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Однією з нагальних проблем сьогодення є проблема людської активності. 

Що являє собою ця активність, як вона виникає і існує, іцо впливає на її рівень? 

Без відповіді на ці питання неможливо вирішити жодної проблеми в соціально- 

гуманітарних науках. Розуміння таких феноменів, як свідомість, людина, 

особистість, немислимо без розкриття загадки виникнення і існування людської 

активності. Свідомість людини (і власне сама людина) формується і 

проявляється в діяльності-активності. Іншими словами, виникнення свідомості і 

її численних феноменів передує наявністю певної активності, оскільки за 

відсутності такої активності свідомість не може виникнути. Так само, розвиток 

свідомості і її феноменів, очевидно, визначається тим, наскільки ця активність 

характеризується інтенсивністю і повнотою. М ожна сказати, що людина 

починається з певного виду активності, і міра людського в людині визначається 

інтенсивністю і повнотою цієї активності. Таким чином, розуміння людини і її 

розвиток неминуче передбачає виявлення і вивчення джерел виникнення 

активності, що робить її людиною. Відтак, тема докторської дисертації 

Лактіонової А.В. є актуальною і цікавою з точки зору дослідження поєднання 

буття з активністю людини та залученням її до дії у проблемному полі 

філософської антропології і філософії культури.

Без залучення філософсько-антропологічних концепцій неможлива 

розгорнута репрезентація філософії дії та активності, а тому основні сюжетні 

лінії дисертації передбачають осмислення дисциплінарного поля сучасної

практичної філософії в комплексі: по-перше, анашзу аналітичної традиції
!------------? '
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сучасної філософії; по-друге, теоретичного обґрунтування тематики філософії 

мови з позицій філософії мовлення як активності. У філософській історіографії 

теми із масиву джерел автор виділяє декілька теоретико-змістовних кластерів, 

залучених в орбіту дослідження з метою висвітлити філософсько- 

антропологічний зріз «філософії дії та активності». В аспекті конституювання 

філософії дії та активності як трансдисциплінарної галузі автор використовує 

евристичний потенціал дослідницьких стратегій представників аналітичної 

філософії, прагматизму, концепти антропологічних студій, епістемологічні 

розвідки з позицій «філософії дії та активності», філософсько-етичні дискурси 

щодо настанов мінімалізму та етики належного.

В дисертаційному дослідженні поворот до практичної філософії підсилює 

сферу взаємодоповнюваних стосунків між сущим і належним, регулятивну і 

конститутивну функції нормативності їх взаємодоповнюваність. Дисертанту 

вдалось врахувати багатоманітність підходів до розуміння філософії дії та 

активності і накреслити нові перспективи в царині теоретичних і практичних 

філософських проектів, проаналізувати їх як нові метаонтологічні і 

епістемологічні «повороти» філософії культури до людського буття. Автор 

формулює мету дослідження як репрезентацію філософії дії і активності в 

якості самостійного підходу до аналізу сучасних колізій в межах дисциплін 

аналітичної традиції. Дослідницькі завдання, які при цьому вирішуються, 

включають: обгрунтування повороту до практичної філософії, з ’ясування 

нагальної важливості лінгвістичного і прагматичного підходів для визначення 

предметних напрямів і методологічних засобів аналізу філософії дії і активності 

та осмислення важливості методології практичної філософії для виявлення 

специфічності настанов мінімалізму щодо етичної проблеми «належного». 

Дисертантка доводить концептуальну пов’язаність буття з активністю людини 

через метаонтологічне обґрунтування існування і сутності, коли активність 

спонукає до дії, а дія, в свою чергу, є результатом активності. У багатьох 

гуманітарних науках таких, як психологія, педагогіка, менеджмент, проблема 

підвищення рівня людської активності є однією з найголовніших. Пов'язано це 

з тим, що результативність будь-якої діяльності (навчальної, трудової,
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наукової) багато в чому визначається рівнем активності людей, які її 

здійснюють. Життєвий успіх будь-якого народу, трудового колективу або 

окремої людини багато в чому визначається рівнем їх активності в різних 

сферах життя. Чи можливо підвищити цей рівень? У науковій літературі набув 

поширення термін «активізація». У чому полягає сутність процесу активізації? 

Для того щоб дати відповіді на всі ці питання, автор спробувала розібратися в 

тому, що собою являє людська активність, і які причини її виникнення? У 

наукових дослідженнях настільки важлива наукова проблема вивчена 

недостатньо. На сьогоднішній день відсутнє навіть загальноприйняте 

визначення терміна «активність». Дана проблематика на даний момент є 

актуальною і повинна осмислюватися, перш за все, в рамках аналітичної 

філософії і філософської антропології. Результатом цих досліджень повинна 

стати теоретична схема, яка розкриває процес формування і розвитку людської 

активності і дії -  як спільних, так і індивідуальних.

Пані Лактіонова А. В показує не лише широку обізнаність в царині 

існуючих ідей та концепцій, але і реально демонструє їхній потужний 

евристичний потенціал, звертаючись до практичної філософії І. Канта, 

концептів філософської антропології М. ІНелера, Г. Плеснера, А. Гелена, 

онтології М. Гайдеггера, філософії свідомості Дж. Серля, концептів 

лінгвістичної філософії Л. Вітгенштейна, прагматичних проектів Ч.С. Пірса, 

В. Джеймса, Дж. Дьюї.

В історії наукових уявлень про джерела формування людської активності 

можна виділити дві основні лінії розвитку. Згідно ідеалістичної філософської 

традиції, висхідній до Платона і Аристотеля, людська активність є результат 

впливу на душу людини світу ідей. Будучи сама чимось незмінним і 

нерухомим, ідея приводить в рух душу людини, подібно до того, як предмет 

любові змушує люблячого його прагнути до нього. Таким чином, умовою 

виникнення і розвитку людської активності є споглядання людиною ідей, які 

актуалізуються в його душі під впливом певних образів зовнішнього 

матеріального світу. Причиною і метою людської активності, в кінцевому
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рахунку, оголошується Бог, як досконала і незмінна ідея блага. У зв'язку з цим 

середньовічні послідовники Аристотеля розуміли Бога як чисту активність. 

