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ВСТУП 

Актуальність дослідження визначається тим, що хоча евристика виникла ще 

за часів Античності, вона дотепер являє собою скоріше зовнішньо впорядковану 

сукупність фактів з історії пізнання та емпірично знайдених методів творчої 

активності, вимагаючи різнобічного сутнісного аналізу. Евристичні підходи і 

методи використовувалися у різноманітних науках та технологіях, але з другої 

половини ХХ століття проблематика, пов’язана з осягненням і моделюванням 

творчого мислення, якісно актуалізується в зв’язку з проблемою штучного 

інтелекту (ШІ). Разом з тим, інкорпорування евристичної методології в науково-

технологічну реальність наших днів відбувається доволі епізодично, змістовності 

евристики приділяється хоч і більше, але усе ще недостатньо уваги. Саме тому в 

дисертаційному дослідженні послідовно і комплексно аналізується історія 

становлення та поняття евристики, її зв’язок з логікою, дисциплінами логічного 

циклу.  

Евристика створює умови ефективного продукування чи функціонування 

наукового дискурсу, підтримуючи чи спрямовуючи творче мислення. При 

застосуванні евристики для побудови та аналізу аргументації виникає особлива 

форма аргументації – евристична. Вона залучає аргументи, які базуються, 

зокрема, на інтуїції чи недемонстративних умовиводах і тому не можуть 

вважатися строгими.  

Сучасна наукова аргументація зазвичай має міждисциплінарний характер. 

Окрім того, вона є творчою, а її осердя складає ідея / гіпотеза / теорія, що вимагає 

певного аргументування з метою переконання у її прийнятності. Це актуалізує 

зорієнтованість аргументації на конкретну, а не на абстрактну аудиторії. Оскільки 

евристика враховує обидва зазначені фактори, використання евристичної 

методології та окремих методів спрощує, доповнює та підсилює наукову 

аргументацію.   

Окрім того, дисертаційне дослідження фокусується на аргументативних 

можливостях евристики щодо викладу наукових гіпотез та результатів. Оскільки 

зазвичай філософія, логіка, методологія науки звертається до проблематики 



4 
 

обґрунтування, той факт, що обґрунтування необхідно подати аудиторії, котру 

може складати як окремий вчений, так і наукові чи позанаукові спільноти, 

говорить на користь залучення евристики і як допоміжного способу переконання, 

і як варіанту розширення комунікативного поля. Таким чином актуалізується сама 

проблематика наукового дискурсу та наукової комунікації: як вченому досягти 

всебічної переконливості, подавати свої ідеї довершено і у суто логічному, і у 

комунікативному сенсі. 

Джерельну базу роботи становлять теоретичні напрацювання зарубіжних і 

вітчизняних фахівців з евристики, логіки та дисциплін логічного циклу. 

Проблематика евристики ґрунтовно розглядається у працях Е. Еббота (A. Abboth), 

Д. Канемана (D. Kahneman), І. Лакатоша (I. Lakatos), Р. Марті (R. Marti), Д. Пойа 

(D. Polya), Г. Праккена (H. Prakken), А. Тверського (A. Tversky). Активно 

застосовується доробок з теорії аргументації таких дослідників як Е. Блейр 

(A.Blair), Д. Волтон (D.Walton), Р. Гроотендорст (R. Grootendorst), Р. Джонсон 

(R. Johnson), Ф. ван Еемерен (F. H. van Eemeren), Х. Перельман (Ch. Perelman), 

Д. Хітчкок (D. Hitchcock), П. Хоотлоссер (P. Houtlosser), Р. Якобсон (R. Jakobson). 

Серед українських та російських дослідників стали у нагоді роботи  

Г. Альтшуллера, Н. Вяткіної, В. Григорьєва, Г. Гриненко, Д. Зайцева, О. Івіна, 

Н. Карамишевої, Н. Колотілової, А. Конверського, О. Лисанюк, О. Тягла, 

І. Хоменко, А. Хуторського, В. Чуєшова, О. Щербини.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної програми наукових досліджень Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

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

роботи філософського факультету НДР № 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні 

та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення логіко-методологічних 

засад евристики з точки зору їх застосування для побудови і аналізу наукової 

аргументації. Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснюються через 

вирішення таких завдань: 
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1. визначити передумови формування сучасної евристики; 

2. виявити підходи до тлумачення поняття «евристика»; 

3. експлікувати поняття евристичної аргументації;  

4. з’ясувати можливості формального інструментарію евристики для побудови 

наукової аргументації; 

5. проаналізувати специфіку евристики як методології наукової аргументації. 

Об’єктом дослідження є наукова аргументація. 

Предметом дослідження є евристика наукової аргументації. 

До методів, які дозволили досягнути поставлену в дисертаційному 

дослідженні мету, належать як загальнонаукові, так і особливі методи. Для 

досягнення поставлених завдань використовувалися: системний підхід для 

розгляду сучасних неформальних підходів в межах риторики та теорії 

аргументації; історико-порівняльний метод для визначення ключових етапів 

становлення і розвитку евристики та обґрунтування ролі евристики у розгортанні 

наукової аргументації; порівняльний метод для систематизації характеристик 

формальних і неформальних підходів; метод формалізації для аналізу 

обґрунтування; метод аналогії для виявлення паралелей між медіацією та 

аргументацією. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі виявлено 

і продемонстровано можливості застосування евристики для побудови й аналізу 

наукової аргументації, на підставі чого запропоновано комплекс методів для 

підвищення переконливості та обґрунтованості такої аргументації. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження розкривається у таких 

теоретичний положеннях, що виносяться на захист: 

Уперше: 

- на підставі історико-порівняльного аналізу евристики визначено передумови 

її формування, пов‘язані з необхідністю розробки методів розв’язання 

творчих задач у різних галузях науки і технології; 
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- через аналіз основних напрямків досліджень неформальної логіки визначено 

неформальний аспект евристики як методології наукової аргументації, 

базованої на засадах логіки, теорії аргументації та риторики. 

Уточнено: 

- взаємно доповняльні дефініції евристики: як галузі наукового знання, що 

досліджує засади та умови процесу творчої діяльності; як сукупності 

методів ведення творчої діяльності;  як сукупності правил організації 

креативної активності. 

- поняття евристичної аргументації, що виступає особливим видом 

аргументації, котра має недемонстративний характер та складається з 

евристичної настанови, евристичних аргументів та евристичної стратегії. 

З нових дослідницьких позицій: 

- на підставі евристично-аналітичної концепції дуальності обробки 

інформації розглянуто можливості евристики як формального-логічного 

інструментарію для підтримки та спрощення побудови аргументації. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Теоретичне 

значення дисертаційного дослідження полягає у доповненні сучасних досліджень 

теорії аргументації загалом і наукової аргументації зокрема. Також дослідження 

сприятиме подальшому формуванню евристики як цілісної науки.  

Практичні  результати дослідження можуть успішно застосовуватися 

науковцями для ефективного аргументування наукової позицій, теорій, гіпотез. 

Окрім того, розроблені у дисертаційного дослідження матеріали можуть бути 

використані в університетських курсах з логіки, теорії аргументації, риторики, 

філософії і логіки науки, вони можуть бути взяті за основу для формування 

спецкурсів, присвячених проблемам сучасної науки. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи обговорювались на засіданнях кафедри логіки 

філософського факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Апробація ідей і результатів дослідження здійснювалась на 

міжнародних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» 
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(Київ, 2014, 2015, 2016), на міжнародних конференціях «Проблеми викладання 

логіки та дисциплін логічного циклу» (Київ, 2014, 2016), на конференції «Сучасні 

наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього» 

(Львів, 2016) та конференції «Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та 

філософії» (Львів, 2016) 

Публікації. За темою дисертації вийшли друком 12 наукових публікацій: 5 

статей у фахових наукових виданнях і 7 тез доповідей у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура дисертації. Послідовність викладення матеріалу зумовлена 

порядком завдань дисертаційного дослідження. Дисертаційне дослідження 

містить вступ, чотири розділи, висновки та список використаних джерел. Обсяг 

основного тексту дисертації – 174 сторінки, список використаної літератури 

включає 179 найменувань, з яких 53 англійською мовою.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історичні передумови формування сучасної евристики 

Проблема отримання нового знання завжди була актуальною як для людства 

в цілому, так і для наукової спільноти зокрема. Потреба у розробці методів 

вирішення різноманітних задач, інтерпретації нової інформації, побудови 

наукових теорій виникла уже за часів Античності; це пояснюється, в першу чергу, 

бажанням людини пізнати та систематизувати універсум. Вже тоді з’являється те, 

що сьогодні вчені називають евристикою – сукупність намагань осягнути основні 

принципи та закономірності творчого мислення людини. І досі у наукових працях 

представників як гуманітарних, так і технічних чи природничих наук 

зустрічається поняття «евристика», але вживають його досить обережно, 

намагаючись не писати про евристику як науку. Саме тому так важливо 

прослідкувати, з чого почалося становлення евристики і визначити, що ж стало 

причиною її спочатку бурхливого розвитку, потім стагнації, а потім відродження; 

хоч і сьогодні говорити про евристику як про науку – некоректно, вона все одно 

має неабияке значення для світової наукової спільноти. Означення історичного 

розвитку евристики як методу та евристики як області знання є важливим ще й 

через те, що вона пройшла досить складний шлях визнання від лише допоміжного 

способу вирішення складної проблеми до повноцінної міждисциплінарної галузі 

досліджень. Уважний аналіз цього процесу дозволяє визначати певні 

напрацювання, які були забуті або непомічені. Нарешті, необхідно визначити, як 

саме перетиналося протягом усієї історії науки логічне та евристичне знання: це 

дозволить більш чітко окреслити, яке місце займає евристика в колі логічних 

дисциплін. 

Важливо зазначити, що хоча майже не існує наукових праць, присвячених 

суто аналізу евристики як області знань, у процесі проведення цього дослідження 

було проаналізовано чимало літератури, яка є дотичною до евристики. Саме 

завдяки такій літературі можливо говорити про історію евристики. 

Систематизуючи оброблену інформацію, можемо виділити три основні блоки 

літератури, в рамках якої так чи інакше згадується евристика. 
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По-перше, це література дидактичного спрямування, де евристика згадується 

в основному як педагогічна методологія (дидактична евристика). Сюди можна 

віднести праці Паппа Олександрійського, Н. Латипова, Д. Пойа, А. Хуторського,  

Д. Гаврілова, Г. Альтшуллера, Н. Карамишевої,  Ж. Ванхіра, К. Еви, Н. Мусулідс, 

Дж. Маєра, А. Петросіно та ін.  

По-друге, це література науково-методологічного спрямування, у якій 

евристика розглядається як частина теоретичних засновків науки та наукового 

знання. Серед основних праць важливо згадати про Б. Больцано, Т. Куна, 

К. Поппера, І. Лакатоса, Г. Клайнінга, Г. Вітта, Д. Канемана, А. Тверськи, О. Кісс, 

Г. Гігеренцера, Е. Еббота, В. Ульріка, М. Ярошевського, Д. Поспєлова, 

С. Гончарова, А. Рокаха. 

По-третє, це чималий масив розробок щодо евристики, логіки та дисциплін 

логічного циклу. Дослідження Н. Орена (N. Oren), Г. Праккена (H. Prakken), 

Р. Ріверетта (R. Riverett), А. Ротоло (A. Rotolo), Дж. Сартор (J. Sartor), Ф. Макагно 

(F. Makagno), Ф. ван Еемерена (F. Van Eemeren), П. Хоотлосера (P. Hoothlosser), 

С. Тулміна (St. Toulmin), Е. Блейра (E. Blair), Р. Джонсона (R. Johnson), 

Д. Хітчкока (D. Hitchkok), Р. Марті (Р. Марті), М. Лака (M. Luck), С. Майлса 

(S. Miles), Т. Нормана (T. Norman), П. Дрейка (P. Drake), Ш. Чайкена 

(Sh. Chaiken), Дж. Карбаха (J. Karbah), А. Гласснера (A. Glassner),  Е. Дондокової, 

О. Серебряннікова, А. Вейнгольда, Н. Баребіної, А. Чернишенко. 

Навіть з цього невеликого переліку помітно,  що протягом усієї «свідомої» 

(тобто, наукової) історії людства, евристика займала у ній мало не головне місце, 

оскільки евристичні методики стали основою для будь-яких методологій. Таке 

твердження є досить сміливим, але важко не погодитися з думкою, що евристика 

майже завжди була підґрунтям, найбільш простим та разом з тим всеохопним 

методом організації розумової діяльності. Інші методи вже були більш 

професійно орієнтованими, покликаними вирішувати конкретні задачі. Евристика 

ж їх підтримувала, уможливлювала продуктивне мислення, живлячи методологію 

ефективністю мислення (завдяки низці прийомів, які дозволяли отримувати нове 

знання). Природньо, що й ставлення до неї було обумовлене прагматичним, 
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інструменталістським підходом – якщо евристика як інструмент ефективна, то чи 

потрібно взагалі створювати на її базі повноцінну науку. Якщо так – то який 

необхідно обрати предмет та об’єкт дослідження, яка, власне, методологія може 

стати її базисом? Отже, повертаючись до запропонованої тези, історію евристики 

описувати доволі складно, оскільки до ХХ-го століття вона була скоріше методом 

вже сформованим та звичним. Відслідкувати більшість імен вчених, які зробили 

свій внесок до підтримки методології евристики, які підтримували цей метод на 

належному рівні, актуалізуючи його згідно із потребами епох – дійсно важко.  

Загально відомо, що першим евристичним методом в європейській традиції 

стала маєвтика Сократа (V-IV ст. до н.е.) – метод запитань та відповідей, за 

допомогою якого філософ допомагав своїм учням не просто шукати вирішення 

проблеми, але засвоювати нове знання. Вважаючи себе нездатним до 

«народження нової мудрості», Сократ зайняв позицію скоріше дидактичну; його 

метою стало саме супроводження молоді на шляху до набуття, або, як говорив 

сам Сократ, саме народження нового знання. Таким чином, як на нашу думку 

вірно підмічає у «Дидактичній евристиці» А. Хуторський, Сократ створив 

технологію, яка й стала одним з перших евристичних методів.[118, с.16] Маєвтика 

не була складним конструктом із багаторівневою системою прийомів, навпаки – 

простота такого методу дозволяла працювати з людьми абсолютно різного рівня 

підготовки та мислення, зберігаючи ефективність та результативність. 

Формулюючи питання за питанням, Сократ вів учня до ідеї, яка була якісно 

новою відносно висхідних положень. Така методика, з одного боку, може 

визнаватися суто педагогічною, але ж, зважаючи на її дискурсивність, буде 

абсурдно заперечувати її безпосереднє відношення до сфери філософського, 

гносеологічного. Не можна забувати і про логічні елементи сократівської 

маєвтики. У процесі такого «евристичного спілкування» він часто застосовував 

індукцію для підкріплення власної аргументації та провокування подальшого 

діалогу. Про це пише Аристотель у своїй «Метафізиці»: «тим часом Сократ шукав 

суть речі, тому що він прагнув робити умовиводи, а початок для умовиводу - це 

суть речі: адже тоді ще не було діалектичного мистецтва, щоб можна було, навіть 
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не торкаючись суті, розглядати протилежності та визначати, чи пізнає одна й та ж 

наука протилежності; і насправді, дві речі можна по справедливості приписувати 

Сократу - доказ через наведення й загальні визначення: і те й інше стосується 

витоків знання». [5, с.415-416] 

Разом з тим, паралельно європейській у той же час розвивалася й східна 

традиція філософування. На момент активного провадження Сократом свого 

методу принципово в іншій країні (як культурно, так і традиційно) також 

створювалася основа евристичної методології. Мова йде про китайську школу Мо 

Цзя (або моїстську (V-IV ст. до н.е.)); її представники були зацікавлені у 

формуванні базису власного вчення за допомогою логіки та теорії пізнання. Їх 

принцип цзянь ай, або принцип «всезагальної любові», був збудований за 

допомогою операції доведення; окресливши співвідношення між об’ємами та 

змістами понять ай жень (любов до людей) та бу ай жень (нелюбов до людей), ай 

цзи (любов до себе), бе ай (любов до іншої людини) та чжоу ай жень (всезагальна 

любов до людей), вони логічно обґрунтували, що лише той, хто притримується 

принципу чжоу ай жень, може притримуватися принципу ай жень. «Лише той 

любить людей, хто любить усіх людей, інакше його почуття не підпадають під 

загальне поняття «любов до людей». До кожної людини я відчуваю всезагальну 

любов. Сам я – людина. Отже я у числі тих, до кого відчуваю любов». [34, с. 358-

361] 

Більшу цікавість для евристики викликає вчення Мо Ді (Мо Цзи) про задачі, 

предмет, зміст процесу пізнання та критерії істинності знання, яке було викладено 

у трактаті Мо-Цзи.  Ранні моїсти доклали зусиль та сформулювали, наприклад, 

поняття причинності гу, означили роди речей (спростивши процес оперування 

поняттями), і, що важливо, критерії істинності знання: 

- підстава знання (вже відоме, авторитетне знання); 

- джерело знання (результат пізнання сьогодення); 

- застосовність знання (можливість використання такого знання в реальних 

обставинах). 
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Тут потрібно зазначити, що для процесу творчого пошуку нового важливим є так 

звана евристичність знання, тобто його потенція до росту. По суті, три означені 

критерії складають базис евристичності, оскільки саме вони визначають, 

наскільки отримане знання взагалі буде потрібним суб’єкту пізнання. Ріст знань 

ґрунтується відразу на трьох напрямках буття знання (часова тріада «минуле-

теперішнє-майбутнє»), оскільки усі вони визначають, які шанси у отриманого 

висновку інкорпоруватися в загальну систему знань. Підстава і джерело знань – 

схожі, однопорядкові речі, без яких неможливо взагалі розпочати процес 

пізнання: дійсно, нову інформацію неможливо вивести з нічого, процес виводу 

можливий лише за умови наявності хоч якихось засновків. Застосовність знань 

Мо Ді вважав ключовим, оскільки, на його думку, знання буде істинним лише 

тоді, коли воно продемонструє свою корисність. Очевидно, що все це й є основою 

для визнання певного знання евристичним: воно є а) обґрунтованим, б) 

застосовним, і, отже, може стати основою для генерування нового знання (тобто – 

підставою або джерелом знань).  

Цікавим є й пізньомоїстське вчення фа (метод), де вони пропонували набір 

правил отримання істинного знання. Кодекс фа є, по суті, настановчим, 

евристичним кодексом, де описані «сім методів судження» або методів суперечки, 

які дозволяли отримувати знання через формування мовного дискурсу з 

опонентом.  

- Припущення (цзя) – гіпотеза; 

- поширення (туй) – пошук консенсусу через поєднання відкинутих та 

прийнятих положень суперечки; 

- ймовірність (хо) – міркування, яке є частково істинним; 

- посилання (юань) – апеляція до вже відомого прецеденту; 

- співставлення (бі) – встановлення аналогії між елементами міркування; 

- наслідування еталону (сяо) – як зразок використовується правильне 

міркування; 

- порівняння (моу) – співставлення оцінок щодо предмету міркування. 
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Евристичність такого кодексу є безсумнівною, оскільки моїсти не просто 

запропонували зручну типологію аргументів, вони описали ті методи, які 

закладають евристичність у інтелектуальну діяльність людини. Гіпотеза є одним з 

базових методів побудови нових теорій, їх висхідною точкою; використання 

прецеденту дозволяє представити звичну ситуацію під іншим кутом, а порівняння 

– визначити через множину суб’єктивних оцінок певні об’єктивні властивості 

обговорюваного предмету. 

Вищеописане демонструє, що за часів Античності як на території сучасної 

Європи, так і Азії, паралельно формується пізнавальна методологія, яка потім 

стане невід’ємною частиною евристики. Звісно, про саму евристику, як окрему 

область знань, мова ще не йде, але вже тоді виникають не стихійні, а чітко 

структуровані набори методів, які дозволяють суб’єкту вести творчу діяльність. 

