблеми 

самореалізації особистості. В текст аналізу антропологічних побудов різних 

мислителів, серед яких і Гегель, Маркс, автор толерантно вкраплює свої 

думки, а також думки сучасних як зарубіжних, так і українських дослідників. 

Цікаво висвітлюються поняття самореалізації, відчуження, соціального 

характеру у Е. Фромма. Показано вплив на його філософування Фрейда, 

Маркса, екзистенціалізму.

Через поняття соціального характеру автор розкриває концепцію 

відчуження особистості в сучасних умовах, аналізує концепт «Нова людина» 

Е. Фромма як шлях виходу особистості з кризи сучасної соціальної дійсності.

Особливо яскраво автор висвітлює базові методологічні принципи та 

поняття антропологічної філософії Ф. Ніцше, вдало спираючись на уже 

здійснені дослідження, показує, що Ф Ніцшепропонує у якості шляху до 

порятунку людства символ «Надлюдини». «Сам раціональний гуманізм стає
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об’єктом критики Ф. Ніцше тому, що наукова раціональність поглинула 

гуманізм, перетворюючи його в інструмент поневолення людини» (с.45).

У висновках до розділу дисертант відмічає, що оригінальна 

ніцшеанська філософія людини, ідея самореалізації особистості виступають 

«як невід’ємний і закономірний етап розвитку гуманістичної традиції 

європейської філософії X I X  ст.» (с.48). Щодо гуманістичного психоаналізу 

Е. Фромма, то, згідно дисертанту, він «зосереджував свою увагу на 

потенціалі кожної особистості і підкреслив важливість самозростання і 

самореалізації. Прагнення до особистісної самореалізації є ключовим 

мотивом людської поведінки» (с.49).

Завершаючи аналіз першого розділу слід зазначити, що дискурс, 

створений дисертантом, відзначається потужною текстуально-смисловою 

напругою, яка свідчить про високий теоретико-методологічний рівень 

історико-філософського аналізу, вміння автора узагальнювати досягнуті 

результати. А це є показником високої філософської культури мислення. 

Вказана напруга утримує читача в очікуванні несподіваних зворотів думки і 

неординарних міркувань. Мислення автора вільно і з діалектичною 

філігранністю вибудовує тест. Є відчуття, що дисертант»вжився» в тему і це 

дає дослідницьку глибину і текстуальну досконалість, які пронизані логікою 

розгортання теми. Завдання, які поставлені автором повністю виконані. 

Здійснене своєрідне розчищення методологічної площини для розбудови тієї 

оригінальної конструкції, яка задекларована дисертантом в якості проекту, а 

саме - зреалізувати компаративну методологію шляхом застосування 

вказаних у «Вступі» методів при вирішенні поставлених дослідницьких 

завдань.

Отже, створивши у першому розділі теоретико-методологічний 

конструкт проникнення думки у тему дослідження, дисертант у другому 

розділі висвітлює ніцшеанську концепцію людини, констатує, спираючись, 

зокрема, на вітчизняну дослідницю Р. Данканіч, що «Надлюдина Ф Ніцше 

являє собою метафізичний обрій концепції людини Ф. Ніцше. Через аналіз
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екзистенціально-естетичної ідеї надлюдини, можна розширити горизонти 

сучасної метафізичної та філософсько-антропологічної проблематики. А саме 

через «пафос» відповідальності людини в світі і перед нами» (с.52). 

«Надлюдина» це вихід із ситуації кризи людини. Спираючись на велику 

кількість дослідників творчості Ф. Ніцше і Е. Фромма, дисертант створює 

свій оригінальний дискурс згідно з розробленою у першому розділі 

методологією. Слід відмітити, що вникнути у побудови цих знаменитих 

мислителів не така проста справа, але дисертант впорався з нею блискуче. На 

нашу думку, у цьому йому допомогла та глибинна теоретико-методологічної 

рефлексії, яка була здійснена ним у першому розділі. Другий і третій розділи 

дуже цінні для української ніцшеніани і фромманіани. Розділи написані 

майстерно і відзначаються методологічною цілісністю, окреслюючи, по суті, 

тренди сучасних екзистенційно-антропологічних проблем і, особливо, 

проблеми еамореалізації особистості. Дослідницька думка автора аналізує 

ніцшеанську концепцію «Надлюдини» і поняття соціального характеру у 

гуманістичному психоаналізі Е. Фромма. Осередком філософсько- 

антропологічного вчення Ф. Ніцше є концепт «Надлюдини», органічно 

пов’язаний з його розумінням людини. Автор розкриває критичну позицію Ф. 

Ніцше по відношенню до класичного розуміння людини, яка знаходиться у 

стані кризи і приводить його висловлювання: «Людина західного «зразка» не 

мета, а засіб, «місток» до майбутньої людини, якісно нового стану людства. 

