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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження у широкому сенсі полягає в тому, що 

сучасне суспільство все більше демонструє орієнтацію на пошук порозуміння в  

комунікації. Через практичний поворот у гуманітаристиці з 50-х років ХХ 

сторіччя поряд з формально-логічними дослідженнями для логіків стає 

актуальною проблематика аргументативних міркувань, які застосовуються в 

реальній життєдіяльності людей. 

Такі міркування вже не можна оцінювати за головним критерієм 

формальної логіки – критерієм правильності. На практиці значущими стають не 

лише форма міркування, а й його змістові аспекти, а також контекст, у якому 

міркування застосовується. Через це в сучасних дослідженнях аргументації 

активно обговорюється питання нових критеріїв оцінювання, які б поєднували 

нормативність та універсальність з увагою до особливостей конкретних 

аргументативних міркувань. Одним з таких критеріїв є  критерій релевантності. 

У вузькому сенсі актуальність цієї проблеми зумовлена відсутністю 

комплексних досліджень релевантності як критерію оцінювання в сучасній 

теорії аргументації. Велика кількість витлумачень поняття релевантності в 

сучасній літературі зумовлює нечіткість уявлення про його сенс та значення 

для процесу оцінювання. Крім цього, дослідження релевантності дозволяє 

з'ясувати взаємозв’язки між елементами аргументації, що сприяє розширенню 

горизонтів розуміння сенсу аргументації в цілому. 

Питання критеріїв оцінювання аргументативних міркувань розглядалося в 

доробках зарубіжних науковців, які працюють у межах сучасної теорії 

аргументації: Д. Алена (D. Allen), Е. Блера (A. Blair), Д. Волтона (D. Walton), 

Дж. Вудса (J. Woods), Ч. Ґембліна (Ch. Hamblin), Г. Гансена 

(H.  Hansen), Р.Гроотендорста (R. Grootendorst), Т. Гов’є (T. Govier), 

Р. Джонсона (R. Johnson), Ф. ван Єемерена (F. van Eemeren), Ф. Макагно 

(F. Macagno), Р. Пінто (R. Pinto), К. Тіндейла (Chr. Tindale), М. Фінок’яро 

(M. Finocchiaro), Дж. Фрімана (J. Freeman), Д. Хічкока (D. Hitchcock) та інших. 

Підґрунтям для пошуку зв’язку  між неформальними та формальними 

дослідженнями релевантності стали напрацювання прихильників релевантної 

логіки: А. Андерсона (А. Anderson), В. Акермана (W. Akkerman), Ч. Бейліза 

(Ch. Baylis), Н. Белнапа (N. Belnap), Є. Войшвило, М. Дана (M. Dunn), 

О. Дункан-Джонса (A. Duncan-Jones), Н. Еверета (N. Everett), Р. Епштейна 

(R. Epstein), Р. Мейєра (R. Meier) та інших. 

Джерелом для дослідження зв’язку тлумачень релевантності в 

неформальних дослідженнях аргументації та прагматичній теорії релевантності 

стали праці Д. Блекмор (D. Blakemore), Д. Вілсон (D. Wilson), Р. Карстона 

(R. Carston), Д. Спербера (D. Sperber) та інших. 

Серед українських логіків означену проблематику досліджували І. Алексюк, 

Н. Вяткіна, А. Ішмуратов, В. Крикун, Н. Колотілова, Л. Комаха, 

А. Конверський, В. Навроцький, М. Плахтій, М. Попович, О. Тягло, І. Хоменко, 

Я. Шрамко, О. Щербина, О. Юркевич та інші. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертація 

виконана в межах комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» й науково-дослідної 

роботи філософського факультету № 16 БФ041-01 «Модернізація філософської 

та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-

наукових стандартів», а також науково-дослідної теми кафедри логіки № 

19КФ041-02 «Сучасна теорія аргументації: логічне моделювання та прикладні 

аспекти». 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертаційного 

дослідження: на підставі узагальнення різноманітних витлумачень поняття 

релевантності в неформальних дослідженнях аргументації обґрунтувати погляд 

на релевантність як комплексний критерій оцінювання аргументативних 

міркувань.  

Досягнення мети дослідження стало можливим завдяки виконанню таких 

завдань: 

 з'ясувати відмінності у витлумаченні поняття релевантності у 

формальній та неформальній логіках; 

 провести компаративний аналіз концепцій релевантності у 

неформальних дослідженнях аргументації та теорії релевантності 

Д. Спербера і Д. Вільсон; 

 визначити суттєві характеристики релевантності як критерію 

логічного оцінювання аргументативного міркування; 

 з’ясувати особливості дескриптивного аспекту релевантності в 

аргументативному міркуванні; 

 виявити суттєві характеристики релевантності як комплексного 

критерію оцінювання аргументативного міркування. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є сучасна теорія аргументації. 

