
ВІДГУК 

офіційного опонента

на дисертацію Гаджиєва Віталія Володимировича 

«Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук

Тема дисертаційного дослідження В.В. Гаджиєва є надзвичайно 

актуальною, що обумовлюється її міждисциплінарним характером. Окрім 

того теорія ігор у наш час постає невід’ємною частиною різних видів 

діяльності, а також її можна вважати особливим соціокультурним 

феноменом, здатним відобразити дещо автономне та самоцінне. 

Наголошуючи на актуальності обраної дисертантом теми, варто звернути 

увагу на дві важливі обставини. По-перше, вона є актуальною як з 

теоретичної, так і практичної точки зору. По-друге, тематика дисертаційного 

дослідження ще довгий час залишатиметься актуальною, адже кількість 

зарубіжних науковців-дослідників цієї галузі лише зростає.

Актуальність теми підтверджується також і тим, що дисертаційна 

робота виконана у відповідності із комплексною програмою наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета і завдання дисертаційної роботи В.В. Гаджиєва є чіткими, 

конкретними та успішно виконаними. Об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження сформульовані та визначені достатньо повно. Досить 

ефективними є теоретико-методологічний інструментарій цієї дисертаційної 

роботи, що обумовило її досить високий науково-теоретичний рівень.

Однією із багатьох переваг роботи є її досить фундаментальна 

джерельна база, яка складається з 155 найменувань, більшість з яких 

репрезентовані англійською мовою.

за спеціальністю 09.00.06 - логіка

Відділ д іл о в о д с тв а  та  а р х ів у  
К и їв с ь к о го  н а ц іо н а л ь н о го  у н ів е р с и т е т у  

Імені Гар аи а  Ш е в ч е н к а _______
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Оцінка наукової новизни отриманих результатів

Оцінюючи здобутки дисертанта за багатьма параметрами, серед яких: 

запропоновані ним підходи до поєднання теорії ігор та логіки, методи 

дослідження проблеми соціального контракту, класифікація ігор у теоретико- 

ігровій семантиці, можна стверджувати, що основні положення і висновки 

мають оригінальний та інноваційний характер. Підтвердженням цього є й те, 

що більшість сформульованих у роботі положень, представлених у рубриці 

«Наукова новизна отриманих результатів» (С.З автореферату та С. 6-7 

дисертації) є дійсно новими у галузі логіки.

Оцінка змісту та завершеності дисертації

Структура дисертації є логічно виправданою і відповідає поставленим 

завданням, які орієнтовані на всебічний аналіз предмета дисертаційної 

роботи.

У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методологічна 

та джерельна база дослідження» автором проведено експлікацію поняття 

гри, її структури, правил та результатів, спираючись на концепцію мовних 

ігор Л. Вітгенштайна, культурологічну концепцію гри Й. Гейзінги та 

психологічну концепцію гри Е.Берна. Принципова схожість теорій ігор та 

логіки на ґрунті синтаксичних та семантичних методів, формалізації та 

дедуктивної теорії дало змогу дисертанту виділити найбільш значні логіко- 

семантичні та логіко-прагматичні ігри, а також класифікувати їх. Серед 

великої множини сучасних логічних теорій, що репрезентують теоретико- 

ігровий підхід автор виділив діаграматичну логіку, діалогічні логіки, ігри на 

моделях, теоретико-ігрову семантику з різними видами ігор.

У другому розділі роботи «Передумови теоретико-ігрового підходу в 

логіці» автор звертається до аристотелівських ідей діалектичного силогізму 

та середньовічних диспутів з приписами. Сучасний етап логічного знання
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дисертант представив через діаграматичну логіку Ч.-С.Пірса, діалогічну 

логіку П.Лоренцена та К.Лоренца та ігри на моделях Еренфойхта-Фрессе.

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Прикладний 

потенціал теоретико-ігрової семантики» дисертант отримав найбільш 

значущі результати, серед них з’ясування обмеженості теоретико-ігрової 

семантики Я.Хінтікки для першопорядкової логіки та моделювання 

нескінченних потоків інформації та паралельних ігор.

Опираючись на роботи Т.Гоббса, Дж.Локка, Д. Г ’юма, І.Канта та 

інших, що стосуються соціального контракту, у четвертому розділі 

«Проблема соціального контракту з точки зору теоретико-ігрового 

підходу» автор формулює поняття соціального контракту та розглядає 

моделювання проблеми соціального контракту на прикладі ігор «Полювання 

на оленя» та «Дилема ув’язненого».

