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Актуальність дисертаційного дослідження Л.Г. Комахи «Логічний 

аналіз дискурсу аргументації у філософії» обумовлена, передусім, тим, що 

в умовах сучасного світу дедалі більшого значення набуває аргументація 

як спосіб передачі інформації, побудови знання та спосіб переконання. 

Саме тому набувають особливо важливого значення дослідження 

аргументативної проблематики, пов’язаної з витлумаченням логіко- 

філософського феномену аргументації, визначенням методологічних 

принципів її теоретичного аналізу в історії культури мислення, наукового 

та філософського знання.

І в цьому контексті постає проблема виявлення ролі аргументації в 

становленні й розвитку сучасного соціуму. Адже практична потреба 

вирішення соціогуманітарних, природничо-наукових, епістемологічних, 

політичних та практичних проблем в умовах домінування інформаційних 

технологій дозволяє зробити висновок, що теорія аргументації потребує 

подальшої розробки. Отже, сьогодні виникла нагальна потреба визначення 

специфіки дискурсів аргументації у філософському знанні. Для досягнення 

цієї мети дисертантка звертається до переосмислення поняття аргументації 

та його змістовного наповнення в історико-філософському контексті, 

зокрема, досліджує ґенезу історичних взаємозв’язків між логікою, 

риторикою, софістикою, еристикою, діалектикою; експлікує поняття 

аргументації в класичних текстах аналітичної філософії; визначає 
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прагматизму та розглядає креативи інноваційного мислення в 

аргументаціях риторики економіки; розкриває суттєві характеристики 

рефлексії як аргументативного прийому у дискурсах сучасної філософії. 

Це все дало змогу прийти до висновку, що змінюється методологія аналізу 

теорії аргументації, але не змінюються проблеми, вирішення яких 

залишається актуальним завданням сучасної теорії аргументації. Отже, 

робить висновок дисертантка, «аргументація завжди спрямована на 

впорядкування теорії, щоб наповнити її новими, до вимог сучасності, 

смислами» (див. автор, с. 31). Надзвичайно важливим, на нашу думку, є 

висновок дисертантки про багатовекторність сучасної нетрадиційної теорії 

аргументації, у якої значно більший спектр пізнавальних відносин -  це 

цінності, рефлексія, смислопокладання, аналогія, феноменологія, етика, 

економіка, теологія, телеологія тощо. Таким чином, чим складніші 

соціально-моральні обставини, в яких перебуває сучасна людина, тим 

неоднозначними будуть мотиви і результати її діяльності, що в свою чергу 

потребує їх кардинального вирішення. Тому така багатовекторна система 

доказів та аргументів слугує сьогодні найбільш дієвим засобом досягнення 

результату. У якості ілюстрації дисертантка приводить приклад посилення 

позиції онтологічного аргументу існування Бога етико-економічним 

аргументом. Зокрема, останній є водночас практичним і фактичним, 

оскільки доводить реальність ефекту віри в Бога, яка посилює взаємодію і 

продуктивність економіко-практичної та морально-етичної координації в 

соціумі (див. дисер. с.393).

Одержані в дисертації Л.Г. Комахи результати дозволяють говорити 

про нові підходи щодо осмислення деяких фундаментальних проблем 

логічної теорії аргументації. Дослідження Л.Г. Комахи ґрунтується на 

такій фундаментальній джерельній базі, з якою логічно пов’язані 

теоретико-методологічні засади дослідження. Дисертантка пропонує 

розрізнення таких понять як «логічна аргументація», «доказ», 

«спростування», «довіра», «згода», «обґрунтування», «переконання».
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■

Ретельнішим чином дисертантка аналізує погляди представників сучасного 

нового підходу до аналізу теорії аргументації, таких як Р. Гроотендорст, 

Ф. Єємерен, Л. Ольбрехте-Титец, X. Перельман, С. Тулмін та ін.