Предметом дисертаційного дослідження є критерії оцінювання 

аргументативних міркувань у неформальних дослідженнях аргументації. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять, по-перше, 

історичний та компаративний методи, що були застосовані для виявлення 

теоретико-методологічної бази дослідження. По-друге, для встановлення 

кореляції між різними витлумаченнями релевантності в межах неформальних 

досліджень аргументації було використано компаративний метод, аналіз та 

синтез. Задля досягнення цілісності в розумінні поняття релевантності був 

застосований системний підхід. У прикладах аргументативних міркувань, а 

також при розгляді формально-логічного підходу було використано 

спеціальний метод логіки – формалізацію. 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на матеріалі підходу неформальної 

логіки, риторичної та прагматичної концепцій до дослідження аргументації, 

теорії релевантності Д. Спербера і Д. Вільсон, а також підходу релевантної 

логіки до витлумачення поняття релевантності.  
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Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на підставі 

порівняння різноманітних витлумачень поняття релевантності в сучасних 

неформальних дослідженнях аргументації розроблена узагальнена  концепція, 

яка спирається на розгляд релевантності як комплексного критерію оцінювання 

аргументативного міркування. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається в таких 

теоретичних положеннях, що виносяться на захист: 

уперше:  

 обґрунтовано погляд на релевантність як комплексний критерій 

оцінювання аргументативних міркувань, який передбачає врахування (1) 

логічної релевантності для оцінювання неформального відношення 

слідування, (2) діалектичної релевантності для оцінювання доречного 

застосування аргументативного міркування в аргументації, (3) риторичної 

релевантності для оцінювання його переконливості для аудиторії. 

уточнено: 

 місце та роль релевантності як властивості неформального 

відношення слідування: з’ясовано, що релевантність є необхідною, проте 

недостатньою умовою неформального відношення слідування, яка 

залежить від іншої умови – «підстави слідування» – яку було визначено, 

базуючись на компаративному аналізі концепцій слідування Д. Хічкока та 

Е. Блера. 

набуло подальшого розвитку: 

 визначення релевантності як функціонально самостійного критерію 

логічного оцінювання аргументативних міркувань в ARTS-моделі, якому 

властиві такі риси: (1) оцінювання відношення слідування між кожним 

окремим засновком та висновком аргументативного міркування, (2) 

функція «виключення», (3) доказовість, (4) не-ступеневість, (5) 

диференційованість. 

 виявлення спільного: як певної властивості умовного зв’язку між 

засновками та висновком міркування, та відмінного: (1) різне 

витлумачення змісту висловлювання; (2) застосування поняття 

релевантності до різних видів міркувань; (3) розрізнення функцій 

релевантності у витлумаченні релевантності формальною та 

неформальною логіками. 

 розуміння відмінностей між витлумаченнями релевантності в 

неформальних дослідженнях аргументації та теорії релевантності 

Д. Спербера і Д. Вільсон, серед яких: різні (1) погляди на елементи, між 

якими встановлюється релевантне відношення; (2) цілі, для досягнення 

яких необхідно враховувати релевантність; (3) розуміння ступеневості 

релевантності; (4) погляди на роль учасників аргументації в оцінюванні 

релевантності. 

Теоретичне й практичне значення отриманих результатів. У 

теоретичній перспективі дослідження прояснило дискусійні аспекти та усунуло 

неточності у витлумаченні релевантності в аргументативних міркуваннях, 
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виявило зв'язок та встановило обґрунтовані межі між різними сенсами поняття 

релевантності. Це дозволяє результатам дослідження у перспективі стати 

підґрунтям для подальших теоретичних розвідок як оцінювання 

аргументативних міркувань, так і особливостей слідування в аргументативних 

міркуваннях.  

У практичному аспекті результати дослідження можуть стати доповненням 

до академічних  нормативних курсів та спецкурсів з логіки та теорії 

аргументації. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного 

наукового дослідження. Її висновки та положення новизни були отримані на 

підставі комплексної роботи з науковими працями, які стосуються предмету та 

об’єкту дисертаційного дослідження. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні висновки й положення 

дисертаційного дослідження були презентовані на щорічних наукових 

конференціях «Дні науки філософського факультету» у 2016, 2017, 2019 роках 

(м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка), на IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної 

науки» (м. Одеса, 23-24 листопада 2018 року), а також на VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Викладання логіки та перспективи її 

розвитку» (м. Київ, 17-18 травня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження були 

опубліковані в 12 наукових публікаціях: 4 статтях в українських фахових 

наукових виданнях, 2 статтях у закордонних періодичних виданнях, тезах 6 

виступів на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені логікою викладу досліджуваної 

проблеми, відповідають меті та завданням дослідження. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Загальний обсяг становить  178 сторінок, список літератури містить 204 

джерела. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; встановлено зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, 

об’єкт та предмет дослідження; встановлено його теоретико-методологічну та 

джерельну базу; сформульовано основні положення наукової новизни; розкрито 

теоретичне та практичне значення результатів дослідження; наведено 

інформацію про апробацію результатів дослідження та публікації за 

матеріалами дисертації; вказано структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретична та методологічна база дослідження» 

з’ясовано особливості взаємозв’язку витлумачень релевантності в межах 

формальної та неформальної логік, а також у прагматичній теорії релевантності 

та неформальних дослідженнях аргументації. Визначено методологічне 

підґрунтя неформальної логіки для дослідження релевантності. 
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У підрозділі 1.1 «Особливості витлумачення поняття релевантності у 

формальній логіці» розглянуто особливості витлумачення релевантності у 

системах формальної логіки. Описано підстави для концептуалізації поняття 

релевантності в межах формальної логіки, а саме парадоксальність матеріальної 

імплікації та спроби її усунення завдяки формулюванню відношення 

релевантного слідування.  