Жодна думка, жодне культурне завоювання, жодна форма людської активності 

не могла б мати місця без тіла як свого витоку, і все ж все, що дається людині в 

сприйнятті, комунікації і пізнанні - дається через мову. В роботі висвітлюється 

творчий потенціал активності людини, що втілюється у різноманітних діях, 

націлених на світ, у якому розкривається філософія дії як практична філософія.

Антропологічну сутність філософії дії і активності автор обґрунтовує 

через концепти «життєсвіт», «звичаєвість», «габітус», «повсякденний рівень 

здорового глузду», висвітлюючи їх у площині практичної філософії.

У розкритті проблемного потенціалу дисертаційної теми автор спирається 

на низку теоретичних концептів та ідей, зокрема: перформаційність со§ііо ег§о 

з и т  Декарта, мінімалізм щодо і с т и н и , перцептивний досвід як активність, етика 

без принципів. Одним з важливих здобутків авторського розгляду 

дисертаційної теми можна вважати запропоновані філософсько-антропологічні 

проекти, у яких формується і оновлюється статус і предметне наповнення 

практичної філософії з використанням методологічних засобів філософії 

свідомості та філософії мови. Філософія дії та активності розглядається 

дисертантом через дотичну проблематику прагматичного виміру мови і 

комунікацію із врахуванням синтаксичного, семантичного і прагматичного 

аспектів семіотики.

Звертаючись до концепту «спільносвіту», дослідник показує соціальне 

буття як людське співбуття, у якому індивідуальна і спільна раціональність є 

взаємно доповнюваними, що є аргументом вибору дії та її реалізації.

У даному дисертаційному дослідженні має місце зміна установок 

когнітивного підходу від суто теоретичних до практичних, тобто в 

методологічному плані: з онтологічних на антропологічні (філософський 

контекст), з прагматичних на аксіологічні (смисловий аспект) та з 

епістемологічних на гуманістичні установки (морально-етичний аспект).
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Вибір теоретичної і джерельної бази свідчить про достатню наукову 

компетентність і філософську культуру дисертанта. Автор виявила добру 

обізнаність з роботами представників некласичної філософії і сучасних 

зарубіжних дослідників. Категоріальний апарат, яким оперує автор, відповідає 

стилю і мові дисертаційного жанру. Принципова цінність докторського 

дослідження Лактіонової Анни Валеріївни полягає у виразній і змістовній його 

вписаності у дослідницьке поле практичної філософії та вдалому віднайденню 

того його аспекту, який надає рецензованому тексту світоглядну і наукову 

оригінальність, а саме теоретичні настанови філософсько-антропологічного 

виміру людського буття як активності і дієвості.

Результати даного дослідження в теоретичному плані відіграють важливе 

теоретико-методичне значення для вдосконалення курсу філософії, спецкурсів з 

філософської антропології, соціальної філософії, етики, соціальної і моральної 

епістемології. У практичному плані евристична цінність даного дослідження 

сприяє кращому розумінню нових перспектив теоретичних і практичних 

філософських дисциплін, як одного із засобів розгортання соціальної 

активності у життєвому просторі сучасного багатополюсного світу.

У своєму дисертаційному дослідження Лактіонова А.В. демонструє 

високий рівень філософської рефлексії, побудований на власній концепції і 

стилі філософствування. У такій ситуації опоненту складно робити власні 

зауваження щодо представленого тексту, оскільки це означало б сперечатись з 

авторським підходом в цілому.

Разом із загальною позитивною оцінкою теоретичного доробку 

дисертаційного дослідження, його основних результатів і наукових положень, 

що мають характер наукової новизни, можна зробити деякі зауваження, які 

носять швидше характер побажань.

Доцільно було б приділити більше уваги комунікативним аспектам 

практичної філософії та етиці відповідальності, виходячи з теоретичних 

настанов філософії дії та активності, хоча дані напрями є достатньо 

опрацьованими і представленими в сучасних філософських розробках в 

Україні. Адже предметно їх змісти повністю відповідають тематиці дисертації,
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проте суттєво відмінні методологічно, і це стало б приводом для 

компаративного висвітлення запропонованого авторкою підходу, тим більше, 

що вона активно застосовує термін «спільносвіт», який ініціюється в даній 

традиції.

Окрім цього, варто вказати на нерівномірність залучення до дослідження 

класичних авторів філософської антропології, а саме, дисертанткою 

представлений детальний аналіз роботи М. Ш елера «Положення людини в 

космосі», хоча у доробку Г. ГІлеснера та А. Гелена проблеми, які розглядаються 

у дисертації, висвітлені більш повно.

Стосовно запропонованого підходу потребує уточнення методологічна 

структура таких вихідних пунктів, як: дії та реалізована в них активність; 

особистість у статусі дієвця в спільних та індивідуальних діях; телеологічна 

спрямованість проявів активності.

Автор занадто захоплюється з ’ясуванням лінгвістичних тонкощів 

концепції Л. Вітгенштейна, що у повній мірі перевантажує текст і є не зовсім 

доречним в дискурсі філософської антропології. У роботі без належного 

пояснення вживаються терміни, які не є характерними для філософської 

антропології, такі як фаундхерентизм та автофундація.

Загалом же дослідження, попри визначені зауваження, виконано на 

високому науковому рівні і є вагомим внеском в розвиток вітчизняної 

філософської науки.

Дана дисертація відкриває нові можливості для подальших досліджень в 

галузі філософської антропології і філософії культури, аналітичної філософії і 

моральної епістемології, а також у трансдисциплінарних вимірах практичної 

філософії як в філософсько-антропологічному, культурно-антропологічному, 

так і в соціально-філософському аспектах. Монографія автора та статті в 

ідейному і концептуальному плані висвітлюють основні положення 

дисертаційного дослідження. Робота пройшла належну апробацію, про що 

свідчить географія участі автора у наукових конференціях і семінарах та 

презентації дисертаційного дослідження.