У цьому і є її остання гідність» (с.53). Вчення Ф. Ніцше про «Надлюдину» 

може бути адекватно зрозумілим лише у зв’язку з ідеєю про можливість 

розкриття потенціалу людини. Що і здійснив дисертант. У висновках автор, 

даючи стислу оцінку здійсненого аналізу, відмічає принцип елітарної 

еамореалізації особистості. У своїх змістовних характеристиках ніцшеанська 

ідея еамореалізації особистості має гуманістичну спрямованість, оскільки в 

ідеї «Надлюдини» особистість виступає найвищою цінністю. Ф. Ніцше 

пропонує оригінальну персоналістичну концепцію особистості, згідно з якою 

у процесі еамореалізації особистості визначальним виступає індивідуально-
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вольове начало людини, яке формує не лише особистість в повному 

розумінні цього слова, а й соціальність вцілому.

«Антропоцентричний методологічний підхід Ф. Ніцше, висновує 

автор, одним з перших наголосив, що індивідуальні вітально-вольові начала 

людської природи лежать в основі становлення особистості і спрямовують її 

самореалізацію. Ця інтерпретація людської особистості -  один з найбільших 

внесків філософії життя Ф. Ніцше в розвиток філософських досліджень 

особистості» (с.77). Здійснений у третьому розділі аналіз поняття 

соціального характеру та основних положень гуманістичного психоаналізу 

Е. Фромма теж відзначається глибоким проникненням у його філософування. 

Автор залучає основні праці Е. Фромма, які присвячені проблемам 

антропології, внаслідок чого здійснює глибинний аналіз поняття соціальний 

характер, яке, на думку дисертанта, є однією із центральних категорій в 

гуманістичному психоаналізі Е. Фромма. Дане поняття тісно пов’язане з 

такими напрямками світової філософії і психології як неофрейдизм, 

марксизм та гуманістична психологія, радикальний гуманізм, гуманістична 

етика і т. ін. Автор показує, як Е. Фромм аналізує поняття відчуження, як 

центральне в контексті філософсько-антропологічних досліджень. Цей аналіз 

він здійснює у площині понять соціальний характер, несвідоме, 

автоматичний конформізм, розкриває види соціального характеру: 

авторитарний, накопичувальний, ринковий.

У розділі ми знаходимо аналіз і таких понять як любов, свобода. 

«Людина, цитує автор, І. Матвієнко, для свого розвитку має навчитися «ні» - 

ні експлуатації себе як раба техніки, ні підкоренню загалу, а не власній 

думці. Має сказати так -  Богові, так -  людині, так -  високорозвиненій 

особистості. Людина має бути вільною, має бути...само собою. Не тільки 

«вільною від», але і «вільною для» - вільною стати незалежною, вільно бути 

багато чим, але ні в якому разі не володіти багато чим» (с. 89). Цікавим є 

розкриття дисертантом аналізу Е. Фромма понять «Нова людина», «Нове 

суспільство». Для побудови нового суспільства необхідна зміна ціннісних
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орієнтацій суспільства загалом. Більшість існуючих на сьогодні теорій, 

суспільних ідеалій, на думку Е. Фромма, мають утопічний характер. 

Продуктивна робота, любов, мислення можливі тільки тоді, коли людина 

перебуває у злагоді з собою. Але особистість сучасної людини не 

реалізована. Людина постійно відчуває внутрішню потребу в повній 

самореалізації.

Цікаво викладений дисертантом історичний екскурс Е. Фромма в 

процес зародження і розвитку капіталізму, духовної ситуації. Капіталізм буде 

замінений ідеальним суспільством, де новий єдиний світ ствердиться лише з 

появою Нової людини. Вона розірве минулі архаїчні зв’язки та буде здатна 

відчути себе громадянином світу, яка буде віддана людству і життю, а не 

окремій його частині; людина, яка буде любити свою країну, керуючись 

любов’ю до людства. Основною функцією Нового суспільства є сприяння 

виникненню «Нової людини». Всебічний розвиток та самопізнання виступає 

для Нової людини найвищою метою. «Немає іншого сенсу життя «Нової 

людини» крім того, який вона сама вкладає в нього шляхом реалізації свого 

потенціалу, творчістю, високопродуктивною життєдіяльністю» (с.126).

