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Стрімка віртуалізація основних сфер життєдіяльності суспільства 

докорінно змінює основні параметри буття сучасної людини. Насамперед, 

йдеться про якісні зміни у соціальному просторі, де спостерігається розвиток 

каналів горизонтальних соціально-комунікативних зв’язків та пов’язане з 

цим віртуальне відкриття нових можливостей для громадянської 

самоорганізації суспільства, впровадження дієвих форм швидкої мобілізації 

соціально-конструктивного потенціалу суспільної свідомості як на 

національному, так і на міжнародному рівнях поза видимого контролю 

окремих центрів економічної і політичної влади. Тобто сучасна віртуалізація 

полегшує доступ широких верств населення до конструювання «множинних» 

світів, сприяючи появі платформ громадсько-дискурсивного 

трансцендування, максимально відкритого для сприйняття та участі в ньому 

величезних мас індивідів. Відтак для суспільства забезпечується широкий 

вибір привабливих альтернативних моделей соціального майбутнього. 

Водночас децентралізуючий вплив сучасних віртуальних мереж не слід 

перебільшувати. Принаймні дотепер можливість «цифрової», інформаційної 

нерівності не виключається, і не лише внаслідок того, що сьогодні більша 

частина населення планети через різноманітні причини (як об’єктивні, так і 

суб’єктивні) все ще не є користувачами послуг глобальних віртуальних 

мереж, але і тому, що зберігаються певні технічні можливості встановлення 

обмеженого режиму доступу до окремих інформаційних ресурсів та 

впроваджуються віртуальні технології як для управління, так і для

маніпуляцій масовими інформаційними преференціями. _____________
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Підкреслимо, що управління віртуальними інформаційними процесами 

в цих умовах виявляється вкрай необхідним. У своїх екстремальних проявах 

збільшувана у віртуальний спосіб конструктивістська свобода соціальних 

суб’єктів трансформується у власне заперечення, спотворення та знецінення 

вільної громадянської самоорганізації населення. Порушення соціально- 

конструктивних меж віртуального розмаїття веде до втрати їм своєї 

смислової духовної єдності та утворення «ризоматичної» множини 

постмодерністів, наповненої фрагментарними образами, фіктивними 

повідомленнями, симулякрами та ідеологемами, що руйнують духовно- 

ціннісні та соціальні зв’язки індивідів, їх суспільне та культурне коріння. В 

такий спосіб віртуальний простір, матеріалізований у електронних 

мережевих ресурсах, стає місцем ескапістських устремлінь сучасної людини, 

де брак нормальних життєвих зв’язків, «живого» спілкування маскується 

мішурою удаваного інформаційного розмаїття, доступності віртуальних 

контактів із безліччю інших користувачів.

Відповідно до цього актуалізується проблема розвитку культури 

віртуального опосередкування соціально-конструктивної активності людини. 

В той же час її розв’язання неможливе без соціально-філософської рефлексії 

мисленнєвих моделей віртуалізації як ітеративного процесу соціально- 

конструктивного відновлення єдності між ідеальним і матеріальним, 

можливим і дійсним. Власне вирішення цього завдання є дуже потрібним для 

сучасної України, суверенна свобода якої все ще значною мірою лишається 

віртуально-потенційною і вимагає для свого здійснення філософськи 

обґрунтованих світоглядних орієнтирів для конструктивної діяльності з її 

наповнення дійсним соціально-позитивним змістом. Грунтуючись на 

викладеному, можна дійти висновку про високий рівень актуальності 

дисертації О. В. Кирницького -  «Віртуальний вимір соціального 

конструювання».

Авторська розробка цієї теми є достатньо обгрунтованою з огляду на 

значний обсяг використаної джерельної бази, яка включає сучасні



філософсько-наукові праці провідних вітчизняних і закордонних експертів у 

галузі віртуалістики та соціального конструювання (222 позиції у списку 

літератури). Імпонує обізнаність дисертанта із витоками та різноманітними 

контраверсіями соціально-конструктивістського підходу. Підкреслимо, що 

критичний аналіз багатьох його версій у вітчизняній літературі на рівні 

цілісного дослідження здійснюється вперше (наприклад, йдеться про 

концепції И. Гофмана, Г. Гарфінкеля та ін.). Значущість цієї дослідницької 

праці не викликає сумнівів, оскільки вона актуалізує у вітчизняній філософії 

та науці концептуальні підходи до відтворення важливих механізмів 

реалізації соціально-конструктивістськтого потенціалу людської свідомості, 

необхідних для розробки так званої «кібернетики другого порядку».

