УДК 13
ЛЮДИНА ЯК МІРА РОЗВИТКУ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Г. В. Задорожний, д. е. н., професор,
Харківський національний університет імені М. В. Каразіна, socialec@rambler.ru
Методологія дослідження. Для теоретичного осмислення кризових явищ, які
відбуваються у сучасному світі, пропонується використання досягнень постнекласичної
науки, об’єктом досліджень якої є людино розмірні комплекси. Останні представляють
собою системи, ядром яких виступає людина як цілісна триєдина духовно-біо-соціальна
сутність.
Результати. У ході дослідження характеру сучасної глобальної кризи встановлено, що
на відміну від всіх інших кризових процесів, які їй передували, вона є полі системною та
являється полісистемним та має духовну природу. В силу цього її неможливо зрозуміти та
пояснити у термінах традиційного механіко-матеріалістичного розуміння світу та місця в
ньому людини. Спеціалізація наук, яка постійно поглиблюється, та їх зосередженість на
вузько-предметній спрямованості досліджень поступово призвела до втрати уявлення про
системну цілісність суспільства, вивела із поля зору дослідників людину у всій повноті
проявів своєї сутнісної природи. Тому головним завданням сучасної економічної науки стає
повернення в її предметну область суспільства як цілісної реальності, в центрі якої
знаходиться людина як духовно-біо-соціальна істота, де духовна іпостась задає мотиви і цілі
господарювання.
Новизна. Показано, що саме ціннісна раціональність стає імперативною для
переборення сучасної глобальної полісистемної кризи, оскільки суспільство складається із
окремих особистостей, світорозуміння і світогляд яких оплодотворює всі господарські дії.
Духовний внутрішній світ людини задає цінності мотивів и цілей діяльності, тому
суспільство і світ стають такими, якими їх створює особистість, для якої головним полем,
сферою життєдіяльності повинна бути усвідомлена вільно-відповідальна творчість.
Практична значущість. Оскільки мотивації та рішення до дій приймаються окремою
людиною, яка керується своїм світоглядом, яке, у свою чергу, багато в чому є результатом
процесу особистого самоосягнення й освіти, у якості одного із напрямів виходу із сучасної
кризи пропонується якісно-змістовна зміна системи освіти. Необхідним є формування нової
наукової картини світу, яка, будучи заснованою на постнекласичному підході, доводить його
через освіту до свідомості молоді та закладає у процес сучасного світоосягнення.
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архетип «свобода-відповідальність», університетська освіта.
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