До речі, евристика як дисципліна в античні часи дійсно не існувала, але вже тоді у 

вжитку з’являється сам термін «евристика». Його уводить давньогрецький 

математик Папп Александрійський (прибл. ІІІ-ІV ст. н.е.) у своїй праці 

«Мистецтво вирішувати задачі». У Паппа евристика – це сукупність усіх методів 

вирішення певної задачі, що є відмінними від логічних та математичних. Так, 

наприклад, він пропонує прийом регресивного/прогресивного міркування, коли 

запропоновану задачу можливо вирішувати, починаючи з висхідних даних, або ж 

навпаки – виходячи з бажаного результату, та прийом довизначення мети та 

даних через виведення наслідків з визначення таких даних. Всесвітньо відомий 

математик Дьордь Пойа високо оцінив ідеї Паппа, оскільки той був першим 

вченим, який чітко означив, що ж таке евристика. У своїй роботі Пойа цитує 

сьому книгу «Математичного збірника» Паппа: «Папп, знаменитий грецький 

математик, який жив приблизно у ІІІ-ІV ст. н.е., у сьомому томі свого 

«Математичного збірника» говорить про деяку нову науку… «У перекладі ми 

можемо передати цю назву або як «Скарбниця аналізу», або як «Мистецтво 

вирішувати задачі», або навіть як «Евристика». Остання назва здається нам 

найбільш влучною… …Те, що називають евристикою, можливо коротко 

визначити як особливу сукупність принципів, призначених для тих, хто після 
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дослідження звичайних «Начал» (мова іде про «Начала» Евкліда. – прим. авт.) має 

бажання навчитися вирішувати математичні задачі; вивчення евристики корисно 

лише для досягнення цієї мети. Евристика створена силами трьох людей: Евкліда, 

Аполонія з Перги та Арістея старшого. Вона навчає прийомам аналіза та синтеза». 

[82, с.132] 

Таким чином, формальним засновником евристики можливо вважати Паппа, 

хоча насправді евристична методологія та методика формувалися досить 

стихійно, вони були, радше, частиною теорії пізнання та традиційної логіки 

(аналітики). З одного боку, таке виокремлення дало змогу вивільнити сферу 

творчого з-під строгості науки, а, з іншого, надто універсалізувало її. Радянський 

вчений Г. Альтшуллер, автор системи ТРИЗ (російською: теория решения 

изобретательских задач), який був одним із «титанів» евристики на теренах СРСР, 

писав, що «з часів Паппа евристичні прийоми вважаються універсальними. 

Досліджуючи творчість, психологи експериментують на головоломках та інших 

простих задачах, вважаючи механізм творчості однаковим на усіх рівнях. З таким 

же успіхом можна намагатися осягнути закони кораблебудування, 

експериментуючи з паперовими кораблями». [3, c. 38] Щоб зрозуміти, що критика 

Альтшуллера є небезпідставною, необхідно прослідкувати, що відбувалося з 

евристикою протягом подальшого розвитку світової науки (особливо, логіки, 

філософії та психології). 

Означимо ще один важливий момент щодо історії евристики. Після Паппа 

сам термін «евристика» зникає із праць вчених на довгих п’ятнадцять сторіч, щоб 

повернутися завдяки чеському математику Бернарду Больцано. До того моменту 

можливо віднайти лише певні складові евристики, які, тим не менш, нікуди не 

зникали. Очевидно, що сама ідея творчості людини аж ніяк не могла бути усунута 

з наукового поля. Інша справа, що через відсутність нагальної потреби розвивати 

цю сферу (дійсно, базові методи евристики були базовими методами логіки та 

теорії пізнання і навпаки), вона зберіглася майже у законсервованому виді. До 

речі, той же Альтшуллер зазначає, що «евристика за сімнадцять віків її існування 

не створила ефективних методів вирішення винахідницьких задач. Перш за все 
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тому, що евристика з самого початку поставила надто загальну мету: віднайти 

універсальні правила, що дозволяють вирішувати будь-які творчі задачі в усіх 

галузях людської діяльності». [3, c.21] Повністю зі вченим погодитися 

неможливо, оскільки з часовими рамками він все ж помилився, системи Больцано 

та Пойа є ефективними, особливо порівняно із «доісторичною» евристикою. Але 

щодо мети він зазначив абсолютно влучно; через брак конкретики евристика 

розчинилася в теорії пізнання та логіці.  

Тим не менш, говорити про повне вилучення евристичних методик, 

безумовно, не можна. Так, наприклад праці Рене Декарта (1596-1650) «Правила 

для керівництва розуму» та «Міркування про метод» у суті своїй евристичні, 

оскільки автор намагається визначити низку правил, за допомогою яких людина 

могла б мислити ефективно: 

1) Ніколи не приймати за істину те, що не можна пізнати з очевидністю. 

2) Для спрощення пізнання складного об’єкту виділяти у ньому простіші складові. 

3) Розмірковувати у певному порядку, від простого до складного. 

4) Узагальнювати вже досліджене, відсікаючи, таким чином, можливість щось 

пропустити.[29, с.290] 

Така методика дозволяє опрацьовувати певний масив інформації з достатньою 

ефективністю, і, не дивлячись на всю свою очевидність, досить часто 

випускається в побутовому мисленні. Вирішити проблему означає, таким чином 

а) піддати її сумніву, б) визначити, що її складає, в) осмислювати дані поступово, 

не перескакуючи, ґрунтуючи базис найбільш проблемних місць, наприклад, теорії 

на вже відомих, обґрунтованих даних, г) підвести підсумок, перевіривши, чи усе в 

отриманому результаті є доведеним або аргументованим.  

Сам Декарт також не нехтував евристикою, використовуючи в її якості 

логіку. Так, наприклад його онтологічний аргумент щодо існування Бога є, 

власне, евристичним, оскільки він не стільки формально представляє доведення, 

скільки, дистанціюючись від звичної схоластики, прагне сформувати у читача 

прозоре та очевидне розуміння такого твердження. Якщо, згідно з Декартом, 

людина може за допомогою власного розуму вивести із своєї свідомості очевидну 
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та зрозумілу ідею певної речі, то, маючи у свідомості ідею Бога (а Декарт влучно 

підмічає, що безсумнівно людина має в собі ідею найдосконалішого буття, тобто 

Бога), чому ж не віднайти аргументу на користь існування Бога? Виходячи з того, 

що за властивостями досліджуваного об’єкту можливо довести його існування (як 

це він робив у геометрії), філософ стверджував: оскільки Бог – це досконале 

створіння, то його властивості також є досконалими. Існування Бога також є 

досконалою властивістю, а, отже, для Бога є більш досконалим існувати, аніж не 

існувати. І, нарешті, якщо припустити, що існування не є властивістю Бога, то, 

отже, Він не може бути досконалим, що повертає до початкової тези про 

досконале створіння.[77] 

Така аргументація є у суті своїй евристичною; нижче ми будемо говорити 

про особливості евристичної аргументації,  а зараз лише означимо, що 

евристичною, на нашу думку, є така аргументація, що формулюється на базі 

правдоподібного знання, отриманого шляхом реалізації творчого потенціалу 

людини, беззаперечність та максимальна обґрунтованість тут поступається 

індуктивній стихійності людського розуму. Головне для Декарта звернути увагу 

читача на деяку очевидність (висхідну тезу про існування ідеї досконалої істоти), 

яка сама по собі є начебто й аксіомою, але саме через свою головну рису 

(очевидність) не вимагає обґрунтування. Усі подальші розмисли є саме 

розмислами, які вкладаються у логічну форму, набуваючи послідовності, та 

спонукають до подальшої праці. 

Схожу спробу здійснив Френсіс Бекон (1561-1626), намагаючись створити 

новий метод, який би спростив  методи пізнання, надав би їм певної «свіжості» 

погляду на звичні проблеми. Його ідеї щодо індукції як нової методики 

розмірковування наведені у «Новому Органоні», де Бекон волів довести перевагу 

індуктивних міркувань над дедуктивними. На його думку, дедуктивний метод не є 

результативним, оскільки не дозволяє адекватно опрацьовувати реальні прояви 

природи. Враховуючи, що більшість знання людина отримує через свої органи 

чуття та досвід, доцільніше застосовувати індукцію – рухатись від одиничних 

фактів до загальних. Розуміючи, що найпримітивніша індукція (повна, яка 
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ґрунтується на перерахуванні усіх предметів певного класу для отримання оцінки 

щодо класу), не відповідає реаліям, Бекон спробував створити, як він її називав, 

«істинну індукцію» на базі неповної (у цьому випадку висновок робиться на базі 

фіксованої множини предметів класу). «Для побудови аксіом необхідно створити 

іншу форму індукції, анід та, якою користувалися дотепер. Ця форма повинна 

застосовуватися не тільки для відкриття й випробування того, що називається 

началами, але навіть і до менших і середніх і, нарешті, до всіх аксіом. Індукція, 

що здійснюється шляхом простого перерахування є дитяча річ: вона надає хиткі 

висновки й піддається небезпеці з боку суперечних частковостей, виводячи 

результат здебільшого на підставі меншої, аніж потрібно, кількості фактів, і, 

притому, тільки тих, які є в наявності. Індукція ж, яка буде корисна для відкриття 

й доведення наук і мистецтв, повинна розділяти природу за допомогою 

відповідних розмежувань і виключень. І потім, після достатньої кількості 

негативних суджень, вона повинна робити висновок щодо позитивного». [68, с.67] 

Потрібно зазначити, що вже тут виникла проблема щодо індуктивних міркувань 

такого типу. Справа в тому, що отриманий висновок з необхідністю відразу 

набував лише імовірнісного характеру і міг використовуватися до моменту, коли 

віднаходився предмет досліджуваного класу, що не входив до заданої множини. 

Тим не менш, ідеї Бекона мали такий же вплив на подальший розвиток евристики, 

як і роботи Декарта; питання отримання принципово нового знання турбували 

усіх філософів Нового Часу, які воліли оновити сам принцип мислення людини, 

очистити його від звичних стереотипних моделей мислення. 

Певний підсумок роботам Декарта і Бекона підвів Готфрід Ляйбніц (1646-

1716). Власне, його прагнення створити нову науку, яка б навчила людину 

відкривати та доводити все інше на базі вже відомих даних, є прагненням 

створити евристичну науку. Н. Карамишева зазначає в «Евристиці», що найбільш 

важливими для евристики стало, по-перше, формулювання чітких принципів 

мислення, які доповнювали ідеї Декарта та Бекона (принцип достатньої підстави, 

принцип спадкоємності знання, принцип точності, суворості розсудів і т.і.), по-

друге, введення в наукову методологію методу індукції, «наочна» демонстрація 
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ефективності аналізу/синтезу, по-третє, означив основні напрями творчості 

людини (теоретичний, емпіричний, винахідницький), і, нарешті, ствердив 

невід’ємність випадковості у творчому процесі.[49, с. 16] Єдність таких кроків і 

створює саму суть евристики, як науки про творчу потенцію людського мислення. 

Зазначимо, що усе вищенаписане і для Декарта, і для Бекона, і для Ляйбніца було 

частиною їх теорій пізнання та онтологічних розмислів, ці ідеї поставали як 

доповнення логіки або як частина філософії науки. 

1716 року помирає Ляйбніц, а у 1781 році народжується вже згаданий вище 

Бернард Больцано, який, власне, відроджує евристику як самостійний конструкт у 

загальному науковому полі. Його «Науковчення» («Wissenschaftslehre») вийшло у 

1837 році, і саме там Больцано докладно описав евристичні методи, які він назвав 

мистецтвом відкриття. У вступі до «Науковчення» (§15) автор пише: «Логіка, у 

моєму розумінні, повинна бути науковченням, тобто вказівкою до того, як 

загальну область істин необхідно розділяти на окремі науки та викладати кожну з 

них письмово. Ці вказівки, очевидно, були б повністю непотрібними, якщо б ми 

не вміли визначати, до якої науки яка істина відноситься. Тому правила, згідно з 

якими ми відносимо ті або інші істини до тієї або іншої науки, створюючи тим 

самим, правила розробки самої науки, правила розташування істин у певному 

порядку я називаю науковченням. Правила ж відкриття нових істин я називаю 

мистецтвом відкриття, або евристикою». [12, с. 57] Саме тут евристика 

повертається до царини науки, хоч і опікуючись досить хаотичною, нестабільною 

та не завжди науковою областю. Далі, у третій книзі, Больцано пише про 

різноманітні методи евристики, досить розлого описуючи те, як людина повинна 

мислити науково. Що цікаво, він багато в чому наслідує ідеї вищеописаних 

філософів. Це й важливість чіткого формулювання, і розкладення проблеми на 

підпроблеми, і застосування індуктивного методу, і залучення вже відомого 

знання. Але для Больцано евристика – це в першу чергу саме творчість, і це він 

враховував. Так, наприклад, вчений наголошує на необхідності концентрації 

уваги щодо досліджуваного питання; підкреслює, наскільки важливо 

співвідносити отримані дані із об’єктивною реальністю, тобто наскільки отримані 
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дані взагалі є можливими. Логіку Больцано вважає обов’язковим елементом 

творчого мислення, рекомендує використовувати і формалізацію (символічне 

представлення). І, нарешті, він враховує фактор людини, оскільки, з його точки 

зору, важливим є оцінка переваг та недоліків отриманого результату. 

З моменту виходу праць Больцано евристика не отримала настільки 

широкого визнання, як вона того могла заслуговувати. Так, наприклад, за часів 

розквіту німецької класичної філософії вона взагалі зникла як самостійний термін 

и знов повернулася до складу теорії пізнання як методологічна настанова (як це 

було у філософії Нового Часу). Тим не менш,  можливо визнати, що ідеєю 

евристичності просякнуті, наприклад, усі роботи І. Канта. Його «коперніканський 

переворот» - це не просто зміна парадигми мислення, це у найвищій мірі 

евристичний крок до перетворення загальної інтелектуальної системи мислення 

людини, уведення до неї інтелігібельної настанови. «Досі вважалося, що усякі 

наші знання повинні співвідноситися з предметами. При цьому, одначе, були 

невдалими усі спроби через поняття щось апріорно встановити відносно 

предметів, що б розширювало наше знання про них. Тому потрібно було б 

спробувати дізнатися, чи можемо ми вирішити проблеми метафізики більш 

успішно, якщо будемо виходити із припущення, що предмети повинні 

співвідноситися із  нашим пізнанням, - а це краще узгоджується із вимогою 

можливості апріорного знання про них, яке повинно встановити щось про 

предмети раніш, аніж вони нам будуть дані. Тут повторюється те ж саме, що із 

початковою думкою Коперника: коли виявилося, що гіпотеза про обертання усіх 

зірок навколо спостерігача недостатньо ясно пояснює рух небесних тіл, він 

спробував встановити, чи не досягне він більшого успіху, якщо припустить, що 

рухається спостерігач, а зірки знаходяться у стані спокою». [48, с. 87] Так, 

будуючи розмисли евристично, І. Кант поволі вибудовує струнку та ґрунтовну 

гносеологічну систему. Тим не менш, «евристично» аж ніяк не гарантувало уваги 

до свого джерела – евристики. Залишившись інструментальним field of science, ця 

навіть не дисципліна, а просто самостійна інструментальна збірка правил та 

рекомендацій закріпила за собою звання допоміжної для психології, математики 
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та філософії науки. Справжній розквіт її очікує тільки в ХХ-ому столітті. Перед 

тим, як означити головні напрямки розвитку евристики, важливо буде підвести 

проміжні підсумки щодо вищесказаного. Отже, винайдена ще за часів Сократа, 

евристика розвивалася дуже поступово, набувши навіть своєї назви через 

приблизно сім сторіч. Ще майже півтори тисячі років евристиці знадобилося, щоб 

нарешті увійти в історію науки як самостійній області знань. У цьому проміжку ж 

сама ідеї евристичності нікуди не зникла. Не дивлячись на те, що у дослідженні 

означено лише декілька імен, очевидно, що такі ідеї завжди залишалися частиною 

філософії зокрема та науки в цілому, оскільки проблема потреби отримання 

принципово нового знання, питання пошуку нових алгоритмів вирішення будь-

яких задач нікуди не зникла. Залишаючись частиною логіки та теорії пізнання, 

евристика зберігала за собою дійсно унікальне право опікуватися сферою 

людської творчості. Простіше кажучи, без евристики ані філософія, ані 

психологія, ані будь-яка інша наука не змогла б максимально повно розкрити свій 

потенціал. І навпаки – без «скорення» (а інакше не пояснити пасивність 

потенціалу цієї дисципліни) перед усіма науками евристика б і залишилася 

збіркою правил. І саме  приходом новітніх часів, коли майже всі науки так чи 

інакше відчули потребу у трансформації і навіть, у певній мірі, мімікрії однієї під 

одну, евристика прискорила свій розвиток. Це в першу чергу пов’язано із 

виникненням проблеми створення штучного розуму та комп’ютерізації майже 

усіх сфер людського буття. Дійсно, буде абсурдним заперечувати, що наріжним 

каменем штучного, але самостійного інтелекту є ідея творчості. Свобода 

мислення властива поки лише людині, комп’ютер працює лише за закладеним у 

нього алгоритмом. Евристика ж може допомогти зрозуміти, як саме людина 

мислить творчо, і, таким чином, прокласти стежку до створення, так би мовити, 

алгоритмів свободи. Саме тому потрібно зрозуміти, як саме від ідей Больцано про 

мистецтво відкриття наука прийшла до питання штучного незалежного мислення. 

Перше, чим евристика завдячує науці, є виникнення міждисциплінарності. 

Принцип доповнюваності Нільса Бора відкрив шлях десяткам нових дисциплін, 

які в суті своїй базувалися на здобутках інших, вже давно сформованих. 
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Виникаючи в точці перетину певних наук, такі напрями інтелектуальної 

діяльності покликані відповісти на ті питання, які цих наук стосуються, але які 

кожна з наук окремо вирішити не може. Першим, хто писав про евристику як про 

міждисциплінарну був легендарний математик Дьодь Пойа (1887-1985). У своїй 

праці «Як вирішувати задачу» (1959) він зазначав наступне: «Предмет евристики 

тісно переплітається із іншими науками; її окремі частини можна вважати такими, 

що належать не тільки математиці, але й логіці, педагогіці і навіть філософії. 

Автор, розуміючи можливість критики з боку представників цих чотирьох наук і 

усвідомлюючи обмежені рамки власної компетентності, все ж може претендувати 

на одне: він володіє деяким досвідом у вирішенні задач і у викладанні математики 

на різних рівнях». [82, с. 7] 

Представляючи евристику як дисципліну, яка навчає математиків 

викладанню математики, дозволяє чіткіше та цікавіше проблематизувати 

різноманітні елементи математичної теорії для учнів та студентів і, при цьому, 

поглиблює розуміння педагогів предмету та особливостей математики, Пойа 

відкрив абсолютно новий обрій, поєднавши евристику та математику. Його праця 

стала ідеальним відображенням того, як евристика стає алгоритмом пояснення 

здобутків певної науки. Власне, змінюється сам підхід до неї, він стає більш 

системним, науковим. Покладаючи в основу процесу інтерпретації різноманітних 

математичних та логічних задач, Пойа демонструє, як саме евристика може не 

просто спростити оволодіння математикою, але, власне, відкриває для освітян 

принципово нові сфери знання. І хоча евристика не фігурує там як наука, а все ще 

залишається збіркою, перш за все, рекомендацій та методик, у «Як вирішувати 

задачу» вже чітко окреслюється компетенція цієї дисципліни. Отже, приблизно з 

цього моменту (середини ХХ-го століття) евристика визнається 

міждисциплінарною галуззю знання, яка дозволяє представити певні вже відомі 

знання у новій інтерпретації (через інші наукові напрямки досліджень), 

перетворити такі знання у доступні розумінню, та, що головніше, виробити нові 

стратегії мислення. Власне, саме завдяки напрацюванням Дьордя Пойа 
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знаходиться певне «виправдання» евристиці, чому за дві тисячі років вона майже 

не трансформувалася.  