Хочу підкреслити, що текст дисертації написаний на достатньо 

високому професійному рівні. Висновки добре сформульовані та 

аргументовані. Дисертантка добросовісно опрацював значне коло 

літератури (369 джерел, з них 87 іноземною мовою). Робота, без сумніву, 

заслуговує на позитивну оцінку. Саме з огляду питань, які, на мою думку, 

вимагають подальшого розвитку у зв’язку з концептуалізацією проблеми 

логічного аналізу дискурсу аргументації у філософії, переходжу до 

критичних зауважень та побажань дисертантці, що виникли у мене під час 

ознайомлення з текстом дисертації.

1. Під час ознайомлення з текстом дисертаційного дослідження я, на 

жаль, не зустріла чіткого та однозначного розрізнення таких понять як 

«аргументація», «обґрунтування» «доведення» та «переконання», які 

являються основоположними для сучасної теорії аргументації. Внаслідок 

цього при знайомстві з роботою у мене іноді виникала певна понятійна 

плутанина, і як наслідок -  певні труднощі в осягненні деяких положень 

основного змісту дисертаційної роботи.

2. Слід також зазначити, що дисертаційна робота значно б виграла, 

якби дисертантка більше уваги приділила розгляду особливостей 

традиційного і нетрадиційного етапу розвитку теорії аргументації в 

історико-філософському контексті, що дало можливість більш чітко та 

рельєфно виокремити кардинально різні смислові підходи і загалом нову 

систему аргументації в доказі сучасної траєкторії розвитку наукового 

знання, а не лише зупинялась на сучасних підходах в теорії аргументації.

3. Вважаю за доцільне зауважити, що зміст роботи значно виграв би, 

зокрема більш рельєфно були б представлені витоки логічних засад 

аргументації у філософському знанні, якби дисертантка більш ґрунтовно 

звернулась до розгляду специфіки феномену аргументації в східній мовно-
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культурній традиції. Л.Г. Комаха побіжно вказує на те, що виникнення 

мистецтва аргументації та доказу пов’язують з становленням логіко- 

вербального мислення, чого не було на Сході, оскільки знаково-символічне 

(образне мислення) ще не є логіко-вербальним, бо не має характеру 

«достовірної послідовності». Останній аргумент дисертантки сприймається 

як недолік або недорозвинутість і недосконалість знаково-символічного 

образного мислення людини Сходу у порівнянні з логіко-вербальним 

мисленням людини Заходу (див. моногр. «Логічні засади...», с. 6). Але 

насамперед, це не вищий і нижчий етапи розвитку пізнання світу 

людиною, а це дві різні смислові моделі пізнання світу: на Сході -  

дискретного мислення та образного сприйняття світу, а на Заході -  

лінійного мислення та вербального сприйняття світу. Класичною мовою 

для східної культури лишається мова принципово невербапізована і 

незрозуміла на слух, а розрахована виключно на зорове сприйняття.

Знакові та семіотичні особливості східного типу комунікації є одними 

з багатьох чинників того, що країни Сходу за відносно короткий час стали 

одними із лідерів світового економічного співтовариства, а їх оригінальні 

духовні та естетичні цінності вважаються сьогодні еталонами для багатьох 

країн Західного світу.

4. Особливу зацікавленість у нас викликав третій розділ, присвячений 

розкриттю змістовного навантаження аргументативної проблематики в 

контекстах рефлексії, смислової діяльності і принципу довіри до суб’єкта 

пізнання. Зокрема, діалог в східній мовно-культурній традиції виступає 

яскравою ілюстрацією для сучасних неформальних досліджень 

аргументації, оскільки довіра до опонента під час діалогу постає на Сході 

як основний аргумент, оскільки є засобом пом’якшення атмосфери 

присутності та намаганням догодити настрою співрозмовника. У цьому 

контексті в якості побажання, хотілось, щоб у подальших наукових 

розвідках дисертантка звернулась до вивчення специфіки логічної
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аргументації в східній мовно-культурній традиції та порівнянні останньої з 

європейською мовно-культурною традицією.

