
ВІДГУК
на дисертацію Захарченко Марії Сергіївни “Методологічні засади 

деліберативної моделі демократії”, подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 -  соціальна 

філософія та філософія історії

Однією з найважливіших ознак нашої історичної доби є факт 
перманентної кризи, викликаної не тільки глобальними проблемами 
сучасності, а й тим перехідним соціально-економічним станом, у якому 
перебувають розвинені країни, що досить складно підлягає точному 
визначенню, його можна тільки описати поняттями з префіксом “пост”: 

посткапіталістичне, постіндустріальне, постмодерне суспільство тощо. 
Ю.Габермас визначив цей історичний етап як “перехід від суспільства праці 
до суспільства комунікації”.

Своєю чергою цей процес супроводжується і перманентною соціально- 

політичною кризою, зокрема в інституційній системі західної демократії, яку 

сучасний британський соціолог Інґолфур Блюдорн назвав “симулятивною 
демократією”. Річ у тім, що демократичні інституції, вибудовані протягом 
“структурних перетворень у сфері публічності” разом із становленням 
національних держав, громадянських суспільств і національних економік, за 
умов системного ускладнення “глобального суспільства ризиків” також 
підважуються, що узагальнюється положеннями про “постдемократію” і 

навіть категоричними висновками про “кінець демократії”.
На цьому тлГ виникають різноманітні теорії “нової демократії”, які 

спираються вже на інші методологічні засади та парадигмальні засновки, що 
дістало свого прояву в концепті “деліберативної демократії” і позначається 
такими формулюваннями, як “дорадча демократія”, “демократія 
обговорення”, “демократія дискурсу” тощо. Тому одразу зауважу, що тема 
кандидатської дисертації Захарченко Марії Сергіївни “Методологічні засади 
деліберативної моделі демократії” вкрай актуальна, а її розробка -  
новаторська. Нагальність такої роботи ще більше посилюється з огляду на 
той факт, що наша країна тільки на шляху демократичних перетворень, а
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тому західний як позитивний, так і неґативноийдосвіди у виборі тієї чи тієї 

моделі демократії вкрай потрібні.

Дисертантка розуміє й чітко артикулює зазначені проблеми, ставлячи 

запитання про співвідношення “національної держави і демократії-”, 

“глобалізації і демократії”, “мультиикультуралізму і демократії"” тощо.

Обравши собі за мету “дослідження теоретичних витоків та 

методологічних засад деліберативної моделі демократії”, авторка чітко 
окреслила і предмет дослідження, і його методологію, а точніше парадигму, 

згідно з якими відбуватиметься дослідження, що конкретизовано також у 

наступних завданнях, серед яких зауважу прагнення “виявити роль 

теоретичних положень комунікативної філософії в розвитку деліберативної 

демократії-”; “проаналізувати проблему демократичної леґітимності як 

ключову для всієї теорії демократії, здійснити аналіз дискурсивної теорії 

легітимації” (с.9).

Чітко і точно сформульовані й положення новизни, зокрема варто 

виокремити тезу про те, що в дисертації вперше здійснено “системний 

характер обґрунтування деліберативної моделі демократії теоретичними 

засобами комунікативної філософії, а саме передусім антропологічними, 

етичними та моральними аргументами теорії дискурсу Юрґена Габермаса як 

базисним підґрунтям дорадчої моделі демократії”. У новизні зауважено й 

“особливий внесок комунікативної філософії! у демократичну теорію, що 

виявлено у розкритті пріоритетності раціонального виміру проблематики цієї 

теорії-” (с.10). Зазначу, що ці положення, а також висновки достатньо 

арґументовані й підкріплені ґрунтовним знанням предмету дослідження, 

ґенези та сучасних стратегій його концептуалізації.
Цікавим є перший розділ, у якому проаналізовано різні концепції 

політичного, зокрема Карла Шмітта, Ганни Арендт, Клода Лефора, Юрґена 

Габермаса та ін. Дисертантка розкриває тісний взаємозв’язок сфери 

політичного з комунікативною сферою громадян як здатністю “жити разом”, 

схоплювану займенником “Ми”. Звідси справедлива критика системно- 
2
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функціональних підходів до сфери політичного на основі Шміттової бінарної 