У висновках до третього розділу автор відмічає наступне: 

«Концептуальна новизна запропонованого Е. Фроммом поняття соціального 

характеру полягає у його міждисциплінарному змістовному наповненні, 

розглянутого в тексті філософсько-антропологічного, соціально- 

філософського і психологічного підходів. Це дозволяє більш точно визначити 

методологічні основи концептуалізації ідеї самореалізації особистості, а 

також суттєво уточнити категоріально-поняттєвий апарат» (с. 128). Автор, 

підводячи підсумки розгляду концепції самореалізації особистості у 

філософсько-антропологічній спадщині Ф. Ніцше і Е. Фромма, підкреслює, 

що «їх досвід цілком може бути плідно задіяний у вирішенні сучасних 

проблем особистої самореалізації індивіда» (с.129).

Що стосується думок дисертанта про місце ідеї самореалізації 

особистості в сучасному філософському дискурсі, то вони заслуговують
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серйозної уваги. По-суті, той теоретико-методологічний конструкт, 

створений дисертантом у першому розділі і наповнений аналізом другого і 

третього розділу, уміло використовується дисертантом для аналізу сучасного 

філософського дискурсу з задекларованої теми. Особливо цінним, як нам 

здається, є розкриття концепту творчості. Творчість притаманна 

«Надлюдині» Ф. Ніцше і «Новій людині» Е. Фромма.

Слід відзначити достатній рівень наукової сміливості, 

продемонстрований у цьому заключному розділі. Прикінцеві думки 

дисертанта націлюють на подальше дослідження різних аспектів цієї теми. 

«Сучасні напрямки в концептуалізації ідеї еамореалізації особистості, 

стверджує автор, не тільки поставили під сумнів можливість розуміння 

особистісної тематики і проблематики еамореалізації в межах соціальної або 

психологічної концепції, але, будучи принципово орієнтованими на 

синтетичний аналіз, уникають екстремальної крайнощі диспозиції 

індивідуальне -  соціальне, як методологічного конструкту, пояснювальні 

можливості якого не сьогоднішній день вичерпані» (с.172).

Завершуючи аналіз тексту дисертації слід відмітити, що автору вдалося 

розкрити особливості еамореалізації особистості у філософських вченнях Ф. 

Ніцше і Е. Фромма шляхом їх співставлення у площині досягнень сучасної 

філософської антропології. Автором доведено, що визначальним у 

дослідженні філософії Ф. Ніцше і Е. Фромма особистісної проблематики є 

співвідношення індивідуального і соціокультурного. У дисертаційній роботі 

простежується чітка логіка викладу. Філософські роздуми автора спираються 

на вітчизняних і зарубіжних дослідників. Поставлена мета реалізується у 

виконанні завдань, задекларованих дисертантом, які, в свою чергу, 

відповідають заявленим положенням наукової новизни та підводять до 

обґрунтованих висновків. Дослідження містить у собі значний науково- 

методологічний потенціал, здатний сприяти формуванню і розвитку нових 

історико-філософських проблем. Авторська позиція виявилася методологічно 

продуктивною. Очевидно у цьому і полягає сенс наукової творчості.
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Дисертанту вдалося створити і оформити, згідно з вимогами, оригінальний 

текст, який відповідає провідним тенденціям сучасної історико-філософської 

науки. Таким чином, можна констатувати, що Гречкосій Р.М. здійснив 

глибинний і всебічний аналіз концепту самореалізації особистості у 

філософських вченнях Ф. Ніцше і Е. Фромма.

Позитивно оцінюючи представлену роботу вважаю за необхідне 

вказати на деякі виявлені недоліки, які, скоріше, слід вважати за зауваження: 

по-перше, видається не зовсім обґрунтованим гуманізм Ф. Ніцше, 

адже, згідно з його соціально-антропологічною теорією, існує природний 

поділ людей на панів і рабів, і цей факт не відмінює акцентуація на елітарний 

характер його концепції «Надлюдини».

по-друге, текст зовсім не містить полемічних моментів, де б дисертант 

виявив з усією яскравістю, яка, без сумніву, притаманна його стилю 

розбудови філософського дискурсу, здатність через заперечення 

стверджувати свою точку зору.

по-третє, у тексті не згадується Г.С. Сковорода, хоча роздуми, 

особливо Е. Фромма, в певній мірі містять можливість використовувати 

сковородинівську концепцію сродної праці. Засновник української класичної 

філософії не внесений автором навіть у список літератури.

по-четверте, у висвітленні особливостей нігілізму Ф. Ніцше автор 

ніде не використовує прекрасну роботу української дослідниці творчості Ф. 

Ніцше Ємельянової Н.М. «Феномен європейського нігілізму: традиції і 

новації», Донецьк 2002. Це ім’я також відсутнє у списку літератури, хоча ця 

дослідниця мала безпосереднє відношення до кафедри історії філософії КНУ 

імені Тараса Шевченка.