Завершуючи аналіз дисертації, ще раз підкреслимо, що наведені 

коментарі та зауваження не ставлять під сумнів основного змісту і 

концепції дисертаційної роботи у цілому, не знімають її актуальності та 

новизни та 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 

логіки, що, поза сумнівом, сприятиме більш адекватному розумінню 

проблеми логічного аналізу дискурсу аргументації у філософії.

Матеріали і висновки, викладені Л. Г. Комахою у дисертації, дістали 

відповідну апробацію на академічних наукових конференціях. Результати 

роботи періодично висвітлювалися у наукових фахових виданнях України, 

у вигляді індивідуальної монографії (20,25 друк, арк.), у підготовці до 

друку 2 колективних монографій, 22 статей у фахових виданнях України, з 

яких 8 опубліковано у виданнях, що реферуються у міжнародних науко 

метричних базах, 19 -  інших публікацій. Опубліковані статті та 

автореферат відбивають основний зміст дисертації.

Все вищесказане дає безсумнівні підстави твердити, що дисертація 

Л.Г. Комахи «Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії» має 

високу актуальність і практичне значення для сучасної логіки, відповідає 

вимогам до науково-теоретичного рівня роботи і новизни результатів.

Представлене дисертаційне дослідження є самостійним і 

завершеним. Його результати, відображені у положеннях наукової 

новизни, є обґрунтованими і мають вагоме значення для повноцінного 

долучення до традиції сучасної логічної думки. Зміст і стиль викладу 

матеріалу свідчить про достатньо високу наукову кваліфікацію 

дисертантки, а обґрунтованість і чіткість проведених міркувань сприяє 

адекватному та однозначному їх розумінню. Наявність вказаних 

дискусійних аспектів є природною для дійсно оригінальної наукової
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розвідки і тому жодним чином не здатна вплинути на позитивну оцінку 

представленої Л.Г. Комахою дисертаційної роботи.

Дисертація Л.Г. Комахи «Логічний аналіз дискурсу аргументації у 

філософії» відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка. Текст автореферату 

Л.Г. Комахи 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 докторських дисертацій.

Актуальність і високий рівень досягнення поставленої мети, новизна 

винесених на захист наукових результатів розглядуваного дисертаційного 

дослідження «Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії» 

відповідають усім вимогам пунктів 10, 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 докторських дисертацій, 

Комаха Лариса Григорівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент 

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії 

Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драго

06.10. 2016 р.

Відділ діловодства та архіву 
■иівського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДЗИВ
офіційного опонента доктора філософських наук, 

професора Шенгерій Л. М. на докторську дисертацію 
Комахи Лариси Григорівни 

«Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософських 

наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка

У другій половині XX сторіччя спостерігається значне зростання уваги 

науковців до проблем, що виникають у царині аргументації. Поряд із 

«прагматичним переворотом» у філософії, сьогодні здійснюється спроба 

відійти від парадигми «чистої логіки» та звернутися до логічної 

проблематики, пов’язаної з питаннями, що постають перед людиною у 

реальних процесах аргументації. Дослідження дискурсу аргументації у 

філософії вимагає поєднання зусиль фахівців різних галузей знання. Саме у 

цій сфері в нагоді можуть стати здобутки логічної науки. У цьому сенсі 

надзвичайно актуальною та науково значущою є докторська дисертація 

Л. Г. Комахи, присвячена логічному аналізу дискурсу аргументації у 

філософії.

Дисертаційне дослідження Л. Г. Комахи виконано на кафедрі логіки 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у відповідності з комплексною програмою наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації»; науково-дослідних тем філософського факультету № 06БФ041- 

01 та №11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства»; науково-дослідної тематики 

кафедри логіки філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.

Авторка дисертації, безсумнівно, здійснила значну за обсягом роботу

і та отримала важливі й значущі результати. Дисертаційне дослідження
І
І.

•^складається зі вступу, п’яти розділів, що включають п’ятнадцять підрозділів, 
£
“ висновків і списку літературних джерел. Така структура цілком відповідає 

успішному вирішенню поставлених авторкою дослідницьких задач.
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Заслуговує на особливу увагу якісне та професійне застосування 

різноманітних дослідницьких стратегій, сучасної логічної методології. 