Відзначимо, що поряд з іменами Больцано та Пойа необхідно вказувати й 

такі постаті як Імре Лакатос, Карл Поппер, Герберт Саймон. Інша справа, що це 

вже не є обов’язковим, оскільки, не дивлячись на евристичність їх теорій, саме 

евристикою вони не займалися, хоча на момент активності цих вчених така 

дисципліна існувала та визнавалася. Власне, тісне ув’язання евристики та 

філософії науки дозволило створити низку методів (напр. фальсифікаціонізм), які 

в суті своїй є евристичними. Нас же цікавить подальший розвиток системи в 

цілому, а не окремих її проявів. 

Говорячи про популяризацію евристики, не можна не згадати радянського 

письменника Генріха Альтшуллера (1926-1998), про якого вже писалося вище. 

Він створив евристичну систему ТРВЗ (Теорія розв’язку винахідницьких задач), 

перша робота датується 1956 роком: «Про психологію винахідницької 

творчості»). Сам Альтшуллер був винахідником-практиком, який за своє життя 

запатентував більше десяти винаходів (у тому числі скафандр високого рівня 

захисту, який використовувався у важкій промисловості), тому у строгому смислі 

його теорію визнавати науковою буде дещо неоднозначно. З іншого боку, вона 

мала максимально прикладний характер, використовуючи надбання логіки та 

психології, дозволяла крок за кроком щось винаходити. Зрозумівши, що 

технічний прогрес розвивається за певними законами, автор спробував їх 

встановити і, таким чином, визначити подальший рух думки винахідника, 

намагаючись усунути елемент випадковості з його діяльності. У результаті була 

створена система ТРІЗ, яка, хоча й не маючи чіткої методологічної бази, була 

досить ефективна. Вона дозволяла: 

А) спрогнозувати можливий розвиток певної технічної системи; 

Б) направити мислення людини у потрібному напрямку, зробити його системним, 

але не усуваючи елементу уяви; 
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В) створювати та удосконалювати творчих колективів, перед якими поставлена 

задача, підвищення ефективності їх праці за принципом «максимальна 

ефективність, мінімальні витрати»; 

Г) вирішувати творчі та винахідницькі задачі будь-якої складності, керуючись не 

тільки стихійним мисленням, але певними закономірностями та базовими 

принципами людської творчості.[80, с. 223] 

Як не парадоксально, але ідеї Альтшуллера після його смерті повторили 

тисячолітній шлях евристики: те, за що він критикував цю дисципліну, спіткало і 

його систему. Через нестрогість та відсутність конкретних методичних вказівок 

ТРІЗ була поглинута психологією та теорією і практикою маркетингу.  

Ще одна видатна постать, яка розвивала евристичну науку – Амос Тверськи 

(1937-1996) – ізраїльський вчений-когнітивіст, психолог, економіст. Його роботи 

у співавторстві із Деніелом Канеманом «Прийняття рішень в умовах 

невизначеності: правила та упередження» та «Прийняття рішень в умовах 

невизначеності: евристика та Баєс» - спроба пошуку певних моделей мислення та 

їх закономірностей. Зосередившись на так званих методах швидкої оцінки 

характеру даних, Тверськи намагався визначити, яким чином мислить людина в 

умовах невизначеності за умови, що їй потрібно швидко прийняти певне рішення. 

Разом із Канеманом вони створили систему скорочених евристичних процедур, 

які б систематизували випадковості у прийняті рішень.[163, pp. 263-292] Завдяки 

ідеям Тверського та Канемана, з’являється фокус на проблематиці випадковості та 

її сприйняття людським розумом. Виходячи з тези, що людина дуже часто 

недооцінює роль випадкових подій, приймаючи невигідні рішення, вчені 

спромоглися створити таку систему евристик, яка б спростила вибір і зробила б 

його обґрунтованим.  

Варто зазначити, що паралельно із розвитком евристики як теоретико-

пізнавальної дисципліни, що сполучала в собі ідеї традиційної та класичної 

логіки, психології, теорії пізнання, розвивалася евристика як частина computer 

science. Спочатку вона була лише відгалуженням: теоретики штучного інтелекту 

використовували термін «евристика» у розумінні алгоритму. Оскільки саме 
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евристика сконцентрована на методах творчого мислення, обійтись без неї було 

неможливо. У цьому плані піонерами комп’ютерної евристики можна вважати 

двох людей – Алана Тюринга (1912-1954) та Курта Гьоделя (1906-1978), які 

розвивали ідеї штучного інтелекту (ШІ). Власне, їх гіпотетичні ШІ – це дві 

системи, які є прототипами сучасних комп’ютерів як solving machine. 

Гьоделівська машина – це універсальний розв’язувач задач, який оптимізує та 

перебудовує запропоновану проблему. При цьому, ефективність гьоделівського 

ШІ досить відносна, оскільки у його основу покладена евристика перебору: така 

машина буде перебирати інтерпретації до того моменту, допоки не випливе така 

інтерпретація, що задовольнить поставлену задачу. Що цікаво, гьоделівська 

евристика – універсальна, вона не залежить від особливостей людського розуму, є 

зручною, але через це – не настільки ефективною саме для людини.  

Евристика Тюринга – принципово інша. Гіпотетична машина, яка також 

розв’язує поставлену задачу, розбиваючи її на елементарні логічні кроки, і не 

претендуючи на певну творчість (тобто створення принципово нового підходу до 

вирішення). Але при цьому така машина гіпотетично постійно проходить тест 

Тюринга, на базі якого визначається, чи є хтось людиною, або ж комп’ютером. 

Така машина цікава тим, що повністю враховує фактор соціального мислення 

(оскільки будь-яка творчість тісно споріднена із соціумом, в якому вона 

провадиться), але з іншого боку – дуже складно штучно відтворити те, що ми 

називаємо людським розумом, тобто дещо, що може створити ілюзію людяності. 

Власне, як це пророкують сучасні науковці, мета технологічного прогресу – 

створити андроїда, чий розум керувався би випадковістю, хаотичністю, яка 

властива творчій стороні нашого мислення, а не чітко закладеними алгоритмами, 

які елементу випадковості не допускають. 

Нарешті, ще одна область застосування евристики – аргументація. Це 

наймолодше серед усіх розгалужень евристичного знання, перші роботи 

з’являються на початку 2000-их років. Це перш за все робота Ніра Орена 

«Аргументативно підкріплена евристика для вирішення нормативного конфлікту» 

(«An Argumentation Inspired Heuristic for Resolving Normative Conflict») 
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(2008)[157], де евристика розуміється як метод аргументації на формальному рівні 

при аналізі конфліктів. Це дослідження Генрі Праккена, Реджиса Ріверетта, 

Антоніо Ротоло та Джованні Сартор – «Евристика в аргументації: теоретико-

ігровий підхід» («Heuristics in Argumentation: A Game-Theoretical Investigation») 

(2008) [39], це праця Фабріціо Макагно «Діалектичні та евристичні аргументи: 

припущення та тягар доказу»  («Dialectical and Heuristic Arguments: Presumptions 

and Burden of Proof») (2010) [152]. У цьому випадку евристика залучається для 

пошуку найбільш зручних, універсальних схем аргументації, які б дозволили 

оперувати, у тому числі, й недедуктивними аргументами. 

Той факт, що сучасна евристика як наука все ще продовжує своє становлення 

є втішним хоча б тому, що це збільшує шанси на її відповідність вимогам та 

потребам сьогодення. Складність визначення її меж і навіть базових понять тим 

не менш не стали на заваді її застосування. Ефективність евристичних прийомів 

підтверджена історичним досвідом філософів та науковців. Вже у давні часи люди 

зрозуміли, що варто приділяти увагу ефективності власного мислення, 

проникаючи у сферу достатньо нестабільну, але разом з тим – найважливішу для 

подальшого розвитку – сферу творчості. Сформована спочатку як інструмент, 

евристика поступово почала відвойовувати власне місце в системі наук, не маючи 

при цьому ані структури, ані наукової методології. У сфері наукової методології 

стосовно розуміння евристики більше уваги приділяється їй як методу та такій 

характеристиці наукової діяльності як евристичності. При цьому, віднести такі 

конструкти до конкретної науки неможливо: це не є суто психологія, суто 

філософія, суто логіка або математика. Евристика стала яскравим прикладом 

міждисциплінарності, ефективно розкривши свій потенціал у наш час.  

 Для цього дослідження однією з ключових тез є положення про те, що 

найближчою для евристики все ж є логіка, а не теорія пізнання або філософія, 

оскільки все частіше зустрічається підхід до евристики не як сукупності, 

наприклад, педагогічних прийомів, але як до набору правил, які в суті своїй 

ґрунтуються на логічних операціях. Але при цьому евристика дуже часто 
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використовує недедуктивні міркування, таким чином працюючи у тих сферах, де 

строго логічне доведення не буде таким вважатися. 

Важливо оцінити внесок евристики і до проблеми штучного інтелекту. 

Власне, без цієї дисципліни уявити створення самостійного інтелекту, який був би 

конкурентоспроможним щодо людського мислення, неможливо, оскільки 

ключовим для нашого мислення є можливість творити, а не працювати виключно 

із вже відомими даними. Знадобляться роки, щоб нарешті створити евристичні 

системи, що враховують випадковість, приймають факт вірогідності або 

включають до обґрунтованих систем припущення у якості строгих аргументів. 

Підводячи підсумок, можемо означити такі передумови формування 

евристики як області знань: 

1) У стародавній філософії існувала нагальна потреба у методі вирішення 

різноманітних задач, в першу чергу пов’язаних із науками, що почали 

формуватися (філософія, математика, логіка). Застосування евристики як 

інструменту навчання (Сократ) або спрощення пошуку рішень певних 

математичних задач (Папп Александрійський) дозволило виокремити її із 

філософії як хоч і не самостійний конструкт-науку, але вже як окреме поняття. 

2) Впродовж майже 13-ти сторічь евристика хоч і залишалася у тіні наук, але, 

разом з тим, активно використовувалася як методологія та частина загальної 

наукової парадигми. Вона була важливою передумовою для формування та 

розвитку різноманітних наукових течій, оскільки саме евристика опікується 

проблематикою наукового відкриття, а, отже, через призму евристичних методів 

науковці продукували нові ідеї та конструювали нові теорії. Тим не менш, 

потреби у евристиці як самостійній науці не існувало, оскільки було достатньо 

евристичних методів та настанов; саме тому поняття «евристика» зникає із 

філософських робіт, а сама евристика дещо розчиняється у масиві праць, 

присвячених логіці та теорії пізнання. 

3) Активізація досліджень, присвячених самій евристиці, відбувається у ХХ 

столітті в першу чергу завдяки появі міждисциплінарного підходу в науці. 

Потреба у перегляді старих наукових істин, пришвидшення прогресу та залучення 
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техніки до усіх сфер людської діяльності актуалізує саму евристику. Все частіше 

саме поняття «евристика» згадується різноманітними вченими (Пойа, 

Альтшуллер, Тверськи, Канеман, Орен та ін.). Багато уваги приділяється 

проблематиці творчого мислення: евристика стає одним з ключових напрямків 

дослідження проблем штучного інтелекту.  

 

 

1.2. Тлумачення поняття «евристика» у сучасній науці 

 

Навіть враховуючи вищеозначене, евристика все одно залишається все ще 

доволі химерним конструктом через відсутність не тільки чітких меж як наукової 

галузі, але й, власне, чіткого виокремлення зпоміж інших наук (як гуманітарних, 

так і точних). Це пояснюється в першу чергу складністю становлення самої 

евристики: як сукупність різноманітних методів вирішення певних проблем та 

питань, вона відома людству більш аніж дві тисячі років. За цей час евристика 

пройшла досить складний шлях, трансформуючись та змінюючись залежно від 

того, які задачі перед нею ставилися. Разом з тим, використання поняття 

«евристика» для позначення самостійної галузі науки носить дискусійний 

характер через те, що вона досі проходить період власного становлення. Це аж 

ніяк не означає її безпорадність, порівняно із іншими вже давно сформованими 

науками (логікою, математикою, філософією, психологією та ін.), а, скоріше, 

провокує відразу декілька питань: чому за настільки довгий проміжок часу 

евристика все ще не вважається наукою; що саме сьогодні можливо віднести до 

сфери евристики; імена яких науковців нерозривною пов’язані з цією 

дисципліною? Окрім того, нагальним залишається питання про трансформацію 

евристики з інструменту на галузь, тобто – коли саме евристика стає евристикою 

у сучасному її тлумаченні (галузь науки, що досліджує засади та умови процесу 

творчої діяльності)? 

Оскільки логіка опікується дослідженням структури міркувань людини та 

законів їх побудови, необхідно зазначити, що області логічного та евристичного 
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тісно пов’язані між собою. Якщо головна задача евристики – опікуватися творчим 

процесом вирішення певної задачі, то логіка спрямована на оцінку правильності 

побудови міркувань, що застосовуються в процесі, на аналіз істинності отриманих 

результатів при побудові формальної теорії та ін. Тим не менш, такого опису 

недостатньо, оскільки ані можливості евристики, ані можливості логіки цим не 

вичерпуються. 

Сьогодні більшість науковців, які зацікавлені у розвитку як власного 

наукового сектору, так і науки в цілому, все частіше ставлять питання про 

розробку нових не тільки практичних (прикладних) але й теоретичних методів. 

Звісно, жодна наука не може функціонувати відповідним чином без чіткої 

сформульованої методології, яка, з точки зору формального аналізу є структурно 

правильною. Але, в свою чергу, чи  можливо створити логічно обґрунтований 

науково-методологічний апарат без використання почасти слабких (у логічному 

розумінні) методів? Історія науки яскраво демонструє, що вчені майже завжди 

йшли шляхом спроб та помилок, шліфуючи той чи інший метод, послуговуючись, 

власне евристичною настановою: будь-які відкриття є проявом творчості, вони 

завжди привносять щось нове у нашу реальність або свідомість. Саме тому, якщо 

мова заходить про, наприклад, логіку науки, важливо говорити і про евристику. 

Таким чином, виникає потреба означити взаємозв’язки, що виникли між 

евристикою та логікою і, в результаті, виокремити найважливіші здобутки 

взаємодії цих наукових сфер. 

Визначення поняття «евристики» викликає складність через полісемічність 

самого слова. У вітчизняній літературі можливо зустріти такі визначення: 

1) Мисленнєвий процес, спрямований на пропонування нових ідей та 

гіпотез, на формулювання та розв’язання практичних і теоретико-

пізнавальних задач та проблем; логіка інтелектуальної діяльності, 

спрямована на пошук істини, на відкриття та винаходи; метод 

дослідження, що не має суворого логічного обґрунтування. [49, с. 9] 
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2) Сукупність методів дослідження, спрямованих на відкриття, пізнання 

нового, раніше невідомого. Наука, що вивчає процеси продуктивного 

творчого мислення. [17, с.336] 

3) Термін, яким позначають галузь знання про творчу діяльність, пов’язану 

із пошуками шляхів відкриття нового в судженнях, ідеях, способах 

діяння. [109, с.183] 

У свою чергу, зарубіжні дослідники пропонують такі визначення: 

1) Сукупність прийомів і методів, що полегшують та спрощують вирішення 

пізнавальних, конструктивних, практичних завдань. Евристикою 

називають також спеціальну наукову область, що вивчає специфіку 

творчої діяльності. Евристичні методи протиставляються рутинному, 

формальному перебору варіантів за заданими правилами. [39, с.36] 

2) Момент відкриття нового; методи, що застосовуються в процесі такого 

відкриття (евристичні методи); наука, що вивчає творчу діяльність; 

метод навчання (т.зв. сократичні бесіди). [108] 

3) Сукупність прийомів і методів, що забезпечують або полегшують 

вирішення пізнавальних конструктивних практичних завдань. У 

широкому  змісті евристикою називають наукову галузь, що  вивчає  

специфіку  творчої  діяльності.  Логічною  основою евристичних методів 

є недедуктивний (правдоподібний) вивід: за аналогією, з окремих 

випадків й ін. [78, с.22] 

4) Сукупність способів отримання нових ідей з будь-чого. [127, p.52] 

5) Сукупність методів вирішення задач [82, с.131-132] 

6) Процес або метод, що уможливлює відкриття або дослідження чогось для 

людини [158] 

Окрім того, деінде можливо зустріти й термін «евристики», тобто сукупність 

окремих евристик. У цьому випадку йде мова про сформовану методологію 

(евристика доступності,  евристика репрезентативності (А. Тверський, Д. 

Канеман), криміналістична евристика (Г. Зорін), евристика Аронсона (Е. 

Аронсон), симулятивна евристика (К. Фідлер) й ін.), яка дозволяє вирішити 
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поставлену задачу. Це дозволяє говорити про інструментальну інтенцію, тобто, 

перш за все, суто практичне спрямування методу.  

Таким чином, множина запропонованих інтерпретацій дозволяє виокремити 

три основних тлумачення евристики: 

 Область наукового знання, що досліджує засади та умови процесу 

творчої діяльності; 

 Сукупність методів ведення творчої діяльності з метою генерації 

нового знання; 

 Сукупність правил організації креативної активності, 

до яких додається окреме поняття «евристика» у інструментальному значенні. 

Виходячи з такого бачення, можливо окреслити основні взаємозв’язки евристики 

та логіки. 

Найбільшого уточнення, з точки зору автора, потребує тлумачення евристики 

саме як галузі наукового знання, оскільки на сучасному етапі розвитку її як науки 

все ще не існує, по-перше, через складність систематизації творчого процесу 

людини, і, по-друге, через вкрай міждисциплінарний характер евристики; для 

успішного функціонування вона залучає здобутки філософії, логіки, математики, 

психології та низки профільних дисциплін. Оскільки логіку також цікавить 

форми, методи, законі інтелектуальної діяльності людини, беззаперечним є той 

факт, що і евристика, і логіка мають на меті вирішити схожу задачу – як саме 

мислить людина? Для логіки ключовим є дослідження способів виводу істинного 

знання, пошук методів побудови правильних міркувань, аналіз структури 

обґрунтування, тощо. У свою чергу, евристика зазвичай торкається проблеми 

методів та способів отримання нового знання, використовуючи такі ж форми його 

представлення, щоб в майбутньому перетворювати це нове знання на наукове. Її 

задачу досить влучно сформулював філософ науки К. Поппер у праці «Логіці 

наукового дослідження»: «Не потрібно багато думати, щоб зрозуміти, що 

більшість питань, пов’язаних із ростом нашого знання, з необхідністю виходять за 

рамки будь-якого дослідження, яке обмежено розглядом буденного знання як 

протилежного знанню науковому. Найважливіший спосіб росту буденного знання 
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полягає саме у перетворенні його у наукове знання. [50, С.39]. Щоб такі 

намагання були успішними, у якості обґрунтовуючої методології евристика 

застосовує весь доступний інструментарій логіки, як формальної, так і 

неформальної. Саме тому, в рамках дисертаційного дослідження евристика 

вважається  напрямом дослідження, а не наукою. 

Запропоноване вище значення (сукупність методів ведення творчої 

діяльності з метою генерації нового знання) є найбільш вживаним, оскільки у 

більшості наукових статей зустрічаються слова «евристика», «евристики», 

«евристичний» саме у значенні методу. Це, в свою чергу, актуалізує питання 

розрізнення «логік» та «евристик». Так, задачу «логіки наукового дослідження» 

той же Поппер тлумачить як «логічний аналіз цієї процедури, тобто  аналіз 

методу емпіричних наук». Окрім того, сама логіка у цьому словосполученні може 

тлумачитися як сукупність методів обґрунтування та перевірки певної теорії, які 

уможливлюють логічну вивідність знання. При цьому, «евристика наукового 

дослідження» може означати сукупність методів побудови теорії. Принципова 

різниця між логіками та евристиками полягає у тому, що евристика будь-якого 

дослідження не може вважатися строгою, її мета – отримання нового знання 

взагалі, а не його перевірку на відповідність законам логіки. Це, очевидно, 

прерогатива вже саме логічних досліджень. Хоча, з іншого боку, важко уявити, 

що логіка наукового дослідження може бути побудована без залучення евристики. 

