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офіційного опонента на дисертацію Шарка Олега 
Віталійовича “Явище семантичної неясності: логіко- 
філософський аналіз”, подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  
логіка

Актуальність теми дослідження
Коли суб’єкт діяльності виконує дії над певною системою об’єктів, то його 

дії (відповідно до ступеню знань про предметну область чи ситуацію) можна 
поділити на три види:
1. Повна відсутність знань -  у такому випадку суб’єкт діяльності змушений 
діяти навмання, робити припущення без жодних на це підстав.
2. Часткова відсутність (а отже, й наявність) знань -  у такому разі можна діяти 
на підставі припущень різного ступеню ймовірності.
3. Повна наявність знань -  тоді, за умови, що дії ґрунтуються на достовірних 
знаннях, і, в разі відсутності незапланованих зовнішніх впливів на об’єкт 
діяльності, такі дії завершуються очікуваним наслідком.

Перші два з названих варіантів (повна чи часткова відсутність знань) -  це 
діяльність в умовах повної чи часткової невизначеності. Третій випадок, якщо 
керуватися наведеними вище міркуваннями, можна було б тлумачити як 
діяльність в умовах визначеності. Однак насправді, повної визначеності немає 
ніколи. Це є наслідком принаймні того, що одним з атрибутів буття є 
випадковість. Йдеться про випадковість як відсутність закономірного, 
необхідного зв’язку між явищами. Наслідком згаданої особливості буття є те, що 
суб’єкт діяльності не може в усіх випадках передбачити наслідків своєї 
діяльності, навіть тоді, коли виконувані людиною процедури надійно 
обґрунтовані теоретичними знаннями і практичним досвідом. Скажімо, 
успішному приготуванню страви, яку людина готувала сотні чи тисячі разів, чи 
успішному відвідуванню крамниці за звичним продуктом може завадити одна з 
величезної кількості випадковостей (будь-яке стихійне природне явище, будь-які 
раптові деструктивні зміни в організмі людини, будь-які зміни в діяльності 
людини спричинені раптово виниклими суспільними подіями). Отже, діяльності 
людини в усіх випадках притаманний більший чи менший ступінь 
невизначеності.

І імені Тараса Шевченка
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Водночас, людській діяльності, яка однозначно відбувається в умовах 
більшої визначеності, порівняно з діяльністю не наділених абстрактним 
мисленням тварин, властиві також інші, специфічні джерела невизначеності. 
Одним з таких чинників є той факт, що людина діє в конкурентному і часто 
агресивному суспільному середовищі, якому властиве не тільки приховування 
інформації, але й дезінформація, навмисне спотворення інформації з метою 
маніпулювання адресатом мовлення. Скажімо, дискурсу політологів, дипломатів 
властиве в окремих випадках умисне формування невизначеності шляхом 
вживання метафор, еліпсисів, евфемізмів, незрозумілих широкому загалу слів, 
шляхом умисної неповноти інформації. Різні форми невизначеності є 
компонентами сприйманої рекламної інформації.

Ще одним специфічно людським джерелом невизначеності є особливості 
природних знакових систем, використовуваних людиною в процесі мовлення. 
Йдеться не тільки про широку вживаність лексичних і синтаксичних засобів 
використовуваних на позначення невизначеності, а й про те, що конкретні 
одиничні прояви сприйманої органами відчуттів чи уявлюваної дійсності 
людина ословлює (вербалізує) за допомогою загальних за своєю суттю понять.

Пізнавальна діяльність людини спрямована на зменшення ступеню 
невизначеності, на її якомога більше опанування. Скажімо, суб’єкти 
господарювання намагаються оцінити невизначеність у формі ризиків, 
управляти нею, прагнуть звести її до мінімального, прийнятного рівня. Тому, 
зважаючи на мовлене вище, актуальним і обґрунтованим є прагнення опанувати 
різні прояви логічної невизначеності, особливо ті, які призводять до парадоксів, 
обґрунтувати такі засоби формального опису невизначеності під час аналізу 
природномовних міркувань, які унеможливлювали б прояви логічних 
парадоксів.