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 «Філософсько-методологічні засади 

дослідження та джерельна база» розпочинається (абсолютно вірно з точки 

зору методології) з представлення та аналізу поняттєвого апарату, 

різноманітних визначень понять «аргументація», «аргумент», «доказ», 

«доведення», «обґрунтування», «спростування», їх ґенези та трансформацій в 

історії та сучасності. Це дало можливість авторці виявити взаємозв’язки 

аргументації та логіки (стор. 22) та обґрунтувати доцільність саме логічного 

аналізу аргументації в контексті викликів сучасного світу, вимог науки та 

інноваційної культури мислення. Насамперед, зазначає авторка, завдяки 

дотриманню правил і законів логіки, аргументація набуває системного 

характеру та трансформується у теорію. На підставі аналізу аргументації в 

ґенезі становлення і розвитку логіки та філософії показано, як відбувається її 

поетапна концептуалізація в смислових вимірах софістики, еристики, 

діалектики та змістовна трансформація при переході від риторики до логіки 

(стор. 56). Досить ґрунтовно та переконливо авторка узагальнює 

методологічні дискурси неопозитивізму, постпозитивізму, прагматизму, 

постмодернізму в контексті логіко-філософського аналізу теорії аргументації.

Другий розділ дисертації «Пізнання істини в аргументаціях 

аналітичної філософії» авторка розпочинає аналізом системи аргументації 

та доказу у філософії логічного аналізу. Розгляд генези формування нової 

культури логічного мислення та системи аргументації від ідей Г. Фреге, 

Б. Рассела та А. Уайтхеда, через доробки мислителів Віденського гуртка аж 

до представників Кембриджської та Оксфордської філософських шкіл 

дозволяє зробити висновок щодо специфіки дослідження механізмів 

аргументації «мови науки», що спираються на метод формалізації

2
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символічної логіки та відкривають новітні горизонти точного логічного 

аналізу як фрагментів, так і цілісних систем наукового знання. Процес 

становлення нового теоретичного інструментарію для продукування 

достовірного знання ініціює становлення нових способів аргументації -  

верифікації та фальсифікації, завдяки яким аргументація сягає нового рівня 

логічної доказовості в науковому пізнанні.

Третій розділ дисертації «Аргументація в контекстах рефлексії і 

смислоутворення» є значущим для сучасної неформальної логіки та 

гносеології, оскільки присвячений аналізу змістовного навантаження 

аргументативної проблематики у контекстах рефлексії. Авторка досліджує 

нові перспективи розвитку пізнання та досягнення істини через аналіз 

змістовних вимірів смислу в аргументах наукової діяльності та 

цілепокладання; дослідження рефлексії в якості аргументу культури 

філософського мислення та пізнання; ролі аргументів «рго» і «сопіга» в 

обґрунтуванні принципу довіри до суб’єкта пізнання. Заслуговує на увагу 

типологія аргументів на користь принципу довіри до суб’єкта пізнання, 

виокремлених у площині еволюційної епістемології.

Притримуючись заявленої дослідницької стратегії, у четвертому 

розділі «Аргументації в логіко-епістемологічних дискурсах філософії 

науки» авторка досліджує сутність наукової істини в аргументах 

постпозитивізму, спираючись на концепції представників 

наукоцентристської філософської традиції; специфіку аргументації в 

«анархічній епістемології», зосереджуючись на аргументах концепції 

«методологічного анархізму» П. Фейєрабенда та теорії «соціальної 

стратифікації»; суттєві риси аргументів «прагматичного аналітизму» 

В. Куайна, що дозволило дійти висновку про створення нового рівня системи 

аргументації у філософії, що враховує свій час, аудиторію, свободу вибору 

власної позиції, стилю мислення, критичного аналізу тощо.