опозиції “друг/ворог”, властивих і марксизму. Тому дисертаційна робота 

Марії Захарченко значуща для концептуалізаціїі політичних процесів і у 

нашій каїні, в якій сфера політичного структурується, на жаль, ще 

Шміттовою парадигмою. У цьому разі політичний дискурс не тільки нерідко 

перетворюється на політичне шоу, де не слухають контраргументів, а й 

постає у крайньому своєму прояві: перемогти опонента будь-якою ціною за 

формулою: “если враг не здается, его уничтожают”. Важливим є також 

висновок про певне напруження між демократією і лібералізмом, яке вбирає, 

і я додав би, що й “знімає” деліберативна теорія, яка, “не заперечуючи 

ліберального виміру демократії, переносить суперечність між ними до сфери 

дискурсу, роблячи конфлікт видимим та водночас продуктивним”.

Важливим є й другий розділ, у якому дисертантка тематизує морально- 

етичний аспект цієї проблематики, і не тільки з огляду на процеси 

“реабілітації практичної філософії"” та етики як однієї з провідних тенденцій 

у сучасній філософії, а насамперед у змістовий спосіб. Адже “відношення 

між правовою державою та демократією включають у себе також відношення 

до моралі” (с.110), тому деліберативна демократія вже за визначенням є 

суб’єкт-суб’єктним відношенням, отже, передбачає моральність як таку. У 

цьому розділі показані й проблемні аспектні нституціалізації деліберативної 

демократії.

Третій розділ присвячено дослідженню питань демократичної 

леґітимності в теорії деліберативної демократії, пов’язаних із кризою 

представницької демократії, механізмів голосування, процедуралізму тощо.І 

таке становище спонукає до пошуку відповідей на запитання, які мають 

методологічний характер. Справді, а чи достатньо простої більшості, щоб 

вирішувати проблеми легітимації правових норм, законів, правил соціальної 

взаємодії як таких, чи тут потрібен консенсус? А якщо так, то чи достатньо 

емпіричного консенсусу, чи тут слід звернутися до ідеального коненсусу 

регулятивного принципу? Ці та інші проблеми успішно розробляються в

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


дисертації, що набуває важливого значення для нашої країни з її 

“проблемами легітимації раннього капіталізму”.

Треба зазначити й ґрунтовне джерельне забезпечення дисертаційного 

дослідження: у списку використаної літератури майже дві третини публікацій 

англійською та німецькою мовами авторів-розробників цієї проблематики. 

Особливо хотів би позитивно оцінити стилістику й українську філософську 

мову, що позначилося і на термінології, і на транслітерації зарубіжних імен. 

Загалом кандидатська дисертація Марії Захарченко справді є новаторською. 

Фактично це одна з перших робіт, у якій розробляється проблематика 

деліберативної демократії.

Та попри те, що рецензована робота безперечно заслуговує високої 

оцінки, хотів бивисловити й деякі зауваження:

1. Насамперед варто зазначити певну суперечність щодо застосування 

методології, зокрема через поєднання антропологічного, онтологічного і 

метафізичного методів дисертаційного дослідження, де головним є 

комунікативний. З одного боку, навряд чи можна заперечувати онтологічний 

і метафізичний виміри цієї проблемематики. З другого, послідовне 

дотримання комунікативної парадигми, застосованої авторкою, обмежує такі 

методологічні засоби. Адже К.-О. Апель, Ю.Габермас та інші представники 

цієї парадигми неодноразово зауважували методологічний поворот у 

філософії від онтологічної через ментальну до комунікативної парадигми. Це 

означає, що досліднику “буття” не дано безпосередньо, він може розробляти 

процедури аргументації, за допомогою яких можна щось сказати про буття і 

досліджувати його, що стосується зокрема й соціально-політичної сфери. 

Проте авторка здійснює, так би мовити, зворотній рух “до буття”, що, як на 

мене, проблематично з огляду на поворот від “герменевтики буття” до 

“трансцендентальної Герменевтики дискурсу”. І онтологія, і філософська 

антропологія певною мірою “знімаються” в арґументативній практиці як 

методологічному фундаменті і науки, і філософії, а, зрештою і будь-якої 

людської діяльності. Хоча в істрико-філософському екскурсі цієї 
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проблематики, здійснюваному в першому та другому розділах, зокрема 

зверненням до Г.Арендт та інших дослідників, такий підхід певною мірою 

виправданий.

