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В1ДГУК 

офщшного опонента

на дисертацшну роботу «Концеитуал1защя полггичного досвщу в 

украТнськш фшософськш культур! (кторико-фшософський анал!3)»

подану на здобуття наукового ступени кандидата фшософських наук

Дисертацшне дослщження М.В. Сороки присвячене юторико-фшо- 

софськш проблем! коицептуагйзацп пол1тичного досвщу в украТнськш 

фшософськш культур!. Актуальшсть цього дослщження обумовлена, 

передус1м, тим, що на сучасному еташ розвитку украТнсько'Т державноеи 

ирюритетного значения набувають питания розбудови правовоТ' держави 1 

формування системи демократичних цшностей. Саме тому проблема 

концеитуаппзацп пол!тичиого досвщу в украУнськш фшософськш культур! 

постае сьогодш надзвичайно продуктивним чинником пошуку шлях1в 

гумаштарного розвитку УкраТни. I в цьому контекст1 функцп юторп 

пол1тично1 науки е недостатшми для розв’язаиня вище окреслених завдань, 

оскшьки поза увагою сучасио'Т вггчизняно'Т гумаштаристики залишаються 

знания про сам спос1б буття пол1тичного як такого, про пол1тичну 

фшософио як сферу фшософського та гумаштарного знания, яка 

насамперед методолопчно ор1ентована на дослщження таких 

фундаментальних засад буття пол1тичного св1ту як полггична онтолопя та 

иол1тична ешстемолопя.

О держ ат в дисертацп М.В.Сороки результата дозволяють говорити 

про нов! пщходи щодо осмислення деяких фундаментальних юторико- 

фшософських проблем анал1зу пол1тичного досвщу в украТнськш 

фшософськш культур!. Дослщження М.В. Сороки грунтуеться на такш 

фундаментальны джерельнш баз1, з якою лопчно пов’язан! теоретико- 

методолопчш засади дослщження. Ретельшшим чином здобувачка 

анал1зуе погляди сучасиих автор1в В1тчизн; 1 ’ 1 " ;п, як1 е

Сороки Марини Валентишвни

за сиещальшстю 09.00.05 -  ктор1я фшософн

В 1дд|л дш оводстза та арх!ву 
КиТвського национального у ш е р с и т е т у  

1мен1 Тараса Ш евченка
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сьогодні визнаними науковою спільнотою знавцями спадку попередніх 

поколінь у сфері духовного життя України.

Важливою особливістю дисертаційної роботи М. В. Сороки є те, що у 

якості засадничого методологічного підходу є віднесення політичного 

світу української духовної культури до предметної сфери історії 

української філософії як сфери історико-філософської науки, а 

гносеологічними принципами пізнання політичного світу постають 

методологічні концепції дослідження історії української філософії та 

історії української духовної культури. Дисертантка виділяє основні 

джерела формування політичної філософії в українській філософській 

культурі, якими у роботі постають політичний світ Київської Русі та 

онтологічний досвід політичного буття української ранньомодерної 

духовної культури.

Особливої уваги заслуговує висновок дисертантки про те, що 

формування політичного світу у філософській культурі Київської Русі 

здійснювалося у парадигмі протиставлення «містико-аскетичного» та 

«софійного» типу філософування, що постало як системоутворюючий 

принцип формування політичної онтології та загалом політичного світу 

означеної доби. Представлена дисертанткою, порівняльна з іншими 

напрямами, перспектива, обґрунтовує весь подальший хід міркувань 

дослідника та структуру експозиції матеріалу.

Безсумнівним досягненням дисертантки слід вважати також те, що 

вона не обмежує свій розгляд лише тлом епохи, яку вона аналізує у 

контексті становлення української політичної філософії і структури 

політичного світу сучасної України. Авторка постійно ілюструє власні 

теоретичні виклади мисленнєвими експериментами, а також ситуаціями 

повсякдення. Останнє здійснює зворотне підтвердження, вивіряння 

положень, на яких наполягають сучасні дослідники української політичної 

філософії.