У п’ятому розділі дисертації «Праксеологічний аспект в 

аргументаціях сучасного філософського знання» дослідницька увага
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зосереджена на виявленні специфіки аргументації «концептуального 

прагматизму» у американській аналітичній філософії, насамперед, доробку 

К. Льюїса. Авторкою встановлено існування кореляційних залежностей між 

логічним аналізом проблеми аргументації та концепцією «риторики 

економіки», що відкриває нові перспективи для розуміння структури та 

інтелектуально-пізнавальної спрямованості сучасної науки. Заслуговує на 

увагу аналіз і переосмислення аргументативної проблематики щодо основних 

кодів соціокультурного буття, насамперед, Бога.

Безперечними авторськими здобутками можна вважати виявлення 

рефлексивно-теоретичної, науково-епістемологічної, методологічної сутності 

аргументації; визначення перспектив подальшого розвитку аргументативної 

проблематики з урахуванням інтелектуально-креативних стратегій розуміння 

та пізнання, що зумовлені розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій.

Основні положення дисертаційного дослідження, вибір 

методологічної бази та логіко-філософського інструментарію, на які 

спирається авторка, є достатньо обґрунтованими. Можна стверджувати, що 

Л. Г. Комаха здійснила важливий крок у вирішенні проблеми, що має вагоме 

значення не лише для логіки, але й для філософії, насамперед, гносеології -  

визначила сутність теорії аргументації в логіко-філософському вимірі та 

встановила взаємозв’язки між теоретико-методологічними засадами аналізу 

аргументативної проблематики та культурою інноваційно-креативного 

мислення в сучасній логіці наукового пізнання.

Наукові положення, що виносяться авторкою дисертації на захист, 

дійсно є новими, не зафіксованими в наукових публікаціях.

Авторка демонструє широку логічну, філософську та аргументативну 

ерудицію; високий ступінь професіоналізму.

Отримані авторкою результати мають важливе теоретичне та 

практичне значення. Зокрема, всі ті положення, що захищає Л. Г. Комаха, є 

вагомим внеском у систему теоретичних знань теорії аргументації. Окрім
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цього, отримані в дисертації положення можуть застосовуватися на практиці 

у подальших логічних, філософських, політичних, економічних розвідках і в 

окремих їх напрямках (риторика, методологія наукового пізнання, сучасна 

когнітологія, теорія та практика аргументації тощо). 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 

Л. Г. Комахи, слід висловити наступні зауваження:

По-перше, доцільно змінити формулювання «Розгляд процесу 

міркування Т. Гоббсом, декартівські “перемінна величина” (курсив -  Л.Ш.) і 

“функція”, “символи” Г. Лейбніца для означення логічних постійних ...» на 

сторінці 80 дисертації, на таке: «Розгляд процесу міркування Т. Гоббсом, 

декартівські “змінна величина” і “функція”, “символи” Г. Лейбніца для 

означення логічних сталих ...», у відповідності до традиційної математичної 

термінології.

По-друге, у розділі 2 дисертації доцільно було б докладніше 

з’акцентуватися на формальних схемах аргументації в доробках 

представників аналітичної філософії.

Наведені зауваження не позначаються на загальній позитивній оцінці 

докторської дисертації Комахи Лариси Григорівни «Логічний аналіз 

дискурсу аргументації у філософії» та мають характер побажань.

За своїм змістом дисертаційне дослідження Л. Г. Комахи відповідає 

спеціальності 09.00.06 -  логіка, за якою представлене до захисту.

Основні положення дисертаційної розвідки відображені в публікаціях: 

одноосібній монографії «Логічні засади аргументації у філософському 

знанні» (20,25 др. арк.), 2 колективних монографіях, 20 наукових статтях у 

фахових виданнях України та виданнях, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз, 8 тезах наукових конференцій. Автореферат відповідає 

тексту дисертації.
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Вважаємо, що дисертація Комахи Лариси Григорівни «Логічний 