2. Хотів би також порадити Марії Сергіївні ще більше загострити питання 

проблематичності реалізації моделі деліберативної демократії, звернувшись 

до її критики з боку представників консервативної орієнтації, що дістало 

свого прояву в “прагматиці обмеження тем і учасників дискурсу” внаслідок 

“дефіциту часу” та “необхідності прийняття рішень”. До того ж залишається 

відкритим питання: чи є деліберативна демократія суто дорадчою інстанцією 

як регулятивною ідеєю, чи головною конститутивною інституцією, де не 

тільки радяться, а й приймають рішення. Ці питання та вимоги висувають 

опоненти дискурс-етйчної настанови, що варто враховувати особливо з 

огляду на активізацію право-консервативних тенденцій у Європі й світі 

останнім часом.

3. Попри вже позитивно оцінені стилістику і мову роботи зауважу, що 

дисертація містить у собі деякі неточності: наприклад, у тексті натрапляємо 

на поняття “капіталістичні взаємини” (с.4), “політичні взаємини” (с.ЗО), хоча 

“капіталістичними”, так само як і “політичними”, можуть бути тільки 

відносини, оскільки взаємини і стосунки є поняттями безпосередніх 

комунікацій життєсвіту, а відносини (соціальні, економічні, політичні тощо) 

-  це системно-функціональні визначення. Є й інші термінологічні неточності, 

зокрема в перекладах деяких понять: скажімо, нім. “Оекш^запзргисії” 

перекладено як “претензія на значущість” (с.99, 101, 102, 108), тимчасом як 

усталеним у нашій літературі є “домагання значущості”, хоча справедливо 

буде зазначити, що й це поняття уживано в тексті (с.65, 86,94).

Ці зауваження мають радше рекомендаційний, чи (мовою дисертації) 

“дорадчий” характер, тобто є побажаннями та спонуками до подальших 

досліджень Марії Сергіївни, які, певен, розкриватимуть уже не тільки 

методологічні, а й конкретні механізми та процедури реалізації
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методологічних здобутків, отриманих у цьому безперечно цікавому й 

ґрунтовному дослідженні.

Усе зазначене уможливлює висновок про те, що дисертаційна робота 

“Методологічні засади деліберативної моделі демократії” виконана на 

належному науковому рівні, має важливе теоретичне і практичне значення 

для рзвитку соціальної теорії та розбудови демократичних інституцій у нашій 

країні. Дисертація відповідає всім вимогам п.11 “Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника”, а її авторка, Захарченко Марія Сергіївна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.03 -  соціальна філософія та філософія історії.

Офіційний опонент
заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу соціальної філософії 
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 
НАН України
доктор філософських наук, професор

_ВІДДІЛОМ КАДРІ*
ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФіТ
! і домі г.с.смммл*
І «. в д *  V , - к а ї к и

А.М. Єрмоленко

Від
' Відділ діловодства та архіву 

, Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Захарченко Мари Сергіївни 

«Методологічні засади деліберативної моделі демократії», 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії

Однією з невичерпних та надзвичайно дискусійних тем сучасного 
філософсько-політологічного дискурсу є кризовість демократії, що в той же час 
супроводжується потужними закликами до поширення демократичних 

цінностей та ініціацією різного роду «хвиль» демократизації, порушуючи 

питання оновлення демократії, її легітимації, гуманізації, раціоналізації. Сама 
демократія в сучасному глобалізованому світі в спробах пошуку формальної 
відповідності певним процедурним ознакам отримує невизначений статус 
«демократії з прикметниками» (ліберальної, тоталітарної, електоральної, 

деліберативної тощо), що демонструє динамічні процеси трансформаційних 
змін в структурі самої демократії, зумовлюючи нагальну потребу у визначенні 

и глибинного змісту, пошуку основ її сутнісних втілень та шляхів подолання 
суперечностей. Значно актуалізується, таким чином, проблема шляхів 
вдосконалення демократії, зокрема, переходу від кількісного виміру демократії 
як простого підрахунку голосів більшості до якісного виміру демократії, 
яскравим втіленням якого є дорадча демократія з її акцентуванням ролі 
дискурсивності в процесі вироблення суспільної думки та здійснення 
політичної волі.