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/


Автореферат відображає структуру докторської дисертації Лактіонової 

Анни Валеріївни «Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і 

практичних філософських дисциплін».

За змістом та оформленням дисертація та автореферат відповідають 

вимогам пунктів 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567. За сутністю проблем і характером їх дослідження робота відповідає 

вказаній спеціальності, а її автор Лактіонова Анна Валеріївна заслуговує 

присвоєння їй наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 

09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури.

Л. М. Газніок

З а с в і д  ч у ю
Начальник в:дділу кадрів 

1« » ___________ 20

■ у  - Діловодства та архіву І 
ївської о національного університету}

, імені Тараса Шевченка

Офіційний опонент 
доктор філософських наук, 
завідувач кафедри гуманіта 
Харківської державної 
академії фізичної культур
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ВІДГУ К
офіційного опонента доктора ф ілософ ських наук, 

проф есора М енжуліна 13. І. на докторську дисертацію  
Л актіонової Анни Валеріївни  

«Ф ілософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і 
практичних філософських дисциплін»,  

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософських
наук за спеціальністю  09.00.04 -  

філософ ська антропологія, філософія культури

У випадку з дисертацією А. В. Лактіонової, як слідує вже з її назви, ми 

маємо справу із дуже масштабним науковим проектом. Йдеться про 

запрошення до розмови не тільки про одну лише окремо взяту філософію дії та 

активності, а й про зумовлену розвитком цього напрямку нову перспективу для 

філософії в цілому. Це обгрунтовується передусім тим, іцо наріжною для усієї 

сучасної науки є влучно зазначена дисертанткою тенденція до дедалі більшої 

міждисципліпарноісті, кросдисцишіінарності, іптердисцигілінарності, 

трансдисциилінарності тощо (с. 6). Чітко окреслюючи предметно- 

дисциплінарне поле дослідження, А. В. Лактіонова також детально експлікує 

його міждисциплінарні зв’язки. З одного боку, філософія дії та філософія 

активності «утворюють своєрідний осередок в сучасній аналітичній філософії», 

який в останні десятиріччя все частіше претендує па статус спеціальної 

філософської дисципліни, але, з іншого боку, це й специфічний підхід, який 

дозволяє переосмислити проблематику традиційних філософських дисциплін 

крізь призму вихідної людської здатності до дій, активності (с. 6).

Одним із головних досягнень роботи є саме те, що в ній уперше 

запропоновано і обгрунтовано запровадження філософії дії та активності як 

специфічного підходу, на засадах якого можливе нове осмислення 

проблематики, що традиційно відноситься до етики, соціальної філософії, 

онтології, теорії пізнання і інших філософських дисциплін. Принципово також, 

що у випадку із сферою застосування цього підходу йдеться «як про практичну, 

так і про теоретичну філософію, але без їх протиставлення» (с. 5). Окрім того, 

результати дослідження уможливлюють «плідну інтеграцію» теоретичної та
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практичної філософії (с. 16). Дуже виразним прикладом штучності та 

застарілості подібного протиставлення може служити той факт, що в контексті 

філософії дії та активності послідовно перетинаються епістемологія і етика (як 

«моральна епістемологія» та «епістемологія чеснот»). Відбувається не «завдяки 

нормативному характеру кожної з цих філософських дисциплін, іцо традиційно 

вважаються, відповідно теоретичною і практичною» (с. 14). В роботі с чимало 

прикладів успішної реалізації подібної настанови, зокрема у Підрозділі 3.4 

«Соціолінгвістика: практичні дослідження про мовленнєву активність» 

перспективність міждисциплінарних досліджень розкривається па прикладі 

соціолінгвістики. Враховуючи це, а також й той факт, що в назві роботи йдеться 

про нову перспективу як практичних, гак й теоретичних філософських 

дисциплін, певним самообмеженням авторки видасться проста констатація нею 

того, що як сипонім до філософії дії і філософії активності зас тосовується лише 

назва «практична філософія» (с. 7). Насправді, як переконливо показано в 

дисертації, філософія дії та активності виявляється справжнім «втіленням не 

протиставлення теоретичної та практичної галузей філософських досліджень, а 

їх взаємного доповнення і поєднання» (с. 5).

Важливий міждисциплінарний аспект роботи пов'язаний також з тим, що 

аналіз цілої низки важливих дискусій, що точаться в межах аналітичної 

філософії за наших часів, здійснюється з урахуванням не тільки філософсько- 

антропологічних, а й історико-філософських передумов (с. 10). Глибока 

обізнаність щодо аналітичної традиції філософування в усьому її історичному 

та типологічному розмаїтті дозволяє А. В. Лактіоновій активно 

використовувати найрізноманітніші матеріали стосовно різних етапів її 

розвитку. Приклади цього можна знайти як в першому, так й в наступних 

розділах дисертації. Однак йдеться не власне про історико-філософське 

дослідження, а про створення тла для дослідження (с. 12) шляхом залучення 

низки історико-філософських сюжетів, що видаються актуальними для 

становлення і формування сучасної філософії дії та активності (с. 11) і 

плідними задля рецепції в річищі практичної філософії (с. 12). Дисертантка
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цілком мас рацію, зазначаючи, іцо такого типу ставлення (я б сказав, дещо 

споживацьке) до історико-філософського матеріалу є «методологічно 

усталеним» в аналітичній філософії (с. 12). Це дуже нагадує підхід, який, у 

відповідності до класифікації жанрів історіографії філософії, що була 

запропонована Р. Рорті, с сенс назвати «раціональною реконструкцією». 