На підставі компаративного аналізу та узагальнення позицій прихильників 

релевантної логіки з’ясовано, що релевантність у цілому розглядається ними як 

властивість відношення релевантного слідування, яка означає наявність 

змістовного зв’язку між висловлюваннями, пов’язаними цим відношенням. 

Сфокусовано увагу на особливостях формально-логічного витлумачення 

змістовного зв'язку, а саме наявності спільного логічного змісту у двох 

пов’язаних висловлюваннях.  

У підрозділі 1.2 «Неформальна логіка як методологічне підґрунтя для 

дослідження поняття релевантності» визначаються особливості 

методологічних підстав, які дозволяють використовувати поняття 

релевантності в якості критерію для оцінювання аргументативних міркувань. 

З’ясовано підґрунтя необхідності критеріїв оцінювання аргументативних 

міркувань, відмінних від формально-логічного критерію правильності.  

Розглянуто методологічні засади, на яких базується підхід неформальної 

логіки та які відіграють важливу роль у розумінні релевантності. Серед них –  

(1) аналіз міркувань здійснюється через призму їх використання в конкретних 

аргументаціях; (2) оцінювання аргументативних міркувань відбувається на 

основі критеріїв релевантності, прийнятності та достатності; (3) ціллю 

аргументатора вважається побудова сильної аргументації, для побудови якої 

відповідність її аргументативних міркувань неформальним критеріям 

оцінювання є необхідною, але недостатньою умовою.  

На підставі аналізу різних визначень понять argument та argumentation в 

англомовній літературі, особливостей їх перекладу українською мовою, а також 

базуючись на підході до аргументації Е. Блера, уточнено взаємозв’язок між 

поняттями «аргументація» та «аргументативне міркування», який полягає в 

тому, що аргументація є процесом, у якому застосовується аргументативне 

міркування. 

У підрозділі здійснено компаративний аналіз розуміння релевантності у 

формальній та неформальній логіці, який дозволив виявити, що спільним у 

витлумаченні релевантності є її розгляд як властивості умовного зв’язку, яка 

передбачає, що зміст одного висловлювання зумовлює зміст іншого. 

Визначено, що відмінним є: (1) різне витлумачення «змісту» висловлювання: у 

неформальній логіці йдеться про фактичний зміст, виражений природною 

мовою, тоді як у формальній – про логічний зміст, виражений формально. (2) 

Застосування поняття релевантності до різних видів міркувань: оскільки 

формально правильними можуть бути лише дедуктивні міркування, у 

формальній логіці релевантність розглядається лише як властивість відношення 

між висловлюваннями, пов’язаними дедуктивним зв’язком. При цьому в 
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неформальній логіці властивість релевантності приписується як дедуктивним, 

так і іншим видам аргументативних міркувань, які використовуються в 

аргументації. (3) Різне бачення функцій релевантності: у формальній логіці 

релевантність розглядається виключно як властивість релевантного  

відношення слідування. У неформальній логіці релевантність розглядається і як 

властивість неформального відношення слідування, і як критерій оцінювання 

наявності цього відношення в аргументативному міркуванні. 

У підрозділі 1.3 «Витлумачення поняття релевантності у теорії 

Д. Спербера і Д. Вільсон» з’ясовано витоки та особливості дескриптивного 

витлумачення релевантності як властивості комунікації. Виявлено відмінності 

між витлумаченнями релевантності в неформальних дослідженнях аргументації 

та теорії релевантності Д. Спербера і Д. Вільсон, серед яких: (1) різні погляди 

на елементи, між якими встановлюється релевантне відношення: у теорії 

релевантності елементами релевантного відношення є висловлювання та його 

адресат, у неформальній логіці – засновок та висновок міркування (при цьому 

бачення цього питання в риторичному підході до аргументації збігається з 

баченням Д. Спербера і Д. Вільсон). (2) Різні цілі, для досягнення яких 

необхідно враховувати релевантність: у теорії релевантності  – розуміння, у 

неформальних дослідженнях аргументації – переконання. Увага сфокусована на 

тому, що через необхідність, але недостатність розуміння для переконання, 

висловлювання, релевантне в теорії релевантності може бути не релевантним з 

погляду неформальної логіки; (3) різне бачення ступеневості релевантності; (4) 

відмінні погляди на роль аудиторії в оцінюванні релевантності. 

У другому розділі «Внутрішня релевантність як критерій оцінювання 

аргументативних міркувань» з’ясовано особливості витлумачення 

релевантності у двох аспектах: як критерію оцінювання аргументативних 

міркувань та як властивості неформального відношення слідування в 

аргументативному міркуванні. 