В цьому контексті постає очевидною актуальність та теоретична 
затребуванісп» дисертаційного дослідження Захарченко Марії Сергіївни 
«Методологічні засади деліберативної моделі демократії», в жому послідовно 
виявляються та обґрунтовано визначаються методолого-філософські засади 
концепції деліберативної моделі демократії з перспективи комунікативного 
підходу, що передбачає прояснення демократичної теорії як вчення, 
спрямованого на повноцінне розкриття індивідуальних здібностей індивіда та
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забезпечення справедливого співіснування громадян, а також концептуалізацію 

дорадчої демократії як здатної розв’язати сутнісні проблеми демократії.

М. С. Захарченко чітко визначає мету та завдання дослідження, відповідно 

до яких структурно доцільним виявляється запропонований автором виклад 

основного змісту дисертації у трьох розділах, тематизація яких відображає 

історичний огляд трьох умовних етапів розвитку теорії дорадчої демократії, що 

дозволило автору здійснити ґрунтовний аналіз сутнісних рис і основних 

завдань деліберативної демократії та виявити значущість і потенціал 

теоретичних положень комунікативної філософії в розвитку деліберативної 

демократії та подоланні її суперечностей. Одним з важливих здобутків 

рецензованої праці є послідовна теоретична ґенеза деліберативної моделі 

демократії, а також визначення серед її ключових рис взаємності, публічності 
та звітності (с. 81-82).

Зважаючи на окреслену дисертантом тему дослідження, цілком доречним 

видається застосування трансцендентального аналізу для визначення 

засадничих умов людського співіснування та комунікації, що зумовлює також і 

вдало обране автором поняття комунікативної раціональності як теоретичної 

основи запропонованої роботи. Слід відзначити детально розроблений 

Захарченко М.С. понятійно-категоріальний апарат дослідження, центральними 

об’єктами якого є комплексні поняття демократії, легітимності, деліберації, 

раціональності, політичного, дискурсивності тощо, методологічна 

концептуалізація та фокусована дискусійність яких відображає перехід від 

моделі дорадчої демократії до її теорії в аспекті підвищення ефективності та 

емансипативності. Окремого схвалення заслуговує ретельне дослідження 

відмінностей розуміння та вдалий змістовний аналіз ключового поняття роботи 

-  деліберативної демократії, специфіку концептуального навантаження якого 

автор виявляє у різних сферах суспільного життя -  в царинах права, соціології, 

політичній теорії, звертаючись до праць не лише теоретиків демократії, а й до її 

критиків і супротивників, наголошуючи на небезпеках зведення демократії до 

ліберальної форми демократії та демонструючи продуктивне напруження між 

поняттями «демократичне» та «ліберальне» (с. 36-40).
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Схвальної оцінки заслуговує послідовна аргументація автором положень 

наукової новизни дослідження, серед яких слід відзначити виявлення 

системного характеру обґрунтування деліберативної моделі демократії 

теоретичними засобами комунікативної філософії та розкриття пріоритетності 

раціонального виміру зазначеної проблематики, що реалізується, насамперед, 

шляхом звернення автора до антропологічних, етичних та моральних 

аргументів теорії дискурсу Юрґена Габермаса як базисного підґрунтя дорадчої 

моделі демократії (с. 10).
Вагомою перевагою роботи є звернення до проблематики демократичної 

легітимності, що розглядається як сукупність раціональних мотивів для 

слідування законам, відображаючи напруження між приватною та публічною 

автономією та демонструючи парадоксальність демократичної теорії з 
урахуванням контекстів субстанційного та процедурного підходів дорадчої 