Остання с абсолютно правомірною, однак, як мені здасться, треба також чітко 

усвідомлювати, що вона являє собою лише один із можливих підходів, який, 

якщо порівнювати його з іншими історико-філософськими підходами мас 

істотні обмеження. Зокрема, на відміну від історичної реконструкції, яка дуже 

чутлива до історичних відмінностей, раціональній реконструкції властивий 

доволі жорсткий анахронізм. Наприклад, в роботі А. В. Лактіонової погляди 

таких класиків європейської філософії ХУІІ-ХУІІІ ст., як Р. Декарт та І. Кант, 

інтерпретуються крізь призму поглядів філософів, що належать до зовсім іншої 

епохи та традиції (А. Айсра, В. Квайпа, Г. Франкфура, Я. Гіптіки, Р. Брендома 

та ін.) (Див.: Підрозділи 1.1 «Взаємне доповнення модусів існування та 

належності» та 5.5 ««Етика без принципів»: мінімалістичний підхід», а також 

Пункт 5.2.2 «1 Іерформаційпість со£ІЮ ег§о з и т  Декарта»).

Варто зазначити при цьому, що у своїй налаштованості на раціональну 

реконструкцію дисертантка проявляє принциповість й послідовність. 

Наприклад, у другому розділі, коли йдеться про аналіз центральних концептів 

філософії дії та активності, що розроблялися представниками власне 

аналітичної традиції, наголос знов робиться не на відмінностях між ними, а на 

«спільному полі розгляду цих концептів, на спеціальному не ізолюванні 

розвідок про них, а на спрямованому поєднанні них в єдиному дослідженні» 

(автореферат, с. 13). З історичної точки зору великий інтерес складає уперше 

запропонована А. В. Лактіоновою «стадіальна структура феномену 

«лінгвістичного повороту»: І стадія -  аналіз штучної мови науки (перша 

половина XX століття), II стадія -  аналіз повсякденної мови (середина XX 

столі ття), 111 стадія -  аналіз мовлення (з 70-х років XX століття)» (с. 13; с. 224). 

Однак оскільки раціональна реконструкція передбачає пошуки в історії не так
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дискретності, як континуальиості, дисертантка спеціально наголошує, що «при 

цьому ці стадії, хоча і започатковуються в різний час, не є взаємно 

виключними, а тривають» (с. 14).

Вірність настанові па уникнення розривів при викладі певної традиції 

виявляється дуже корисною, коли дисертантці доводиться тлумачити ще один 

дуже важливий аспект еволюції апгло-американської філософії. Йдеться про 

поширену думку, згідно з якою наприкінці XX століття в аналітичній традиції 

відбулася доволі різка зміна пріоритетів: внаслідок того, що надії на плідне 

розв’язання філософських проблем шляхом аналізу мови не виправдалися, 

філософія мови буцімто втратила свій колишній панівний статус і її місце 

посіла філософія свідомості. Окрему частину дисертації (Пункт 3.2.2. 

«Філософія свідомості «проти» філософії мови») присвячено критиці подібних 

радикальних поглядів. Як показує А. В. Лактіонова, розробки з філософії мови 

продовжують мати «ключову значущість для розуміння та аналізу не тільки 

філософських проблем, а й удосконалюють можливості філософського 

підґрунтя гуманітарного знання і знання взагалі» (с. 167). Те саме стосується й 

такої прикмети історичної значущості філософії мови, як «лінгвістичний 

поворот». Як слушно зазначає А. В. Лактіонова, «цей феномен торкнувся всіх 

галузей філософії в межах різних традицій філософії XX ст. і залишається 

актуальним дотепер» (с. 227). Важливо також, що захищаючи філософію мови 

від надто радикальних закидів з боку прихильників філософії свідомості, 

дисертантка також пропонує конструктивний сценарій подолання цієї колізії, 

наполягаючи на тому, що зосередження уваги на прагматичних та 

комунікативних аспектах мови, зокрема па феномені мовлення, «виявляє цікаві 

дослідницькі перетини між філософією свідомості, філософією дії та 

активності» (автореферат, с. 15).

Дуже перспективною виявляється методологічна база дослідження. Серед 

принципів та настанов, якими керується А. В. Лактіонова, перш за все хотілось 

би звернути увагу на методологічний мінімалізм, що може розглядатися як 

сучасний аналог «леза Окама». Йдеться про утримання від надлишкових
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спекуляцій та висновків з метою «привернути увагу до мінімальних за змістом, 

проте неминучих в своїй здійсненності положень» (с. 12). Ефективність цієї 

настанови підтверджується при аналізі широкого кола питань, зокрема 

проблеми істини в епістемології (Підрозділ 5.3 «Мінімалізм про істинність і 

практична філософія»), проблеми значення в філософії мови (Підрозділ 3.1 

«Вагомість філософії мови в XX столітті»), а також соціально-філософських та 

етичних експлікацій такого напряму, як «етика без принципів» (Підозділи 5.5 

««Етика без принципів»: мінімалістичпий підхід», 5.6 «Інституції спільносвіту: 

трансформації соціальної філософії», 5.7 «Спільні та індивідуальні дії»). У 

Підрозділі 1.2. «Філософська антропологія і філософія культури», порівнюючи, 

як осмислюється феномен людини в сучасній континентальній та аналітичній 

традиції, дисертантка доволі плідно використовує компаративний метод.