Однак, ці зауваження ніяк не впливають на загальну високу оцінку 

роботи, ніскільки не применшують її наукової і практичної цінності. Наукові 

положення і висновки автора обґрунтовані та відповідають загальній 

тематиці роботи. Автору вдалося досягти поставленої мети. Робота містить 

глибокий науковий аналіз та має вагомі елементи наукової новизни. Деякі
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висновки спрямовані на виокремлення нових перспективних аспектів 

дослідження. Теоретичні результати, які отримані у дисертації, можуть 

використовуватися у науковій і педагогічній діяльності.

Автореферат дисертації відповідає її змісту.

У достатній кількості публікацій автором викладені основні положення 

дисертаційного дослідження. Зроблено також апробацію результатів 

дослідження на конференціях різного рівня.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук та відповідає вимогам п.п. 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Кабінетом Міністрів України №567 від 24 

липня 2013 року».

На нашу думку, дисертація Гречкосія Руслана Миколайовича «Концепт 

самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма» 

є завершеним науковим дослідженням і заслуговує на присудження його 

автору наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю

09.00.05 -  історія філософі.

доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри 

філософії та соціології Українського 

державного університету залізничного

Офіційний опонент,

Особистий підпис
2 0  _  р .

відуючий канцелярією 
УкрДУЗТ
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Актуальність дисертаційного дослідження Гречкосія Р.М. «Концепт 
самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма» 
визначається тим, що на даному етапі розвитку нашої країни, чільне місце 
відводиться особистості, як головному суб’єкту соціального процесу, а прояв 
особистості, індивідуальності можливий лише завдяки самореалізації.

Тому звернення Гречкосія Р.М. до історико-філософського контексту 
розуміння концепту самореалізації у філософських вченнях таких відомих 
класиків філософської думки як Фрідріх Ніцше та Е. Фромм є безумовно 
актуальним та важливим для сьогодення. Проблема самореалізації людини 
була, є і завжди буде наріжним завданням кожної людини. Сучасне 
українське суспільство з кожним днем висуває все більш високі вимоги до 
самостійності, ініціативи та відповідальності кожного учасника суспільного 
процесу. Все це зумовлює зростання актуальності проблеми самореалізації 
особистості.

Проблема самореалізації особистості в історії філософії піднімалася 
майже на кожному етапі. Починаючи зі стародавньої філософії ми 
зустрічаємо дослідження проблеми самореалізації, спостерігаємо 
трансформацію та реконструкцію даної проблеми в різні історичні періоди. 
Зокрема, самореалізація трактувалась як найвища цінність у філософії 
Давнього Сходу; питання про соціальну та етичну самореалізацію ми 
зустрічаємо в Античній філософії; самореалізація як прагнення до 
морального самовдосконалення, прагнення до абсолютного пізнання Бога 
відображена в епоху Средньовіччя; самореалізація як спосіб індивідуального 
самовизначення трактується в епоху Відродження тощо. Особливо гостро 
проблема самореалізації піднімається на початку XX століття у 
представників філософії життя, екзистенціалістів, фрейдистів та 
неофрейдистів. Тому звернення Руслана Миколайовича до дослідження 
концепту самореалізації у філософії Ф. Ніцше, який є представником 
філософії життя та Е. Фромма, який є представником неофрейдизму є 
безумовно актуальним та важливим дослідженням для сучасної історико- 
філософської думки. Також, слід відзначити, що дослідження концепту 
самореалізації особистості у філософських вченнях Фрідріха Ніцше та Еріха 
Фромма є іманентно співзвучним з дослідженнями сучасної української 
філософії в означеній площині проблеми.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Проблема самореалізації особистості пов’язана з цілим рядом суміжних 
проблем, таких, як, наприклад, проблема суб’єктивного вибору особистості, 
проблема самоідентифікації та самовизначення, проблема самооцінки і 
усвідомлення своїх можливостей та здатність їх правильно використовувати 
й застосовувати для успішної самореалізації тощо. Саме ці проблеми є 
об’єктом дослідження у філософських е ч є н н я х  Е.Фромма та Ф. Ніцше, 
філософські вчення яких і досліджує дисертант. З огляду на все вище 
сказане, актуальність та важливість теми, яку досліджує Руслан 
Миколайович безумовно не викликає ніяких сумнівів. Результати даного 
дослідження допоможуть знайти та вибрати правильні шляхи для 
самореалізації кожної людини, адже саме самореалізована особистість є 
рушієм позитивних змін у суспільстві.

Слід також відмітити, що актуальність даної теми, пов’язана з тим, що 
історико-філософські концепції Ф. Ніцше та Е. Фромма мають велике 
значення для нового переосмислення розвитку українського суспільства, 
особливо в даний період, в період становлення нових засад політичної, 
інтелектуальної, виховної роботи, що є особливо важливим з огляду на те, що 
багато вітчизняних науковців досліджуючи ці проблеми намагаються надати 
їм нового переосмислення та звучання.