демократії. Автор обґрунтовано наголошує, що проблема легітимності в 

демократичній теорії знаходиться на перетині її метафізичного, онтологічного 

та антропологічного вимірів (с. 159), уможливлюючи виявлення раціональності 

людської поведінки як підстави для обґрунтування її відповідальності та 

епістемологічної чесності, що в цілому постає одним з ключових елементів 

наукової новизни рецензованої роботи. Дисертант переконливо розвиває 

розуміння дискурсивної легітимності як способу стабілізації напруги між 

приватною та публічною автономіями індивіда, доводячи спроможність 

комунікативної раціональності прояснювати мотивацію до виконання норм і 

приписів, яка через залучення людини до створення законів на реальному чи 

уявному рівнях сприяє збереженню людської гідності та забезпечує поступове 

досягнення зрівняння автора законів та суб’єкта їх виконання. Одним з 

ключових висновків роботи є обґрунтована концептуалізація дискурсивної 

легітимності як основи деліберативної демократії, що завдяки принципу 
дискурсивності активізує легітимність владних рішень.

Досить цікавою видається перспектива так званого «негативного» 

розуміння демократії в термінах динамічності, принципової конфліктності та 

конструктивної суперечності, що сприяло розкриттю проблеми співіснування
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різноманітних ідентичностей в сучасних суспільствах за допомогою теорії 

деліберативної демократії, дискурсивна природа якої дозволяє не уникати 

відмінностей, а визначати їх в межах конкуруючих дискурсів та ідей (с. 48, с. 

156). Автор відзначає, що саме дискурсивність демократії зумовлює 

закріплення за нею поля невизначеності та постійної перевірки (с. 7), що 

зберігає за демократією право на сумнів у самій собі.

Ознайомлення з текстом дисертації дає підстави стверджувати, що 

здійснений дисертанткою аналіз актуальних проблем демократії та шляхів їх 
вирішення в межах деліберативної моделі демократії відзначається логічною 

структурованістю, ґрунтовністю та фундаментальністю, висновки роботи 

достовірні та обґрунтовані, у відповідності до мети та завдань підібрана 

теоретична база дослідження, насамперед, це праці Ю. Габермаса та Дж. Ролза, 
а також їх критиків, попередників та послідовників. Безсумнівною перевагою 

роботи є джерельна база роботи, що налічує 179 найменувань, з яких 121 — 

іншомовні, що свідчить про ґрунтовне та всебічне опрацювання проблеми та 

високий рівень наукової підготовки дисертантки.

У першому розділі «Демократія та поняття політичного» відповідно до 

мети та завдань дослідження автор здійснює аналіз антропологічних, 

онтологічних та метафізичних вимірів поняття політичного, виявляє 

співвідношення демократичного та політичного, ліберального та 

демократичного, звертаючись до тем політичного суб’єкта та комунікативного 

концепту влади у працях К. Шмітта, Г. Арендт, К. Лефора, Ю. Габермаса, Ш. 

Муф. Автор вдало визначає проблемне поле суперечності між лібералізмом та 

демократією, що відображає фундаментальну метафізичну дискусію з приводу 

того, жим чином індивід як єдине і особливе може взаємодіяти з іншими, 

інтегруватись в різноманітні соціальні інститути, не втрачаючи своєї 

індивідуальності (с. 38-41), демонструючи методологічні переваги 

комунікативної філософії (с. 51). Одним із базових положень роботи є 

наполегливе наближення понять політичного та демократичного, суголосність 

яких доводиться автором шляхом ґрунтовного аналізу праць К. Лефора (с. 31- 

34). В розділі відзначається, що саме комунікативна філософія Ю. Габермаса
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дозволяє виокремити питання метафізично-демократичного в сфері демократії 

та прояснити універсальний характер їх в межах метафізики (с. 67).

Від теоретико-методологічного розгляду базових понять дослідження 

дисертантка логічно переходить до проблеми визначення теоретичних підстав 

та перспектив дорадчої демократії, якій присвячено другий розділ роботи 

«Альтернативні інтерпретації ідеї деліберативної демократії», де аналізується 

дискусія про дорадчу демократію в площині моралі, зокрема, в контексті 

проблеми вирішення моральних конфліктів (с. 69-75), комунікативної 

раціональності в контексті антропологічного, етичного, морального та 

соціального вимірів (с. 83-89) , проблеми істини та демократії (с. 103-105), 

підстав правового повороту у теорії деліберативної демократії (с. 110-114). В 

роботі обґрунтовано наголошується на епістемологічному потенціалі 
моральних норм, які можуть бути дискурсивно обґрунтованими та подібно до 

світу фактів володіють значущістю (с. 115). Привертає увагу послідовний огляд 

історичних альтернатив розвитку дискусії про засади дорадчої демократії, що 

знаходить аргументоване вираження в субстанціально-процедурній дискусії Ю. 