Прикладом налаштованості на діалог між цими двома традиціями може 

служити й той факт, що у дослідженні, яке присвячене передусім аналітичній 

традиції, важливою методологічною засадою виявляється також й 

гермеиевтична настанова (с. 12). Критичний аналіз неоднозначностей, що 

виникають при пошуках «значення» мовних виразів, призвів А. В. Лактіопову 

до висновку про те, що «значення» має не субстанційний, а концептуальний 

характер. Говорячи про десубстапціалізацію «значення» і відповідний 

«концептуальний поворот» як про наріжну тенденцію сучасних філософських 

дискусій (Розділ 4 «Переосмислення наріжних концептів практичної філософії, 

філософії дії та активності»), дисертантка виявляється прихильницею доволі 

відкритої та плюралістичної герменевтичної стратегії. Окрім того, як 

продемонстровано у Підрозділі 2.2. «Людська активність та дії» 'та Підрозділі 

2.3. «Цілі і наміри: підстави для пояснення дій», на відміну від класичної 

аналітичної філософії, яка тяжіла до однозначного пояснювального та 

каузального редукціопізму, філософія дії та активності спрямована не на 

пояснення механіки дій, а на розуміння особистості діевця, що формує власні 

цілі та приймає рішення у поліваріангному і багатошаровому історичному та 

природному контексті, тобто у спільносвіті (значні філософські потенціали
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цього концепту розкрито в підрозділі 5.6. «Інституції спільносвіту: 

трансформації соціальної філософії»).

Одним із проявів загальної тенденції до повернення в контекст 

філософських дискусій фігури діевця може вважатися біографічний поворот, 

що розпочався в аналітичній філософії па початку 1990-х років. Певним 

відображення цієї тенденції в дисертації може служити той факт, що в ній 

присвячено значну увагу (у доволі розлогому Підрозділі 4.4. «Значення 

філософії Л. Вітґенштайна для розгортання і осмислення сучасної практичної 

філософії») інтелектуальній біографії одного із засновників аналітичної 

філософії -  Л. Вітґенштайна. Елементи інтелектуально-біографічного підходу 

можна знайти у свого роду «онто-філогенетичпій гіпотезі», згідно з якою етапи 

творчості Л. Вітґенштайна хронологічно відповідають вже згадуваній вище 

стадіальній структурі лінгвістичного повороту (Пункт 4.4.1. «Л. Вітґешптайп і 

лінгвістичний поворот в філософії XX століття). Однак вірність принципам 

раціональної реконструкції та коптипуалізму стримує дисертантку від надто 

рішучих ексилікацій. Вона наголошує на тому, що протиставляти різні стадії 

лінгвістичного повороту не має сенсу, а розподіл творчості Вітґенштайна на 

етапи, хоч він і відповідає хронології подій, називає «умовним, формальним» 

(с. 231-232). Натомість здійснений в роботі кропіткий порівняльний аналіз цілої 

низки засадпичих концептів Л. Вітґенштайна («значення», «стан справ», «мовна 

гра», «життєва форма», «родинна схожість» та ін.) не тільки «підтвердив 

цільність його творчості», а й призвів А. В. Лактіопову до думки, що 

«започаткований ним дискурс продовжує визначати вектори сучасних 

філософських досліджень, в т. ч. прагматичні» (автореферат, с. 26). До речі, 

одне із важливих уточнень, що зроблені в дисертації, пов’язане із більш 

індивідуалізованим розумінням розвитку саме традиції прагматизму. Говорячи 

про наслідування ідей класичного прагматизму в сучасних філософських 

розробках, дисертантка закликає розглядати «лінії» Ч.-С. Пірса, В. Джеймса, 

Дж. Д ью їяк  такі, що доволі суттєво відрізняються (с. 247-260).
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Однак найбільшою мірою амбітність дослідницьких задумів 

А. В. Лактіопової та масштабність отриманих нею результатів розкривається в 

останньому (п’ятому) розділі дисертації «Рсінтерпретація засобами філософії 

дії та активності традиційних філософських дисциплін», в якому засобами 

філософії дії та активності здійснюється рсінтерпретація традиційних 

філософських дисциплін. Зокрема продемонстровано, що шляхом зіставлення 

концептів буття та активності відбувається дисциплінарне оформлення 

метаонтології як специфічної -  дієвої -  онтології (Підрозділ 5.1. «Онтологія та 

метаонтологія в аналітичній традиції»). Символом оновлення традиційної 

(пропозиційної) епістемології виявляється її переосмислення на підставі 

принципу здійсненності (перформативності) (Підрозділ 5.2. «Епістемологія: 

традиційна проблемність уепшз плідне перетлумачення на засадах філософії дії 

та активності»). В підрозділах 5.5. «Етика без принципів» та 5.6. «Інституції 

спільносвіту: трансформації соціальної філософії» викладено нові перспективи, 

що відкриваються з розвитком філософії дії та активності для таких 

філософських дисциплін, як етика та соціальна філософія відповідно. 

Відштовхуючись від матеріалів та висновків, представлених в цьому розділі (як 

й у дисертації загалом), цікаво було б проаналізувати, яку роль відіграє 

філософія дії та активності у розвитку уявлень аналітичних філософів щодо 

філософії в цілому і як це позначилось па змісті та статусі такої дисципліни, як 

метафілософія (однойменний реферований журнал видається в СІНА з 1970 р.).

До очевидних ознак якості дисертації слід віднести той факт, що 

переважну частину матеріалів її авторка опрацювала мовою оригіналу. Йдеться 

про величезний масив англомовної фахової літератури, яка українською не 

перекладалася і навряд чи буде перекладена у найближчому майбутньому. 

Усвідомлюючи те, яке фундаментальне значення при обговоренні проблем та 

понять, що сформувалися та активно розвиваються в рамках іншомовної 

філософської традиції, можуть мати пайдрібніші нюанси у перекладі, 

дисертантка розробила спеціальний словник, який містить чіткі українські 

еквіваленти значної кількості (близько тридцяти) ключових для її дослідження
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1

термінів. Цілком підтримуючи цю ініціативу, погоджуючись з переважною 

більшістю запропонованих еквівалентів та усвідомлюючи, що стовідсотково 

точний і остаточний переклад будь-якого філософського терміну (а тим більш -  

групи термінів, що розвивалися як в одному, гак й у різних контекстах) 

вдається знайти дуже рідко (тоді як співіснування кількох варіантів перекладу 

трапляється дуже часто), я хотів би звернути увагу на складнощі, пов’язані із 

спробою дисертантки знайти однозначні відповідники для таких термінів, як 

«асііоп», «а§епсу» та «а^епі», переклавши їх як «дія, вчинок», «активність 

(спроможність активності, здатність діяти)» та «дієвець» відповідно (с. 8). Ці 

три слова («асііоп», «ас,епсу» та «а§епІ»), якщо розглядати їх як певну 

цілісність, створюють семантичне поле, в якому є місце для таких українських 

еквівалентів, як «дія», «дієвість», «дієвець» та «активність». Ллє якщо «асііоп»

-  лише «дія» чи «вчинок», а «а§еп1» -  дієвець, тоді чому окремо взяте «ацспсу»

-  саме «активність», а не, скажімо, «дієвість»?