Усвідомлення й обґрунтування актуальності теми, чітке визначення 
предмету і мети дослідження дало автору змогу сформулювати конкретні 
завдання, котрі, як доводить викладений у дисертації матеріал, були успішно 
вирішені, що обґрунтувало теоретичну вагомість дисертаційного 
дослідження. Що стосується практичної цінності дисертації, то її результати, 
які введені у науковий обіг та освітні ресурси, можуть знайти досить широке 
застосування в цілій низці теоретичних курсів (як з цілого кола філософських 
дисциплін, зокрема в соціальній філософії, історії філософії, філософській 
антропології тощо), а також можуть бути використані для розробок нових 
спецкурсів, які присвячені дослідженню актуальним проблемам історії 
філософії.

Новизна виявлених автором результатів дослідження, на мій погляд, 
адекватно і логічно презентовані у положеннях наукової новизни та 
загальних висновках.

Автором проведена велика дослідницька робота, про що свідчить значна 
кількість опрацьованої літератури і широка джерельна база дослідження. 
Виходячи з цього, висновки, які робить дисертант, вважаю за самостійні та 
ґрунтовні.

Текст дисертації викладений на належному науково-теоретичному рівні, 
із дотриманням принципів і критеріїв дослідницької логіки; роботу 
оформлено згідно з існуючими стандартами та вимогами МОН України щодо 
кандидатських дисертацій.

Автореферат та наукові публікації Гречкосія Р.М. відображають 
основний зміст дисертації. Отримані результати та висновки є 
обґрунтованими та в достатній мірі апробованими. Зокрема, основні 
положення дисертації висвітлені автором у 10 публікаціях, серед яких 5
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статей, надрукованих у фахових виданнях, затверджених МОН України; 1 
стаття у іноземному періодичному фаховому виданні, яке включено до 
наукометричних баз; та 4 тез доповідей на Міжнародних наукових 
конференціях.

Дисертація Гречкосія Р.М. складається з 4 розділів, вступу, висновків та 
списку використаних джерел та літератури. Така структура сприяла 
досягненню поставленої перед дисертантом мети, а саме - показати історико- 
філософську реконструкцію та здійснити порівняльний аналіз змісту ідеї 
самореалізації особистості в філософських концепціях Ф. Ніцше та Е. 
Фромма. Цілком слушно та логічно автор саме в четвертому розділі здійснює 
порівняльний аналіз антропологічних аспектів вчень Ф. Ніцше і Е. Фромма і 
показує, яке місце займає ідея самореалізації особистості в сучасному 
філософському дискурсі.

У вступі автор окрім актуалізаціі теми формулює мету та завдання 
дослідження, визначає його предмет та об’єкт, зазначає зв'язок своєї роботи з 
науковими програмами та темами, розкриває методологічну основу 
дисертації, висвітлює практичне та теоретичне значення одержаних 
результатів. Тут же зазначена апробація авторських висновків.

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні основи 
дослідження ідеї самореалізації особистості у філософських вченнях Ф. 
Ніцше і Е. Фромма» автором аналізуються публікації за темою дослідження, 
виокремлюється теоретико-методологічна база, на основі якої аналізується 
феномен філософських систем Ф. Ніцше та Е. Фромма та їх вплив на 
сучасний стан філософського та історико-філософського знання.

В роботі автор відзначає, що «окрему віху в розвитку філософсько- 
антропологічних студій XX ст.. складають вчення таких видатних мислителів 
як К. Маркс, 3. Фройд та Е. Фромм, якому вдалося поєднати в своїй 
теоретично-потужній системі поглядів продуктивні ідеї двох своїх видатних 
попередників» (с. 10). Тому абсолютно логічно та обґрунтовано Гречкосій 
Р.М. аналізує вплив таких двох відомих класиків філософської думки як 3. 
Фройд та К. Маркс на формування філософських поглядів та світогляду Е. 
Фромма. Зокрема, дисертант відзначає що, «3. Фройд створює 
психоаналітичну антропологію, яка намагається прослідкувати та дослідити 
визначальну роль несвідомого у детермінації всіх тих особливостей та 
якостей, які ми традиційно пов’язуємо із людською сутністю» (с. 11).

Особливо позитивним моментом даного розділу є те, що автор 
детально розкриває базові методологічні принципи та поняття філософії 
особистості Ф. Ніцше та Е. Фромма. Адже, як зазначає сам автор саме це є 
«першим та необхідним кроком на шляху пошуку ліній перетину 
антропологічних ідей видатних мислителів» (с. 21).