У підрозділі 2.1 «Місце критерію релевантності у RSТA-моделі  Е. Блера 

та Р. Джонсона» проаналізовано різні підходи до критеріальної моделі 

оцінювання в межах неформальної логіки. На підставі виявлення суттєвих 

характеристик критеріїв прийнятності, достатності та релевантності визначено 

особливості їх взаємозв’язку. Обґрунтовано неможливість зведення критерію 

релевантності до критеріїв прийнятності чи достатності на підставі того, що (1) 

релевантність характеризує відношення між засновком та висновком, тоді як 

прийнятність і достатність характеризують властивості засновків. (2) Хоч 

неприйнятність засновків певною мірою передбачає їх нерелевантність, але не 

навпаки: прийнятні засновки можуть бути нерелевантними. А тому оцінювання 

релевантності є необхідним для судження про те, чи є аргументативне 

міркування хорошим у логічному сенсі. (3) Незважаючи на зв'язок 

релевантності з достатністю, який проявляється в аспекті експлікації 

невиражених засновків, релевантність є незалежним критерієм оцінювання. 

Адже релевантне відношення формується між одним засновком і висновком, 

тоді як достатність оцінюється щодо всіх засновків, взятих разом.  
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Визначено, що суттєвою характеристикою критерію релевантності є його 

використання для логічного оцінювання наявності неформального відношення 

слідування між засновком та висновком. З’ясовано, що в означеному сенсі 

йдеться про «логічну релевантність», яка функціонує на рівні засновко-

висновкової  структури аргументативного міркування. 

Обґрунтовано, що до суттєвих характеристик релевантності як критерію 

оцінювання аргументативних міркувань слід віднести такі: (1) оцінювання 

релевантності потребує аналізу ситуації (контексту), адже на відношення 

засновку до висновку впливає не лише семантичний, але й прагматичний 

аспект аргументації. (2) Критерій релевантності у ARTS-моделі 

використовується для логічного оцінювання наявності неформального 

відношення слідування між засновком та висновком аргументативного 

міркування, що дозволяє називати вид релевантності, що оцінюється за його 

допомогою, внутрішньою, або логічною. (3) Критерій релевантності відіграє 

роль не лише критерію оцінювання хорошого аргументативного міркування. 

Він застосовується для аналізу того, чи дійсно послідовність висловлювань є 

аргументативним міркуванням. Це пояснюється функцією виключення, яку 

приписують цьому критерію. (4) Оскільки критерій релевантності 

застосовується для оцінювання відношення між засновком і висновком, 

очевидно, що релевантність виступає властивістю такого відношення, за якого 

висновок змістовно пов'язаний з засновком. У цьому полягає дескриптивний 

аспект релевантності. 

У підрозділі 2.2 «Релевантність у відношенні слідування в 

аргументативному міркуванні» окреслено дескриптивний аспект поняття 

релевантності. Здійснено компаративний аналіз концепції слідування 

Д. Хічкока та концепції надання підтримки Е. Блера, у результаті якого 

з’ясовано, що концепція слідування Д. Хічкока, у якій формулюється поняття 

твердження слідування, тісно корелює з концепцією надання підтримки 

Е. Блера, де формулюється поняття підстави слідування. На основі 

узагальнення цих концепцій сформульовано поняття «неформальне 

слідування», зміст якого полягає в наявності специфічного відношення між 

засновком та висновком, за якого перший надає підтримку другому, тобто 

засновок обґрунтовує висновок завдяки тому, що є змістовно доказовим щодо 

нього. 

Зауважено, що обидва автори вказують на існування базового умовного 

висловлювання в одиничному аргументативному міркуванні. Д. Хічкок для 

позначення такого умовного висловлювання використовує термін «твердження 

слідування» (inference claim), Е. Блер – підстава слідування (inference warrant). 

Виявлено, що, незважаючи на різну термінологію, ці поняття мають однакове 

значення: наділене фактичним змістом базове умовне висловлювання, яке 

відображає аргументативну схему міркування та імпліцитно міститься в 

кожному аргументативному міркуванні. Сфокусовано увагу на тому, що 

релевантність є необхідною властивістю неформального слідування, яка 

залежить від підстави слідування як іншої необхідної умови. 
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Окрім спільного змісту було виявлено спільне джерело формування 

означеного поняття: термін «підстава» в концепції Ст. Тулміна. Отже, поняття 

підстави Ст. Тулміна стає джерелом сучасних підходів щодо слідування в 

аргументативних міркуваннях та релевантності як його властивості. 

Означено, що часто аргументацію, яка здається нерелевантною, аналізують 

на предмет невстановлених засновків. Підходи Д. Хічкока і Е. Блера стають 

обґрунтуванням того, що насправді в таких випадках відіграють роль не 

засновки, які потрібно встановити, а підстава слідування, що є завжди 

імпліцитною у аргументативних міркуваннях та без якої засновки не можуть 

бути релевантними до висновку. 