У підрозділі 4.2. «Здійсненність особиетісної тотожності людини в 

статусі дієвця» йдеться про здійсненність особиетісної тотожності людини в 

статусі дієвця. Але із цього підрозділу не зовсім зрозуміло, якою мірою ця 

тотожність залишається фіксованою, а якою виявляється історично мінливою. 

Окрім того, оскільки при висвітленні поняття особиетісної тотожності робиться 

посилання на «нормальну психіку» (с. 213), хотілось би дізнатись, як 

враховується дисертанткою історична мінливість та умовність поняття 

психічної норми?

Завершуючи огляд дисертації, важко не погодитись з її авторкою з 

приводу того, що напрям «філософія дії та активності» («практична філософія») 

може бути заявлений під егідою спеціалізації «філософська антропологія і 

філософія культури» (с. 77). Робота дійсно повністю відповідає паспорту 

спеціальності 09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури, але в 

ній, як було сказано вище, міститься чимало цінного й для багатьох інших 

філософських дисциплін. Отже, я б сказав, що робота не так знаходиться під
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егідою філософської антропології, як сприяс розвитку останньої та філософії в 

цілому.

Висловлені зауваження не применшують цінності дисертації 

А. В. Лактіонової і с радше приводом для дискусії, яка, сподіваюся, 

стимулюватиме подальшу роботу в окресленому дисертанткою напрямі. У 

цілому висновки дисертаційного дослідження достовірні, обгрунтовані, не 

спричинюють категоричних заперечень і вирізняються науковою новизною. 

Дисертація А. В. Л ак т іо н о в о ї-  завершене, виконане на високому теоретичному 

рівні дослідження, яке засвідчує високу наукову кваліфікацію її авторки. 

Положення дисертації повною мірою викладені в опублікованих дисертанткою 

статтях, зміст автореферату точно відображає зміс т дисер тації.

Дисертаційна робота А і і н и  Валеріївни Лактіонової «Філософія дії та 

активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських 

дисциплін» повністю відповідає вимогам пунктів 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її авторка заслуговує па 

присудження наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 

09.00.04 -  філософська антропологія, філософія культури.

Завідувач кафедри
філософії та релігієзнавства г .

Національного ун іверситету
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1

ВІДГУК
офіційного опонента доктора філософських наук, 

професора Гомілко О. Є. на докторську дисертацію 
Лактіонової Анни Валеріївни

«Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і 
практичних філософських дисциплін», 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора
філософських 

наук за спеціальністю 09.00.04 -  
філософська антропологія, філософія культури 

Впродовж останніх десятиліть спостерігається значне зростання

уваги науковців до проблем, що виникають у царині філософського

осмислення філософії дії та активності. Така переорієнтація погляду

філософської рефлексії із свідомості на дію виражає загальну тенденцію

сучасних знань, котра отримала назву «практичний поворот у сучасній

теорії». Суть останнього полягає у визнанні ключового значення дії та

взаємодії в межах різного роду практик як у конституюванні свідомості,

раціональності та знань, так і організації, відтворення та трансформації

соціального життя. Йдеться про розвиток теорії практики (ргасіісе іЬеогу)

як потужного виклику пануючим способам осмислення людського життя

та соціальності, котрі здебільшого зосереджені або на індивідуальній

свідомості та дії або соціальних структурах, системах, дискурсах. Можна

говорити про альтернативність теорії практики таким типам міркування як

індивідуалізм, інтелектуалізм, структуралізм, системна теорія та іншим

виявам гуманізму та поструктуралізму.

Поряд з «прагматичним поворотом» у філософії, котрий Ю.

Габермас пов’язує із комунікативними стратегіями філософування, в

аналітичній традиції вже тривалий час на тлі стосовно Декартового

рішення диспозиції свідомості та тіла відбувається спроба зрозуміти

феномен свідомості як втілену сутність усвідомлену у поняттях дії та

активності, що відображає спосіб вмонтованості живої істоти у світ. Зсув у

бік практичного характеру філософського знання визначив основний зміст

роботи трирічного міжнародного наукового семінару «Практичний
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поворот: сучасна філософія в та поза університетом» (Литва, 2008-2010), 

учасником котрого мені пощастило бути. Так, його першим заходом стала 

сесія «Практичний поворот у постметафізичній філософії: трансформація 

проблемних полів та аналітичних стратегій». Даний семінар став 

продовженням семінару «Сучасна комунікативна філософія та 

комунікативні стратегії у викладанні філософії» (2003-2006, ЄГУ). А тому, 

можна говорити про дискурсивну конгурентність аналітичної та 

континентальної філософії в контексті її практичного повороту, де 

зустрічається імперативна етика І. Канта із евдемоністською етикою 

Арістотеля. Прикметно, що учасниками даного семінару були викладачі 

пострадянських університетів. Тягар марксистської інтерпретації поняття 

практики донині обмежує її сучасні конотації та евристичний потенціал. 

Дане дисертаційне дослідження сприяє посиленню включення української 

філософії у світову науку, внаслідок чого низка філософських кліше та 

стереотипів стосовно практики та діяльності залишаться в історії 

філософії, а не в актуальному філософуванні.