Предметом дослідження стало явище неясності як вид семантичної 
невизначеності, який появляється, окрім іншого, в парадоксах типу “Купа”. 
Аналіз цих парадоксів потрібний не тільки для вдосконалення абстрактного 
мислення, але особливо важливим він став у зв’язку з розробками технологій 
автоматичного опрацювання текстових даних. Тема дисертаційного дослідження 
охоплена напрямами комплексної програми наукових досліджень Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 
розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної 
роботи філософського факультету НДР № 11БФ041-01 «Філософсько- 
світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 
суспільства».

2

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/


Ступінь новизни, обґрунтованості та достовірності наукових
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації
Проблема, яка стала предметом дисертаційного дослідження Олега 

Віталійовича Шарка, належить до складних проблем теорії логіки. Високий 
ступінь складності і актуальний стан її розроблення іншими дослідниками 
визначили зміст тих пізнавальних дій, які треба було виконати дисертанту, а 
відповідно і сферу змісту нових наукових положень, які він сформулював 
унаслідок виконаного дослідження. Предметом дисертаційного дослідження 
стали невизначеності, які лежать в основі парадоксу “Купа”. На сьогоднішній 
день не сформульовано загальноприйнятного пояснення механізмів виникнення 
подібних парадоксів, а отже й не створено такої технології формалізації, яка 
унеможливила б їх появу під час природного мовлення чи автоматичного 
опрацювання текстів.

Складність аналізованої проблеми зумовлена такими чинниками:
1. Згаданий парадокс не можна розв’язати таким чином як він, для 

прикладу, розв’язаний у Законі України “Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні”, де однозначно встановлено діапазон 
віку для молоді від (від 14 до 35 років). У випадку з Законом унаслідок 
встановлення чітких меж неясне поняття перетворили в ясне, тобто в поняття з 
чіткими межами. Водночас, в разі неясних понять йдеться про те, що не бажано 
встановлювати одну чітку межу, оскільки доцільно, щоб в різних пізнавальних 
ситуаціях ця межа була різною (або ж такі межі могли б бути постійними, однак 
ці межі не обґрунтовано настільки, щоб відповідні значення стали 
загальноприйнятними, тож в підсумку межі поняття також виявляються 
розмитими).

2. Для з’ясування суті різних проявів неясності треба не тільки охопити всі 
види неясностей, але й більш загальні види невизначеності -  метафізичної та 
епістемічної -  аналізуючи досліджувану проблему, потрібно мати змогу 
відрізнити одні види невизначеності від інших.

3. Сформульовано багато різних підходів, теорій для розв’язання 
зазначеної пізнавальної проблеми. Однак, їх можна застосувати лише в окремих 
випадках, і, отже, вони не є універсальними. Тому необхідно опанувати ці 
підходи, щоб з’ясувати межі їх застосування і виявити шлях розв’язання 
проблеми, який, відповідно, може бути не одним методом для розв’язання усіх 
видів парадоксів, а набором спеціалізованих методів.

Описана пізнавальна ситуація продиктувала досліднику зміст головних 
пізнавальних дій: насамперед, потрібно було сформувати термінологічний 
апарат для дослідження явища неясності та визначити теоретичні рамки для
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систематичного опису неясності (перший та, відповідно, другий параграфи 
першого розділу). Унаслідок дослідження дисертант встановив, що у вітчизняній 
фаховій літературі відсутній англійський термін “уа^иепезз” (неясність) і 
обґрунтував доцільність запровадження відповідного українського терміна 
шляхом термінологізації слова “неясність”. Це стало першим положенням 
наукової новизни дисертанта.