Габермаса та Дж. Ролза навколо основ дорадчої демократії як раціональності чи 

справедливості, а головним питанням стає питання можливої 

інституціоналізації дорадчої демократії.

Окремо слід відзначити запропонований автором аналіз дискусійних позицій 

щодо статусу дорадчої демократії (с. 124-127), умовно представлених 

поглядами Ш. Бенгабіб, яка є прихильницею габермасівської концепції 

стабілізуючого аспекту деліберації та засадничої ролі раціональності в дорадчій 

демократії, та Дж. Коєна, що критикує габермасівський процедуралізм та 

наголошує на недостатності принципу раціональності для легітимності. 

Звертаючись до позиції Ш. Бенгабіб, дисертантка відзначає, що саме принцип 

дорадчої демократії, звертаючись як до публічної, так і приватної автономії, 

дозволяє проводити політику максимального включення при обговоренні 

суспільних питань (с. 127).

Обґрунтуванню тези про проблему легітимності як ключового питання 

теорії демократії присвячено третій розділ «Деліберативна теорія -  відповідь на
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питання демократичної легітимності», в якому М. С. Захарченко детально 

дослідила проблематику появи деліберативної моделі демократії шляхом 

аналізу моделей Дж. Ролза та Ю. Габермаса як найвшшвовіших теорій 

легітимності в межах дорадчої демократії. Автор детально аналізує концепт, 

проблеми та кризи легітимності (с. 132 -138), висновуючи, що дорадча модель 

демократії виникла як результат усвідомлення апорії демократії та необхідності 

прояснення механізмів демократичної легітимізації, відображаючи перехід від 

кількісного виміру теорії демократії до її якісного виміру в контексті властивій 

людині дискурсивної раціональності як здатності розумно та разом ухвалювати 

рішення (с. 139).

Особливу цінність має підрозділ «Процедуралізм versus субстанціалізм в 

дорадчій моделі демократії», в якому автор детально представляє спільне та 
розбіжне в концепціях Ю. Габермаса та Дж. Ролза, звертаючись до аналізу 

проблемних місць сучасних демократичних процесів та демократичної теорії з 

метою розвитку демократичних інститутів та подолання кризи демократичної 

легітимності (с. 146-147). Автор розглядає внутрішні суперечності 

деліберативної демократії як дихотомію між проблемою справедливих 

процедур як основою для легітимності політичних процесів та питанням про те, 

що вважати справедливим (с. 149), висновуючи, що як розумність, так і 

раціональність з орієнтацією на чесність учасників публічного дискурсу мають 

на меті максимально залучити до процесу демократичного обговорення всіх 
членів суспільства.

Завершується робота доволі об’ємними та логічно структурованими 

висновками, що відповідають поставленим завданням та узагальнено 

відображають основні результати здійсненого дослідження, які в цілому 

уможливлюють їх методологічне використання при аналізі значного кола 

питань функціонування демократичної легітимності та феномена демократії в 

цілому. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх 

використання при розробці способів вирішення проблем демократизації в 

перспективі комунікативної філософії, зокрема, демократичної розбудови 

сучасної України, а також в якості матеріалу для підготовки як нормативних,
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так і спеціальних курсів з політичної та соціальної філософії. Дисертантка 

також чітко окреслила перспективи подальших досліджень, що стосуються 

питань інстигуціоналізації деліберативної демократії, зокрема, перспективи 

демократичного універсалізму в умовах глобалізації.

Висновки роботи цілком переконливі, аргументовані та логічні. Основні 

результати здійсненого дослідження викладені автором у 8 наукових 

публікаціях без співавторства, серед яких 5 наукових статей у фахових 

наукових виданнях та 3 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях. Загалом кількість публікацій та рівень апробації висновків 

дисертаційного дослідження цілком відповідають чинним вимогам. 

Автореферат є ідентичним змісту основних положень дисертації та достатньо 

повно висвітлює основні наукові результати дослідження.