Це яскраво демонструє визначення, яке подає відомий філософ та методолог 

науки В. Н. Садовський (саме под. його редакцією вийшли перші переклади робіт 

К. Поппера): «центральні її (логіки науки) проблеми концентруються навколо 

побудов теоретичних, формальних – в ідеалі формалізованих моделей наукового 

знання… … У логіці науки іноді виділяється особлива область – логіка наукового 

дослідження, у якій основний акцент робиться на аналізі динамічної, 

процесуальної сторони наукової творчості». [79]. Тут дуже важливо означити, що 

й досі в науці зустрічається підхід, коли евристику вважають у певному розумінні 

частиною логіки науки (такий підхід буде проаналізовано у наступному 

параграфі), тобто, типовою її частиною, яку можна не виокремлювати. Але 
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вищенаведене визначення у контексті цього дослідження актуалізує розрізнення 

евристики та логіки наукового дослідження. Власне, евристика тут передує логіці, 

вона виступає ґрунтом для подальших розробок, відповідаючи за динамічність та 

процесуальність (здатність безперервно змінюватися, послідовно змінюватися) 

науки. Логіка же опікується строгістю цього процесу, його науковістю. 

Щоб чіткіше означити, як саме розрізнюються логіка та евристика, необхідно 

звернутися ще до одного терміну, який тільки на сучасному етапі розвитку науки 

(ХХ-ХХІ ст.) починає зустрічатися у літературі. Мова йде про евристичність. 

Саме про неї писав К. Поппер, коли вказував на те, що наукова теорія «повинна 

вести до передбачення явищ» [50, с. 402-403]; евристичність – її 

«передбачувальна» сила. В іншому формулюванні евристичність – це потенція 

знання до подальшого росту. Необхідно означити, що сама евристичність – це 

властивість, оскільки це поняття набуває змісту, лише вживаючись у зв’язці з 

поняттями «знання», «гіпотеза», «наукова теорія», «ідея». У сучасній літературі 

такий термін трапляється нечасто, що пояснюється все ще скептичним 

ставленням до евристики через відсутність чітко сформульованого наукового-

методологічного базису. Та насправді це аж ніяк не є певним застереженням до 

невживання поняття «евристичність», навпаки – воно яскраво відображає його 

суть. 

У процесі обґрунтування певної наукової теорії вчений приречений 

зіткнутися із новим, ще незрозумілим для нього знанням, яке є результатом 

наукових пошуків, а також продукувати своє (нове) бачення певної проблеми. 

Власне, здатність теорії продукувати таке знання і назвемо евристичністю. Це є 

певною точкою відліку, в якій чітко можна означити, де закінчується вже 

осягнене, пізнане і розпочинається нове, неопрацьоване. Евристичність теорії 

неможливо якимось чином «прищепити» дослідженню штучно. Тоді постає 

питання, як саме необхідно будувати теорію, щоб вона не втратила свою 

евристичність? 

Щоб відповісти на це, є сенс поставити таке питання: а яким чином взагалі 

можна побудувати доведення, щоб воно було науковим? Відповідь очевидна: 
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доведення певного положення повинно ґрунтуватися на положеннях, істинність 

яких вже була встановлена раніше. При цьому зазвичай використовується 

дедуктивний метод (оскільки він є логічно строгим, на відміну від індукції, за 

допомогою дедукції можливо отримати істинні висновки). Якщо сама процедура 

доведення виконана вірно, а факти, які виступають у якості складових положень 

теорії, є істинними, то й отримана теорія отримає статус доведеної. 

З іншого боку, а чи існує така ситуація, коли науковець має лише певні 

розрізненні дані, частина з яких не перевірена, частину – взагалі не можна 

перевірити? Вона не просто існує, це є нормою для розвитку науки: пізнання та 

опрацювання нового. Один з варіантів, як зберегти науковість (і, таким чином, 

евристичність) теорії, пропонує Дьордь Пойа у «Як вирішити задачу». Чітко 

розділяючи ідею створення плану вирішення певної задачі та його виконання, 

автор підводить до думки, що й сам процес роботи може ґрунтуватися на різних 

принципах і методах. «У процесі пошуку кінцевого та строгого ланцюжку 

міркувань ми можемо використовувати тимчасові і всього лише правдоподібні 

міркування так, як ми використовуємо риштування, щоб підтримувати міст у 

процесі його зведення. Але коли будівництво вже достатньо далеко просунулося, 

риштування прибираються, а міст продовжує стояти вже сам по собі. Отже, коли 

вирішення задачі просунулося достатньо далеко, тимчасові та правдоподібні 

міркування прибираються, а результат знаходить опору в ідеальних у своїй 

строгості умовиводах». [82, c.128] 

Якщо на рівні теорії різниця між евристикою та логікою як галузями знання 

вже  вимальовується, то питання про їх розрізнення у прикладному полі все одно 

залишається відкритим: де при побудові міркування закінчується евристичне та 

починається логічне? Чи взагалі можливе коректне розведення таких методологій 

на практиці? Відповіді на ці питання можливо отримати, рухаючись в рамках саме 

міждисциплінарного дослідження. Тому, для початку, звернемося до 

методологічного апарату евристики: що саме вона пропонує науковцю для 

вибудови міркування? 
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Рафаєль Марті, професор кафедри статистики та дослідження операцій 

університету Валенсії, редактор журналу «Journal of Heuristics», зазначає, що 

взагалі опис методів евристики викликає проблему у будь-якого дослідника через, 

перш за все, їх багатоманітність та варіативність. Справа в тому, що деякі методи 

можливо застосовувати лише у окремих випадках, які зовсім не завжди мають 

ґрунтовне значення для науки в цілому. Тим не менш, він приводить п’ять 

базових груп методів, кожна з яких об’єднує окремі евристики: 

1) Методи декомпозиції (виділення у проблемі підпроблем, які, почасти, 

простіше вирішити окремо); 

2) Індуктивні методи (реалізація таких методів полягає в узагальненні окремих 

випадків до загальної проблеми. У цьому випадку, певні властивості або 

якості підпроблем можуть переноситися на загал); 

3) Редукційні методи (класичне «лезо Оккама». Якщо множина можливих 

вирішень проблеми надто велика, є сенс зменшити кількість таких 

вирішень, спрощуючи проблему. Ризик застосування таких методів полягає 

в тому, що іноді науковець «зрізає» найбільш оптимальне вирішення на 

користь більш ускладненого); 

4) Конструктивні методи (побудова множини вирішень проблеми чітко крок за 

кроком. У цьому випадку іде відсилка до комбінаторики, тобто на меті 

евристики є визначення найбільш вдалого вибору на кожному кроці); 

5) Методи локального пошуку (у цьому випадку застосовується протилежний 

рух. Можливе рішення певної проблеми досліджується на предмет його 

удосконалення. Кожен крок вирішення аналізується на предмет наявності 

більш цінного (ефективного), і, якщо це можливо, менш ефективне 

вирішення замінюється на більш ефективне). [153, p.18-19] 

Більшість таких методів, особливо в поєднанні із формалізацією, широко 

застосовуються як у формальній, так і в неформальній логіці. Очевидно, що у 

випадку побудови міркування чітке розведення поля логічного і евристичного 

провести неможливо. Навіть на суто методологічному рівні проявляються 

паралелі між логічними і евристичними методами. Логіка, почасти, використовує 
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евристику для, наприклад, перевірки різноманітних версій в юридичній логіці за 

допомогою синтаксичного аналізу, евристика, в свою чергу, може і залучає 

формальний метод для реалізації редукційного методу, зводячи великі масиви 

даних до коротких, але інформаційно цінних схем міркувань, які дозволяють 

подолати недоліки природньої мови, оскільки вона ускладнює роботу з аналізом 

самої мови. 

Якщо ж мова йде про обґрунтування, потрібно зазначити, що для логіки 

ключовою властивістю обґрунтованого знання є його вивідність, яка уможливлює 

застосування до такого обґрунтування оцінки правильності структури 

обґрунтування та відповідності законам логіки. . Евристичне обґрунтування на 

істинність не претендує, знання, що отримане таким шляхом може бути лише 

гідним віри. 

Отже, можна підвести підсумок. Якщо мова йде про логіку та евристику у 

значенні інструменту, методу, то можна стверджувати, що на етапі побудови 

міркування рівноцінно використовується і логіка, і евристика, які іноді взагалі не 

можна чітко розводити на такі групи, доцільніше вважати їх логіко-

евристичними. На етапі аналізу міркування логіка домінує, оскільки 

актуалізується питання дотримання законів логіки у отриманій побудові. 

Евристика в цьому випадку може застосовуватися лише як допоміжний 

інструмент, який дозволяє спростити аналіз, або навпаки – розширити множину 

аналізованих даних.  

Нарешті, варто звернути увагу на третє визначення евристики – як 

сукупності правил організації креативної активності. Це визначення видається 

надто розпливчастим, оскільки на практиці така «сукупність правил» зводиться 

більше до теорія пізнання, психології та когнітивістики. Сюди ж відноситься і 

педагогіка, оскільки саме для неї ключовим поняттям є правила організації. Вони, 

в свою чергу, визначають методики навчання та передачі знань, уможливлюють 

відношення «вчитель-учень» (у найширшому розумінні обох слів).  

Таке визначення відкриває ще одну царину спільних зв’язків логіки та 

евристики (та, загалом, будь-якої науки), оскільки саме завдяки евристиці логіка 
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продовжує розвиватися. Створення нестандартних теорій, перегляд вже чітко 

обґрунтованих ідей, реорганізація теоретичних надбань в рамках обраної науки – 

у кожному випадку реалізація інтенції вченого щодо привнесення нового до науки 

логіки неможлива без використання інструментарію евристики. Не дивлячись на 

оманливу синонімічність, евристика жодним чином не виступає як, почасти, 

філософія або методологія науки (в т.ч. логіки), вона виступає скоріше 

ініціатором трансформації окремих теорій чи навіть ґрунтовних підвалин логіки 

взагалі. Для прикладу, виникнення некласичної логіки було спричинене саме 

евристичним пошуком нових можливостей аналізу невирішуваних на той момент 

проблем класичної логіки, наприклад, з аналізом міркувань щодо майбутнього. 

Отже, можливо відзначити, що для логіки евристика залишається в першу 

чергу додатковим інструментом, який дозволяє розширити як теоретичну частину 

науки (в тому числі – і методологію), так і практичну. Але найбільш повно внесок 

евристики в логічну царину можливо оцінити, долучивши інші дисципліни, які 

вважаються частиною логічного циклу: теорію аргументації, риторику, еристику. 

В першу чергу, це стосується питання самої аргументації. 

Генрі Праккен писав, що структура аргументації повинна включати чотири 

рівні: 

- Логічний рівень, який дозволяє репрезентувати базові концепти (напр.: 

факти універсуму). Зазвичай цей рівень будується за допомогою 

немонотонних логік; 

- Діалектичний рівень, який включає специфічні властивості аргументу як 

структурної одиниці аргументції, наприклад, його сила або слабкість щодо 

інших аргументів; 

- Процедурний рівень  обумовлює, яким саме чином аргумент буде 

реалізовано. Почасти, такою процедурою виступають діалогові ігри; 

- Евристичний рівень є залежним від вищеописаних рівнів аргументації, але 

не є менш важливим, оскільки  він надає аргументативній системи 

життєздатності. На евристичному рівні визначається, який аргумент обрати 



37 
 

наступним, як саме оцінити контраргумент, яку стратегію краще обрати. 

[162, p.344] 

Більшість сучасних досліджень в рамках теорії аргументації спрямовані в 

першу чергу на аналіз логічного, діалектичного та процедурного рівнів, оскільки 

вони дозволяють будувати строгу аргументацію, яка не є внутрішньо 

суперечливою, аргументи якої витримують контраргументацію, а процедурна 

реалізація такої аргументації виконується відповідно до встановлених норм. Але 

питання евристичного рівня аргументації чомусь залишається поза колом 

зацікавленості сучасних логіків. Це можливо пояснити, як мінімум, 

розпливчастим характером самої евристики, про що вже йшлося вище. Тим не 

менш, саме від евристики залежить реалізація аргументації на практиці. Оскільки 

процедурний рівень визначає спосіб побудови аргументації, він аж ніяк не 

впливає на учасників аргументативної діяльності. Виключити з аргументативної 

діяльності, власне, аргументатора або реципієнта аргументації здається 

абсурдним; це знищує головну ідею аргументації – переконати опонента у 

чомусь.  

Теза про те, що без евристики логіка та теорія аргументації постають як суто 

обґрунтовуючі дисципліни, видається надто вже претензійною, але вона має сенс. 

Обидві галузі успішно описують можливості застосування того чи іншого 

аргументу, але залишають відкритим питання чому, оскільки змістовна частина 

аргументації може покладатися на психологію учасника аргументативної 

діяльності: його інтенції, бажання, соціальна, політична роль і т.і. Ці фактори 

виносяться як тло аргументації, вони враховуються як очевидні. Тим не менш, 

дуже багато питань виникає щодо, наприклад, обирання стратегії реалізації 

аргументації, і без евристики така стратегія не буде мати практичної цінності. 

Важливо відзначити, що і у цьому випадку є певні тонкощі у тлумаченні 

поняття «евристика». У зарубіжній традиції, де евристика на сучасному етапі 

розвитку науки є в першу чергу частиною computer science, може розумітися як а) 

стратегія найбільш ефективного способу вирішення проблеми, б) методи 

вирішення проблеми взагалі (див. вище). Це, таким чином, дозволяє говорити ще 
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про одну характеристику, ефективність аргументації, яка залежить, знов таки і від 

множини використаних евристик (методів), і від евристики як способу організації 

та реалізації креативного потенціалу. Евристика, отже, бере на себе важливу 

функцію суб’єктної ефективності аргументації, тобто, наскільки запропонована 

аргументація може ефективно реалізовуватися конкретним суб’єктом.  

Нарешті, ще один внесок евристики до теорії аргументації проявляється у 

застосуванні різноманітних недедуктивних міркувань як аргументу при побудові 

аргументації. Очевидно, що з точки зору багатьох аргументативних теорій, які 

побудовані на ідеї чіткого протоколу аргументації, використання такого роду 

аргументів не є прийнятним. Так, наприклад, метод екстраполяції (переносу 

відомого знання на невідомі випадки) неможливо вважати раціонально 

прийнятним; він суперечить власне ідеї комунікативної раціональності, яка 

покладена в основу ідеї раціональності аргументації (чіткість, ясність, 

однозначність, достовірність і т.і.). Але, з іншого боку, евристика відкриває 

широкі можливості для побудови діалогу принципово іншого типу – вільного, 

необмеженого. 

Є сенс, в цьому контексті, говорити і про евристичний аргумент, що постає 

особливою формою аргументу,  він формулюється на базі правдоподібного 

знання, отриманого шляхом реалізації творчого потенціалу людини. Звісно, таке 

визначення є розмитим, оскільки досить важко охопити усю сферу людської 

творчості. У якості інструменту для створення евристичного аргументу можуть 

виступати будь-які способи пізнання та рефлексії, а його головною 

характеристикою отже стає «корисність», тобто застосовність. Яскравим 

прикладом такого типу аргументу можна вважати лезо Оккама, яке виступає 

важливим методологічним принципом, дозволяючи редукувати зайві гіпотези або 

припущення. При цьому сам принцип леза Оккама залишається презумпцією, але 

не аксіомою. Застосування евристичного аргументу дозволяє створити динамічну 

систему, за якої аргументація може трансформуватися, набуваючи тієї форми, яку 

потребує автор. Таким чином, такий аргумент є ситуативним, а отже розширює 

можливості стратегічного маневрування учасників аргументативного процесу. І. 
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Лакатос у роботі «Доведення та спростування» писав: «Дедуктивістський стиль 

позбавляє понять, що були породжені доведеннями, їх попередньої історії, 

трактує їх як народжені з «вакууму», штучним та авторитарним шляхом. Він 

замовчує глобальні контрприклади, що ведуть до їх відкриття. Евристичний 

стиль, навпаки, підкреслює саме вказані фактори. Він акцентує на проблемній 

ситуації: він рельєфно представляє «логіку», завдяки якій народилося нове 

поняття» [63, c.210-211]. 

Можливо оцінити і найважливішу властивість евристичного аргументу – він 

народжується безпосередньо з впорядкованого хаосу людського мислення, його 

застосування спрямоване на невід’ємну характеристику результативної 

аргументації – її ефективність. Прецедент, реінтеграція, організмічна імітація 

(Тойнбі яскраво продемонстрував її застосовність), псевдоморфізація – це 

неповний список методів, які дозволяють докорінно змінити процес 

аргументування певного твердження і, як наслідок, уможливлюють «живу» 

аргументацію. 

Таким чином, виходячи з ідеї про інструментальність евристики, вона постає 

зручним засобом не тільки для вирішення задач, для яких недостатньо логічно 

строгих методів. Вона є необхідною умовою і розширення логічної знання в 

цілому, оскільки підтримує евристичний потенціал логіки як науки, провокуючи 

нові питання та потребу у пошуку відповідей на них. 

У випадку, якщо дійсно виникне потреба у чіткому означенні меж, предмету, 

об’єкту, методології евристики, вона успішно зможе залучити засади логіки для 

означення таких елементів. Враховуючи поширеність міждисциплінарного 

підходу на сучасному етапі розвитку науки в цілому, такий шлях демаркації 

евристики щодо інших галузей, які опікуються проблематикою людського 

мислення є найбільш коректним. Отже, евристика як наука буде опікуватися в 

першу чергу творчим, хаотичним, ситуативним мисленням людини, яке зовсім не 

завжди може бути впорядковано згідно чітким законам логіки. 

Як множина методів евристика найбільш повно розкриває себе у побудові та 

аналізі аргументації, оскільки ця сфера торкається, знов таки, ситуативного 
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мислення людини, а отже зовсім не завжди може відповідати чітко встановленим 

правилам та законам. Використання конкретних евристик дозволяє надати 

аргументативним теоріям більшої життєздатності, а також розширити поле 

стратегічного маневрування для учасників аргументативної діяльності. Окрім 

того, враховуючи постійну динаміку розвитку сучасної теорії аргументації, внесок 

евристики є беззаперечно корисним і щодо вироблення нових прийомів та 

переосмислення вже чітко встановлених. 

У підсумку варто зазначити, що провадження чіткого та ясного розуміння 

терміну «евристика» важливо і для становлення евристики як науки, і для 

переосмислення наукового дискурсу в цілому. Відсутність єдиної згоди щодо 

термінології заплутує, призводить до невірного витлумачення тих чи інших ідей. 

Запропоновані тлумачення ні в якому разі не вважаються «істиною в останній 

інстанції», вони є лише пропозицією для інших дослідників щодо того, як саме 

можна послуговуватися цим терміном.  