аналіз дискурсу аргументації у філософії» є самостійним, творчим, 

завершеним науковим дослідженням; містить вирішення задачі, що має 

суттєве значення, насамперед, для логіки, а також для філософії та теорії 

аргументації. Положення та висновки, що містяться в розвідці, є 

обґрунтованими та доведеними, можуть використовуватися в подальших 

дослідженнях даної галузі. Дисертаційна робота Комахи Л. Г. «Логічний 

аналіз дискурсу аргументації у філософії» 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 на присудження наукового ступеня доктора філософських 

наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.
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ВІДГУК

офіційного опонента д. філос. н., професора О. М. Юркевич на дисертацію 
Л. Г. Комахи «Логічний аналіз дискурсу аргументації в філософії» поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, спеціальність

Тема докторської дисертації Л. Г. Комахи є безперечно актуальною в 

декількох аспектах. Логіка як пропедевтика до філософського та наукового 

пізнання надає інтелектуальний інструментарій, яким користуються науковці. 

Оцінка автентичності та продуктивності використання логічного 

Інструментарію надає можливість кращого усвідомлення обсягу та структурних 

відмінностей методологій, які відрізняють одна від одної певні школи і 

напрями розвитку філософського знання. В цьому сенсі саме аргументаційні 

структури та підстави їх формування постають в якості важливих предметів для 

порівняння і проведення їхнього логічного аналізу. Це логіко-гносеологічне 

завдання, яке вирішується в дисертаційному дослідженні і яке має безперечне 

методологічне значення для подальшого розуміння розвитку історико- 

філософського знання. Таким чином, дане дисертаційне дослідження є 

актуальним для прояснення структурної організації методів філософського 

пізнання з можливими наслідками для методології історії філософії. Окрім 

теоретичної актуальності загальнофілософського масштабу потрібно зазначити 

актуальність для розвитку логічної теорії аргументації. Даний підхід формує 

новий предмет аргументації завдяки філософсько-дискурсивному контекстові. 

В даному плані логіка аргументації постає оператором філософського дискурсу, 

що дає можливість прояснення функцій логічного аргументування, 

співставлення логічних методів, що використовуються в різних предметних 

філософських контекстах. Практичне значення даної дисертаційної роботи 

представлене здійсненням прикладного дослідження аргументування в 

економічній сфері, що актуалізує питання щодо раціоналізації економічного 

.дискурсу. Вже визначення актуальності дисертаційного дослідження

09.00.06 -  логіка.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Л. Г. Комахи свідчить про оригінальність наукового підходу до комплексу 

проблем логічної теорії аргументації.

Перш за все надамо загальну характеристику роботи.

Програмним для цієї дисертаційної роботи постає висловлювання 

Бертрана Рассела, що авторка цитує на стор. 101: «Я вважаю, -  писав 

мислитель, -  що логіка фундаментальна для філософії і що школи потрібно 

'•еризувати за їхньою логікою, аніж за їхньою метафізикою» [356, с. 323]. 

В дисертації проаналізовано зміну систем аргументації в історії філософії, що в 

динаміці демонструє розвиток механізму філософського аналізу.

Авторка дисертації Л. Г. Комаха здійснила важливе дослідження, яке 

збагачує та прояснює досі існуючі уявлення стосовно теорії аргументації. 

Вперше в українській науці логіки запропонований предмет дисертаційного 

дослідження в якості особливостей побудови та методологічного 

інструментарію філософської аргументації. Комплексний логіко-філософський 

НІПХІП що здійснює дослідниця, поглиблює знання щодо феномену 

, р.сіітації та збагачує категоріальний апарат та предметне поле логіки і 

філософії. Для дослідження використовується багатий методологічний ресурс у 

сукупності філософських і суто логічних методів аналізу. Потрібно звернути 

увагу на різнорідні сфери теорії і практики, на базі яких здійснюється 

дослідження аргументації. Це система доказовості аналітичної філософії, 

принципи логічного позитивізму, логіка постпозитивізму, методологія пізнання 

філософії науки, логіка концептуального прагматизму, «риторика економіки» 

та логіка етичної економії тощо.