У підрозділі 2.3 «Різновиди внутрішньої релевантності» увага сфокусована 

на питаннях, чи має релевантність ступені та який з різновидів логічної 

(внутрішньої) релевантності здатен забезпечити надання підтримки засновками 

висновку. На підставі аналізу позицій Е. Блера, Дж. Боулза та Д. Хічкока 

з’ясовано, що логічну релевантність слід розглядати як таку, що не має 

ступенів.  

У підрозділі проведено аналіз різновидів логічної релевантності, на підставі 

якого з’ясовано, що оцінити  аргументативне міркування як логічно хороше 

можна за умови наявності між його засновками та висновком відношення 

слідування з властивістю локальної/доказової позитивної дійсної релевантності 

засновків (пропозиційної/ причинно-наслідкової/ внутрішньої/ логічної 

релевантності). 

Здійснена систематизація різновидів релевантності дозволила з’ясувати, що 

в межах родового поняття внутрішньої/логічної релевантності виокремлюють 

глобальну/тематичну та локальну/доказову релевантність. Саме остання 

експлікує зв’язок підтримки, що виникає між засновками та висновком у 

аргументативному міркуванні. Локальна/доказова релевантність, у свою чергу, 

може бути позитивною, негативною, або ж її може взагалі не бути. Набір 

висловлювань можна вважати аргументативним міркуванням, якщо наявний 

хоч якийсь вид релевантності: чи позитивна, чи негативна. Проте лише 

позитивна релевантність є умовою логічно хорошого аргументативного 

міркування. Поряд з цим виокремлюють дійсну та атрибутивну релевантність. 

Ці типи релевантності пов’язані зі специфікою стосунку з учасниками 

аргументації: атрибутивна наявна, коли учасник переконаний у тому, що 

засновки релевантні до висновку, тоді як дійсна виражає той зв’язок, який 

дійсно міститься у міркуванні. Отже, якщо помилка в аргументації здійснена 

ненавмисно, і пропонент переконаний у тому, що засновки відповідають 

висновку, це задовольняє умову атрибутивної релевантності. Проте це не 

робить аргументативне міркування логічно хорошим. 

У третьому розділі «Зовнішня релевантність: діалектичне та риторичне 

витлумачення» окреслено особливості витлумачення та співвідношення  

різновидів зовнішньої релевантності: діалектичної та риторичної. Здійснено 

порівняльний аналіз зовнішньої та внутрішньої релевантності, базуючись на 
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якому обґрунтовано погляд на релевантність як комплексний критерій 

оцінювання аргументативних міркувань. 

У підрозділі 3.1 «Специфіка діалектичної релевантності у прагматичній 

концепції Д. Волтона» розглянуто особливості витлумачення поняття 

діалектичної релевантності. Окреслено позиції Е. Блера, Т. Гов’є, Р. Джонсона, 

Ч. Ґембліна щодо діалектичної складової аргументації, а також співвідношення 

правил ведення діалогу, діалогічних переходів та діалектичної релевантності у 

концепції Д. Волтона. З’ясовано, що діалектична релевантність є нормативним 

поняттям, яке фіксує відповідність кроків діалогу до його цілі. У зв’язку з цим 

діалектична релевантність аргументативного міркування прямо залежить від 

виконання правил ведення діалогу.  

У підрозділі встановлено кореляцію між поняттями діалектичної 

(Д. Волтон) та епістемічної (Д. Хічкок) релевантності, яка полягає в тому, що ці 

види релевантності передбачають відповідність аргументативного міркування 

до цілі комунікативної ситуації. Окрім цього, розглянуто відповідність між 

поняттями діалектичної та діалогічної релевантності, які, з одного боку, 

виявляються відмінними, з іншого, оскільки діалектична релевантність 

визначається Д. Волтоном виключно в межах діалогу як комунікативної рамки, 

провести їх розрізнення на практиці не видається можливим. Зважаючи на те, 

що монологічні аргументації є невід’ємним аспектом прояву аргументативної 

діяльності людини, діалектичне витлумачення релевантності видається таким, 

що не може фігурувати в оцінюванні аргументативних міркувань самостійно. 

Установлено, що діалектична релевантність не є критерієм логічного 

оцінювання аргументативного міркування. Натомість вона є критерієм 

оцінювання коректності використання аргументативних міркувань в 

аргументації. Таким чином, хоч ми говоримо про діалектичну релевантність 

аргументативного міркування,  маємо на увазі діалектично релевантне 

застосування його в аргументації. Тобто діалектична релевантність є 

характеристикою аргументації як процесу використання аргументативних 

міркувань. Отже, оцінювання діалектичної релевантності може бути лише 

одним з аспектів оцінювання аргументативних міркувань та їх використання 

поряд з оцінюванням внутрішньої релевантності. 