Наступним кроком, який диктувала логіка дослідження, стало з’ясування 
властивостей предмета дослідження, тобто явища неясності. Унаслідок 
виконаних пізнавальних дій, результати яких містяться в другому розділі 
дисертації, Олег Віталійович виявив і обґрунтував. Явище неясності є видом 
семантичної невизначеності, характерними ознаками якої є відсутність чітко 
визначених екстенсій, існування спірних випадків застосування, здатність 
призводити до появи парадоксу “Купа” та невизначеність вищого порядку, тобто 
невизначеність щодо того, чи є щось невизначеним (неясність вищого порядку), 
що стало наступним положенням з ознаками наукової новизни.

На підставі дослідження еволюції поняття неясності, результати яких 
викладено в третьому розділі дисертації, автор виокремив п’ять етапів у його 
ґенезі та водночас в дослідженні відповідного явища: 1) передісторія (від 
Античності до кінця XIX ст.); 2) період формування сучасної концепції 
неясності (кінець XIX -  початок XX ст.); 3) період формування сучасної 
дослідницької програми, що зосереджена на аналізі неясності та вирішенні 
парадоксу “Купа” (1975-1990 рр.); 4) період усталення сучасної дослідницької 
програми (1990-2000 рр.); 5) новітні дослідження явища неясності (XXI ст.). 
Отримані результати стали ще одним здобутком в плані наукової новизни.

В останньому, четвертому розділі дисертації, Олег Віталійович Шарко 
виклав результати виконаного ним компаративного аналізу семантичних 
підходів до побудови теорії неясності. Це дослідження стало підставою для 
формулювання ще одного положення з ознаками наукової новизни, зокрема, він 
обґрунтував, що: 1) спільним для цих теорій є те, що вони тлумачать неясність 
як суто семантичне явище; 2) відмінність між ними полягає в підходах до 
побудови неясних мов: багатозначні теорії ґрунтуються на застосуванні 
багатозначних логік (тризначної та нечіткої логік), паранесуперечливі теорії -  на 
паранесуперечливих логіках, а теорія надоцінювання -  на застосуванні 
семантики надоцінювання для вільних логік; 3) жодна з семантичних теорій 
остаточно не вирішує проблеми неясності.

Ці наукові положення, сформульовані дисертантом на підставі виконаного 
дослідження вперше, та інші положення, якими автор розвинув та уточнив 
наукові положення, сформульовані іншими дослідниками, є обґрунтовані з
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одного боку науково коректною методологією, використаною автором у процесі 
дослідження, а з іншого -  великою джерельною базою (використано 239 джерел, 
з яких 41 джерело опубліковане кирилицею).

План і зміст дисертації відповідають її темі. У роботі викладено 
результати завершеного дослідження.

Оцінка висновків здобувана щодо значущості його праці для науки і
практики
Дисертант обґрунтовано відзначив, що теоретичне значення 

дисертаційного дослідження полягає в узагальнені та систематизації досліджень 
явища неясності в сучасній логіці та філософії мови. Воднораз, теоретичні 
положення, фактичний матеріал і результати історико-термінологічної та 
історико-філософської частини дослідження мають значення не тільки як внесок 
у вивчення історії філософських понять, але й як внесок до історії логіки. 
Отримані автором нові науково обґрунтовані теоретичні результати є суттєвими 
для розвитку логіки.

Найважливішим практичним значенням є (що також відзначив автор) 
можливість застосування отриманих результатів під час розробки штучних 
інтелектуальних систем. Не менш важливим є поглиблення аналізу механізмів 
абстрактного мислення для свідомо виконуваної такої практики.

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях
Головні наукові положення, висновки та рекомендації дисертації повною 

мірою викладені в опублікованих дисертантом працях -  це засвідчує вже навіть 
простий перелік назв публікацій: “Чи можливий паранесуперечливий підхід до 
неясності?”, “Явище неясності: сутність та специфіка стосовно суміжних явищ”, 
“Чи є неясність вищого порядку псевдопроблемою?”, “Зародження сучасної 
концепції неясності (Фреґе, Рассел, Пірс)”, “Парадокс «Купа»: 
історико-філософська розвідка”, “«Уа^иепезз» в аналітичній філософії: 
історико-термінологічні зауваги”, “Теорії неясності: завдання, класифікація, 
критерій оцінювання”, “Явище неясності: напрямки сучасних досліджень”.