Отже, дослідження практичної природи свідомості у філософії 

сьогодення має запит як у сфері теоретичного осмислення, так і 

практичного втілення у сфері освіти. А це потребує поєднання зусиль 

фахівців різних галузей філософського знання. У цьому сенсі надзвичайно 

актуальною та науково значущою є докторська дисертація 

А. В. Лактіонової, присвячена філософії дії та активності. Остання 

позиціонує себе як галузь знань, що виходить за межі традиційної 

дисциплінарності філософії. А тому є підстави говорити про її 

трансдисциплінарний, міждисциплінарний, інтердисциплінарний та 

кросдисциплінарний характер.

Дисертаційне дослідження А. В. Лактіонової виконано на кафедрі 

теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у відповідності з 

комплексною програмою наукових досліджень Київського національного
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університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації»; науково-дослідної теми 

філософського факультету № 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства», 

науково-дослідної тематики кафедри теоретичної і практичної філософії 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Авторка дисертації, безсумнівно, здійснила значну за 

обсягом роботу та отримала важливі й значущі результати.

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, п ’яти розділів, що 

включають двадцять два підрозділи та дев’ять пунктів, висновків і списку 

літературних джерел. Така структура цілком відповідає успішному 

вирішенню поставлених авторкою дослідницьких задач. Заслуговує на 

особливу увагу якісне та професійне застосування різноманітних 

дослідницьких стратегій, предметних сюжетів сучасної західної філософії.

Конструктивним також є те, що авторка не просто сформувала в 

дисертації фундаментальну базу літературних джерел, але й ввела до 

наукового обігу джерела, що раніше не було перекладено на українську 

мову.

Перший розділ дисертації «Теоретико-мето до логічні засади 

дослідження практичної філософії, філософії дії та активності» 

розпочинається з представлення та аналізу історико-філософських та 

філософсько-антропологічних передумов, їх ґенези та трансформацій в 

історії та сучасності, що сприяли становленню і формуванню сучасної 

практичної філософії. Це дало можливість авторці виявити початкові 

пункти такого оформлення і формування в різних традиціях сучасної 

філософії та обґрунтувати доцільність цього напряму в контексті викликів 

сучасного світу, вимог науки та інноваційної культури мислення, 

відповідність спеціалізації, за якою написана дисертація. Насамперед, 

авторка зазначає специфіку філософсько-антропологічних досліджень про 

людину, проблемність стосунку між «належним» і «існуючим» набуває
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системного характеру та трансформується у його витлумачення в термінах 

взаємної компліментарності. Досить ґрунтовно та переконливо авторка 

узагальнює методологічні дискурси з практичної філософії, що мали місце 

в XX столітті, вплив на них класичних філософських систем.

Другий розділ дисертації «Філософія дії та активності» авторка 

розпочинає аналізом підходів до концегітуалізації дії та активності в 

аналітичній традиції. Розгляд ґенези формування даного напряму та 

варіантів його конкретних втілень різними авторами (Д. Девідсоном, 

Е. Енскомб, Дж. Хорнсбі, Г. Франкфура, Б. Аюна та ін.) дозволяє зробити 

висновок щодо специфіки дослідження механізмів взаємозалежності та 

можливих ієрархій між людськими намірами, цілями, бажаннями, 

переконаннями, вибором, діями і т. п. Процес становлення нового 

теоретичного інструментарію для становлення філософії дії та активності 

ініціює оновлене розуміння нормативності, її методологічної вагомості та 

функціонування (в термінах конституції та регуляції).

Третій розділ дисертації «Філософія мови як практична філософія» є 

значущим для затвердження провідного характеру філософії мови в 

філософії сьогодення, оскільки присвячений аналізу змістовного 

навантаження її проблематики у контекстах різноманітних філософських 

рефлексій. Авторка досліджує нові перспективи розвитку філософії мови 

завдяки аналізу мовлення, мовленнєвих дій, змістовних трансформацій 

пропозиційних настанов у відповідних контекстах багатовимірності 

смислів в повсякденній та науковій комунікації. Заслуговує на увагу 

розробка відповідної мовленнєвої нормативності, що виявляється 

застосуванням загальнотеоретичного розуміння її концепту, 

запропонованого в попередньому розділі.

Заявлена дослідницька стратегія послідовно відображена у 

четвертому розділі «ГТереосимслення наріжних концептів практичної 

філософії, філософії дії та активності», де авторка розібрала методологічну 

і змістовну наповненість, що виявляється суттєвою її підходові таких
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концептів, як принцип перформаційності, спільності, дієвець, 

усвідомлення та свідомість. Основним ідейним джерелом розгорнутої 

позиції виявилася філософія Л. Вітгенштайна, яка різнобічно аналізується, 

оригінально інтерпретується та застосовується, в т. ч. в порівняльній 

загальним прагматичним тенденціям аналітичної філософії перспективі.

У п ’ятому розділі дисертації під назвою «Реінтерпретація засобами 

філософії дії та активності традиційних філософських дисциплін» 

дослідницька увага присвячена застосуванню запропонованого підходу. В 

український контекст філософських досліджень вводяться такі новітні 

галузі, як метаонтологія, моральна епістемологія, традиційні 

епістемологічні та етичні обрії отримують суттєві переосмислення під 

егідою філософії дії та активності.

Безперечними авторськими здобутками можна вважати виявлення 

рефлексивно-теоретичної, науково-епістемологічної, методологічної 

вагомості запропонованого підходу; визначення перспектив подальшого 

розвитку проблематики філософії дії та активності з урахуванням 

інтелектуально-креативних стратегій розуміння та пізнання, що зумовлені 

глобальним світовим розвитком, інформаційно-комунікаційними 

технологіями.

Основні положення дисертаційного дослідження, вибір 

методологічної бази та логіко-філософського інструментарію, на які 

спирається авторка, є достатньо обґрунтованими. М ожна стверджувати, що 

дослідження А. В. Лактіонової є важливим кроком, що має вагоме 

значення не лише для розвитку філософії мови та активності, а і для 

основних теоретичних і практичних дисциплін філософії, сприяє 

встановленню взаємозв’язків між теоретико-методологічними засадами 

філософського аналізу в різних традиціях сучасної філософії, загально 

філософській культурі інноваційно-креативного мислення.