Також позитивною складовою даного розділу є висновок до якого 
приходить Гречкосій Р. М. під час аналізу деструктивних моментів на шляху 
самореалізації людини. Аналізуючи в цьому контексті проблему відчуження 
автор вказує, що «тільки коли цілі суспільства стануть тотожні цілям 
загальнолюдського розвитку, воно перестане калічити людей і породжувати
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суспільне зло у вигляді «відчуження» особистості, обмеження її свободи» (с. 
23).

Ще одним позитивним моментом роботи є те, що дисертант вказує, що 
«людина в новому суспільстві не повинна ставати засобом для іншої людини 
і повинна прагнути протистояти таким тенденціям. Це можливо, на думку Е. 
Фромма, при появі Нової людини як такої, що несе любов в собі. Саме в 
цьому положенні і міститься основне уявлення про особистість, яка виступає 
надійною основою для побудови нового гуманістичного суспільства» (с. 24). 
Як бачимо концепт Нової людини є таким, що несе в собі позитивне 
наповнення, і тому, особливо слід відзначити, що дисертант достатньо уваги 
приділив дослідженню цього концепту.

У другому розділі дисертації «Ніцшеанська концепція надлюдини: 
ідейно-світоглядні витоки та основний зміст» Гречкосій Р.М. вивчає ідейно- 
світоглядні засади концепції надлюдини Ф. Ніцше, розкриває методологічні 
аспекти застосування ніцшеанської концепції надлюдини в розробці сучасної 
моделі особистості та її самореалізації.

На наш пог ляд, даному розділу автор логічно приділив багато уваги, 
адже концепт Надлюдини у філософії Ф.Ніцше є ключовим у його філософії і 
відіграє важливу роль у розумінні та дослідженні концепту самореалізації 
особистості. Адже, як слушно відзначає Гречкосій Р.М. «змістовним 
осереддям концепції Надлюдини є процес самореалізації особистості, 
сутність якого полягає в сходженні людини за допомогою вольового начала -  
волі до влади на вищий щабель особистісної самореалізації -  рівень 
надлюдини» (с. 51). І, як вказує, дисертант «антропологічне вчення Ф. Ніцше 
оформлюється в концепцію «надлюдина» в останній, третій, так званий, 
«власне ніцшеанський» період творчості» (с. 50).

Аналізуючи концепцію Ф. Ніцше, автор слушно й по-новому 
переосмислює та аналізує й такі негативні моменти філософії Ф. Ніцще (за 
які його, власне, найбільше критикували), як «ресентімент» (с. 54), тобто 
мораль слабких, критику гуманізму, негативне відношення до християнства 
тощо. Зокрема, дисертант вказує, що «Ф. Ніцше не намагається шукати 
метафізичний чи онтологічний сенс ні християнства, ні будь-якої іншої 
релігії. Він переконаний -  жодна релігія насправді не є істинною, судити про 
будь-яку релігію можна лише за її значенням та впливом на людство» (с.57).

Також ще одним важливим та позитивним моментом дисертаційної 
роботи є те, що Гречкосій Р.М. в контексті аналізу феномену творчості 
виокремлює та аналізує три елементи, поєднанням яких, на думку Ф. Ніцше є 
творчість, і які мають стосунок до діонісійського начала, а саме: гру, 
творіння, яке починається з руйнування, та страждання, яке Ф. Ніцше вважав 
необхідною умовою творчості (с. 64 -  с. 70). Те, що стражданн, є джерелом 
творчості, прагнення вийти за рамки себе, і як наслідок, досягти 
беззаперечної самореалізації, беззаперечної перемоги над собою, над своєю 
волею, тобто досягти абсолютної самореалізації, якби дивно це не звучало, 
підверджують безліч прикрикладів з біографії відомих, непересічних, 
творчих особистостей. Наприклад, Анна Ахматова, яка, здавалось, навмисне
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(що власне і підвердили дослідники її біографії), шукала для себе джерело 
страждання, навмисно занурювала себе у садо-мазохістичні стосунки 
нерозділеного кохання; Леся Українка, яка страждала, безумовно не 
навмисно, а внаслідок важкої хвороби, яку їй довелось пережити, але яка їй 
допомагала творити, ставати сильнішою, щоденно змушуючи через творчість 
реалізовувати себе та переборювати свої страждання, і, безперечно, сама 
постать Ф. Ніцше, який, як відомо страждав не лише від страшних головних 
болей, але й від складних стосунків з Лу Соломе.

Безумовно, аналіз феномену творчості, який, безперечно, є головною 
рушійною силою для саморозвитку особистості та її самореалізації дав 
можливість дисертанту розкрити та показати ключову роль творчості в 
процесі самореалізації особистості. Таким чином, автору вдалось прийти до 
висновку, що «образ Надлюдини є синтезом кращих людських якостей і 
визначається силою, яка розуміється як творчий потенціал; самоконтролем, 
як універсальною, активною життєвою позицією; свободою, яка пов’язана з 
відповідальністю. Життєдіяльність Надлюдини побудована на творчості, яка 
нерозривно пов’язана з прогресом, вона взаємопов’язана з процесом розвитку 
людини, суспільства, світу» (с. 73).