Я ще раз хочу підкреслити, що текст дисертації написаний на 

високому професійному рівні. Висновки добре сформульовані та 

аргументовані. Авторка /юбросовісно опрацював значне коло літератури
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(241 джерело). Робота, без сумніву, заслуговує на позитивну оцінку. Саме з 

огляду питань, які, на мою думку, вимагають подальшого розвитку у 

зв’язку з концептуалізацією політичного досвіду в українській 

філософській культурі, я переходжу до критичних зауважень та побажань 

автору, що виникли у мене під час ознайомлення з текстом дисертації.

1. Розкриваючи структуру і типологію політичного світу української 

культури XIX століття (третій розділ дисертації) авторка звертається до 

філософсько-політичних ідей, напрямів та концепцій, які отримали 

розвиток у вітчизняній неакадемічній філософській думці (М. Костомаров, 

П. Куліш, Т. Шевченко та ін.) і майже не звертається до теоретичних 

здобутків представників вітчизняної духовно-академічної та 

університетської філософії, що, на нашу думку, деякою мірою обмежує 

джерельну базу дисертаційного дослідження.

2. На С. 75-76 дисертаційної роботи, розкриваючи специфічні риси 

політичного світу Київської Русі, М. В. Сорока спирається на результати 

досліджень М.М.Громова та О.Ф.Замалєєва. На нашу думку, окрім 

зазначених авторитетних дослідників, було б доцільно звернутись до 

результатів вивчення філософської культури Київської Русі вітчизняних 

дослідників, наприклад В.С.Горського, С.В.Бондаря, І.В.Огородника та ін.

3. На С. 91 дисертації авторка зазначає, що проблема співвідношення 

«старого» і «нового» у філософській культурі України ранньомодерної 

доби є ідентичною з архітектонікою й структурою політичного світу 

вітчизняної середньовічної культури. В цілому це твердження є 

прийнятним та обґрунтованим, але важко погодитись із позицією авторки 

відносно саме «ідентичності» політичного світу Київської Русі та 

політичного світу української ранньомодерної культури. На наш погляд, 

типологічні риси політичного світу Київської Русі та української 

ранньомодерної культури є подібними, але не ідентичними.

Завершуючи аналіз дисертації, ще раз підкреслимо, що наведені 

коментарі та зауваження не ставлять під сумнів основного змісту і
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концепції дисертації в цілому, не знімають її актуальності і новизни й не 

позначаються істотно на її науковому рівні. Предмет, об’єкт, мета і 

завдання, а також висновки і положення наукової новизни є відповідними 

між собою. Дисертація являє собою серйозне дослідження з історії 

української філософії, що, поза сумнівом, сприятиме більш адекватному 

розумінню феномену політичного досвіду в українській філософській 

культурі сучасною вітчизняною науковою спільнотою і новим 

продуктивним дослідженням у цьому напрямі.

Матеріали і висновки, викладені М. В. Сорокою у дисертації, дістали 

відповідну апробацію на академічних наукових конференціях. Результати 

роботи періодично висвітлювалися у наукових фахових виданнях України, 

у вигляді 5 наукових статей, які внесені до міжнародних наукометричних 

баз та у 3 тезах виступів на наукових конференціях. Опубліковані статті та 

автореферат відбивають основний зміст дисертації.

Все вищесказане дає безсумнівні підстави твердити, що дисертація 

М. В. Сороки «Концептуалізація політичного досвіду в українській 

філософській культурі (історико-філософський аналіз)» має високу 

актуальність і практичне значення для сучасної української філософії, 

відповідає вимогам до науково-теоретичного рівня роботи і новизни 

результатів; дозволяє дійти наступного головного висновку: виконане 

дисертаційне дослідження містить положення і науково обґрунтовані 

результати, які розв’язують конкретні наукові завдання, що має істотне 

значення для вітчизняної історії філософії початку XXI століття.