Зміст автореферату є ідентичний основним положенням дисертації.

Зауваження щодо дисертації
Унаслідок ознайомлення з дисертацією Олега Віталійовича Шарка 

виникло декілька зауважень щодо її змісту, зокрема такі:
1. У дисертації доцільно було б звернути більшу увагу на дефініювання 

ключових понять. Для прикладу, в дефініції явища неясності автор означив його
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як таке, яке характеризується “взаємопов’язаними властивостями” 
(С. 7, 79, 197), які автор далі називає. Щодо такої дефініції доцільно зауважити, 
що уміщувані в дефінієнсі ознаки повинні бути незалежними: якщо якась з ознак 
детермінує інші, то для цілей дефініювання доцільно називати тільки цю ознаку.

Оскільки автор не навів власної дефініції невизначеності, то очевидно він 
приймає значення, уміщене у висновках до першого розділу (яке наводять “у 
сучасних філософських дискусіях”), а саме: “як невизначені визнаються 
предмети або стани справ, що не можуть бути однозначно встановленими 
(визначеними) та описаними” (С. 24). З одного боку, недоцільно 
використовувати в дефінієнсі слова однокореневі чи синонімічні з 
дефінієндумом. З іншого боку, вимоги до дефініції невизначеності як поняття 
загальнішого щодо неясності є особливо важливими в контексті аналізованого 
дослідження, оскільки зміст цього поняття належить до детермінант змісту 
видових понять (метафізичної, епістемічної та семантичної невизначеності).

Потребує вдосконалення (звуження змісту) також дефініція метафізичної 
невизначеності: важливо відмежуватися від можливого тлумачення цього виду 
невизначеності як властивості динамічного буття бути “таким” і, воднораз, 
несумісно до цього, “нетаким”. (У цьому сенсі буття є визначене -  один і той же 
предмет може бути водночас дерев’яним і червоним, однак один і той же 
предмет не може бути водночас суцільно дерев’яним і суцільно металевим).

2. Під час аналізу проблеми доцільно спиратися не тільки на її аналіз, 
виконаний іншими дослідниками, але й на суспільну практику, під час якої 
вживають слова з семантикою невизначеності. Згадана практика повинна 
лежати в основі з’ясування суті та формального опису невизначених понять, 
наприклад: 1)для поділу предметів різного розміру на дві групи (великі й 
невеликі) в кожному конкретному випадку суб’єкт поділу встановлює межу 
відповідно до діапазону розмірів предметів у даній конкретній множині (тобто 
ця межа не є невстановлювана і не є непізнавана); 2) якщо розміри предмета 
відповідають межі, то його шляхом випадкового вибору відносять в одну чи в 
іншу групу (адже спірний випадок відповідає обом групам): у разі низьких 
вимог до точності такий вибір є абсолютно обґрунтованим (у такому разі аналіз 
спірних випадків, у тому числі другого порядку, втрачає свою актуальність); 
3) під час практичної діяльності ми не порівнюємо сприйманий колір з 
“безмежно” близьким до нього суміжним, щоб ідентифікувати яким є 
сприйманий колір, а порівнюємо його з еталоном (саме ці процедури повинні 
лежати в основі формального опису явищ, які належать до “змін малими 
кроками”).

Зауважень щодо оформлення дисертації немає.

6
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З огляду на зазначене вище вважаю, що дисертація “Явище семантичної 
неясності: логіко-філософський аналіз” за актуальністю, змістом, обсягом, 
науковою новизною, обґрунтованістю вихідних положень, достовірністю, 
практичним значенням, повнотою викладу відповідає вимогам “Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24.07.2013 р., а її автор -  Шарко Олег Віталійович -  заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  
логіка.