У третьому розділі дисертації «Поняття соціального характеру у 
гуманістичному психоаналізі Е. Фромма» досліджується поняття соціального 
характеру, яке є центральною категорією філософської антропології в 
гуманістичному психоаналізі Е. Фромма, та виступає теоретико- 
методологічною основою дослідження феномену особистості.

В даному розділі Гречкосій Р. М. детально розглядає поняття 
особистості Е. Фроммом, оскільки, як відзначає сам дисертант, «воно є 
істотним для дослідження питання «соціального характеру»» (с. 83).

Оскільки, на нашу думку, концепт Е. Фромма «Нова людина», має 
багато спільних рис з концептом Ф. Ніцше «Надлюдина», то дуже важливим 
в даному розділі є дослідження вищевказаного концепту Е. Фромма. В 
контексті даної розвідки дисертант відзначає, що «на зміну звичайним 
людям, має прийти «нова людина», яка не буде прив’язана до історії, яка 
буде вважати себе людиною для всього людства, і так будуть думати всі 
люди, які входять до суспільства, люди, які будуть любити свою країну, 
незалежно до якого кола вони належать: робітник чи інтелігенція, головне, 
що ти маєш бути людиною» (с. 85). На нашу думку, саме від ідей Е. Фромма 
можна багато почерпнути для розробки патріотичної, обґрунтованої ідеології 
нашої країни. І, як відзначає в даному розділі дисертант «саме нове 
суспільство повинно народити Нову людину, а не «нова людина» -  нове 
суспільство. Основною функцією нового суспільства є сприяння виникненню 
«нової людини»» (с. 122).

Важливим у дослідженні роботи є й те, що Гречкосій Р. М. аналізує в 
даному розділі й розуміння свободи Е. Фроммом, зокрема такі її 
характеристики як «втеча від свободи» (с. 88) та «позитивна свобода» (с. 89), 
що безумовно допомогло дисертанту глибше зрозуміти та пояснити 
конструктивну та деструктивну роль свободи в процесі самореалізації
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особистості. Зокрема, в процесі дослідження, Гречкосій Р.М., прийшов до 
висновку, що «свобода від сторонніх примусів постає здобутком лише тоді, 
коли існує можливість ствердити власну індивідуальність, що можливо лише 
в певному психологічному кліматі. Але реаліями сучасного суспільства є 
наближення до конформізму, який, на думку Е. Фромма, є одним із шляхів 
втечі від свободи і поступово перетворює людину на автомат -  на робота, 
який не має власної думки чи позиції» (с. 116).

У четвертому розділі дисертації «Співвідношення антропологічних 
аспектів вчень Ф. Ніцше і Е. Фромма та місце ідеї самореалізації особистості 
в сучасному філософському дискурсі» розкривається взаємозв’язок 
філософсько-антропологічних підходів Ф. Ніцше і Е. Фромма в 
концептуалізації ідеї самореалізації особистості та визначається місце і роль 
ідеї самореалізації особистості в філософському дискурсі.

Саме четвертий розділ є ключовим та завершальним в даному 
дисертаційному дослідженні. Обґрунтувавши ключові терміни, концепти та 
поняття у попередніх розділах філософських концепцій Ф. ніцше та Е. 
Фромма, автор логічно приходить до свого найголовнішого завдання, а саме: 
дати порівняльний аналіз змісту ідеї самореалізації особистості в 
філософських концепціях Ф.Ніцше та Е. Фромма.

Порівнюючи відношення до осмислення трагедії людського існування, 
та ролі страждання в процесі самореалізації особистості у філософських 
концепціях Ф. Ніцше та Е. фромма, Гречкосій Р. М. відзначає, що 
«Е. Фромма хвилювала не стільки трагедія людського існування, скільки 
свобода творчості людини, її здатність до проектування і само проектування» 
(с. 136).

У попередніх розділах автор достатньо уваги приділив осмисленню 
свободи у Е. Фромма, і в заключному розділі Гречкосій Р. М., відзначив, що 
особливо «важливим для розгляду проблем самореалізації особистості є 
питання, як відбувається співвідношення індивідуальної та соціальної 
свобод» (с. 145). Тому дисертант слушно звертається до аналізу та 
характеристики індивідуальної та соціальної свободи. На нашу думку, даний 
аналіз є досить потрібним та актуальним для українського суспільства, 
оскільки, наразі, ми якраз і спостерігаємо конфлікт протистояння між 
індивідуалізмом та колективізмом, соціумом. Дисертант слушно відзначає, 
що «особистість, самореалізація якої здійснюється в епоху масової культури, 
знаходиться перед вибором між культурним різноманіттям сучасного світу і 
своїм етнічним культурним корінням. В даний час, який характеризується як 
час великих змін, час кризового стану виникає необхідність розуміння 
трансформуються механізмів самореалізації особистості» (с. 150).