Наукові положення, що виносяться авторкою дисертації на захист, 

дійсно є новими, не зафіксованими в наукових публікаціях.
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Авторка демонструє широку філософську ерудицію та високий 

ступінь професіоналізму.

Отримані авторкою результати мають важливе теоретичне та 

практичне значення. Зокрема, всі ті положення, що захищає 

А. В. Лактіонова, є вагомим авторським внеском до розбудови сучасної 

філософії дії та активності. Окрім цього, отримані в дисертації положення 

можуть застосовуватися у подальших епістемологічних, онтологічних, 

етичних, соціально-філософських розвідках загалом, і в окремих їх 

напрямках зокрема. Сформульовані в дисертації принципи, підходи та 

висновки можуть використовуватися при викладанні нормативних курсів 

або спецкурсів у вищих навчальних закладах.

Разом із безсумнівними перевагами дисертаційного дослідження 

А. В. Лактіонової, слід висловити наступні зауваження, котрі можна 

розглядати як побажання стосовно подальшої роботи над проблемою:

По-перше, сучасна філософія розширює поле власної рефлексії, 

зокрема, апелюючи також і до феномену тваринного світу. Раціональність, 

дія та активність знаходять свої пояснення в межах парадигми 

«спільносвіту», де поруч з людиною у світі активно присутні і інші живі 

істоти, зокрема тварини. М ожна назвати роботу професорки Гарвардського 

університету Крістіни Корсгаард (Ког§§аагс1) «Самокоституювання. 

Активність, ідентичність та цілісність». Поставлене нею питання: «Чи буде 

краще, якщо світ наповнено щасливими людьми та тваринами?» 

стосується проблеми розрізнення активності добра та зла не лише в межах 

дії людей, але й відносно тварин. Так, Корсгаард у статті «Приклад Канта 

для прав тварин» обґрунтовує моральні засади філософії тварин. Апеляція 

до тваринного світу є популярним дослідницьким напрямом сучасної 

аналітичної та постаналітичної філософії саме в контексті філософії дії та 

активності у її моральній перспективі.

По-друге. Практичний поворот у філософії передбачає вихід за межі 

класичної раціональності, тим самим підважуючи такі її принципи як
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об’єктивність пізнання та активність суб’єкту. На стор. 39 йдеться про 

критику об’єктивізму пізнання. Втім, незважаючи на методологічну 

настанову подолання епістемології суб’єктно-об’єктних дисертації даний 

сюжет втрачає свою аналітичну виразність та чіткість.

По-третє. Авторка дисертації головним чином говорить про традицію 

філософської антропології, котру умовно називають компенсаторською 

(М. Ш елер, Г. Плеснер, А. Гелен). Тоді як у контексті філософії дії та 

активності було б актуально звернутись до нової антропології. Передусім 

йдеться про антропотехнічний поворот П. Слотердайка.

По-четверте. Представлена робота позиціонує себе як місток між 

аналітичною філософією та континентальною. То ж було б цікаво більш 

активно залучити до їх діалогу представників останньої. Бракує 

ґрунтовного висвітлення позицій М. Гайдеггера, Ю. Габермаса, М. Мерло- 

Понті та інших, для котрий практична природа дії та активності є 

предметом фундаментального аналізу. Особливо це стосується концепту 

сприйняття у М. Мерло-І Іонті, котрий здійснює остаточне подолання 

класичної дихотомії суб’єкту та об ’єкту, акцентуючи увагу на діалозі між 

світом на суб’єктом, а відповідно сприйняття розглядає як первинний 

спосіб залучення суб’єкта в оточуючий світ.

П о-п’яте. Поділяючи думку авторки про брак імплементації аналітичної 

філософії в українську філософську думку, вже ж хотілось би мати аналіз 

існуючих рецепцій. Певні імена згадуються (напр., А. Лой, А. Баумейстер, 

І. Межулін, Н. Поліщук, А. Єрмоленко) але без належної презентативності 

робіт та їх критичного осмислення у контексті проблематики дисертації. 

По-шосте. Трапляються в тесті дисертації незначні редакційні недогляди. 

Так, на стор.39-40 натрапляємо на текст російською мовою без зазначення 

цитувань або замість М. Ш елер написано А. Ш елер (стор. 45).

Наведені зауваження не позначаються на загальній позитивній оцінці 

докторської дисертації Лактіонової Анни Валеріївни «Філософія дії та 

активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських
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дисциплін» та мають характер побажань. За своїм змістом дисертаційне 

дослідження А. В. Лактіонової відповідає спеціальності 09.00.04 -  

філософська антропологія, філософія культури, за якою представлене до 

захисту.

Основні положення дисертаційної розвідки відображені в 

публікаціях: одноосібній монографії «Філософія дії та активності: нова 

перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін», 1 

колективній монографії, 22 наукових статтях у фахових виданнях України 

та виданнях, що внесені до міжнародних наукометричних баз, 8 тезах 

наукових конференцій. Автореферат відповідає тексту дисертації.

Вважаю, що дисертація Лактіонової Анни Валеріївни «Філософія дії

та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських

дисциплін» є самостійним, творчим, завершеним науковим дослідженням;

містить вирішення задачі, що має суттєве значення для розбудови нових

філософських обріїв в Україні. Положення та висновки, що містяться в

розвідці, є обґрунтованими та доведеними, можуть використовуватися в

подальших дослідженнях даної галузі. Дисертаційна робота

А. В. Лактіонової «Філософія дії та активності: нова перспектива

теоретичних і практичних філософських дисциплін» повністю відповідає

вимогам пунктів 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів»,

затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 24 липня 2013

року № 567, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 -  філософська

антропологія, філософія культури.

Офіційний опонент 
доктор філософських наук, професор, 
провідний науковий співробітник 
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди
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Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
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