Нарешті, спроба витлумачити поняття «евристика» є герменевтичною 

операцією. Вона в своїй суті вже сама є евристичною, оскільки дозволяє 

переосмислити вже відомі дані і, таким чином, реінтерпретувати вже зрозумілі 

речі інакше. Особливо це актуально у дослідженнях, пов’язаних із штучним 

інтелектом: ця проблематика є дуже молодою в порівнянні із загальними 

філософськими проблемами. Тому і актуалізація звичних речей (як, наприклад, 

визначення евристики як частини виключно педагогіки або ж як методу пошуку) 

дозволяє інакше відповідати на поставленні запитання. Відомий філолог, 

дослідник мови літератури, Віктор Грігорьєв взагалі вважав, що евристика стає 

новим виміром мови: «якщо ж ми, маючи на увазі перш за все лінгвосеміотичний 

план, звернемося до сем-співзначень у «ідейно-естетичному» та «квазімовному», 

то сьогодні, враховуючи вказаний принцип, мова могла б іти і повинна би була 

ідти, без ілюзій та перебільшень, про концептуальне зрушення до нової 

парадигми, яке впевнено назрівало не тільки в мовному мистецтві, але і в 

лінгвістиці та філології – про повноправне визнання потрібного усій культурі (її 

практикам та теоріям) четвертого, так би мовити, всеохоплюючого та 
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всепроникного, естетично-евристичного виміру мови. Заради небезкорисної 

симетрії з трьома загальноприйнятими іпостасними «-тиками» - семантикою, 

синтактикою та прагматикою – вдамося тепер до терміну, здається, більш 

влучного як назва цього виміру, аніж щось «позамовне», актуалізуючи не нове і 

для філології слово «евристика». [26] 

Підводячи підсумок, зазначимо, що дуже важливо провадити різницю між 

різними витлумаченнями поняття «евристика», оскільки кожне таке витлумачення 

є окремим напрямком дослідження. Нагадаємо, що евристику можна визначити 

як: 

 Галузь наукового знання, що досліджує засади та умови процесу 

творчої діяльності; 

 Сукупність методів ведення творчої діяльності з метою генерації 

нового знання; 

 Сукупність правил організації креативної активності. 

Таким чином, можна говорити про евристику як напрямок дослідження, про 

евристику як методологію та евристику як спосіб мислення. Разом з тим, це не 

вичерпує усіх можливостей евристики. Для підкреслення ролі евристики як 

підтримуючої методології для діяльності будь-якої науки увводиться поняття 

«евристичність» - тобто потенція знання до зростання. Евристичність постає як 

одна з ключових характеристик для будь-якої з наук, про що пишуть і Дьордь 

Пойа, і Карл Поппер. Аналізуючи, чим є евристичний метод, припускаємо, що 

існує тісний зв’язок евристики та логіки, оскільки обидва напрямки досліджень 

спрямовані на аналіз принципів та закономірностей мислення людини. Але якщо 

для логіки як науки метою є визначення засад форм правильного мислення, то 

евристика спрямована на визначення засад творчого мислення. 

Зазначимо, що такий аналіз є дещо поверхневим, оскільки у цьому випадку 

йшла мова про співвідношення евристики та логіки як галузей наукового знання. 

Інша справа, що обидва слова (і «логіка», і «евристика») є полісемічними, тому 

відразу виникає і плутанина щодо їх співвідношеня. Саме тому видається 

влучним провести аналіз співвідношення окремих визначень логіки, щоб ясніше 
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відчувати та розуміти, чим є і чим не є евристика. До того ж, це дозволить 

говорити і про її міждисциплінарні межі.  

  

 

1.3. Співвідношення понять «логіка», «логіка науки», «формальна логіка», 

«неформальна логіка» та «евристика» 

 

Аналізуючи поняття «евристика» та «логіка», не можна не помітити схожу 

складність у їх інтерпретації як окремих понять, так і їх співвідношення. Справа в 

тому, що хоча існує вдосталь різноманітних підходів у витлумаченні поняття 

«евристика», що були наведені у попередньому параграфі, все одно, 

використовувати виключно одне визначення неможливо через його 

багатозначність. Така ж проблема виявляється і при використанні поняття 

«логіка», хоча тут, звісно, визначеності трохи більше, оскільки логіка змогла 

подолати бар’єр «зручного інструменту» і стати не тільки самостійною наукою, 

але обширною цариною знань, яка залишається дотичною до більшості сучасних 

дисциплін, наук чи окремих методів. Евристика ж, як вже зазначалося, 

залишається скоріше областю знань та міждисциплінарним напрямком 

досліджень, поки її неможливо визнати окремою наукою. Це ж стосується і її 

визначення; саме тому нам видається слушним порівняти окремі визначення 

логіки та евристики з метою окреслення меж евристики по відношенню до логіки. 

Виникає досить сильна плутанина у визначенні місця евристики, яка стосується 

мислення людини, у сфері психології та логіки, які також опікуються 

дослідженням цього явища. Оскільки, на нашу думку, психологія все ж апелює 

більше до змістовного аспекту мислення, а для цього дослідження ключовим є 

пошук закономірностей та умов творчого мислення, логіку можна вважати 

базисною наукою для евристики. Саме тому аналіз співвідношення основних 

визначень логіки та евристики дозволяє краще зрозуміти і місце евристики в полі 

дисциплін логічного циклу. Вище вже були окреслені загальні напрямки аналізу 

такого співвідношення. 
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Перший термін, з якого необхідно почати, це – логіка як наука. Визначення 

логіки, яке подається зазвичай під час викладання цього предмету у вищих 

навчальних закладах, вже відшліфоване часом і є досить зрозумілим у всій своїй 

повноті як студентам, так і викладачам.  

«Логіка – це наука, яка вивчає форми, схеми, структури міркувань людей» [112, с. 

10];  

«Логіка – це філософська наука про форми, в яких протікає людське мислення, і 

про закони, яким воно підпорядковується»; 

«Логіка – це наука про форми, закони та методи пізнання об’єктивного світу на 

ступені абстрактного мислення, а також про мову як засіб такого пізнання»; 

«Логіка – це наука про закони та форми правильного мислення»; [57. с. 15] 

«Логіка – особлива наука про мислення. Вона виникла ще в античності. Історія 

логіки нараховує близько двох з половиною тисяч років. Раніше логіки виникли, 

мабуть, тільки математика, філософія й теорія аргументації, що називався в 

стародавності "риторикою"». [41. с. 8] 

«Логіка – напрям дослідження, що вивчає математичні властивості штучних, 

формальних мов»; 

«Інша дисципліна, яку також називають «логіка», працює з деякими правильними 

засновками та правильному виводі, що на них базований»; 

«Третя концепція логіки визначає логіку як вчення про особливий вид істин або 

фактів: логічні істини або факти». [169]. 

Помітно, що всі ці визначення сходяться в одній точці: логіка є наукою, що 

вивчає форми та схеми мислення людей з метою виокремлення основних 

закономірностей реалізації такого мислення та, як результат, визначення форм 

правильного мислення. Важливо зазначити, що яке б ми не дали визначення логіці 

як науки, все одно необхідно визнати: логіка має об’єкт та предмет дослідження, 

власну методологію, основні закони та норми. Вище вже йшла мова, що 

евристика такого досягти не змогла, хоча її історія така ж давня та насичена, як і 

історія логіки. Разом з тим, досі евристика не може бути визнана наукою, оскільки 

неможливо означити такі ж чіткі рамки. Н. Карамишева, подаючи різноманітні 
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визначення евристики, пише: «Евристика – це наука (теорія), яка вивчає 

особливості творчого мислення, методологію здобуття нового знання в різних 

сферах пізнавальної діяльності, методи розв’язання задач та вирішення проблем, 

що не задані чітким алгоритмом» [49, с. 10]. Вважаємо доречним зазначити, що 

слово «наука» тут вжито дійсно досить сміливо, можливо, саме тому автор подає 

у дужках термін «теорія», який видається набагато більш влучним. Логіка як 

теорія розвивалася і продовжує бурхливо розвиватися, постійно 

трансформуючись та видозмінюючись. Логіка як наука – це вже сформований 

конструкт, відкритий для нових ідей і течій. Але вони із логіки як теорії 

потрапляють в логіку як науку лише після перевірки часом та науковою 

спільнотою. Схоже, що саме через такий підхід можна розглядати евристику. 

Вона є міждисциплінарною теорією, що народжується на межі логіки і теорії 

пізнання (можна згодитися, що методологія здобуття нового знання є цариною 

теорії пізнання, а методи розв’язання задач – це компетенція логіки), допоки не 

має чіткого об’єкту/предмету, її методологія також поки не прописана. Але, разом 

з тим, евристика на це може претендувати, оскільки має чітке спрямування 

досліджень: її цікавлять засади творчого мислення людини, на відміну від логіки 

чи теорії пізнання, які не розрізнюють творче мислення та, наприклад, побутове, 

яке не породжує нового знання.   

Ще одне визначення – логіка як навчальна дисципліна. Традиційно в 

українських вишах цей предмет викладається майже на усіх факультетах 

(незалежно від того, це факультети гуманітарного, суспільного, природничого чи 

іншого спрямування). В основному викладається традиційна (аристотелівська) 

логіка із елементами класичної. Для факультетів із точними науками логіку 

спрямовують у сферу математики, для факультетів філософського спрямування 

долучають не тільки традиційну та класичну логіку, але і некласичну. В цьому 

випадку евристика стає в першу чергу інструментом для ефективного навчання 

студентів та, водночас, для такої ж ефективної модернізації учбових курсів 

викладачів. Говоримо, очевидно, про педагогічну, або як її ще називають, 

дидактичну евристику.  Її можна визначити «як одну з гілок евристики, яка вивчає 
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принципові закономірності дидактичного ініціювання та системної організації 

евристичної діяльності усіх, хто включений у процес навчання, у контрольованій 

педагогом взаємодії, і реалізує їх у загальній та професіональній освіті із 

застосуванням системи проблемних задач (імітація наукової творчості у 

проблемно-евристичному навчанні) для цілеспрямованного розвитку на цій основі 

екстраполяційних якостей їх інтелекту». [18, с.161-163] Виступаючи, таким 

чином, методологією навчальної дисципліни, евристика дуже тісно взаємодіє із 

логікою, оскільки та вимагає творчого підходу і при зміні рівнів абстрагування, 

наприклад, під час аналізу понять, і при перевірці тих чи інших схем міркувань з 

допомогою формального методу. Студент, який мислить евристично, швидше 

може оволодіти логічним апаратом та зрозуміти основні закони логіки для 

подальшого оперування ними. Не менш важлива евристика і для викладача, 

оскільки той (якщо має намір підтримувати актуальність та відповідність 

учбового курсу сучасним реаліям як в науці, так, зокрема, в освіті, і, в цілому, в 

суспільстві. Відхід від стандартних методів викладання та використання 

різноманітних евристик (як окремих методів чи підходів) у вирішення не менш 

різноманітних задач, дозволяє викладачу постійно провадити модернізацію 

власного курсу і, при цьому, зберігати стабільний інтерес збоку студентів. Це 

особливо актуально для логіки на нефілософських факультетах, де викликати 

цікавість до теоретичного базису логічного знання досить складно, оскільки 

студенти не завжди мають уявлення, як саме можна здобуті знання використати 

на практиці. Не потрібно змінювати теоретичний аспект, можна скоректувати 

практичний. Формування нестандартних ситуацій, провокуючих студента 

мислити та використовувати всі знання, що він отримав в рамках викладеного 

матеріалу, дозволяє передати «першість» самому студенту. Він сам для себе 

вирішить, що саме  з курсу можна використовувати саме йому, достатньо задіяти 

його творчу свідомість. 

Евристичним, отже, викладання логіки стає у тому випадку, коли викладач 

лише проблематизує ідею застосування такої дисципліни на практиці. Наприклад, 

ефективним при опрацюванні базових понять логічної семіотики виявився метод 
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мовних ігор, про який писав ще Вітгенштейн, називаючи мовною грою «весь 

процес використання слів у мові». [19] Студентам пропонується створити 

короткий сценарій щодо будь-якого предмету. Обираючи певне словосполучення, 

студент повинен змінювати слова, але так, щоб вони були співзвучні оригіналу. 

Генеруючи нові сюжети, студенти можуть при, наприклад, збереженні 

синтаксичних структур повністю трансформувати рівень семантичний або навіть 

прагматичний. В результаті, студент сам інкорпорує логічну семіотику у базис 

власного професійного знання, вирішуючи для себе, що саме йому стане у нагоді. 

Така евристика будується на явищі асиметричного дуалізму мовного знаку. 

«Позначник (звучання) і позначуване (функція) постійно рухаються по «похилій 

площині реальності». Кожне з них "виходить" з рамок, призначених для нього 

його партнером: позначник прагне мати інші функції, аніж його власна; 

позначуване прагне до того, щоб виразити себе іншими засобами, аніж його 

власний знак. Вони асиметричні: будучи парними, вони знаходяться в стані хиткої 

рівноваги. Саме завдяки цьому асиметричному дуалізму структури знаків 

лінгвістична система може еволюціонувати: «адекватна» позиція знака постійно 

зміщується внаслідок пристосування до вимог конкретної ситуації». [51, c.93] 

Чи можна говорити про евристику як про дисципліну логічного циклу? На 

нашу думку, теоретично – так. Але зазначимо, що в цьому випадку вона не 

виступає базовою дисципліною на кшталт логіки чи риторики. Це, скоріше, 

спеціальний курс, який дозволяє опановувати основні ідеї евристики як галузі 

досліджень та методології. Таким чином, евристика як навчальна дисципліна 

могла б включати наступні блоки: 

1) Предмет та основні поняття евристики; 

2) Історія евристики; 

3) Евристика та логіка; 

4) Творча задача та евристичні методи її вирішення. Евристика як теорія 

винаходу; 

6) Евристика науки та евристичність наук; 

7) Засади дидактичної евристики; 
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8) Прогностичні властивості евристики; 

9) Евристика та штучний інтелект. 

Звісно, ці блоки є скоріше нарисом, аніж конкретним планом учбового курсу. Тим 

не менш, навіть з цього списку стає зрозуміло, що в рамках евристики достатньо 

корисної та застосовної студентами інформації.  

Для нашого дослідження дуже важливим видається прослідковування 

зв’язків евристики та логіки науки. Вище вже цитувався В. Садовський, який 

писав, що «центральні її (логіки науки) проблеми концентруються навколо 

побудов теоретичних, формальних – в ідеалі формалізованих моделей наукового 

знання… … У логіці науки іноді виділяється особлива область – логіка наукового 

дослідження, у якій основний акцент робиться на аналізі динамічної, 

процесуальної сторони наукової творчості». [79] На його думку, основні задачі 

логіки науки – це опис будови та структури науки, визначення головних 

пізнавальних функцій наукового знання, аналіз різноманітних логічних процедур 

отримання та обґрунтування знання, методів доведення та спростування у 

різноманітних науках. При цьому, сама логіка науки носить як логічний, так і 

філософсько-методологічний характер. Тут евристика розкриває свої можливості 

максимально ефективно, оскільки, на нашу думку, сама наука не може існувати 

без евристики. Необхідно означити, що говорячи «без евристики», треба розуміти 

«без евристики як методології» (ключовим терміном тут буде евристичність, яка 

встановлює парадигмальний характер такої методології). У попередньому 

параграфі досить ґрунтовно продемонстровано зв’язок логіки науки та евристики; 

вважаємо, що саме через логіку науки можливо спробувати будувати теоретичні 

засади самої евристики, оскільки наразі вона є лише самостійним осередком 

знання, який, тим не менш, обов’язково розглядається в рамках логіки науки. 

Іншими словами, евристика має настільки розлогий та невизначений характер, що 

однозначно внести її до царини логіки науки буде помилково. Разом з тим, якщо 

говорити про евристику науки, то ця проблема буде знята. Евристика науки може 

стати одним з підрозділів логіки та методології науки (саме у такій комбінації), 

який описуватиме ключові засади творчого мислення та діяльності вченого. 
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Опрацьовуючи основні визначення евристики, вже було вказано, що 

евристику можна витлумачувати у інструментальному ключі. Саме поняття 

«евристика» може позначати окремий метод, себто, евристику (наприклад, 

евристику представленості), певний підрозділ евристики (наприклад, інженерна 

евристика), царину знань. Такі межі дуже важливо означити для подальшої 

інтерпретації, оскільки існує потреба у аналізі співвідношення евристики та таких 

сфер знань як формальна та неформальна логіка. Це пояснюється в першу чергу 

тим (і це яскраво видно з історії евристики), що сама евристика була невід’ємною 

частиною логіки як науки в цілому.  

Формальна логіка – це звична вітчизняній освіті та науці логіка, яка 

займається дослідженнями саме форм та схем міркувань, використовуючи при 

цьому формалізацію. Сама формалізація дозволяє перейти на певний рівень 

абстракції щодо певного висловлювання. Отримуючи формальне відображення 

природної мови, логік може проаналізувати структуру міркування або навіть 

структуру простого висловлювання (використовуючи логіку предикатів). 

Формальна логіка, яку сам Аристотель називав «аналітикою», стала одним з 

ключових інструментів для математики; разом з тим, вона зберігає і філософський 

характер, тому ототожнювати формальну та математичну логіку – неправильно. 

Математична логіка є однією з гілок логіки формальної, що, власне, досить часто 

викликає складнощі у порозумінні філософа та математика; вони працюють на 

рівні однієї мови, але можуть аналізувати принципово різні, не пов’язані між 

собою речі. 

В основі формальної логіки лежить принцип, який дуже точно описав 

Георгій Щедровицький: «У традиційній логіці, починаючи з Аристотеля і 

закінчуючи останніми «математичними» напрямками, ця реконструкція 

(реконструкції мовних суджень – прим. автора) здійснюється на основі 

«принципу паралелізму змісту та форми», тобто на основі припущення, що 1) 

кожному елементу знакової форми мовних суджень відповідає строго визначений 

субстанційний елемент змісту та 2) спосіб зв’язку елементів змісту точно 

відповідає способу зв’язку елементів знакової форми. Цей принцип повністю 
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визначив метод та предмет традиційної логіки, перетворивши її на логіку 

формальну». [120] 

Яким же чином співвідносяться евристика та формальна логіка? На нашу 

думку, сама формальна логіка носить евристичний характер, оскільки дозволяє 

представити іншу інтерпретацію мовної реальності, що, в свою чергу, таку 

реальність розширює. Формальний аналіз сам по собі виступає евристичним 

аргументом на користь визнання чи заперечення правильності певного 

міркування. Більш того, математична логіка є базисом для створення штучного 

інтелекту і виступає, таким чином, технічною основою для моделювання 

евристичного потенціалу можливого ШІ. Навіть саме визначення евристичного 

потенціалу наштовхує на думку про евристичний характер формальної логіки: 

комплекс здатностей до успішного пошуку істини, для знаходження нових 

способів вирішення складних проблем. Поняття визначає наявність у індивіда 

знань, вмінь, творчого підходу, які дозволяють успішно займатися дослідницькою 

діяльністю, а також пізнавальні здатності засвоєної ним методології пошуку. [20, 

c.380] Таким чином, якщо мова заходить про зв’язок формальної логіки та 

евристики, можна із впевненістю говорити, що формальна логіка як інструмент 

носить евристичний характер і є евристикою у інструментальному сенсі. Нижче 

ми розглянемо декілька варіантів евристичного застосування формальної логіки. 

Співставлення евристики та неформальної логіки викликає набагато більше 

складнощів, оскільки на сьогодні не існує більш-менш чіткого визначення, чим є 

неформальна логіка. І. В. Хоменко у статті «Теоретичні проблеми неформальної 

логіки» виокремлює сім різних підходів до того, чим можна вважати неформальну 

логіку: 

1) Неформальна логіка як концептуальний аналіз, логіка понять, що 

протиставляється формальній логіці; 

2) Неформальна логіка як напрямок, що досліджує неформальні помилки у 

міркуваннях; 

3) Неформальна логіка як формальна логіка без формалізмів; 
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4) Неформальна логіка намагається пов’язати формальну логіку із міркуваннями, 

що використовуються людьми в реальній комунікації; 

5) Неформальна логіка як варіант своєрідної методології використання 

епістемологічних засобів для оцінки аргументації; 

6) Неформальна логіка – це дисципліна, що вивчає критичне мислення; 

7) Неформальна логіка є нормативною наукою, що досліджує аргументацію. [111, 

с.85-99] 

Таким чином, говорити про взаємозв’язок евристики та неформальної логіки 

одночасно і досить легко, і досить складно. З одного боку, така множинність 

підходів розширює область дослідження, яку умовно можна назвати областю 

досліджень неформальної логіки, а, значить, більше дотичних точок і для 

евристики. З іншого боку, на відміну від формальної логіки, де можна чітко 

поставити проблеми та визначити ті або інші методи їх вирішення, предмет 

неформальної логіки видається дуже розпливчатим, а, отже, не можна чітко 

визначити, які проблеми входять до області її досліджень. 