І. 3. Дуцяк, 
доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри туризму Інституту 
екології, природокористування та 
туризму імені В ’ячеслава Чорновола 
Національного університету “Львівська 
політехніка”

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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1

Відгук

офіційного опонента на дисертацію 

НІ арка Олега Віталійовича 

«Явище семантичної неясності: логіко-філософський аналіз» 

на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук 

зі спеціальності 09. 00. 06 — логіка

Мовні акти природної мови помітно відрізняються від тих виразів, які 

використовуються в точних науках, на зразок математики. Головна різниця 

полягає у тому, що висновок, у випадку мовних актів, не завжди будується 

ефективно, тобто із використанням конкретного алгоритму, що відсилає до 

системи аксіом та правил виводу.

Але, поряд з цим, не менш важливою причиною цієї ситуації є проблема, 

що пов’язана з такою логічною особливістю природної мови як неясність.

Не даремно проблему неясності називають однією з так званих «пасток 

мови», що стають на перешкоді повної формалізації в логіці. Символічна мова у 

своєму намірі впоратися з неясностями природної мови зіштовхується з низкою 

проблем, вирішення яких є предметом багатьох логічних та філософських 

розвідок останніх років. Поряд із цим, в українській логіко-філософській 

літературі досі відсутні ґрунтовні дослідження щодо цієї проблеми. Це 

невідмінно вказує на актуальність обраної автором теми.

Крім того, огляд та порівняльний аналіз сучасних спроб розв’язання 

проблеми неясності, засобами некласичних логік, здатний прояснити напрямки 

нових підходів стосовно аналізу цього питання.

Зміст поданої до захисту дисертації повністю відповідає встановленим 

вимогам В А К  України. Актуальність геми визначається також тим, що 

дисертаційне дослідження виконано у межах комплексної програми наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України, в умовах світових процесів 

глобалізації)' і н а у к о в о - д о с л і д і - і и ц ь к ої р о і 'льтету НДР

Від ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - . Р .
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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№ 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

У вступі автор послідовно викладає мету і завдання дослідження, об’єкт, 

предмет, теорегико-меіолологічну базу та інші обов’язкові його компоненти, 

які вказують на новаторський підхід до розкриття поставленої наукової 

проблеми, наукове і практичне значення роботи; обґрунтовує застосування 

обраної методики.

Висновки і рекомендації, сформульовані у дисертації О. В. Шарка мають 

високий ступінь наукової достовірності та новизни. Вони досить повно 

викладені в опублікованих працях і мають важливе практичне значення не 

лише у викладенні курсів та спецкурсів з логіки, історії логіки та філософії, а й 

поглибленого вивчення особливостей теоретичної логіки та таких напрямків 

дослідження, як обчислювальна лінгвістика та штучний інтелект.

Автор забезпечує своє дослідження потужною теоретичною базою, 

значну частину якої складають англомовні джерела. Зазначене пояснюється 

відсутністю сучасної вітчизняної дослідницької програми, щодо аналізу явища 

неясності та вирішення парадоксу «Купа». Базовими працями, на які спирається 

автор дисертаційного дослідження є роботи Л. Бернса, Т. Вільямсона, Д. Гайда, 

М. Дамміта, Р. Кіфа, Н. Сміта, Р. Соренсена, К. Файна, С. Шапіро та інших.

В аналізі сучасної о і і о і і я і  і я исясносії О .  В. Віарко ір\ н і\єіься на працях 

Г. Фреге, Ч. С. Пірса, Б. Рассела. М. Блока, Дж. Л. Ості на, В. Алстона та інших 

теоретиків X X  століття, що дозволило автору описати формування передумов 

зародження історії поняття неясності в аналітичні філософії.

До розгляду парадоксу «Купа» в історико-філософському контексті, 

дисертантом були залучені твори таких видатних класиків логіки та філософії, 

як Цицерон, Діоген Лаерцій, А. Арно та П. Ніколь, Дж. Локк, Г. В. Ляйбніц, Д. 