Завершується робота досить розгорнутими висновками, які випливають 

зі змісту роботи, є логічними, аргументованими та слугують віддзеркаленням 

основних результатів дисертаційної роботи.

На підставі аналізу основної частини дисертації можемо дійти 

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження була 

досягнута, а дисертація є завершеною, самостійною науковою 

кваліфікаційною працею.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях

Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено у 

п’яти статтях, чотири з яких опубліковані в наукових фахових виданнях 

України, що реферуються у міжнародних наукометричних базах.

Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Кількість 

публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття 

змісту дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
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наукового співробітника». Зазначені публікації повною мірою висвітлюють 

головні наукові положення дисертації.

Результати дисертаційного дослідження широко апробовані на 

наукових конференціях, серед яких: міжнародні наукові конференції «Дні 

науки філософського факультету» (2014, 2015), «Проблеми викладання 

логіки та перспективи її розвитку» (2014, 2016), «Сучасні виклики для 

суспільних наук в умовах глобалізації» (2014), «XI Кантовские чтения. 

Кантовский проект просвещения сегодня» (2014).

Відповідність змісту автореферату основним 

положенням дисертації

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться МОН України. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати і висновки здійсненого В.В. Гаджиєвим 

дисертаційного дослідження. Наголосимо, що зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення та зауваження

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за необхідне 

зазначити такі дискусійні положення та зауваження до поданої дисертаційної 

роботи:

1. Дисертант визначає поняття гри як «дії з умовою ризику, яка базується 

на чітких правилах, підпорядковується певним стратегіям та 

відбувається між гравцями задля розв’язання власних потреб з метою 

виграшу» (с.22), ми не побачили чіткої аргументації на користь саме 

такого визначення. Також не зрозуміло, чому автор відмовляється від 

розповсюдженого визначення гри як «будь-якої конфліктної ситуації 

між двома або кількома людьми, з яких кожен бажає вийти
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переможцем». І все ж таки гра -  це дія з умовою ризику чи конфліктна 

ситуація?

2. У дисертації досить мало уваги приділено демонстрації 

аристотелівських ідей діалектичної ситуації як певної гри між двома 

учасниками.

3. Ретельно досліджуючи теоретико-ігрову семантику у Розділі 3, автор 

недостатньо повно ілюструє моделювання прагматичних складників. 

Вважаємо, що робота значно виграла б, якби дисертант більше уваги 

приділив питанням взаємозв’язку різних типів семантичних та 

прагматичних ігор.

4. У роботі, на жаль, мають місце нечисленні граматичні помилки та 

стилістичні огріхи (с.42, 80, 99, 15.)

Проте, зазначені зауваження жодним чином не знижують загальної 

позитивної оцінки роботи, а лише можуть слугувати предметом наукової 

дискусії під час захисту представленої дисертаційної роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота на тему «Теоретико-ігровий підхід у логіці: 

прикладний аспект» є самостійним дослідженням у царині сучасної логіки, 

яке містить результати, значущі не лише для логічного знання, а також і для 

філософського.

Результатом дисертаційної роботи є формулювання та обґрунтування 

низки концептуальних положень, що відрізняються науковою новизною і 

мають важливе теоретичне і практичне значення. Слід зазначити, що у роботі 

порушено раніше недостатньо розроблені наукові та практичні завдання, 

розв’язання яких дозволить отримати нові результати теоретико-прикладного 

характеру.

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу 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/


опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій.

Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог пп. 11, 12, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого Кабінетом Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року.

Дисертаційна робота «Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний 

аспект» за своєю актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною у 

постановці та розв’язанні проблем, теоретичною і практичною значущістю 

відповідає вимогам МОН України, що висуваються до написання 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент:

кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософських дисциплін 

Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка М.П.Плахтій
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1

В І Д З И В
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Гаджиєва Віталія Володимировича 
«Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект» 

представленої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата
філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 -  логіка