На нашу думку, навести зв’язок неформальної логіки та евристики можна 

через теорію аргументації та критичне мислення. Зазначимо, що саме критичне 

мислення як напрямок дослідження є досить молодим, але вражаюче актуальним, 

оскільки воно дозволяє мислити ясно та виносити обґрунтовані, доведені, 

продумані судження. [138] Очевидно, що в сучасному суспільстві, яке постійно 

трансформується і вже давно визнано суспільством інформаційним потреба у 

фільтруванні, відборі та коректному осмисленні є нагальною. Основи критичного 

мислення напряму пов’язані із евристикою, вони регулюють принципи 

правильного, ефективного, розумного мислення. Невипадково зазначається, що 

критичне мислення «включає в себе зобов’язання обґрунтовувати наші здогадки 

та думки». [154, p. 471] Тому доцільним видається вважати критичне мислення 

способом оцінки результатів творчого мислення в першу чергу вченого: будь-яка 

теорія, що пропонується до розгляду науковим спільнотам, повинна пройти не 

тільки формальну перевірку її обґрунтованності, але і неформальну. Іншими 

словами, вона повинна бути критично осмислена. Враховуючи, що сучасне 
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суспільство можна абсолютно коректно вважати суспільством «швидким», тобто 

таким, у якому істотно зменшується час не тільки на створення чого-небудь, але і 

на його осмислення, на здійснення будь-якого рішення. О. В. Тягло зазначає, що 

«критичне і творче мислення становлять необхідні та взаємодоповняльні складові 

того «доброго мислення», яке є бажаним продуктом освіти «швидкого» світу. 

Тому вітчизняним педагогам – теоретикам і практикам – в процесі засвоєння 

досвіду навчання критичному мисленню слід уникати його абсолютизації й 

відриву від плекання мислення творчого, креативності». [104, c.107] Таке 

взаємодоповнення дозволяє підготувати вченого, який не тільки ефективно 

сумнівається (результатом сумніву стає ґрунтовний аналіз, на користь або ж 

супроти аналізованої ідеї), але і ефективно творить. Постнекласична наука та 

постіндустріальне суспільство, насичене постмодерновою культурою вже не може 

ґрунтуватися на чітких та послідовних алгоритмах. Головною ідеєю стає свобода 

та необмеженність мислення. Саме тому поєднання евристики та критичного 

мислення повинно стати в майбутньому основою Homo Sapiens ХХІ ст. 

У зарубіжних розвідках (Nіr Oren, Michael Luck, Simon Miles, Tіmotі Norman 

Henry Prakken, Regіs Rіverett, Giovannі Sartor  (Нір Орен, Майкл Лак, Саймон 

Майлс, Тімоті Норман, Генрі Праккен, Регіс Ріверетт, Джованні Сартор та ін.)) 

поняття «евристика» зустрічається в рамках робіт, присвячених аргументативній 

проблематиці. При цьому, сама евристика виступає, в першу чергу, методологією, 

оскільки іде вказівка на проблематичний та правдоподібний характер схем 

аргументації, які можна отримати, використовуючи, наприклад, аргументативну 

евристику для вирішення нормативних конфліктів. Зустрічаються роботи, 

присвячені дослідженню проблематики помилок в аргументації (Louise 

Cummings, “Informal fallacies as cognitive heuristics in Public Health 

Reasoning”;[136]  Douglas Walton , “Why fallacies appear to be better arguments than 

they are”;[175]  Gerd Gigerenzer, “How to make cognitive illusions disappear: Beyond 

“heuristics and biases” [143, p.83-115]), де помилки в аргументації розглядаються 

як можливій варіант аргументів для певних аргументативних ситуацій. Це 

стосується і застосування евристичного аргументу, про який вже писалося вище: 
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він необов’язково може вважатися помилкою з точки зору теорії аргументації, але 

може і бути нею. Тим не менш, застосування такого аргументу виправдано у тих 

випадках, коли мова іде про, перш за все, ефективну аргументацію, де не завжди 

іде дотримання всіх правил критичної дискусії та може бути нечітко 

сформульованим діалектичний рівень. 

Таким чином, евристика як міждисциплінарний напрямок досліджень також 

може бути включена до переліку інструментів, якими послуговується 

неформальна логіка. Проблематика евристики також може бути частиною 

проблематики і неформальної логіки, що, в свою чергу, підтверджує ідею про 

міждисциплінарність евристики та пояснює, чому вона досі не виокремилась як 

самостійна наука. 
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Висновки до розділу І 

 

У підсумку треба означити, що евристика завжди була корисною для усіх 

наук, але досі не стала самостійною наукою. Вже вказувалися основні передумови 

її формування, а саме: 

1) У стародавній філософії існувала нагальна потреба у методі вирішення 

різноманітних задач, що їх перед собою ставили різні науки Евристика носила 

інструментальний характер та потребувала особливої уваги, що дозволило 

виокремити її із філософії як хоч і не самостійний конструкт-науку, але вже як 

окреме поняття. 

2) Довгий час евристику майже не згадували поміж наукових та філософських 

робіт, але разом з тим її елементи використовувалися у наукових парадигмах, до 

того ж, вона стала важливою передумовою для формування та розвитку 

різноманітних наукових течій, оскільки саме евристика опікується 

проблематикою наукового відкриття, а, отже, через призму евристичних методів 

науковці продукували нові ідеї та конструювали нові теорії. Тільки зараз 

поступово актуалізується потреба у викоремленні евристики, оскільки вона 

розчиняється у працях, присвячених логіці та теорії пізнання, втрачаючи свою 

самобутність та унікальність. 

3) Нові виклики в науці та суспільстві спричинюють появу і нових задач, що 

потребують розв’язання. Міждисциплінарність евристики поступово повертає її 

до поля зору науковців, хоча це одночасно і затримує трансформацію евристики із 

напрямку досліджень до самостійної науки. На нашу думку, на поточному етапі 

розвитку евристики нема потреби у її виокремленні, оскільки всі науки, на 

перетині яких і виникає евристика, забезпечують достатній методологічний рівень 

функціонування евристики. Іншими словами, поки не існує потреби у евристиці 

як науці, достатньо евристики як області знань та методології. 

Не меншої уваги для розуміння проблематики дисертаційного дослідження 

потребує і понятійний апарат евристики. Нагадаємо, що евристику можна 

визначити як: 
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 Галузь наукового знання, що досліджує засади та умови процесу 

творчої діяльності; 

 Сукупність методів ведення творчої діяльності з метою генерації 

нового знання; 

 Сукупність правил організації креативної активності. 

Таким чином, можна говорити про евристику як напрямок дослідження, про 

евристику як методологію та евристику як спосіб мислення. Разом з тим, це не 

вичерпує усіх можливостей евристики. Для підкреслення ролі евристики як 

підтримуючої методології для діяльності будь-якої науки увводиться поняття 

«евристичність» - тобто потенція знання до зростання. Евристичність постає як 

одна з ключових характеристик для будь-якої з наук, про що пишуть і Дьордь 

Пойа, і Карл Поппер. Аналізуючи, чим є евристичний метод, припускаємо, що 

існує тісний зв’язок евристики та логіки, оскільки обидва напрямки досліджень 

спрямовані на аналіз принципів та закономірностей мислення людини. Але якщо 

для логіки як науки метою є визначення засад форм правильного мислення, то 

евристика спрямована на визначення засад творчого мислення. 

Евристика дійсно тісно пов’язана із різними напрямками сучасного логічного 

знання. Саме через полісемічність термінології потрібно дуже обережно говорити 

про взаємозв’язок евристики та логіки, оскільки, як вже було продемонстровано 

вище, ці області досліджень перетинаються в різних точках та по-різному. 

Вважаємо доцільним зазначити, що найближчими для евристики є, по-перше, все 

ж логіка та методологія науки, де вона виступає методологічним базисом будь-

якої з наук, по-друге, формальна логіка, де евристика є інструментом для 

вирішення різноманітних проблем філософського та математичного характеру, в 

першу чергу, що пов’язані із питаннями правдоподібності та вірогідності 

обґрунтування та аргументації, і, по-третє, неформальна логіка, де евристика є 

одночасно і інструментом, і методологією для побудови та аналізу аргументації. 
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РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОЗВЯЗОК НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦЇ, НАУКОВОГО 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ЕВРИСТИКИ 

2. 1. Особливості розрізнення наукового обґрунтування та наукової 

аргументації 

При розгляді поняття евристичної аргументації дуже важливо для початку 

проаналізувати різницю між аргументацією та обґрунтуванням, оскільки буде 

абсолютно некоректно ототожнити ці два поняття. Першим кроком при 

диференціації таких понять буде визначення спочатку аргументації, аргументу, а 

потім – і обґрунтування.  

Коли мова іде про теорію аргументацію, то необхідно говорити про внесок 

евристики не тільки як методології, але і в цілому як області наукового знання: 

якими принципами та положеннями вона може розширити саму теорію 

аргументації. Але складність такого питання полягає у тому, що саме поняття 

«теорія аргументації» все ще залишається досить розмитим; саме тому дуже 

важливо визначитись із тим, чим, власне, є сама аргументація. 

Досить складно говорити про строге визначення такого поняття через його 

багатозначність та широке поле застосування. У статті «Аргументация: опыт 

герменевтического анализа» Г. Гриненко пропонує чітке розподілення термінів 

аргументація та обґрунтування, акцентуючи увагу на тому, що попри схожість, їх 

ототожнення є помилковим, і наводить такі визначення аргументації: 

А) «Аргументація як конкретна аргументативна діяльність суб’єкту в усій її 

повноті: виражена у мовних актах та направлена на іншого суб’єкта (суб’єктів) із 

специфічною аргументативною метою (переконати когось в оцінці 

запропонованої тези). 

Б) Аргументація як власне обґрунтування тези. 

В) Аргументація як спосіб обґрунтування тези». [27] 

Першопочатково розглянемо випадок А), де аргументація визнається 

мовленнєвою діяльністю, у рамках якої провадиться виклад аргументів та 

застосування різних аргументативних прийомів, спрямованих на переконання 

того, хто сприймає цю аргументацію. У цьому випадку сам аргумент є 
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«твердженням, що використовується для обґрунтування тези» [96], що знов дає 

привід звернутися до проблематики розрізнення обґрунтування та аргументації, 

що буде зроблено нижче. За допомогою аргументації суб’єкт намагається 

переконати аудиторію, що його теза є прийнятною для неї. Тут необхідно 

розглядати прийнятність у зв’язці із поняттям релевантності; її влучно 

характеризує О. Лісанюк як «прагматичну релевантність, тобто таку, що 

витлумачується у сенсі грайсова постулату релевантності як вимога змістовного 

зв’язку тези та аргументу»).[69, c. 503] У цьому дослідженні прийнятність та 

релевантність аргументу грають неабияку роль, оскільки при опрацюванні певних 

теорій та при побудові припущень вчений, почасти, стикається  з проблемою, що 

його ідея не є прийнятною, оскільки вона не є адекватною щодо 

загальноприйнятої наукової парадигми. Використання терміну «істинність 

аргументу» створює ще низку інтерпретативних проблем, оскільки не існує 

єдиного визнаного підходу до того, що є істинність. Чи мається на увазі, що 

аргумент істинний об’єктивно по відношенню до реальності (тоді питання, хто 

встановлює норми істинності реальності), чи він є істинним у логічному сенсі 

(тобто його форма є логічним законом), чи він є істинним відносно аргументації 

як системи аргументів? Схожа ситуація може виникнути з поняттям 

«адекватність» (тобто, який аргумент можна вважати адекватним), але тут на 

допомогу приходить визначення аргументації. Якщо мета автора аргументації – 

переконати аудиторію у своїх аргументах, то його мета, іншими словами – 

переконати аудиторію, що його аргументи прийнятні, оскільки адекватні 

поглядам аудиторії. Іде свідоме відсторонення від істинності аргументу, оскільки 

на цьому етапі така оцінка не розглядається через її дискусійність. Ми схильні 

завше до утилітарного підходу щодо мети аргументації: першочерговим є 

переконання, а, отже, прийнятність, але не істинність аргументації. 

Ще одне визначення, що стане у нагоді, знаходимо у праці «Систематична 

теорія аргументації» Ф. ван Еемерена та Р. Гроотендорста, де автори пишуть: 

«Аргументація – це вербальна діяльність, яка здійснюється за допомогою мови, 

соціальна діяльність, що спрямована на інших людей, та раціональна діяльність, 
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яка залучає мислення. Ще одна важлива характеристика аргументації: вона 

завжди відсилає до певної точки зору, яка, в свою чергу, стосується певної 

проблеми. Автор аргументації захищає цю точку зору за допомогою аргументації 

перед слухачем, якій піддає сумніву її прийнятність або ж має іншу точку зору. 

Отже, аргументація спрямована на переконання слухача у прийнятності точки 

зору». [137] 

І. Герасимова визначає аргументацію схожим чином. На її думку, 

«аргументація – це мистецтво підведення засновків під будь-яку думку або дію, їх 

обґрунтування, спосіб переконання будь-якого за допомогою значимих 

аргументів з метою їх публічного захисту, спонукання до певної думки щодо них, 

визнання чи роз’яснення. У цьому підході аргументація завжди діалогічна і 

ширша за логічне доведення (яке, по суті, безособистісне та монологічне), 

оскільки аргументація асимілює не тільки «техніку мислення», але і «техніку 

переконання». Утилітарність, застосовність аргументації є для неї головними, але 

це, звісно, не заперечує врахування «техніки мислення», себто, логіки. З точки 

зору Герасимової, можна виділити такі аспекти аргументації: 

1) Фактуальний (інформація щодо фактів, які використовуються як аргументи); 

2) Риторичний (способи впливу, як мовного, так і емоційного); 

3) Аксіологічний (ціннісний відбір аргументів); 

4) Етичний (моральна прийнятність аргументів); 

5) Логічний (послідовність та взаємонесуперечливість аргументів). [24, c.27] 

Тому, приймаючи ідею необхідності врахування логіку як обов’язкової 

складової аргументативної діяльності, пропонуємо звернутися до семантичної 

концепції істини Тарського, оскільки вона дозволяє зберегти логічну оцінку 

аргументу, але не перевантажувати його зайвими надбудовами.  Адаптуючи вираз 

Аристотеля «Сказати про суще, що його нема, або про не-суще, що воно є, 

означає говорити хибно, а говорити про те, що суще є, а не-сущого нема, означає 

говорити істинно», [5, c.415-416] Тарський формулює це наступним чином: 

«істинність речення полягає в його узгодженості з реальністю (або відповідності 

їй)». [171, pp.342] Але таке твердження для Тарського не є достатнім і він іде далі, 
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пропонуючи ідею метамови як мови для опису природної мови. Розводячи 

поняття істинності аргументу (як відповідність об’єктивній реальності, тобто 

кореспондентна теорія істини) та поняття істинності аргументації (де якраз 

можливо використати семантичну концепцію), ми звертаємо увагу саме на друге. 

Виходячи з ідеї, що будь-яка аргументація може бути описана на рівні метамови 

(такою мовою може виступати формальна мова логіки висловлювань або логіки 

предикатів), ми можемо визначити істинність аргументації як ступінь логічної 

зв’язності та послідовності аргументів. Звісно, такий підхід є лише теоретичним, 

оскільки реальній аргументації іноді бракує логічної зв’язності, а у деяких 

випадках це порушується навмисно заради використання певних аргументативних 

прийомів. Більш того, і це покаже подальше дослідження, у сфері наукової 

аргументації взагалі говорити про істину почасти дуже важко, оскільки вона має 

справу не тільки з фактами, але й припущеннями та гіпотезами.  

Повертаючи до ідеї прийнятності аргументації, поставимо поняття про те, що 

є «прийнятність». Лейла Амгуд та Клодетт Кейрол (Leila Amgoud, Claudette 

Cayrol) пишуть так: «Можна визначити два види прийнятності: 

1) Рівень прийнятності аргументу визначається «атакуючою» стороною. 

2) Рівень прийнятності аргументу з огляду на ідею раціональності аргументації 

визначається стороною «захисту». Весь набір аргументів, які раціонально 

приймаються сторонами, повинні у суті своїй витримувати критику з боку 

«атакуючої» сторони. Таку прийнятність називають спільною. [128] Прийнятність 

є необхідною умовою раціональної аргументації, оскільки інакше провадиться 

переконання за допомогою примусу, а не розуму. Необхідно враховувати також, 

що мета аргументації не оцінюється категоріями етики або логіки (добро-зло, або 

істина-хиба), а, радше, діадою «прийнятність-неприйнятність». Можна 

аргументувати як істинні аргументи або моральні норми, так і хибні твердження 

або свідомі порушення таких норм. Взагалі, оціночні судження в рамках 

аргументації є доречними як аргументи, але не як оцінки, виключаючи випадок з 

аналізом аргументації за допомогою метамови. 
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Зазначимо, що це дослідження виходить з ідеї, що аргументація –живий 

процес, який здійснюється живими людьми і спрямований на живих людей. 

Можна говорити про візуальну аргументацію в рекламі, про інтернет-

аргументацію, навіть про книжкову аргументацію (згадаємо, скільки філософів 

намагається переконати читача у слушності своїх поглядів), але так чи інакше, 

початковою та кінцевою точкою аргументації є людина. Звісно, це може бути не 

одна людина, але й група людей, і натовп, і навіть людство в цілому. У будь 

якому випадку, фактор людськості необхідно враховувати у будь-якій 

аргументації, в тому числі – і науковій. 

Нарешті, необхідно визначити, що таке аргумент. Наведемо лише декілька 

визначень, які дозволять коректно оперувати цим поняттям.  

1) «В аргументації розрізняють тезу – твердження (або система тверджень), 

яку аргументуюча сторона вважає за потрібно довести для аудиторії, та аргумент 

– одне або декілька між собою пов’язаних тверджень, які призначені для 

підтримки тези». [41, c.267] 

2) «Аргумент з точки зору неформальної логіки можна визначити як тип 

дискурсу, за якого автор виражає точку зору і пропонує одну чи декілька підстав 

на підтримку такої точки зору». [149] 

3) «Аргумент – набір припущень (тобто, інформація, з якої можливо 

отримати висновок), які разом із висновком можуть бути отримані за допомогою 

обґрунтування. Припущення, що застосовуються, також можна назвати 

підтримкою аргументу, а висновок, таким чином – твердженням аргумента». [133] 

Важливо зазначити, що аргументом може виступати як мовленнєвий акт, так 

і міміка, жести, демонстрація різноманітних образів. Окремим аргументом 

розглядається мовчання, яке у деяких випадках визнається критичною точку 

розгортання аргументативної діяльності.  

Тепер необхідно чітко вирізнити обґрунтування як частину процесу 

аргументації і як самостійний процес. Тут нам здається досить влучним вважати 

аналіз визначень аргументації та обґрунтування, який провадить Г. Гриненко. 

Вище ми вже наводили три її визначення аргументації, але в цьому випадку нас 
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вже цікавлять випадки Б (аргументація як власне обґрунтування тези та В 

(аргументація як спосіб обґрунтування тези»), які стосуються безпосередньо 

аргументації. Ми можемо виділяти обґрунтування як процес, за допомогою якого 

ми доводимо, що наша теза повинна бути прийнята. Тобто, мова іде, по суті, про 

обґрунтування як «аргументування», тобто він є змістовним. Речення «А 

обґрунтував свою тезу» ми інтерпретуємо наступним чином: «А здійснив акт 

аргументування своєї тези», при цьому речення будуть тотожними. У випадку В 

ми повинні говорити про більш формальний аспект аргументації, тобто те, яким 

чином між собою пов’язані наші аргументи. В цьому випадку тотожними будуть 

речення «А дедуктивно аргументував свою тезу» і «Спосіб обґрунтування тези, 

яку обрав А – дедуктивний спосіб». 