Авторка виділяє та досліджує різні способи формування аргументів у 

філософії (у тому числі, рефлексивний), що уточнює знання про множинність 

методів філософського пізнання та розуміння. В свою чергу, спосіб 

аргументації обумовлює й межі застосування різноманітних аргументів, що 

повинні бути аутентичними відносно різних типів об’єктів.

Дисертантка слушно зазначає, що в сучасній практиці доведення 

припустимі «тези і твердження, які не пов’язані з істиною» (с. 23), але
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логічність і доказовість залишаються в ній незмінними вимогами. Тому в теорії 

аргументації формується поняття доказу в широкому розумінні. Функції 

аргументації змінюються, поширюються та синтезуються одночасно зі 

зростанням значення аргументаційної практики. Отже, дослідження теорії 

аргументації має методологічне значення для уточнення поняття доказу. В 

сучасному розумінні аргументація представляє можливості перш за все 

неформальної логіки, орієнтованої на гуманітарне пізнання, а також на 

розширення можливостей аргументації у сучасних природознавчих науках.

Стосовно змісту дисертації як він розкривається в окремих розділах 

дисертації.

в першому розділі надається високопрофесійний аналіз джерельної бази, 

понятійного апарату теорії аргументації у площині співвідношення логіки та 

філософії, пов’язується предмет теорії аргументації з різноманіттям 

дискурсивних засобів. Ставиться дослідницьке завдання щодо розробки нової 

концепції аргументації та виявлення форм аргументування визначальних для 

науки, філософії, логіки, що мають практичне значення у соціально- 

політичному житті. Проводиться історико-логічний аналіз розвитку 

аргументації в філософському пізнанні і логіці. Поряд з логічними, 

психологічними та моральними критеріями наголошується на ціннісному 

;::аче::ні аргументації в комунікації, завдяки чому досягається переконання та 

взаєморозуміння людей.

Другий підрозділ присвячений аналізу аргументації аналітичної філософії 

в дискурсах логічного позитивізму і лінгвістичного аналізу. Зроблені висновки 

щодо значення символічної логіки для забезпечення механізмів аргументації 

мови науки, точного логічного аналізу наукових систем з метою отримання 

достовірного знання. Авторка надає нового значення принципам верифікації та 

фальсифікації, які постають в якості системи аргументів у логіці та 

епістемології неопозитивізму, як критерії обґрунтування наукового смислу та 

,~.,ігіги̂ гі для досягнення об’єктивності знання. В цьому контексті доречним є
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аналіз критики методу індукції у порівнянні зі значенням дедуктивного методу 

в аргументації К. Поппера.

Порівняно зі строго науковими системами стає більш виразним 

відмінність аргументації в процесі рефлексивного пізнавального відношення і 

подальшої смислової діяльності, що притаманні феноменології, еволюційній 

епістемології, екзистенціалізму та іншим сферам філософування. Специфіка 

гуманітарного пізнання розкривається через смислову аргументацію. Функція 

моделювання смислових трансформацій надається метафорі, складна структура 

якої передається засобами знакових систем та інтерпретується при 

запровадженні семіотичного аналізу різних рівнів. Дисертантка демонструє 

якісну відмінність гуманітарних аргументів, що базуються на життєвому 

досвіді та системах цінностей, набуваючи соціального значення. В той же час, 

вона вказує на неоднозначність смислової аргументації, яка не підпадає під 

визначення строгої аргументації. Новим також є виокремлення рефлексивного 

аргументу, що є важливим для самопізнання і самоаналізу.

Дослідження аргументації в філософії науки відкриває множинність 

логічних процедур в динаміці наукової раціональності, відносність 

методологічних норм тощо.

Особливу увагу необхідно приділити останньому підрозділу, в якому 

досліджується так званий «онтологічний аргумент». Хочу зазначити, що 

дослідницька мотивація автора, обрані історично значимі в європейській 

філософії аргументи та характер їх поєднання при логічному аналізі свідчить 

ппо буття у філософському дискурсі українських науковців 

загальноєвропейських цінностей. Я  маю на увазі, зокрема, висновок щодо 

єдності релігійно-етичних та економічних аргументів, що надають довіри 

економіці та постають як вигідні при раціоналізації етики. Вважаю, що 

розробка етико-економічного синтезу аргументації є досить актуальним для 

українських реалій.