Дисертаційне дослідження В.В. Гаджиєва присвячено важливій і акту

альній темі -  дослідженню прикладного аспекту теоретико-ігрового під

ходу у логіці. Актуальність цієї теми визначається перспективністю ви

користання теоретико-ігрових концепцій в різних галузях знання і люд

ської діяльності (таких як економіка, психологія, лінгвістика, соціологія, 

політологія та інших), а також необхідністю врахування досягнень суча

сної логіки при застосуванні результатів теорії ігр в цих галузях. Зокре

ма, як зазначає дисертант, теоретико-ігрова семантика та прагматика 

репрезентують ті царини логічного знання, які швидко розвиваються на 

перетині не тільки теорії ігор та сучасної логіки, але мають загально- 

міждисциплінарній характер і включають також економіку, лінгвістику, 

політологію, теорію міжнародних відносин, теорію аргументації, теорію 

мультиагентної взаємодії, еволюційну психологію, теорію раціонального 

вибору тощо (с. 4). Варто відмітити, що, за слушним зауваженням дисер

танта, саме поняття гри як таке є предметом дослідження таких галузей 

знання як філософія, психологія, логіка, лінгвістика, література, еконо

міка, математика тощо (с. 10).

Автор дисертації ставить за мету аналіз здобутків теоретико-ігрової 

семантики та прагматики з точки зору їхнього прикладного аспекту, 

зокрема у філософському знанні. Для досягнення цієї мети в роботі фор

мулюються завдання (1) з ’ясувати специфіку взаємозв'язку теорії ігор та

1

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету

ІМ8НІ Тараса Шевченка
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сучасної логіки; дослідити класифікацію ігор у логіці; (2) виявити перед

умови теоретико-ігрового підходу в межах логічного знання; (3) виявити 

прикладні можливості ігор в теоретико-ігровій семантиці та прагматиці; 

(4) дослідити можливість моделювання проблеми соціального контракту 

за допомогою теоретико-ігрового інструментарію.

Зазначені завдання потребували грунтовного аналізу як стану до

сліджуваної проблематики в наявній науковій літературі, так і певних 

теоретико-системних аспектів розвитку сучасних некласичних логік, зо

крема, застосування діаграматичної логіки Ч.-С. Пірса та проблеми ви

тлумачення кванторів, моделювання формального диспуту засобами діа

логічної логіки П. Лоренцена та К. Лоренца, експлікації ігор на моделях 

як репрезентації теоретико-ігрового підходу в логіці тощо.

Здійснений аналіз дозволив дисертанту отримати результати, які во

лодіють ознаками новизни, а саме виявити прикладні можливості моде

лювання різноманітних ігор за допомогою логічних засобів теоретико- 

ігрової семантики та прагматики. Окрім того, цікавим є обгрунтуван

ня можливості застосування теоретико-ігрового інструментарію сучасної 

логіки для дослідження філософської проблематики, пов’язаної з теорі

ями соціального контракту. Також в дисертаційні роботі виявляються 

суттєві характеристики нормальних, екстенсивних, стратегічних та па

ралельних ігор в теоретико-ігровій семантиці, які впливають на прикла

дні можливості тих логічних теорій, в яких вони моделюються. На ува

гу заслуговує запропоноване обгрунтування підстав класифікації ігор в 

логіці за критеріями мети гри, способу взаємодії логіки та теорії ігор, 

відношення до синтаксису/семантики, різновиду гри.

Дисертація складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвя

чено з ’ясуванню теоретико-методологічної та джерельної бази дослідже
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ння. На прикладі концепцій мовної гри, культурологічної гри та психоло

гічної гри розглядається загальне поняття гри у гуманітарному знанні. 

Здійснений аналіз дозволяє автору прийти до власного визначення цього 

поняття як дії з умовою ризику, що базується на чітких правилах, під

порядковується певним стратегіям та відбувається між гравцями через 

задоволення власних потреб, з метою виграшу. В якості головних сфер 

застосовування теорії ігор у науковому знанні дисертант виокремлює 

економіку, теорію міжнародних відносин, політологію, філософію, фі

зику і біологію. Крім того, з ’ясовується, що у царині суто філософських 

дисциплін теоретико-ігрові методи знайшли своє застосування передусім 

у логіці (логічна семантика та прагматика), формальній епістемології та 

філософії мови. Привертає увагу запропонована класифікація ігор, де в 

якості класифікаційних ознак беруться «мета гри», «спосіб взаємодії ло

гіки та теорії ігор», «відношення до синтаксису/семантики», «різновид 

гри». За першою ознакою можна розрізнити семантичні ігри, ігри для си

стем доведень, ігри па порівнянні моделей, ігри в межах булевих алгебр, 

ігри в межах прийняття рішень, теорєтико-ігрову прагматику, інтерро- 

гативні ігри. За другою ознакою можна виділити, по-перше, підходи, в 

яких логічні методи застосовуються для прояснення теоретико-ігрових 

конструкцій і, по-друге, підходи, в яких, навпаки, теоретико-ігровий ін

струментарій застосовують для прояснення логічних теорій. За третьою 

ознакою можна виокремити ігри на синтаксичних конструкціях (ігри з 

логічним синтаксисом), ігри на логічних моделях (ігри з логічною се

мантикою) та ігри на співставлення синтаксису та семантики (ігри з ло

гічною раціональністю, включаючи різноманітні інформаційні ігри).