Визначення положень наукової новизни (12 позицій) має під собою 

належне підґрунтя. Всі вони мають істотне значення для подальшого 

розвитку вітчизняних соціально-філософських досліджень. У Вступі до 

основного тексту та авторефераті ми бачимо їх розгорнуте формулювання, де 

автор демонструє, що саме зроблено ним особисто у порівнянні з 

попередніми дослідниками. Запропонована в роботі концепція соціального 

конструювання ґрунтується на експлікації взаємозв’язку віртуального і 

повсякденного, віртуального і мови.

Незважаючи на можливе перебільшення конструктивістської автономії 

людини (наприклад, через зведення джерела онтології до логіки розрізнення), 

завдяки дисертації О.В. Кирницького розширюється простір конструктивних 

можливостей людини, створюється фундамент для впровадження новітніх 

технологій управління її соціально-творчою уявою, оптимізацїї соціально- 

комунікативних форм соціально-конструктивного процесу у світлі зростання 

ролі віртуальної реальності, інформаційних технологій, формування 

складних кібернетичних систем коеволюції суспільства та природи. Отже, 

забезпечується належне філософське підґрунтя для наукового пізнання 

механізмів реалізації зворотних зв’язків між ціннісно-вольовими, 

концептуальними та перцептуально-віртуальними компонентами систем



соціального конструювання (від локальних до глобальних). Зрештою 

дисертант робить власний внесок у роз’яснення природи активності 

свідомості людини. Підкреслимо, що позитивом роботи є представлене у 

третьому розділі вміння автора застосувати філософські категоріальні засади 

віртуалістики для аналізу соціального конструювання в конкретно- 

історичних умовах сучасної України.

Дисертація є оригінальним дослідженням, основні положення якого 

відповідають вимогам до дисертаційних праць на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Дисертаційні результати були повною мірою викладені в 

опублікованих працях у відповідних наукових виданнях. Усі статті, 

опубліковані здобувачем за темою дисертації, написані без співавторів.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Рекомендації дисертанта стосовно практичного впровадження 

результатів і матеріалів дослідження є обґрунтованими. Висновки та окремі 

положення дисертації О.В. Кирницького можуть бути використані для 

соціального прогнозування, конструювання ключових процесів усередині 

окремих соціальних структур та оптимізації процесу віртуалізації 

соціального буття людини в умовах трансформації сучасної України. Крім 

того, вони можуть бути використані в процесі викладання курсів 

«Філософія», «Соціальна філософія», «Політологія», «Соціологія» та 

«Культурологія», а також спецкурсів із соціально-філософських аспектів 

соціального конструювання.

Слід також вказати на зв’язок дисертації із науково-дослідними 

програмами і темами, зокрема, з комплексною науково-дослідною 

державною бюджетною темою кафедри філософії Донецького національного 

університету імені Василя Стуса «Соціально-філософська рефлексія шляхів 

вирішення конфлікту на сході України» (№0116Ш02518).

Підсумовуючи позитивні аспекти дисертаційної роботи 

О. В. Кирницького, відзначимо, що її головне досягнення полягає у 

здійсненні комплексної експлікації сутності феномену віртуального як



суперечливої єдності потенційного та актуального, ідеального і 

матеріального у соціальному конструюванні XXI сторіччя.

Водночас робота, що рецензується, не позбавлена й певних недоліків, на 

що слід звернути особливу увагу.

Іноді (йдеться про окремі фрагменти підрозділів 1.1 та 2.1 дисертації) 

дисертант, захоплюючись викладом змісту різноманітних 

конструктивістських концепцій, «забуває» про критичну, рефлексивну місію 

соціального філософа та не виявляє нереалізовані можливості соціально- 

конструктивістської парадигми. Особливо це стосується висвітлення 

механізмів конструювання соціального у взаємодії феноменів повсякденного 

і віртуального у підрозділі 2.1, якому бракує визначення конкретно- 

історичної динаміки взаємного переходу першого у друге: віртуалізацїї 

повсякденного і рутинізації віртуального на різних етапах суспільного 

розвитку.