Дисертантка використовує широку палітру філософських джерел, з яких 

87 іноземними мовами. Аналіз здійснюється на високому фаховому рівні,
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демонструється належна ерудиція. Робота пройшла достатню апробацію, 

оприлюднені основні результати дисертаційного дослідження.

Дисертація є самостійним науковим дослідженням. Положення наукової 

новизни є достатньо доведеними і мають теоретичне і практичне значення.

Відзначаючи безумовно значний науковий внесок дисертантки в сучасну 

логіку України, відкриття в дисертації нових шляхів розвитку теорії 

аргументації при логічному аналізі дискурсу аргументації в філософії та в 

економічній сфері, водночас виникають певні зауваження та побажання, 

— кусійні міркування тощо.

1. Ключовими поняттями даного дослідження є поняття «аргумент», 

«аргументація» та ін. В першому розділі докладно аналізується певне коло цих 

понять у загальноприйнятних значеннях в історії логіки і філософії. Але далі, в 

процесі аналізу дисертантка вживає поняття аргументу, зокрема, у значеннях: 

«принципу верифікації як аргументу в досягненні істинного знання» (стор. 

126), «поняття смислу в ролі аргументу для доказу істинності чи хибності мети 

дослідження» (стор. 170), рефлексії та інтенціональності тощо, та ін. Зважаючи 

на »е. то  в літературі з логіки аргументації окреслене певне коло значень даних

-і; ять, є потреба у наданні їм авторських визначень у представлених 

висновках щодо новизни дисертаційного дослідження.

2. В дисертації на високому фаховому рівні досліджуються проблематика 

аргументації в різних системах філософського знання. І цей обсяг 

дослідницького матеріалу дуже важливий для узагальнення у висновках. Однак 

бажаним є не тільки дескрипція різного роду аргументацій в аналітичних 

системах філософії, якій авторка приділяє значної уваги, але й їх чітке 

визначення та іменування для номінального розрізнення. Новизна 

хдсертаційної роботи стала б значно виразнішою, якби була надана типологія 

аргументацій різних аналітичних систем з визначенням відмінності підстав їх 

формування.

3. Дисертантка слушно зазначає, що актуальність дослідження проблем 

аргументації, аргументованого обґрунтування пов’язана значною мірою з
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трансформацією українського суспільства в європейський соціокультурний 

простір. Дійсно, рівень культури аргументації є одним з визначальних логічних 

параметрів раціональності в культурі, підвищення якого свідчить про зростання 

рівня цивілізованості суспільства. У зв’язку з цим випливає й дослідницьке 

завдання щодо аналізу дискурсу аргументації саме в українській філософії. Але 

такого завдання авторка дисертації, на жаль, перед собою не поставила.

Докторська дисертація Л. Г. Комахи відкриває можливості подальшого 

розвитку даної тематики, збагачення методологічного комплексу тощо. Тому в 

якості побажання щодо формування майбутніх дослідницьких предметів і 

методів, зокрема таких як у ІІІ-му розділі, щодо проблем рефлексії та сенсу для 

прояснення особливостей аргументації можливо було б залучити 

герменевтичну логіку.

Загалом зазначене не впливає на високу оцінку дослідження Л. Г. Комахи. 

Вже вище зазначалося, що дисертація є новаторською, її основні положення 

створюють можливості подальшого розвитку і систематизації логіко- 

аналітичних засобів аргументації у дискурсі філософії та «риторики 

економіки».

Текст дисертації, публікації, автореферат відповідають вимогам ВАК 

України до докторських дисертацій, а тому Л. Г. Комаха заслуговує здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -

І Г О Г 1 К Я

Офіційний опонент 

д. філос. н., професор, 

зав. кафедри логіки

Київського національного ун іверстег 
імені Тараса Шевченка

імені Ярослава Мудрог
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О. М. Юркевич
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