У другому розділі дисертації розглядаються суттєві передумови тео- 

ретико-ігрового підходу в логіці. Зокрема, такі передумови можна знайти
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вже в «Топіці» Аристотеля, де в якості головних учасників діалогічного 

дискурсу визначаються «Той, хто задає запитання» і «Той, хто на них 

відповідає». Отже, діалектичний діалог-диспут може бути потрактова- 

ний як певна гра і в дисертації зазначається, що Аристотель формулює 

правила цієї гри, які поділяє на дві групи - правила для початку диспуту 

та правила для його проведення. Ідеї Аристотеля отримали своє продов

ження у середньовічній логіці, зокрема у відомому вченні про диспути з 

приписами, що розглянуті у другому підрозділі цього розділу. Зазнача

ється, що приписи є логічними задачами, які можна вирішити у формі 

певної гри, якою й є диспут з фіксованими учасниками -  Опонентом та 

Респондентом. Серед сучасних логічних передумов теоретико-ігрового 

підходу в дисертації розглядаються діаграматична логіка Ч.-С. Пірса, а 

також діалогова логіка П. Лоренцена та К. Лоренца. Дисертант, зокре

ма, доходить висновку, що у концепції Пірса розроблявся ігровий підхід 

до кванторів, а у П. Лоренцена та К. Лоренца маємо загальні засади ло

гічної теорії, базованої на понятті гри.

Третій розділ дисертаційного дослідження з’ясовує власне прикла

дний потенціал теоретико-ігрової семантики і прагматики. Розглядає

ться проблема визначення семантичної гри, що експлікується як фор

мальна структура

С = ( Т , С т:Фт,ІІт),

де Т  є деревом гри, С т -  певним розбиттям ігрових позицій, Фт -  функці

єю платежу, що визначена для кожної кінцевої позиції гри і ІІТ -  деяким 

підрозбиттям ігрових множин. Таке визначення є достатньо насиченим, 

аби ефективно застосувати до семантичних ігор загальні результати, що 

були отримані в математиці до такого класу ігор. Проте в дисертації роз

глядається й суттєва обмеженість теоретико-ігрової семантики для пер-
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5

шопорядкової логіки і аналізується спроба подолати цю обмеженість за 

допомогою теоретико-модельного підхіду Я. Хінтиккі та Г. Санду. Про

ведений аналіз дозволив уточнити поняття гри як структури

С = ( М , А , Н , 2 , Х ,Р,*,и),

де N  -  множина гравців, А  -  множина дій, Н  -  множина нетермінальних 

вузлів гри, 2  -  множина термінальних вузлів гри така, що 2  П Н ф 0 ,  а 

X, р, сг, и -  набір певних функцій, необхідних для адекватної теоретико- 

модельної експлікації поняття гри. Цікавим і перспективним є запропо

нований в цьому розділі аналіз паралельних семантичних ігор та демон

страція їхньої прикладної значущості, як дієвої альтернативи для кла

сичної теоретико-ігрової семантики.

У четвертому розділі дисертаційної роботи аналізу піддаються мето

дологічні засоби теорії ігор та теоретико-ігрової семантики і прагматики 

задля їх використання у логіко-філософській експлікації теорій суспіль

ного договору. На підставі грунтовного розгляду класичних концепцій 

соціального контракту, представлених доробками Гоббса, Локка, Руссо, 

Канта і Ролза, зазначається, що методологічний апарат теорії ігор може 

бути ефективно застосований для теоретичного розв’язання різномані

тних проблем у галузі соціальної філософії та політології. Цей висновок 

ілюструється на прикладі двох класичних проблем, відомих в теорії ігор 

як «Полювання на оленя» та «Дилема ув’язненого».