У підрозділі 3.2 «Особливості витлумачення релевантності в риторичній 

концепції К. Тіндейла» означено витлумачення Арістотелем, Х. Перельманом та 

Л. Ольбрехт-Титекою, а також К. Тіндейлом ролі аудиторії в процесі 

аргументації. Визначено суттєві характеристики релевантності до аудиторії як 

риторичної релевантності, які відрізняють її від діалектичної релевантності та 

логічної. Серед них – наявність ступенів релевантності; залежність від 

аудиторії, на яку спрямована аргументація. Установлено, що релевантність до 

аудиторії слід називати не критерієм логічного оцінювання аргументативного 

міркування, а критерієм оцінювання риторичної ефективності 

аргументативного міркування. Розглянуто релевантність до аудиторії як таку, 

що оцінює аргументативне міркування виключно в процесі його застосування в 

аргументативній ситуації, тому це поняття подібне до поняття діалектичної 
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релевантності. На цій підставі поняття релевантності до аудиторії відрізняється 

від релевантності засновків. У підрозділі означено, що релевантність до 

аудиторії виражає релевантність аргументативного міркування до суб’єкта, а 

тому може виникати паралельно з релевантністю засновків  незалежно від неї.  

Окрім цього, сфокусовано увагу на виявленні відповідності між поняттям 

контекстуальної релевантності К. Тіндейла та діалектичної релевантності 

Д. Волтона. 

У підрозділі 3.3 «Зовнішня релевантність як критерій ефективності 

аргументативного міркування» обґрунтовано необхідність поєднання різних 

видів релевантності в комплексній концепції релевантності. Зазначено, що 

найбільш цілісною виглядає концепція, у якій аргументація розглядається на 

трьох рівнях: рівні засновко-висновкової структури (логічний рівень), 

діалектичному та риторичному. Зазначено, що релевантність слід оцінювати 

відповідно до цих рівнів. 

У підрозділі окреслено відповідність між видами релевантності та 

оцінюванням аргументативного міркування й способу його використання. 

Обґрунтовано, що внутрішню та зовнішню релевантність слід розглядати як 

різні модуси загального критерію релевантності. Оскільки оцінювання 

внутрішньої релевантності не здатне забезпечити оцінювання коректності його 

використання та переконливості, воно є обов’язковою основою для того, щоб 

аргументативне міркування могло функціонувати в комунікативних ситуаціях. 

У цей час оцінювання релевантності до аудиторії стосується протилежного 

боку використання аргументативного міркування, від чого залежить 

ефективність аргументації. Таким чином, сформовано погляд на релевантність 

як комплексний критерій оцінювання аргументативних міркувань. 

У Висновках представлено основні результати дослідження, які 

висвітлюють проблематику та загальну структуру роботи. Відповідно до мети 

та сформульованих завдань дисертаційної роботи отримано такі результати: 

 Установлено, що спільним у витлумаченні релевантності формальною та 

неформальною логіками є (1) ціль, з якою здійснюється заміна логічного 

слідування релевантним, (2) розгляд релевантності як певної властивості 

умовного зв’язку між засновками та висновком міркування. Проте виявлено й 

значні відмінності. По-перше, різняться витлумачення змісту висловлювання. 

По-друге, у формальній логіці релевантність є властивістю відношення між 

елементами дедуктивного міркування, у неформальній – між елементами різних 

видів аргументативних міркувань, які використовуються в аргументації. У 

формальній логіці релевантність розглядається лише як властивість відношення 

релевантного слідування, у неформальній – (1) як властивість неформального 

відношення слідування (2) як критерій оцінювання аргументативних міркувань. 

 Виявлено спільне та відмінне у витлумаченнях релевантності в 

неформальних дослідженнях аргументації та в прагматичній теорії 

релевантності Д. Спербера і Д. Вільсон. До спільних рис віднесено 

використання однакових понять: релевантність до аудиторії, когнітивне 

середовище, контекстуальний ефект.  До відмінностей віднесено (1) різне 
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розуміння елементів, між якими встановлюється релевантне відношення, (2) 

різні цілі, досягнення яких уможливлюється наявністю релевантності. (3) У 

теорії релевантності висловлюванню може бути приписана релевантність 

різних ступенів, тоді як у неформальній логіці релевантність не є ступеневим 

поняттям. (4) У теорії релевантності релевантність висловлювання оцінює 

аудиторія, у неформальній логіці – експерт з оцінювання, не залучений до 

аргументативної ситуації. 

 Визначено, що до основних методологічних засад неформальної логіки, 

які уможливлюють аналіз релевантності, належить розрізнення, по-перше, 

понять «аргументативне міркування» та «аргументація», по-друге, понять 

«сильної» аргументації та «хорошого» аргументативного міркування. 

 Встановлено функціональну самостійність критерію релевантності у 

ARTS-моделі завдяки виявленню його суттєвих характеристик: (1) оцінювання 

релевантного відношення слідування між окремим засновком та висновком 

аргументативного міркування, (2) виконання функції «виключення» з 

аргументативного міркування не релевантних елементів, (3) доказовість, (4) не-

ступеневість, (5) диференційованість. 

 Завдяки систематизації різновидів релевантності з’ясовано, що (1) у 

межах родового поняття – внутрішньої релевантності  – на підставі 

особливостей відношення, яке вона описує, виокремлюються види –  локальна 

(доказова) та глобальна (тематична) релевантність. Кожен з цих видів може 

мати типи – (а) на підставі особливостей підтримки, яку засновки надають 

висновку, виокремлюють позитивну та негативну релевантність; (б) на підставі  

різного відношення суб’єктів аргументації до оцінювання релевантності 

виокремлюють дійсну та атрибутивну релевантність. (2)  Критерієм логічного 

оцінювання аргументативного міркування є доказова (локальна, причинно-

наслідкова) позитивна дійсна релевантність засновків (логічна, внутрішня, 

пропозиційна). 