Юм та інші.

Власне, для цілей формування порівняльної характеристики семантичних 

теорій неясності, були досліджені роботи А. Варці, Дж. А. і оґена, М. Дамміта, 

Л. Заде, А.ГІ. Ко-'рероса, і І. Сміта і а багатьох інших дослідників, що дозволили
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автор} з'ясувати специфіку застосування багатозначних логік, теорії над- 

оцінювания та паранесугіеречливих теорій, у дослідженні явища неясності.

Тема дисертації достатньо повно розкрита в її структурі та змісті. 

Сформулювавши мету дисертаційного дослідження, яка полягає у з’ясуванні 

особливостей концепції неясності та її зв’язку з логічними та семантичними 

теоріями, автор вибудовує логічно обгрунтовану послідовність огляду питань, 

які виступають необхідною передумовою аналізу сучасних семантичних теорій 

неясності. Від з’ясування теоретичних рамок дослідження та термінологічного 

аналізу, через концептуальний та логіко-історичний аналіз, до порівняльної 

характеристики підходів, які тлумачать неясність у якості семантичного явища.

Важливим здобутком дисертаційної роботи О.В. 111 арка є те, що він 

вперше у вітчизняній літературі запропонував концептуальний підхід до 

проблеми неясності, встановив відношення між явищем неясності та 

невизначеності, а також розкрив суттєві риси поняття неясності, які дозволили 

виокремити його серед низки інших видів семантичної невизначеності. Наукова 

новизна роботи полягає також у тому, що автор вперше здійснив 

компаративний аналіз семантичних підходів до побудови теорії неясності, 

оцінив їх значення та результативність.

Перший розділ «Теоретико-методологічиа та джерельна база дослідження 

явища неясності», дисертат доцільно починає з термінологічного аналізу, 

акцентуючи свою увагу на питаннях, що є важливими для цілей дослідження 

явища неясності як предмета логічного аналізу. Ставлячи пи тання про переклад 

терміна «уа§иепезз», яке особливо гостро постає в Україні за відсутності 

відповідної філософської традиції, автор звертається до мовознавчого та 

історико-філософського аналізу цього терміну. Це дозволило зробити висновок 

про неперекладність терміну «уа§иепезз» та обґрунтувати пропозицію 

перекладу терміну українською мовою як «неясніс ть».

Грунтовний аналіз історичної трансформації значення слова «уа§иепез5» 

та «уа§ие» (С. 13-20) виступив > якості достатньої аргументації запропонованої 

автором ініціативи.
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Доцільним в контексті висловленої О.В. Шарко пропозиції, виглядає 

спроба окреслити теоретичні рамкн дослідження явища неясності. Важливим 

результатом цього постало виокремлення трьох основних підходів до явища 

невизначеності: семантичний, епістемічний та метафізичний (С.24-27) та 

визначення суттєвих властивостей поняття неясності через аналіз родовидового 

відношення понять невизначеності та неясності відповідно. В результаті 

коректною та обґрунтованою постала пропозиція автора 1) «...обмежувати 

використання терміна «неясність» виключно явищами, що здатні породжувати 

парадокси «Купа»; 2) «...розглядати неясність виключно як явище 

«ре презе нта ЦІ Н ! ІЄ » ( тобто С Є \! а н'!' І! 41! Є ) ' ■.

Важливим та необхідним компонентом дисертації є аналіз джерельної 

бази дослідження, представлений 0 . 15. Шарко в третьому параграфі першого 

розділу «Проблема неясності в логіко-філософській літературі», де автор 

встановлює хронологію започаткування сучасної дослідницької програми щодо 

аналізу явища неясності та вирішення парадоксу «Купа», а також окреслює 

роботи за основними напрямками дослідження проблеми неясності (історія 

становлення сучасної концепції неясності (С.29), історія парадоксу «Купа» (С. 