Г. Гриненко наводить таку схему [27]: 

 

 

         Аргументація 

 

 

 

Значення А (аргументативна діяльність)   Значення В (обґрунтування )  Значення С  (спосіб 

обґрунтування ) 

 

Перше питання тут – чому ми взагалі розводимо А і Б? З точки зору Г. 

Гриненко (чию позицію ми приймаємо), тут необхідно виходити з поняття 

суперечки (дискусії), оскільки існує дві точки зору: 1) суперечка є проявом 

аргументації, найбільш гострою формою, 2) аргументація є елементом суперечки, 

вона реалізується під час суперечки. Перший випадок – це визнання аргументації 

як аргументативної діяльності, тобто процесу в цілому, який включає в себе не 

тільки обґрунтування, але й учасників, умови проведення суперечки і ін. Другий 

випадок – це складова аргументації, її елемент, який є частиною суперечкою як 

цілісний аргументативний конструкт.  
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Друге питання: чи є це обґрунтування (Б) науковим обґрунтуванням? Щоб 

відповісти на таке питання, необхідно визначити, що є обґрунтування поза 

аргументацією? О. А. Івін вважає, що «у найзагальнішому розумінні обґрунтувати 

деяке твердження – означає привести переконливі або достатні підстави 

(аргументи), у силу яких воно повинне бути прийняте». І далі: «Обґрунтування 

теоретичних положень, як правило, складний процес, який не зводиться до 

побудови окремого умовиводу або проведення одноактної емпіричної, досвідної 

перевірки. Обґрунтування зазвичай включає серію процедур, що стосуються не 

тільки розглянутого положення, але й тієї системи тверджень, тієї теорії, 

складовим елементом якої воно є. Істотну роль у механізмі обґрунтування 

відіграють дедуктивні умовиводи, хоча лише в рідких випадках процес 

обґрунтування вдається звести до умовиводу або ланцюжка умовиводів». [41, 

c.268] Такий підхід знаходимо в ідеях Г. Лейбниця, якому ми завдячуємо 

формулюванням закону достатньої підстави. 

«Наші міркування ґрунтуються… … на принципі достатньої підстави, у силу 

якого ми вбачаємо, що жодне  явище не може виявитися істинним або дійсним, 

жодне  твердження справедливим без достатньої підстави, чому існує саме таке 

положення справ, а не інакше, хоча ці підстави в більшості випадків можуть бути 

зовсім нам не відомі. Є також два роди істин: істини розуму й істини факту. 

Істини розуму необхідні, і протилежне їм неможливо; істини факту випадкові, і 

протилежне їм можливо. Підставу для необхідної істини можна знайти шляхом 

аналізу, розкладаючи її на ідеї й істини більш прості, поки не дійдемо до 

первинних», пише Лейбніц у «Монадології». [68, с.418] 

Тобто, провадиться ідея, що обґрунтування – це наведення певних істин, 

яких буде достатньо, щоб прийняти положення, яке намагаються обґрунтувати. 

Таке визначення знаходимо і в словнику української мови: «Обґрунтування - 

сукупність доказів, фактів, аргументів для переконання в чому-небудь, на 

потвердження чогось». [94, c. 257]. Філософський словник під редакцією В. І. 

Шинкарука пропонує таке визначення: «У  логіці і методології науки — процес 

оцінки різних  форм  знання (висловлювань,  гіпотез,  теорій).  У розвитку  
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філософської  думки сформувалися  дві лінії розуміння обґрунтування: 

обґрунтування як встановлення відповідності елементів системи теоретичного 

знання зовнішнім по відношенню до системи умовам і обґрунтування як 

встановлення відповідності певного логічного елемента системи системі в цілому, 

визначення його місця і функцій в логічній системі. Обґрунтування в  широкому 

смислі  слова  —  регламентація  та  еталонізація результатів будь-якої 

пізнавальної діяльності. В цьому випадку обґрунтування виступає не як оцінка в 

системі знання, а як оцінка в системі діяльності». [109, c. 348] 

Обґрунтування є ключовою процедурою в науці, завдяки успішному 

обґрунтуванню теорія визнається науковим співтовариством. Науковець 

використовує, при цьому, різноманітну методологію, виходить з певної 

парадигми, оперує фактами та припущеннями. У точних науках обґрунтування 

дозволяє перевірити теорію і, таким чином, визнати її перевірюваною.  

Отже, маємо два підходи до визначення обґрунтування: обґрунтування як 

поняття в рамках теорії аргументації та обґрунтування як частина методології 

науки, як спосіб доведення теорії та її перевірки. Можна поставити абсолютно 

слушне запитання: чи потрібно для науки тоді настільки розводити ці значення? 

Коли науковець знаходиться у межах наукового дискурсу, він використовує 

обґрунтування як процедуру доведення своєї теорії. Але як щодо того, щоб 

розширити цю картину, вийти на більш загальний рівень? Якщо науковець 

провадить обґрунтування , то він буде змушений рано чи пізно представити його 

науковому співтовариству (у найширшому сенсі цього слова). Неможливо уявити 

собі ситуацію, коли вчений «пише у стіл» и покладає все життя ради ідей, які 

нікому не представляє. Наука є надбанням людства, науковці – люди, які творять 

заради людства. Отже можна згодитись, що теорію необхідно представляти перед 

іншими. Процес такого представлення не може бути суто інформативним, 

оскільки одна із неодмінних рис вченого – критичне мислення, він не може 

сприймати виключно на віру уявлення своїх колег. Критикуючи теорії інших, 

вчений розвиває науковий дискурс, трансформує і власні погляди, і погляді 

інших.  
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Для того, щоб подати обґрунтування науковому співтовариству, вчений має 

надати йому певної форми, доступної людському розуму. Враховуючи об’єктивно 

критичне ставлення його аудиторії, вчений повинен обґрунтувати своє 

обґрунтування, довести, що воно має право на існування. І тут, знов таки, 

очевидним стає ідея про те, що обґрунтування обґрунтування є аргументація 

обґрунтування. Інакше кажучи, обґрунтування стає тезою, яку необхідно довести, 

аргументом, який може підтвердити тезу, але ніяк не самообґрунтуванням.  

Розглянемо це більш практично. Припустимо, А хоче довести, що глокая 

куздра штеко будланула бокра (приклад Л. В. Щерби). Він провадить 

експеримент, який показує, що глокі куздри не будлають бокрів штеко. Але цей 

експеримент проводиться у штучних умовах і А припускає, що можливо провести 

цей експеримент в умовах дикої природи. Він збирає команду і провадить цей 

експеримент в умовах дикої природи, але і там глокі куздри не будлають бокрів. 

Тим не менш, А це бачив на власні очі і розуміє, що якщо дослідити такий 

механізм, то можна буде це застосувати у техніці. Він будує мисленнєвий 

експеримент, де логічно обґрунтовує необхідність глоких куздр будлати бокрів 

штеко, і ніяк інакше, і, нарешті, робить висновок, що рано чи пізно вдасться це 

довести і наочно. 

Із таким набором фактів та припущень А звертається до наукового 

співтовариства із проханням визнати його теорію як таку, що має право на 

існування. Яким чином він це зробить? Він створить аргументативну ситуацію, в 

рамках якої рух його наукового обґрунтування теорії стане одночасно і 

аргументацією. Окрім того,  його обґрунтування в цілому може виступати 

аргументом на користь теорії, яка буде виступати у якості тези. В залежності від 

того, наскільки успішно вчений зможе переконати інших науковців у можливості 

будлання глокими куздрами бокрів штеко, можливо буде говорити про визнання 

або невизнання науковим співтовариством теорії. 

Тобто, аргументація є способом «соціалізації» наукової теорії; під час 

аргументації вчений намагається інкорпорувати свої надбання в загальну систему, 

яка постійно підтримується іншими вченими. Це, звісно, більше стосується 
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гуманітарних, а не точних наук, але тут можна згадати приклад із геометрією 

Лобачевського, ідеями Я. Лукасевича або уявною логікою Васильєва, які не 

вкладалися у строго визначену систему аксіом та теорем, але, тим не менш, 

існували і тепер визнані науковим співтовариством.  

Тому, вважаємо важливим зазначити таку тезу: наукове обґрунтування 

виступає самостійним строгим доведенням теорії, але без аргументації неможливе 

інкорпорування теорії у систему знань науковців. Саме тому, далі у тексті не буде 

означуватися, як саме тлумачиться поняття «наукове обґрунтування», оскільки у 

цьому дослідженні приймається ідея обґрунтування як «встановлення 

відповідності елементів системи теоретичного знання зовнішнім по відношенню 

до системи умовам». Але при цьому ми розглядаємо ідею, що обґрунтування  

може бути як самостійним процесом, так і частиною аргументативного. 

Окремо необхідно визначитися із тим, у чому полягає специфіка наукової 

аргументації, оскільки це прямо вкаже на адекватність дослідження тенденціям в 

науці. Видається досить привабливим витлумачувати це поняття буквально: 

аргументація в науці, що, начебто, не вимагає додаткового пояснення. Тим не 

менш, таке визначення видається нам дуже обмеженим та таким, що майже не 

пояснює реального стану речей. 

Наукова аргументація – аргументація в науці. Але вона повинна чимось 

відрізнятися від, наприклад, політичної аргументації або побутової. Під терміном 

«наукова аргументація» розуміється аргументативна діяльність, направлена на 

спочатку обґрунтування, а потім переконання опонента у певній науковій 

ідеї/гіпотезі/теорії. Щоб означити особливість саме наукової аргументації, є сенс 

звернутися до поняття критичної дискусії, яке розробляється в межах прагма-

діалектичного підходу до аргументації. Невипадково вище вже було звертання до 

ідей критичного мислення, яке є обов’язковим для науковця, як того, хто 

провадить аргументацію, так і того, на кого ця аргументація спрямована. Окрім 

того, «критичне мислення прагне до переконливої аргументації. Критично 

мисляча людина знаходить власне вирішення проблеми та підкріплює це рішення 

розумними, обґрунтованими доводами. Він також усвідомлює, що можливі інші 
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рішення тієї ж проблеми, і намагається довести, що обране ним рішення більш 

логічне та більш раціональне за інші». [54] 

Критична дискусія – це дискусія, що спрямована на подолання розбіжностей 

у думках. З точки зору прагма-діалектиків, така дискусія має чотири стадії: 

1) Стадія конфронтації, на якій учасники встановлюють, у чому саме полягають 

розбіжності. 

2) Стадія відкриття, на якій учасники визначають, хто буде виступати 

протагоністом (тобто, хто буде захищати тезу) і антагоніста (хто буде її 

критикувати), визначаються базові дані та регламент. 

3) Стадія аргументації, під час якої відбувається, власне, дискусія (суперечка). 

4) Стадія закриття дискусії, під час якої встановлюється, чи була вона успішна. 

[137] 

Для критичної дискусії встановлюються правила, порушення яких призводить до 

відхилення критичної дискусії від її ідеальної моделі: 

1. Правило свободи 

2. Правило тягаря доведення 

3. Правило обґрунтування  точки зору 

4. Правило критики точки зору 

5. Правило обґрунтування  аргументів 

6. Правило заборони неправдивих аргументів 

7. Правило релевантності аргументації 

8. Правило подання аргументації 

9. Правило логічності 

10. Правило завершення суперечки [115, c. 258] 

Чи працює це для наукової аргументації? Безперечно, так. Але необхідно додати 

низку вимог до наукової аргументації, яка уможливить її науковість, строгість. 

1) Професійна компетентність. Учасники наукової аргументації повинні мати 

необхідні знання щодо питання, яке спричинило дискусію, цього знання повинно 

вистачати для адекватного (адекватного галузі знань, якого стосується вихідна 

теза аргументативного процесу) розуміння аргументів. 
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2) Наукова обґрунтованість фактів. Усі факти, що наводяться в рамках дискусії у 

якості аргументів повинні бути визнані фактами науковим співтовариством. 

3) Евристичність аргументації. Аргументація повинна бути відкритою: якщо в 

процесі аргументування будуть відкриті нові явища або буде зроблено теоретично 

обґрунтоване припущення, воно з необхідністю повинно враховуватися. 

4) Можливість змінювати початкову тезу зі згоди усіх сторін. Оскільки сфера 

науки є динамічною (такою, що безперервно вдосконалюється, розширюється), не 

може вважатися помилкою розширення, наприклад, теорії, яка доводилася 

протагоністом, через врахування нових аргументів, що їх висунули антагоністи.  

5) Максимальне уточнення всіх термінів, що використовуються в рамках 

аргументативної діяльності. Це правило хоч і останнє у списку, але повинно бути 

першим, оскільки саме з цього необхідно взагалі розпочинати наукову 

аргументацію. Тільки в тому випадку, коли всі учасники знаходяться в єдиному 

прагматичному полі, тобто їх інтерпретації термінів збігаються, уможливлюється 

наукова аргументація.  

Наукова аргументація, отже, постає як особливий вид аргументації взагалі, і 

спрямована на формування прийнятного для наукової спільноти цілісного набору 

аргументів, що пов’язані між собою на користь певної теорії. При цьому, наукова 

аргументація не може ототожнюватися із науковим обґрунтуванням, оскільки 

вони переслідують різні цілі. Якщо наукове обґрунтування – це процес суто 

обґрунтовування певної ідеї/припущення/теорії, формування чіткого ланцюжка 

доводів на користь обґрунтованості початкової тези, причому обґрунтованість 

оцінюються строгим чином за допомогою наукових методів (експеримент, 

вимірювання, дослідження, спостереження, тощо). Наукова аргументація є живим 

процесом аргументування, в рамках якого можуть обґрунтовуватися певні 

ідеї/припущення/теорії, але метою наукової аргументації є, в першу чергу, 

переконати у прийнятності тези наукову спільноту. У цьому випадку наукові 

методи можуть також застосовуватися, але їх результат буде оцінюватися вже 

саме як аргумент. Якщо дуже спрощувати різницю між науковим обґрунтуванням 

та науковою аргументацією, їх можна описати двома словосполученнями: «як є» 
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та «як може бути» відповідно. Означимо, що говоримо лише про ситуативну 

відповідність результатів наукових досліджень поточній реальності. Тим не менш, 

відчутно, що ключовий момент розрізнення наукового обґрунтування та наукової 

аргументації це: 

1) Їх різна спрямованість. Обґрунтування доводить, аргументація переконує. 

2) Їх різна ступінь строгості. Наукова аргументація набагато менш строга, аніж 

обґрунтування.  

3) Їх різні методи оцінки. Результати обґрунтування можна перевірити науковими 

методами (спостереження, експеримент, формальний аналіз, тощо), результат 

аргументації оцінюється реакцією аудиторії. 

Разом з тим, наукова аргументація порівняно із аргументацією побутовою все 

одно залишається набагато більш строгою, оскільки носить характер науковості. 

Вона прагне використовувати обґрунтовані, чіткі, релевантні аргументи, 

аксіологічно вона спрямована на аргументування наукових положень, які повинні 

стати для наукової спільноти цінністю, прагматично вона спрямована на 

підтримку науково корисних ідей. 

 

 

2. 2. Евристика та теорія аргументації. Евристична аргументація 

 

 

Вище вже було означено, що евристика тісно пов’язана із аргументацією: 

вона не тільки вводить поняття евристичного аргументу, а розширює поле 

аргументації як процесу, дозволяючи учасникам аргументативного процесу 

(тобто, безпосереднього захисту чи критики певної тези) залучати більшу 

кількість аргументів. Очевидно, що така теза потребує більш чіткого та 

детального розгляду, оскільки вона є досить розмитою, нечіткою. До того ж, 

демонстрація міждисциплінарності та багато в чому логічної нестрогості 

евристики як методології аргументації в цілому актуалізує питання про те, які 

конкретно можливості пропонує евристика теорії аргументації. Слушним є 
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визначення понять «евристична аргументація» та «аргументативна евристика», які 

є ключовими для подальшого дослідження ролі евристики у побудові 

аргументації. 

На сьогоднішній день існує дуже багато підходів до аргументації (і як 

інтерпретації терміну, і як сукупності методів), кожен з яких виходить з певної 

ідеї або настанови. Однією з таких ідей є евристика, яка на момент написання 

дисертаційного дослідження ще не набула популярності у сфері аргументації. З 

огляду на поодинокість публікацій та інструменталістське ставлення до евристики 

і, як наслідок, евристичної аргументації, автору здається необхідним для початку 

чітко визначити, яку аргументацію прийнятно вважати евристичною. 

 За основу можливо взяти визначення, яке пропонують Л. А. Котельнікова та 

Г. І. Рузавін у праці «Системний підхід до процесу переконання та аргументації»: 

«Однак логіка допомагає не тільки перетворювати існуючу інформацію й 

зберігати її істиннісне значення, але й шукати нову інформацію за допомогою 

особливих форм міркувань, які, на відміну від дедуктивних умовиводів, ми 

називаємо евристичними. Термін «евристика» адекватно характеризує сутність 

недедуктивних міркувань, які орієнтовані саме на пошук істини. Відповідно до 

цього до евристичних методів відносяться ті методи аргументації, які 

ґрунтуються, по-перше, на недедуктивних способах міркувань, по-друге, 

використовують певні евристичні принципи для пошуку істини. Загальна риса, 

характерна для всіх методів евристичної аргументації – це ймовірність їх 

висновків і правдоподібний характер міркувань, які використовуються». [60, c.7-

28] 

На перший погляд таке тлумачення є вичерпним, оскільки функціонально 

визначає евристику. Але тут не враховується дуже важливий фактор, на якому 

вже акцентувалася увага вище: евристика є сукупністю методів ведення творчої 

діяльності з метою генерації нового знання. Фактор творчості у визначенні Л. А. 

Котельнікової та Г. І. Рузавіна не враховуються, оскільки вони визначають 

евристичну аргументацію скоріше функціонально, аніж змістовно.  

Розглянемо таку аргументативну ситуацію: 
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1. А: Я не бажаю вивчати логіку, оскільки вона нецікава. 

2. Б: Добре, а які науки ви вважаєте цікавими? 

3. А: Ті, які дозволять мені заробити грошей. 

4. Б: Як на вашу думку, комп’ютерні науки дозволяють добре заробляти? 

5. А: Так, але я вивчав в університеті логіку, і вона ніякого стосунку до 

комп’ютерних технологій не мала. 

6. Б: Але існують розділи логіки, які, наприклад, є важливим елементом 

розробки штучного інтелекту. Чи є це, на вашу думку, цікавим? 

7. А: Звісно, це так. Все, що стосується штучного інтелекту, є цікавим для 

мене. 

8. Б: Та й заробити на цьому можна, вірно? 

9. А: Так. 

10. Б: Якщо усі науки, що стосуються штучного інтелекту, є цікавими і 

дозволяють заробити, а певні розділи логіки напряму стосуються цієї сфери 

(і це дійсно так), то чи можна вважати логіку хоча б частково цікавою? 

11. А: Можливо ви у чомусь праві.  

12. Б: Як думаєте, чому ви тоді вважаєте логіку нецікавою? 

13. А: Мабуть, мені просто не викладали те, що було цікавим.  

14. Б: А якщо я скажу, що можна вивчати те, що вам буде цікаво, ви згодні 

змінити точку зору? 

15.  Якщо мені буде цікаво – то звісно. 

У цьому випадку маємо аргументацію, ключовий аргумент якої (№10) є 

дедуктивним міркуванням. Виходячи з ідеї, що евристична аргументація 

базується на недедуктивних міркуваннях, вищеозначену аргументативну ситуацію 

не можна відносити до евристичних. Але, насправді, вона у суті своїй є 

евристичною, оскільки тут потрібно оцінювати не логічну форму ключового 

аргументу, а виходити якраз на метарівень, тобто розглядати не способи та 

прийоми, які дозволяють успішно застосувати аргументи, але способи та 

прийоми, які уможливлюють застосування способів та прийомів аргументації. 