Представлене дисертаційне дослідження є самостійним і 

завершеним. Його результати, відображені у положеннях наукової 

новизни, є обґрунтованими і мають вагоме значення для розвитку історії 

філософії в Україні, її повноцінного долучення до сучасної світової 

традиції філософської думки. Зміст і стиль викладу матеріалу свідчить про 

достатню наукову кваліфікацію здобувана, а обґрунтованість і чіткість 

проведених міркувань сприяє адекватному та однозначному їх розумінню.

—  4 —
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Наявність вказаних дискусійних аспектів є природною для дійсно 

оригінальної наукової розвідки і тому жодним чином не здатна вплинути 

на позитивну оцінку представленої М.В. Сорокою дисертаційної роботи.

Дисертація М. В. Сороки «Концептуалізація політичного досвіду в 

українській філософській культурі (історико-філософський аналіз)» 

відповідає спеціальності 09.00.05 -  історія філософії. Текст автореферату 

М.В. Сороки точно відображає зміст виконаного дисертаційного 

дослідження, ґрунтовно і повно відтворює його основні положення, ідеї та 

висновки. Автореферат повною мірою відповідає чинним вимогам до 

оформлення авторефератів кандидатських дисертацій.

Актуальність і високий рівень досягнення поставленої мети, новизна 

винесених на захист наукових результатів розглядуваного дисертаційного 

дослідження «Концептуалізація політичного досвіду в українській 

філософській культурі (історико-філософський аналіз)» відповідають усім 

вимогам пунктів 11, 12 і 13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, які висуваються до кандидатських дисертацій, Сорока Марина 

Валентинівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент 

доктор філософських наук

19.11.2015 р.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  

імені Тараса Ш евченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Сороки Марини Валентинівни 
«Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській 
культурі (історико-філософський аналіз)» (Київ, 2015, 195 с.), подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 
09.00,05 -  історія філософії.
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Актуальність теїми й обраного дослідницького напряму 

дисертаційної роботи Сороки М.В. не викликає жодних сумнівів. 

Напружена суспільно-політична ситуація в Україні вимагає нових ідей та 

підходів, які дадуть можливість під новим кутом зору на український 

політичний дискурс та сприяти вирішенню на рівні теорії та практики 

ряду політичних проблем. Такою можна вважати висловлену Сорокою 

М.В. ідею про вивчення політичного світу української культури в цілому. 

Можна повністю погодитись із авторкою дисертації у тому, що вивчення 

політичного досвіду як складової української філософської культури, 

політичного світу української культури в цілому є одним із найбільш 

продуктивних шляхів формування стратегії гуманітарного розвитку 

сучасної України, відновлення суспільного консенсусу й розбудови 

правової держави. Цілком очевидно, що вивчення політичного світу як 

складника української національної культури, особливостей 

концептуалізації політичного досвіду у вітчизняній філософській культурі 

стає можливим не стільки у предметній сфері політичних наук в цілому, 

або ж історії політичної думки, скільки у предметному полі історико- 

філософської науки, її теоретичних здобутків та методологічного 

інструментарію. Можна погодитись із твердженням дисертантки про те, 

що одним із потужних інструментів аналізу структури, типології, 

специфічних рис й фундаментальних засад буття політичного світу як 

частини української національної культури є методологічний арсенал 

історико-філософської науки, методологічні концепції дослідження історії 

української філософії (С.4 дисертаційної роботи), застосування здобутків 

яких дозволить тематизувати інваріантний відносно конкретно-історичних 

форм розвитку української культури, зафіксований у рефлексивній формі
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філософських концептів досвід політичного буття (С.5 дисертаційної 

роботи). Адже саме поєднання специфічних методів та завдань історико- 

філософського дослідження в національній формі і класичних завдань 

політичної онтології дозволять, на наш погляд, розкрити й 

концептуалізувати специфічний інваріантний відносно конкретно- 

історичних етапів розвитку української культури досвід політичного буття, 

який властивий українській філософській культурі. Актуальність 

дисертаційної роботи Сороки М.В. для сучасної вітчизняної історико- 

філософської науки також розкривається у прагненні авторки вийти за 

межі описового історико-філософського підходу й довести можливість 

застосування результатів історико-філософського дослідження для 

розв’язання практичних проблем сучасного розвитку української культури.