29-30), трансформація тлумачення поняття неясності в кіпці Х ІХ-ХХ  століть (С. 

ЗО), загальні теоретичні роооіи, ти  присвячені проблемі неясності (С. ЗО) 

семантичні теорії неясності (С.30-31), дослідження присвячені явищу неясності 

вищого порядку(С.З 1-32), епістемічпа теорія неясності (С. 32)).

Крім того, важливим внеском дисертації є поділ та характеристика 

основних напрямків новітніх досліджень явища неясності, (с 32-37).

У другом)' розділі робота «Неясність: концептуальний аналіз» 

здійснюється аналіз парадогматичної концепції неясності Д. Гайда, в межах 

якої розглядаються неясні предикати, що характеризуються наявністю ситуації 

спірних випадків. А також поширення парадогматичної концепції на імена, 

висловлювання та недено тати ви і вирази. З огляду на що розкривається сутність 

обмеженої теорії неясності (неясність речень, імен та предикатів) та 

узагальненої теорії неясності (неясність неденотативних категорій).
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Розкривається одна з основних рис соритичних предикатів, що постає 

головним джерелом сорнту - толерантність.

Здійснюється аналіз «парадоксу сорит» як класу подібних парадоксів, що 

виступають предметом с\ чаеного логіко-філософського дослідження.

Формування основних рис традиційного тлумачення явища неясності 

дозволило автору встановити читки межі розрізнення явища неясності та інших 

видів семантичної невизначеності.

Сучасну концепцію неясності автор доповнює розглядом неясності 

вищої о порядку, яке дозволило привести різницю між явищем неясності та 

явищем семантичної неповноти. Наводячи низку аргументів «за» та «проти» 

можливості побудови моделі неясності вищого порядку, автор обґрунтовує 

власну позицію, згідно з якою вирішення проблеми неясності вищого порядку є 

необхідною складовою будь-якої адекватної теорії неясності.

Необхідність звернення уваги на історико-філософську складову в 

дослідженні проблеми неясності була реалізована автором у третьому розділі 

дисертаційної рі '  >тн: <<0: ляд тлумачення явища неясності в історії логіки».

Дослідження формування поглядів на проблему неясності від Античності 

до усталення сучасної дослідницької програми заслуговують на високу оцінку, 

з точки зору грунтовного аналізу і основного завдання дисертаційної роботи.

Вартим уваги є встановлення дисертантом того, що найбільш популярним 

предметом (суто логічних дискусій) ця проблема була у період Античності та 

наприкінці X IX  ст. - коли формується сучасне поняття неясності, а також у 

сучасній логіці та філософії мови.

Вдалим є виокремлення автором двох напрямків в аналізі проблеми 

неясноеи: неї а і ивного (.неясність як дефекі мови) та позитивного (корисна 

риса мови, що спонукає до пошуку релевантної дедуктивної системи).

Втім, здобутком дисертаційної роботи О.В. Шарка є не лише досить 

грунтовний логіко-історичний огляд поставленої проблеми, а й аналіз її 

актуальності на сучасному етапі розвитку логіки і філософії.
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Специфіка сучасного формально-логічного підходу до аналізу явища 

неясності розкривається автором в четвертому розділі дисертаційного 

дослідження: «Семантичні теорії неясності».

Важливим аспектом роботи є поділ всіх сучасних теорій неясності на три 

види: семантичні, епістемічні та прагматичні теорії та встановлення значення 

логіки у вирішенні проблеми неясності межах кожної з них. Ці критерії 

визначили структур)' останнього розділу роботи та сприяли досить повному 

аналізу та гру ні і впій порівняльній характеристиці трьох основних підходів до 

теорії неясності: багатозначні теорії неясності, теорія над-оцітиовання та 

паранесуперечлнва теорія неясності.