Видається, що зазначена обмеженість зумовлюється некритичним 

прийняттям постулату феноменології про вищу, «абсолютну» реальність 

повсякденності (с. 73). Заснована на принципі «очевидності» та аналізі 

окремої індивідуальної свідомості («дослідження самотнього»), зазначена 

позиція заважає критичній рефлексії фундаментальних когнітивних 

конструкцій буденності, а отже, встановленню внутрішньої суперечливості 

повсякденності, в якій присутнє як справжнє, так і несправжнє, відчужене 

існування людини. В цей же час останнє зумовлює утопічне та 

технократичне руйнування віртуального як сфери дійсних можливостей. На 

жаль, деструкція соціального саме за цією екзистенційною лінією не 

аналізується повною мірою.

Тим самим лишається відкритим для критики запропоноване 

дисертантом обгрунтування життєвого світу індивіда в якості інтегрального 

чинника структури віртуального (с. 12). У будь-якому разі незрозумілі 

механізми переходу від нескінченної «множинності» індивідуальних світів 

до визначення «віртуальної», тобто справді можливої, загальнозначущої
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перспективи конструювання соціального. На нашу думку, для уникнення 

суб’єктивізму у вирішенні цього питання слід було більше уваги приділити 

конкретно-історичним етапам віртуально-конструктивного опосередкування 

взаємозв’язку особистості та суспільства. Підкреслимо, що саме широке 

звертання до конкретно-історичного матеріалу (насамперед, йдеться про 

третій розділ) вигідно відрізняє дисертаційну роботу О.В. Кирницького від 

класичних феноменологічних досліджень.

Водночас дисертації бракує висвітлення віртуалізації соціального буття 

як суспільно-історичного процесу. Йдеться про необхідність проведення 

градації конкретно-історичних форм уявного відтворення динамічно- 

безпосередньої єдності ідеально-символічних і матеріальних структур. Часто 

в роботі в якості прикладу віртуалізації згадуються гроші, які нині стають 

«електронними» (с. 145), які уявляють ув’язнені замість реальних грошей (с. 

191) та ін. Але самі «реальні» гроші -  це своєрідна віртуально-знакова форма 

заміщення суспільної праці, в якій фіксуються певний стан і динаміка 

розгортання колективної уяви щодо можливостей її подальшого розвитку. 

Тому навіть на прикладі грошей можна простежити основні фази 

становлення віртуального у соціальному конструюванні: від безпосередності 

натурального господарства до складних ринково-валютно-електронних 

опосередкувань глобальних ринкових відносин.

Нарешті, слід було б звернути увагу (зокрема, у підрозділі 1.1) і на 

діяльнісні версії інтерпретації соціального конструювання, що особливо 

розповсюджені у пострадянських країнах (у тому числі в Україні). На нашу 

думку, в такий спосіб можна було уникнути інтенцій на знеособлення 

соціально-конструктивного процесу, що простежуються в актантно- 

мережевому підході, обраному дисертантом в якості однієї з методологічних 

підвалин дослідження. У контексті оперування поняттям «актор», під яке 

підводяться в тому числі і «матеріальні предмети» (с. 155), виникають 

питання про відповідальність учасників віртуального опосередкування 

процесу конструювання соціального: все-таки хто несе відповідальність за



маніпуляції у віртуальному вимірі соціального конструювання? Люди-актори 

чи речі-актори?

Проте висловлені зауваження не применшують цінності позитивних 

аспектів роботи та її результатів, досягнутих дисертантом. У своїй 

сукупності вони дають всі підстави зробити висновок, що дисертація 

О.В. Кирницького є завершеною самостійною працею, в якій отримано 

науково обґрунтовані теоретичні результати, що можуть бути оцінені як 

вагомий внесок у соціально-філософську рефлексію віртуального виміру 

соціального конструювання в конкретно-історичних умовах сучасного 

українського суспільства. Винесені на захист положення є справді новими, а 

висновки -  аргументованими.

За своїм теоретичним рівнем, новизною у постановці і вирішенні 

дослідницьких проблем та практичним значенням дисертація «Віртуальний 

вимір соціального конструювання» відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, а її автор -  

Олег Володимирович Кирницький -  заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 -  

соціальна філософія та філософія історії.

Офіційний опонент,

доктор філософських наук, доцент,

завідувач кафедри соціальної філософії та

Т.І. Бутченко