Також про високий ступінь актуальності дисертаційного 

дослідження Сороки М.В. свідчить те, що воно виконане в межах 

комплексної наукової програми Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації» та постає частиною результатів 

науково-дослідної теми філософського факультету 11 БФ 041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства».

У відповідності до заявленої теми та обраної наукової проблеми 

авторка чітко й коректно формулює мету дисертаційного дослідження, яка 

конкретизується у ретельно продуманих дослідницьких завданнях. (С.5-6 

дисертації). Слід відмітити наукову коректність у визначенні об’єкта та 

предмета дисертаційної роботи, які відображають авторську позицію 

Сороки М.В. щодо надання пріоритету проблемному підходу при вивченні 

Історії української філософії над описовим. Сорока М.В. достатньо повно 

розкриває методологічну базу дисертаційного дослідження, демонструючи 

широку обізнаність у методологічному інструментарії сучасної історико- 

філософської науки, обирає відповідні наукові методи для розв’язання 

поставлених у дисертації дослідницьких завдань (С. 6-7 дисертації).
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Дисертаційна робота Сороки М.В. має продуману, прозору та 

зрозумілу структуру, яка відображає авторську логіку розв’язання обраної 

наукової проблеми та послідовність виконання поставлених дослідницьких 

завдань.

Високої оцінки, на нашу думку, заслуговують отримані Сорокою 

М.В. наукові результати дисертаційного дослідження, що сформульовані у 

положеннях, які виносяться на захист (С. 7-10 дисертації) та у висновках 

дисертації (С .161-169 дисертації). Результати дисертаційної праці Сороки 

М.В. мають значну наукову цінність і свідчать та важливий особистий 

внесок дисертантки у розвиток історії української філософії, мають 

теоретичне та практичне значення.

Особливу наукову цінність, на нашу думку, має твердження 

дисертантки про предметні та методологічні відмінності історії політичної 

філософії та історії політичної думки у контексті дослідження історії 

української філософської культури. Головним завданням історії 

вітчизняної політичної філософії є реконструкція політичного світу 

України, тобто аналіз текстів, які мають онтологічний статус елементів 

політичного світу, у той час як завданнями історії політичної думки 

виступає осмислення будь-яких текстів політичних мислителів минулого, 

які функціонували в українській національній культурі безвідносно їх 

впливу на структуру політичного світу (С. 8 дисертаційної роботи). Це 

твердження дозволяє авторці зробити важливе та науково цінне, на нашу 

погляд, узагальнення так визначення історії української політичної 

філософії як окремого дослідницького напряму, предметом якого, на 

відміну від історії вітчизняної політичної думки, постають структура і 

типологія політичного світу як складника національної культури у її 

історичному розвиткові, світоглядні засади історичного становлення 

політичного світу, методологічні принципи, прийоми та підходи до 

пізнання політичного світу як невід'ємної частини історичного розвитку 

української національної культури (С. 162 дисертації).
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Продуктивним, обґрунтованим та науково цінним є, на наш погляд, 

висновок Сороки М.В. щодо структури та специфічних рис сучасного 

політичного світу України, відображеного у політичному досвіді 

української філософської культури. Складовими політичного досвіду 

сучасної української філософської культури, на думку дисертантки, 

постають такі філософсько-політичні та ідейні напрями як «народництво», 

«антинародництво» та концепція «синтезу» (С.9 дисертаційної роботи). 

Вагому теоретичну та практичну цінність має, на нашу думку, висновок 

Сороки М.В. про продуктивність для розвитку стратегії політичного й 

гуманітарного розвитку України, відновлення суспільного консенсусу 

концепції «синтезу», яка постає умовою можливості створення 

синкретичного політичного дискурсу, у межах якого зможуть об’єднатися 

«найрізноманітніші за своїм духом філософсько-політичні течії на засадах 

розумного поєднання традиції та сучасності» (С. 169 дисертації).