Дисертація вдало структурова, викладення матеріалу здійснюється 

послідовно, із залученням широкого кола різноманітних джерел, в пер

шу чергу, сучасної англомовної логіко-філософської літератури. Дисер

тант ретельно обгрунтовує висновки дослідження. В цілому, дисертацій

на робота В.В.Гаджиєва є оригінальним і завершеним дослідженням, в 

якому на достатньо високому рівні формулюються і вирішуються пробле
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ми прикладного аспекту тєоретико-ігрового підходу у логіці. Висновки 

і рекомендації, що подаються в дисертації є цікавими і обгрунтованими. 

Зміст дисертаційного дослідження свідчить про високу логічну квалі

фікацію здобувача, володіння сучасною технікою семантичного аналізу, 

глибоке знайомство з літературою, вміння ставити і самостійно дослі

джувати різноманітні логічні проблеми.

Проте, не все в дисертації є бездоганним і по тексту роботи можна 

зробити деякі критичні зауваженя.

1. У підрозділі 1.3 автор докладно зупиняється на проблемі співвід

ношення логіки і теорії ігор, і зазначає, що «у вузькому розумінні їх 

можна репрезентувати як царини загальної теорії міркування: мета ло

гіки -  розробити таку теорію, спираючись на відношення виводимості 

(у синтаксисі) або відношення логічного слідування (у семантиці); мета 

теорії ігор -  описати стратегічні способи міркування, на яких базується 

раціональна поведінка». Тут варто було б зупинитись на цікавому питан

ні, чи можливо виділити в теорії ігор певне фундаментальне (засадниче) 

відношення, аналогічне відношенню логічного слідування в логіці, яке 

б відігравало в теорії ігор таку ж  саму роль (в контексті побудови за

гальної теорії раціональної поведінки), що її в логіці відіграє відношення 

логічного слідування. На жаль, це питання залишається в дисертації без 

розгляду.

2. У підрозділі 2.2, розглядаючи структуру логічного диспуту з при

писами у середньовічній логіці, автор зазначає, що Респондент міг оці

нювати висунуту Опонентом тезу як (1) можливо істинну, (2) можливо 

хибну, або як (3) таку, що не можна оцінити. Тут було б бажано роз

глянути питання, чому цей перелік обмежується межами можливості- 

неможливості і чим обумовлена відсутність серед цих опцій оцінки тези

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/


як необхідно істинної або хибної.

3. У підрозділі 3.3. розглядаючи так звану «логіку, дружню до не

залежності» (Іпсіерепсіепсе-Ггіепсіїу 1о§іс), автор, на жаль, залишає поза 

увагою її відоме розширення (ехїепсіесі іпсіерепсіепсе-йіепсіїу 1о§іс), яке 

отримується шляхом повного замикання множини формул по операторах 

заперечення, кон’юнкції і диз’юнкції, що дещо звужує сферу проведен- 

ного аналізу.

4. При розгляді в останньому підрозділі важливої для теорії ігор «ди

леми ув’язненого» автор слушно зазначає важливість цієї дилеми для 

теорії ігор і зауважує, що «її метою є опис фундаментальної проблеми, 

згідно якої агенти не завжди будуть кооперуватися між собою, навіть 

якщо це в їхніх інтересах». Проте цей розгляд залишається дещо опи

совим і деякі суттєві аспекти цієї дилеми (такі як проблема зворотньої 

індукції, проблема асиметрії, асинхронна дилема ув’язненого тощо) не 

знаходять відображення в цьому розділі. Також автор, на жаль, не фор

мулює власного ставлення до різноманітних стратегій розв’язання зазна

ченої дилеми і можливостей застосування до такого розв’язання апарату 

сучасних некласичних логік.

Слід відзначити, що зроблені зауваження не знижують, в цілому по

зитивної оцінки дисертаційної роботи В.В. Іаджиєва, що є завершеною 

працею, в якій отримані нові науково обгрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують задачу всебічного аналізу прикладного аспекту 

теоретико-ігрового підходу у логіці, який має суттєве значення для роз

витку сучасних некласичних логік. Результати дисертаційного дослідже

ння досить повно викладені в публікаціях дисертанта в наукових фахо

вих виданнях. Зміст автореферату повно відзеркалює основні положення 

дисертації.
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Таким чином, маємо всі підстави для висновку, що дисертаційне до

слідження В.В. Гаджиєва відповідає вимогам до такого роду робіт, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософ

ських наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

В.о. ректора Криворізького 

державного педагогічного університету 

доктор філософських наук, 

професор -/ и Я.В. Шрамко

Від |
Відділ діловодства та архіву

Київського національного університету | 
імені Тараса Шевченка
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