 На підставі розгляду дескриптивного аспекту релевантності з’ясовано, що 

основою для релевантності є підстава слідування (твердження слідування), 

відсутність якої дає привід для сумніву в релевантності. Виявлено, що поняття 

«твердження слідування» (Д. Хічкок) та «підстава слідування» (Е. Блер) є 

синонімічними через те, що вони мають (1) однаковий зміст: наділене 

фактичним змістом умовне висловлювання, яке відображає аргументативну 

схему міркування та імпліцитно міститься в кожному аргументативному 

міркуванні і базується на узагальненні великої кількості фактичних чи 

гіпотетичних конкретних випадків (контрфактів), виражених у 

висловлюваннях, що входять до нього. (2) спільне джерело: поняття «підстави» 

Ст. Тулміна. 

 Розгляд особливостей діалектичної релевантності в прагматичній 

концепції Д. Волтона став підґрунтям для виявлення її суттєвих характеристик, 

серед яких – (1) нормативність, яка пов’язана з вимогою виконання правил 

ведення діалогу, (2) діалектичність, яка проявляється в залежності від цілей 

діалогу як контексту (3) динамічність відношення, властивістю якого є 
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діалектична релевантність, (4)  специфічна роль доказовості, яка, з одного боку, 

починає витлумачуватися у термінах доказової сили, з іншого, відходить на 

другий план в оцінюванні. Окрім цього, на підставі порівняння поняття 

діалектичної релевантності з епістемічною (Д. Хічкок) та контекстуальною (К. 

Тіндейл) виявлено відповідність між змістами цих понять: вони вказують на 

особливості відношення аргументативного міркування до контексту його 

застосування.  

 На підставі розгляду поняття релевантності до аудиторії та його 

взаємозв’язку з іншими видами релевантності виявлено, по-перше, його 

специфічні риси, серед яких – (1) ступеневість, (2) суб’єктивність оцінювання, 

(3) фундаментальна залежність від контексту, яким виступає конкретна 

аудиторія. По-друге, його спільні риси з діалектичною релевантністю, а саме – 

(1) ці види належать до зовнішньої релевантності, адже фіксують відношення 

між аргументативним міркуванням як цілістю та іншими аспектами 

аргументації, (2) застосовуються для оцінювання способу використання 

аргументативного міркування в процесі аргументації. Також виявлено суттєві 

відмінності між ними: (1) нормативність діалектичної релевантності і не-

нормативність релевантності до аудиторії, (2) різні погляди на учасника 

аргументації як оцінювача; (3) ступеневість релевантності до аудиторії та не-

ступеневість діалектичної релевантності. З’ясовано, що різновиди  зовнішньої 

релевантності застосовуються для не-логічного оцінювання застосування 

аргументативних міркувань у процесі аргументації, тоді як внутрішня 

релевантність – для логічного оцінювання аргументативних міркувань самих по 

собі. 

 Через встановлену неспроможність кожного з означених видів 

релевантності стати комплексним критерієм оцінювання аргументативних 

міркувань встановлено, що необхідно поєднати ці види релевантності в єдину 

узагальнену концепцію оцінювання релевантності. У ній підставою для 

судження про релевантність аргументативного міркування в цілому є 

комплексне оцінювання (1) логічної релевантності: локальної (доказової) 

позитивної дійсної релевантності засновків, яка уможливлює логічно «хороше» 

аргументативне міркування; (2) діалектичної релевантності, що є умовою 

коректності, чи раціональності, застосування аргументативного міркування в 

процесі аргументації; (3) риторичної релевантності, яка здатна забезпечити 

риторичну ефективність аргументації: її переконливість для слухача/аудиторії. 
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АНОТАЦІЯ 

Бабюк В. Л. Поняття релевантності у неформальних дослідженнях 

аргументації. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.06 – логіка. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

У дисертаційній роботі на підставі аналізу та порівняння різноманітних 

витлумачень поняття релевантності у неформальних дослідженнях аргументації 

розроблено узагальнену  концепцію, у якій релевантність розглядається як 

комплексний критерій оцінювання аргументативного міркування. 

З метою чіткої демаркації витлумачення поняття релевантності у 

неформальних дослідженнях аргументації та суміжних дисциплінах був 

проведений компаративний аналіз репрезентації релевантності у формальній та 

неформальній логіках, а також у неформальних дослідженнях аргументації та 

когнітивних науках (теорії релевантності Д. Спербера та Д. Вільсон). 

Обґрунтовано, що розгляд релевантності як комплексного критерію 

оцінювання аргументативних міркувань передбачає врахування логічної 

релевантності як критерію оцінювання неформального відношення слідування 

в аргументативному міркуванні; діалектичної релевантності як критерію 

оцінювання доречного застосування певного аргументативного міркування в 

аргументації; риторичної релевантності як критерію оцінювання 

переконливості певного аргументативного міркування для слухача/аудиторії. 