Ще один важливий момент, на якому особливу увагу зосереджує автор 
дослідження, це питання яке стосується проблем самоідентичності, 
самовизначення та самообману. Аналізуючи ці поняття крізь призму 
філософських ідей Ф. Ніцше та Е. Фромма, Гречкосій Р. М. приходить до 
висновку, що «самообман власне приховує існування дійсності багатьма 
шляхами, насамперед: ототожнення себе з іншими. Тут маємо на увазі, що
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особистість дає оцінку своїм діям через соціальні норми, тобто вона очікує 
реакцію інших на свої вчинки. Простіше кажучи, існує небезпека того, що 
воля іншого буде сприйматись як своя власна» (с. 154).

Тому, щоб не втрати своє власне «Я», свою самоідентичність людина 
повинна прагнути саме до індивідуалізації. І, тому, загальним висновком до 
якого приходить дисертант, є те, що «Індивідуальність цілком може бути 
витлумачена як найвищий рівень творчої самореалізації особистості, а отже 
потреба в самореалізації -  неодмінна властивість індивідуальності. 
Самореалізіція та людяність -  два поняття, які передбачають та 
взаємопокладають одне одного» (с. 158).

Загалом, аналізуючи філософські концепції Е. Фромма та Ф. Ніцше, 
автор приходить до висновку, що «спільним в поглядах Ф. Ніцше та 
Е. Фромма є впевненість в тому, що суспільство дає людині лише ілюзію 
життя, воно рівняє всіх в одну сіру масу, орієнтується на деструкцію та не 
дає можливості стати повноцінною особистістю. Виходом з цього стану, на 
думку філософів, є прагнення людини до стану «надлюдини» або «нової 
людини»» (с. 165).

Відзначаючи теоретичну значущість рецензованої роботи та особистий 
внесок дисертанта у розробку актуальної наукової проблематики, що є 
свідченням ґрунтовної науково-дослідницької роботи та повністю поділяючи 
основні положення і висновки дисертанта, вважаю за необхідне висловити 
кілька зауважень і побажань.

По-перше, автору слід було б більше уваги приділити дослідженню 
концепту самореалізації загалом, зокрема варто було б дослідити наукові 
розвідки з даної проблематики, які є у наших вітчизняних дослідників. 
Особливу увагу варто було б звернути на дослідження Слюсара В.М. 
«Феномен свободи в культурній самореалізації особистості» та Матвєєва 
В.О. «Самореалізація особистості: досвід індуїзму та християнства».

По-друге, на наш погляд, у першому розділі «Теоретико-методологічні 
основи дослідження ідеї самореалізації особистості у філософських вченнях 
Ф. Ніцше і Е. Фромма», розкриваючи поняття самореалізації в концепції Е. 
Фромма автор занадто багато уваги приділяє проблемі відчуження К. Маркса 
(с. 30-36).

По-третє, у висновках до першого розділу, автор вказує на те, що «до 
непродуктивних напрямків самореалізації особистості, згідно Е. Фромму, 
належать пасивний, експлуататорський, накопичувальний, ринковий і 
некрофілія, натомість до соціально-продуктивних -  творча праця, любов як 
соціальне мирне співіснування, розсудливість і біофілія» (с. 49). Але якщо 
соціально-продуктивним напрямкам самореалізації у філософі Е. Фромма 
дисертант у першому розділі роботи приділяє достатньо уваги, го 
непродуктивні напрямки самореалізації недостатньо розкриті та дослідженні. 
На нашу думку, дисертаційна робота лише виграла б, якби Гречкосій Р.М., 
більше уваги приділив не лише продуктивним напрямкам самореалізації, а й 
детально пояснив та дослідив й вищеперерераховані непродуктивні 
напрямки.
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Висловлені зауваження та пропозиції не применшують наукової цінності 
представленої роботи, вони мають рекомендаційний характер для подальших 
досліджень дисертанта.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 
кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 
філософських наук та відповідає вимогам пп. 11-13 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 
24 липня 2013 року.

На нашу думку, дисертація Гречкосія Р.М. «Концепт самореалізації 
особистості в філософських вчення Ф. Ніцше та Е. Фромма» є завершеним 
науковим дослідженням і заслуговує на присудження його автору наукового 
ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 -  історія 
філософії.

Л.Л. IIIкіль

Офіційний опонент, 
кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософської антропології 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова /)■
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