Не менш цінними постають результати вивчення Сорокою М.В. 

структури й типологічних рис політичного світу Київської Русі (С.76-78 

дисертації), української ранньомодерної культури (С .91-92 дисертації), які 

розглядаються авторкою дисертації як джерела формування політичної 

філософії в українській філософській культурі (С.9 дисертації) Ці 

результати можуть стати основою для подальших наукових досліджень 

історії української політичної філософії, а також знайдуть продуктивне 

використання при підготовці освітніх нормативних та спеціальних курсів з 

історії української філософії, історії української культури, українознавства.

Наведений аналіз висновків та наукових положень дисертаційної 

роботи Сороки М.В., змісту автореферату, змісту наукових публікацій 

свідчить про те, що авторці вдалося досягти поставленої мети роботи, 

повністю виконати сформульовані дослідницькі завдання і здійснити 

наукове узагальнення і обгрунтування такого дослідницького напряму як 

історія української політичної філософії.

Не викликає сумнівів зміст та науковий рівень публікацій 

дисертантки. Основні результати дисертаційної роботи Сороки М.В-
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відображені у відповідних публікаціях, матеріалах конференцій, які 

відповідають вимогам щодо опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, визначених наказом 

МОН України №1112 від 17.10.2012 р.

Утім, констатуючи високий науковий рівень дослідження Сороки 

М.В,, до тексту дисертаційної роботи можна висловити ряд зауважень та 

побажань.

1. У дисертації недостатньо проясненим залишається зміст 

використовуваних авторкою термінів «схід» -  «захід», за допомогою яких 

характеризуються специфічні риси політичного світу й політичного 

досвіду Київської Русі, ранньомодерної та сучасної української культури.

2. Не можна повністю погодитись із позицією авторки щодо того, 

що опозиція «східного» і «західного», «місти ко-аскетичного» та 

«софійного» (С.8 дисертації), «народництва» та «антинародництва» (С. 9 

дисертації) в українській філософській культурі Київської Русі, 

ранньомодерної та сучасної доби є саме «бінарною».

3. Із тексту дисертації не зовсім зрозуміло, чи використовує 

дисертантка терміни «народництво», «антинародництво», «синтез» (С.96 

дисертації) виключно опираючись на традицію та попередні наукові праці, 

які зазначені у списку використаної літератури авторів (В.Петров, 

М.Шлемкевич та ін.), або ж на основі авторського підходу до визначення 

змісту цих понять.

4. Дисертація значно б виграла, якби авторка присвятила більше 

уваги розкриттю умов можливості практичного використання концепції 

«синтезу» у сучасному політичному дискурсі України.

Наведені зауваження та побажання не зменшують наукову цінність 

дисертаційного дослідження Сороки М.В.

Отримані дисертанткою висновки є достовірними та 

обґрунтованими науковими твердженнями, які не викликають сумнівів та 

заперечень, характеризуються науковою новизною, мають теоретичне та
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практичне значення для сучасних досліджень у галузі історії 

української філософії.

Висновки і наукові положення дисертаційної роботи повною мірою 

викладені у опублікованих Сорокою М.В. наукових статтях, зміст 

дисертації відповідає науковій спеціальності 09.00.05 -  історія філософії.

Дисертаційна робота «Концептуалізація політичного досвіду в 

українській філософській культурі (історико-філософський аналіз)» є 

самостійним, завершеним, виконаним на високому теоретичному рівні 

дослідженням, у якому розв’язане наукове завдання, що має істотне 

значення для розвитку вітчизняної історико-філософської науки, 

відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 

567 від 24 липня 2013 р., а її авторка -  Сорока Марина Валентинівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських 

наук за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Кандидат філософських наук, 
старший викладач кафедри суспільних 
та гуманітарних наук Державного 
економіко-технологічного університету

12 листопада 2015 р. у / /

г?
V? г . 

- ^ 2^5  /  ҐС42. 1<«~Є

Д. В. Погрібна

ВХІД № 
Від ил “Щ ік

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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