Ключові слова: ARTS-модель, аргументативне міркування, неформальна 

логіка, неформальне відношення слідування, підстава слідування, 

релевантність, діалектична релевантність, релевантність до аудиторії. 
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АННОТАЦИЯ 

Бабюк В. Л. Понятие релевантности в неформальных исследованиях 

аргументации. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук  по 

специальности  09.00.06 – логика. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 

2020. 

В диссертационной работе на основании компаративного анализа 

истолкований понятия релевантности в неформальных исследованиях 

аргументации разработана обобщенная концепция, базирующаяся на 

рассмотрении релевантности как комплексного критерия оценивания 

аргументативного рассуждения. 

С целью четкой демаркации истолкования понятия релевантности в 

неформальных исследованиях аргументации и смежных научных областях был 

проведен компаративный анализ репрезентации релевантности в формальной и 

неформальной логиках, а также в неформальных исследованиях аргументации 

и теории релевантности Д. Спербера и Д. Вильсон. 

В работе обосновано, что концепция релевантности как комплексного 

критерия оценивания аргументативных рассуждений предполагает учет 

логической релевантности как критерия оценивания неформального отношения 

следования в аргументативном рассуждении; диалектической релевантности 

как критерия оценивания уместного применения аргументативного 

рассуждения в аргументации; риторической релевантности как критерия 

оценивания убедительности аргументативного рассуждения для аудитории. 

Ключевые слова: ARTS-модель, аргументативное рассуждение, 

неформальная логика, неформальное отношение следования, основание 

следования, релевантность, диалектическая релевантность, релевантность к 

аудитории. 

 

SUMMARY 

Babiuk V.L. The relevance notion within the informal research of 

argumentation. – The manuscript of the qualifying research paper. 

Dissertation to obtain a scientific degree of a candidate of philosophical sciences. 

The specialty reference number and title: 09.00.06 – logic. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

The dissertation is devoted to the notion of relevance within the informal 

argumentation study. The topicality of this research relates to the absence of a 

common view on the relevance within the contemporary argumentation theory. The 

integrated conception of relevance as an inclusive criterion of argument evaluation is 

developed in the dissertation. For this purpose, different interpretations of the notion 

of relevance are analyzed and compared. 
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The primary focus is on the differences between the informal and formal 

interpretations of relevance, as between informal and pragmatic (D. Sperber and 

D. Wilson’s “relevance theory”) interpretations.  

With respect to the first item, it is found, firstly, different views on the content of 

proposition; secondly, the application of the relevance to different types of reasoning; 

thirdly, distinct functions of the relevance.  

As to the second item, the differences are: firstly, various views on the elements 

of relevant relation; secondly, different goals for which relevance must be taken into 

account; thirdly, different views on the degrees of the relevance, as on the audience 

role in the evaluation of the relevance.  

Thereafter, attention is focused on internal relevance as an argument evaluation 

criterion. For this purpose, I analyze and compare various interpretations of relevance 

criterion within informal argumentation study. I conclude relevance is a functionally 

independent criterion of ARTS-model to evaluate relations between each separate 

premise and the conclusion. The key features of this criterion are its usage to evaluate 

an argument logically; its exclusionary function; provability; the absence of degrees 

of the relevance; distinction on the different types. 

I also examine the descriptive side of relevance. In this regard, I analyze 

relevance as a necessary but insufficient property of informal following, the other 

necessary property of which is a warrant for reasoning to base. To define this notion 

clearly I compare two terms: "inference warrant" and "inference claim". The first one 

appears in A. Blair’s conception of “lending support to”, and the second is proposed 

in D. Hitchcock’s consequence conception. 

Apart from that, I explore various meanings of the term "argument" to clarify its 

key features. This issue is necessary because of “an argument” or “argumentation” 

distinction in regard to evaluation by ARTS-criteria. I conclude the notion 

“argument” is characterized by functioning in real communicative processes; 

ambiguity because of expression via natural language; the probability of hidden 

premises; its dependence on the context; the complex structure; the variety of forms; 

the value-based, normative and other non-descriptive propositions involving. 

Besides that I analyze the key features of dialectical relevance and audience-

relevance. I include both of these relevance types to the external relevance and 

compare it with the internal relevance developing the generalized view on the 

relevance as a complex criterion of argument evaluation. For this purpose, I analyze 

various types of internal and external relevance proposed by A. Blair, J. Bowles, 

D. Hitchcock, T. Govier, R. Johnson, C. Tindale, D. Walton and others.  

The main result of the research is the formulation of the integrated conception of 

the relevance criterion, which takes into account three types of relevance: logical 

relevance as a criterion of the informal following evaluation; dialectical relevance as 

a criterion of the correct argument using evaluation; rhetorical relevance as a criterion 

of argument persuasiveness for the audience evaluation. 

Keywords: ARTS-model, real argument, informal logic, informal following, 

inference warrant, relevance, dialectical relevance, audience-relevance. 