Вагомим здобутком дисертаційної роботи постав систематичний опис 

необхідних завдань, вирішення яких має забезпечити будь-яка теорія неясності: 

визначення джерела явища неясності; логіки та семантики неясних мов; 

розв’язання парадоксу сорту; вирішення проблеми неясності вищого порядку 

та методологічно» о шпин.їм, яке по.-, я за не і оцінкою іеорії (С.251-158).

Дисертанту, па мій погляд, вдалося поєднати і стор 11 ко-оп псовий підхід з 

елементами формального п ідходу. Автор подає детальний аналіз логіки та 

семантики неясних мов. вказуючи на основні переваги та недоліки, в межах 

трьох запропонованих підходів.

Висновки дисертації послідовно, чітко й логічно підсумовують проведене 

дослідження, узагальнюють положення кожного із розділів. Вони є повними, 

розлогими й аргументованими.

Такі основні положення запропонованої дисертантом роботи. Вони 

демонструють те. що перед нами наявне вельми оригінальне дослідження.

1 Іри всій : і і і п акр. а ..,нис, і. новизні, високого теоретичного та

практичного значення дослідження Олега Ві талійовича Шарка, робота викликає 

певні критичні зауваження.

Зокрема:

по-перше, враховуючи той факт, що більшу частину джерельної бази 

дослідження склали англомовні роботи, у дисертації (параграф І.З) варто було
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б здійснити більш детальний аналіз тих праць, які становлять основу 

сучасного логіко-філософського дослідження проблеми неясності з 

послідовним переліком основних результатів досліджень та питань, що досі 

залишаються відкритими, що в свою чергу унаочнило б особистий внесок

ав і ора і а положення ноь.. шн даної о „иісер і ацшного досі п,; їж  є н ня;

по-друге, зважаючи, що дане дослідження явища неясності більшою 

мірою обмежус.ися аналізом англомовної літератури, нажаль залишилось 

відкритим питання щодо аналізу проблеми неясності в інших мовних 

традиціях;

по-третє, враховуючи, що тема, яка пов’язана з аналізом явища неясності 

представлена достатньо широко в зарубіжній літературі та постає однією з 

найбільш досліджуваних проблем в сучасній логіці, та враховуючи доволі 

повне та систематичне викладення основних існуючих підходів до побудови 

теорії неясності в дисертаційному дослідженні, Доречним було б у якості 

підсумку окреслити І . р о В І Д Н І  IV  і 1 Де і і і а ї  і а подальші перспективи логіко- 

семантичпого аналізу проблеми неясності.

Однак, висловлені мною критичні зауваження є предметом дискусії під 

час захисту дисертації і жодним чином не зменшують наукове значення 

дослідження О.В. Шарка, можуть бути віднесені до особистих поглядів і 

переконань опонента та не знижують в цілому високої оцінки теоретичної 

роботи.

Дисертація О.В. Шарко «>Івище семантичної неясності: логіко- 

філософеькпй аналіз» присвячена актуальній темі, основні положення і 

висновки є на_\ ,чиво об грунтова і:.; мн, осі юві і пі: ' основні положення

дисертаційної роботи достатньо повію викладені в опублікованих працях. 

Кількість і обсяг наукових праць відповідають вимогам ВА К  України, вони 

надруковані у фахових виданнях. Дисертація є цілісним, самостійним, 

концептуально завершеним дослідженням. Запропоноване дисертантом логіко- 

філософське дослідження виникнення та розвитку проблематики, пов’язаної з 

питанням семантичної неясності, а також логічний аналіз проблеми неясності
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демонструє приклад коректної сучасної формально-логічної інтерпретації та 

дає важливий, для вітчизняної логіки, поштовх до нових розробок у даній 

галузі.

Висновки, що випливають з дисертації, мають теоретичну та практичну 

значущість для сучасною розвитку логіки в Україні, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності

09.00.06 - логіка.

Доцент кафедри філософії, 

Національного педагогічного

імені М.П. Драгоманова, 

кандидат філософських наук

'Ч ________

іІавловська О.В.
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