Відзначаючи безсумнівні здобутки рецензованої роботи та позитивно 

оцінюючи її високий науково-теоретичний та практичний рівень, все ж слід 

зауважити наступне:

1. Зважаючи на заявлену проблематику роботи, а саме -  комунікативного 

контексту демократичної легітимності, слід було б доповнити понятійно- 

категоріальний апарат дослідження детальним концептуальним аналізом 

проблеми відповідальності ж  одного з базових понять комунікативної 

філософії. Натомість автор, зазначаючи в одному з пунктів наукової новизни (с. 

11) значущість відповідальності в процесі здійснення дорадчої демократії, 

визначаючи, що «демократична легітимність передбачає можливість виявити 

раціональність поведінки людини як підставу для обґрунтування її 

відповідальності за свої вчинки», обходить своєю увагою концепт 

відповідальності, який в тексті роботи зустрічається неодноразово. Так, автор 

побічно наголошує на тому, що базове в теорії Ю. Габермаса поняття 

раціональності перш за все є відповідальністю стосовно себе та своєї власної 

долі (с. 87), та дотично зазначає зв’язок можливості вибору та відповідальності 

(с. 97).

2. В сенсі уникнення термінологічної плутанини та метафоричності в 

науковому тезаурусі дещо дискусійним видається зведення демократичного до
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політичного та визначення демократії як способу філософського мислення, 

зважаючи також на те, що суперечки з приводу демократії виникають, в тому 

числі, і внаслідок різного розуміння політичного. Автору слід визначитись, 
наскільки широко в роботі розуміється поняття демократичного та наскільки 

вузько -  політичного.

3. Наступне зауваження пов’язане з попереднім. В контексті обраного 

дисертанткою методологічного ракурсу проблеми деліберативної демократії та 

окреслених завдань дослідження, а саме - «визначити і проаналізувати сутнісні 

риси деліберативної моделі демократії та окреслити її ключові завдання», слід 

точніше окреслити поняття «деліберативної політики» та «деліберативної 

демократії», звертаючи увагу на проблеми мотивації, нормативного 

саморозуміння та інституціоналізації дорадчої демократії.
4. В якості побажання хотілось би бачити в списку використаних джерел 

хоча б декілька власних публікацій автора, які відображають частини тексту 

дисертаційного дослідження. Так, на с. 153 автор вживає вираз «повертаючись 

до початку статті», що видається не зовсім логічним в структурі підрозділу 

дисертації.

5. Дисертантці слід бути уважнішою в оформленні тексту, так, у 

рецензованій роботі мають місце незначні технічні помилки (с. 14, 16, 108, 123, 

129, 130,133,141, 145,146,156,157), в списку літератури не зазначені сторінки 

у вихідних даних джерела № 22., а авторефераті відсутня інформація щодо 

сторінок власної статті за № 3.

Проте висловлені зауваження та пропозиції не знижують загальної 

позитивної оцінки рецензованої роботи. Висновки дослідження та положення 

новизни достатньо обґрунтовані та аргументовані, демонструючи високу 

фахову філософську підготовку. Тему дисертаційної роботи належним чином 

розкрито; поставлену мету досягнуто; завдання дисертаційної роботи вирішено. 

В цілому дисертаційна робота «Методологічні засади деліберативної моделі 

демократії» може бути означена як актуальне, цілісне та завершене 

дослідження, що шляхом ґрунтовного аналізу комунікативного підґрунтя 

антропологічного, онтологічного та метафізичного вимірів поняття
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демократичного вирішує нагальне наукове завдання пошуку шляхів подолання 

кризи демократії в сучасному світі.
Отже, враховуючи актуальність теми, наукову новизну отриманих 

результатів та їх практичну значущість, а також відповідність дисертаційної 

роботи Захарченко Марії Сергіївни «Методологічні засади деліберативної 

моделі демократії» вимогам, що містяться у «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р., вважаємо, що Захарченко Марія Сергіївна заслуговує на присудження 

їй наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 -  

соціальна філософія та філософія історії.

Офіційний опонент

доцент кафедри філософії Черкаського державного
ТАТИА ПАГіиППГП ІТитРПРіІТРП/

£-О.М. Кожем’якіна

О.О.Григор

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