Аналогічно до особистісної парадигми оратора у риториці [4, c. 21], можливо 
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говорити про особистісну аргументативну парадигму. Вже вище зазначалося, що 

аргументація – це діяльність «людина-людина», а, отже, і у того, хто переконує, і 

у того, кого переконують, є певний світогляд, який може звести до нуля усі 

намагання як однієї, так і усіх сторін аргументативного процесу. Для досягнення 

мети в аргументативній діяльності, аргументатор (тобто той, хто висуває 

аргумент) може виробити свою аргументативну парадигму: тобто сукупність 

життєвих настанов та поглядів, які змінять в цілому його аргументативний 

дискурс. 

Повертаючись до прикладу, можливо відчути, що аргументатор Б 

використовує для переконання не тільки розповідні речення, але й питання. Але 

ж, по суті, це є маєвтика Сократа, яка є абсолютно евристичним методом (про що 

писалося вище). За допомогою маєвтики, яка виступає особистісною парадигмою 

аргументатора Б, він переконує А у тому, що логіка може бути цікавою 

дисципліною і, більш того, отримує абсолютно раціональну та обґрунтовану згоду 

від Б щодо зміни його точки зору на точку зору А. Припустимо, що Б не 

використовує маєвтику; у цьому випадку А може відчути не тільки 

маніпулювання, але й певну агресію з боку Б (оскільки той буде нав’язувати 

твердження, тоді як питання є скоріше пропонуючим, аніж нав’язуючим).  

Маєвтика використовується в аргументації, маєвтика є евристичним 

методом, чи робить це аргументацію евристичною? З точки зору автора 

дослідження, аргументацію можна вважати евристичною у випадку, якщо 

маєвтика є парадигмою (тобто, вихідними умовами, що включають погляди 

учасників аргументації, їх наукові, соціальні, економічні та інші вподобання, їх 

освіту, політичні погляди, тощо) щодо аргументативної ситуації. Інакше кажучи, 

аргументацію можна вважати евристичною у тому випадку, якщо аргументатор, 

який її провадить, виходить з евристичної настанові. Постає питання, яка 

настанова буде евристичною для аргументації? Вона вже була сформульована в 

першому розділі у визначенні евристичного аргументу: бажання аргументатора 

реалізувати творчий потенціал людини. Таким чином можна розширити 

запропоноване вище визначення евристичної аргументації. Евристична 
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аргументація – це аргументація, яка базується в основному на правдоподібних 

аргументах (хоча можуть використовуватися і дедуктивні), яка спрямована не 

тільки на переконання аудиторії у прийнятності точки зору, але і розвитку та 

удосконалення самої точки зору у процесі аргументування, і, нарешті, яка має 

свою евристичну стратегію.  Евристична стратегія – це «направлений на 

реалізацію того або іншого принципу евристики комплекс конкретних засобів, 

який включає в себе вибір мовних одиниць та порядку їх слідування, що 

відповідають інтенціям комунікантів, для здійснення певних когнітивних 

процесів, які забезпечують побудову нових значень у дискурсі». [44, c. 232] 

У англомовній літературі термін “heuristic argumentation” (Gabor Tahin. The 

Origins of Heuristic Argumentation) зустрічається поряд із термінами “heuristics in 

argumentation” (Heuristics in Argumentation Régis Riveret, Henry Prakken, Antonino 

Rotolo, Giovanni Sartor) та “argumentation inspired heuristic” (Nir Oren). Якщо 

heuristic argumentation, тобто евристичну аргументацію, ми вже визначили, то 

щодо двох інших понять необхідно провадити окремий аналіз.  

“Heuristics in argumentation” перекладається як «евристика в аргументації», 

але тут є складність самого перекладу, оскільки може матися на увазі евристика 

як область знань (інкорпорація евристики в іншу дисципліну або теорію), або ж 

мова іде про евристичність певної ідеї. Якщо ж евристика визначається як 

методологія, зазвичай наукова праця носить прикладний характер, а евристика є 

інструментом, що дозволяє вирішити певну проблему. У другому випадку 

робиться акцент на творчій відкритості самої аргументативної системи та 

правдоподібності її аргументів. 

Із перекладом “argumentation inspired heuristic” більше складнощів, оскільки 

термінологічного аналогу в нашій мові просто не існує. Більш-менш близький 

переклад-тлумачення: евристика, подібна до аргументації. Мова іде про 

конкретну методику, що використовується для вирішення нормативних 

конфліктів, в основі якої лежить ідея застосування алгоритмічного аргументу для 

подолання конфліктної ситуації. Тут вже необхідно говорити про математичний 

аргумент (незалежна змінна, від якої залежить значення функції) :«У більшості 
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випадків процедурі потрібна деяка інформація про умови, за яких вона була 

викликана. Процедура, яка виконує повторюване завдання, може використовувати 

різну інформацію при різних викликах. Така інформація складається зі змінних, 

констант і виразів, які передаються процедурі при її виклику. Для передачі в 

процедуру цих відомостей вона визначає параметр, а викликаючий код передає 

аргумент у цей параметр. Можна представити параметр як паркувальне місце, а 

аргумент як автомобіль. Так само, як різні автомобілі можуть паркуватися на 

паркувальному місці в різний час, при кожному виклику процедури викликаючий 

код може передати інший аргумент для одного параметра». [88] 

Тому, у подальшому дослідженні ми пропонуємо розрізняти такі терміни: 

евристична аргументація (1), евристика в аргументації (2), евристичність 

аргументації (3), аргументативна евристика (4). Одна із задач, яка стоїть перед 

автором – продемонструвати можливості, в першу чергу, саме евристичної 

аргументації, оскільки вона носить більш логіко-філософський характер. Цьому 

сприяє той факт, що філософія дозволяє говорити змістовно про ідеї творчості, а 

логіка – формально. Є дискусійним питання, чи можливо формалізувати 

творчість, але абсолютно прозорим – чи можна формалізувати методи творчості. 

Тут відповідь – так, оскільки вже існує низка методів для генерації знання, які 

будуть розглянуті у наступних розділах. 

Щоб не плутати поняття 2 и 3, відразу означимо, що під евристикою в 

аргументації ми будемо розуміти саме методи, які полегшують діяльність 

учасників аргументації і, почасти, дозволяють успішно закрити аргументативну 

ситуацію. Евристичність аргументації ми розглянемо у параграфі 3 цього розділу, 

оскільки про неї необхідно говорити невідривно від ідей саме наукової 

аргументації.  

У підсумку зазначимо, що евристична аргументація є дійсно цікавим для 

дослідження та аналізу конструктом. Тут з’являється особлива характеристика 

особистісної парадигми аргументатора – евристична настанова, яка характеризує 

направленість аргументатора на відхилення від загальновстановлених рамок та 

норм на користь створення нових ідей задля підтримки своєї тези. Іншими 
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словами, евристична аргументація розпочинається там, де закінчується простір 

для маневрування вже звичними способами. Евристична аргументація, отже, не 

тільки переконує аудиторію у прийнятності певної точки зору, але дозволяє 

розвивати, трансформувати, удосконалювати цю точку зору відразу у процесі 

самої аргументації. Тут з’являється і так звана евристична стратегія – набір 

евристик (однією з яких є медіація, яку ми розглянемо нижче), які забезпечують 

перегляд, прочитання вже встановленого дискурсу задля створення нового. 

 

 

2.3. Евристичність наукової аргументації. Медіація як евристика наукової 

аргументації 

 

Евристика як область знання, яка спрямована на дослідження засад творчого 

мислення людини, завжди ставила за мету створити такі методи, які б дозволили 

продукувати дійсно нові наукові гіпотези та теорії. Намагаючись уникнути 

псевдонауковості, філософи, логіки, математики, фізики, біологи та представники, 

власне, усіх наукових сфер, встановлювали критерії наукових теорій. Так, Карл 

Поппер пропонував три базові вимоги до наукової теорії: 

- теорія повинна виходити із нової, простої, але плідної ідеї щодо певного 

відношення або зв’язку; 

- теорія повинна бути такою, що перевіряється незалежно; 

- теорія повинна витримувати нові та строгі перевірки. [50, с. 402-403] 

Таким чином, з його точки зору науковою теорію буде вважатися та теорія, 

яка а) побудована на новій ідеї, б) може бути перевірена незалежно від пояснень 

фактів, заради опису яких вона створена, в) повинна відповідати умовам часу 

(якщо нові наукові методи певним чином заперечують те, що ця теорія стверджує, 

вона може втратити статус наукової). Власне, найголовнішим для евристики є 

саме другий пункт, оскільки, цитуючи самого К. Поппера: «незалежно від 

пояснення усіх фактів, які була покликана пояснити нова теорія, вона повинна 
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мати нові та перевірювані наслідки (бажано, наслідки нового роду), вона повинна 

вести до передбачення явищ, які до цього моменту не спостерігалися».  

Враховуючи розмитість та неабияку розлогість самої евристики, вона поки не 

може претендувати на строгість та наукову чіткість щодо, наприклад, перевірки 

наукової теорії. Але, разом з тим, саме тут виникає поняття, яке характеризує 

сучасну науку: евристичність. Саме про неї писав К. Поппер, коли вказував на те, 

що наукова теорія «повинна вести до передбачення явищ»; евристичність – її 

«передбачувальна» сила. В іншому формулюванні евристичність – це потенція 

знання до подальшого росту. Необхідно означити, що сама евристичність – це 

предикат, оскільки це поняття набуває змісту, лише вживаючись у зв’язці з 

поняттями «знання», «гіпотеза», «наукова теорія», «ідея». У сучасній літературі 

такий термін трапляється нечасто, що пояснюється все ще скептичним 

ставленням до евристики через відсутність чітко сформульованого наукового-

методологічного базису. Та насправді це аж ніяк не є певним застереженням до 

невживання поняття «евристичність», навпаки – воно яскраво відображає його 

суть. 

У процесі обґрунтування певної наукової теорії вчений приречений 

зіткнутися із новим, ще незрозумілим для нього знанням, яке є результатом 

наукових пошуків, а також продукувати своє (нове) бачення певної проблеми. 

Власне, здатність теорії продукувати таке знання і назвемо евристичністю. Це є 

певною точкою відліку, в якій чітко можна означити, де закінчується вже 

осягнене, пізнане і розпочинається нове, неопрацьоване. Евристичність теорії 

неможливо якимось чином «прищепити» дослідженню штучно, але, разом з тим, 

без неї така теорія буде неповноцінною. Артур Кроплі, професор Гамбургського 

університету, спеціаліст із теорії креативності та інновацій, вважає евристичність 

однієї з ключових характеристик продукту діяльності людини: «оригінальність, 

релевантність, корисність, повнота, зрозумілість, приємність, елегантність та 

евристичність». [135, р. 78] Зазначимо, що в англомовній літературі термін 

«евристичність» звучить як «germinality» [155], та визначається як характеристика 
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створеного «бути корисним, мати перспективи або можливості до створення 

чогось нового». 

То як саме необхідно будувати доведення теорії, щоб теорія не втратила свою 

евристичність? 

Щоб відповісти на це, є сенс поставити таке питання: а на базі чого взагалі 

можна побудувати обґрунтування, щоб воно було науковим? Відповідь очевидна: 

на базі сукупності фактів, зв’язки між якими є логічно обґрунтованими (в першу 

чергу – за допомогою дедукції), оскільки саме такий конструкт може 

претендувати на звання наукового (якщо факти є дійсно фактами). З іншого боку, 

а чи існує така ситуація, коли науковець має лише певні розрізненні дані, частина 

з яких не перевірена, частина – взагалі не можна перевірити? Вона не просто 

існує, це є нормою для розвитку науки: пізнання та опрацювання нового. Один з 

варіантів, як зберегти науковість (і, таким чином, евристичність) теорії, пропонує 

Дьордь Пойа у «Як вирішити задачу». Чітко розділяючи ідею створення плану 

вирішення певної задачі та його виконання, автор підводить до думки, що й сам 

процес роботи може ґрунтуватися на різних принципах і методах. «У процесі 

пошуку кінцевого та строгого ланцюжку міркувань ми можемо використовувати 

тимчасові і всього лише правдоподібні міркування так, як ми використовуємо 

риштування, щоб підтримувати міст у процесі його зведення. Але коли 

будівництво вже достатньо далеко просунулося, риштування прибираються, а 

міст продовжує стояти вже сам по собі. Отже, коли вирішення задачі просунулося 

достатньо далеко, тимчасові та правдоподібні міркування прибираються, а 

результат знаходить опору в ідеальних у своїй строгості умовиводах». [82, c.128] 

Такий підхід до обґрунтування наукової теорії з одного боку не усуває 

фактору її відкритості, здатності продукувати нові факти (оскільки правдоподібні 

міркування дозволяють охопити набагато більш широкий фактаж), а з іншого -  

все ж долучає і строге обґрунтування. 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що саме у рамках сучасної науки 

(особливо, починаючи з другої половини ХХ-го сторіччя), евристика та 

евристичність отримують новий статус. Усе частіше виникає ситуація, коли певну 
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проблему можливо вирішити лише через кардинальну зміну погляду на неї. І саме 

тут можна чітко ствердити: лише у тому випадку, коли сама теорія 

характеризується евристичністю і погляд науковця на неї є евристичним (таким, 

що є відкритим до нового знання), вона зможе стати цінною для людства. 

Евристичність, окрім того, є важливим елементом переосмислення 

аргументації як процесу і як сфери знань. «Евристична свобода людини 

проявляється в тому, що він може творити, тобто створювати нове, не тільки із 

потреби, але і з можливості, від надлишку та гри власних життєвих сил, уміння 

бачити, сказати по-своєму, свіжо, оригінально, точно, незвично, від відчуття своєї 

майстерності, своєї влади над матеріалом». [21, c. 82] На нашу думку, 

евристичність є прямим проявом евристичної свободи. Така характеристика 

суттєво розширює можливості учасників аргументації, та, окрім того, дозволяє 

екстраполювати методи, що використовуються в одній галузі, на іншу. Завдяки 

евристичності можливо говорити про евристики в аргументації як конкретні 

методи, які виступають одночасно і раціональними способами подолання 

розбіжностей, які спричинили суперечку (дискусію), і методами розширення 

аргументативного дискурсу. Означимо, що такі методи часто є тією чи іншою 

евристикою, а, отже, можна говорити про застосування евристики аргументації. 

Разом з тим, евристика аргументації та евристична аргументація не є тотожними 

поняттями. У першому випадку говоримо про специфічний метод (евристику), що 

повинен використовуватися в конкретних умовах (як от, наприклад, в рамках 

наукової аргументації), застосування в інших випадках такої евристики може бути 

неефективним чи просто неможливим. У другому випадку говоримо про більш 

загальне теоретичне, методологічне поняття, міждисциплінарну область знання та 

діяльності, результат поєднання евристики як область знання та аргументації як 

області знання. Евристика аргументації є елементом евристичної аргументації. 

Слушною є думка, що пошук консенсусу у складних конфліктних ситуаціях 

є пріоритетним для усіх сторін такої ситуації у тому випадку, коли раціональність 

виступає пресупозицією для самих сторін. Теоретично це є обов’язковим 

правилом, але на практиці ним почасти нехтують на користь захисту власної 
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позиції, яка не завжди є об’єктивно вірною. Це, в свою чергу, спричинює іноді 

принципову неможливість вирішення конфлікту звичними методами. Таке явище 

властиве не тільки для юридичного, соціального, економічного полів, але й для 

наукового, оскільки процедура аргументації певної наукової теорії здійснюється 

людиною. Окрім того, важливо зазначити, що в цьому випадку доцільно 

використовувати термін саме «аргументація», а не «обґрунтування», оскільки це 

підкреслює практичність реалізації такої ситуації. Якщо обґрунтування є більш 

строгою, логічною процедурою, то аргументація може бути як неприйнятною, так 

і прийнятною з точки зору учасників конфлікту. Нарешті, обґрунтування носить 

більш об’єктивний характер, тоді як аргументація – адресний, вона спрямована на 

переконання конкретного суб’єкту. Саме тому постає актуальне питання: чи 

можливо створити таку евристику, яка б дозволила вирішити конфлікт між двома 

науковими теоріями та, власне, вченими, які ці теорії представляють. 

Розробка механізму вирішення чи хоча б усунення конфлікту не втрачає 

своєї актуальності протягом усього розвитку людства, тому вже існуючі 

механізми постійно удосконалюються, відбувається переосмислення принципів, 

що лежать в основі таких методів. Нарешті, завдяки впровадженню ідей 

міждисциплінарності в науці, уможливилося залучення методик однією сфери 

задля їх використання в іншій.  Враховуючи відсутність відомих розробок щодо 

надання строгого характеру медіації та означення цього методу як більш 

психологічного, аніж логічного, є сенс розглянути медіацію як евристику, яка 

може використовуватися в аргументації: оцінити, наскільки взагалі медіацію 

можна вважати такою практикою, описати недоліки та переваги (якщо такі є) 

цього методу та, нарешті, вивести перспективи застосування медіації для 

вирішення конфлікту саме з погляду аргументації та логіки.  

Поряд з цим, дуже важливо окреслити ще одне вихідне положення, яке буде 

обґрунтовано нижче: медіація повинна розглядатися як евристичний метод, що 

уможливлює обґрунтування зв’язку між медіацією, логікою та аргументацією. 

Визнання евристичного характеру медіації розширює рамки даного дослідження 

та дозволяє залучити цей метод для використання в науці. 
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Сам термін «медіація» набув розповсюдження лише у ХХ сторіччі, хоча 

виник ще за часів Римської імперії. Mediatior – саме так називали посередників, 

яких залучали до вирішення складних ситуацій, де сторони не могли чи не бажали 

домовитися про вирішення конфлікту. З огляду на це твердження вже можна 

згадати багато випадків з історії людства, коли окремі люди (жерці, вчені, 

філософи, царі) або навіть держави виступали у якості посередника між 

сторонами, які бажали вирішити певний конфлікт.  

Відразу необхідно означити, що існує певна складність у застосуванні 

терміну «медіація» та «медіатор». У проекті Закону про медіацію 2480 від 

27.03.2015 подаються такі визначення цих понять: 

- «Медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за 

допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках 

структурованого процесу, самостійно, на добровільній основі досягти згоди 

для вирішення їх спору за допомогою медіатора; 

- Медіатор – особа, яка відповідає вимогам, встановленим цим законом та 

медіаційним застереженням (угодою про медіацію), яка має статус 

медіатора відповідно до цього закону і яку сторони спору обрали для 

проведення медіації»; 

Окрім того, в тексті проекту подаються також поняття «сторони медіації» та 

«учасників медіації»: 

- «Сторони медіації – фізичні, юридичні особи та/або  групи осіб, які бажають 

врегулювати свій спір за допомогою процедури медіації; 

- Учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх 

представники,  законні представники, перекладач, експерти та інші особи за 

домовленістю сторін медіації» (Проект Закону про медіацію №2480 від 

27.03.2015. [87] 

Таке застосування понять «медіація» та «медіатор» видається, з точки зору 

автора статті, дещо обмеженим. Якщо екстраполювати дані ідеї на не-юридичну 

сферу, а, як вже зазначено, сферу наукової аргументації, то виникає питання, що 

можна вважати медіацією? Тобто, необхідно говорити саме про таку 
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раціональність, де цілі кожної зі сторін конфлікту можливо звести до деякого 

консенсусу таким чином, щоб ці сторони могли погодитися. Сама ідея медіації (як 

раціонального акту посередництва) автоматично тягне за собою ідею, що сторони 

вже згодилися на медіацію кого можна вважати медіатором та чи є статус 

медіатора особистісним, тобто таким, що обов’язково закріплюється саме за 

людиною? 

Отже, що є медіація в аргументації? Вона може застосовуватися лише там, де 

відбувається процес діалогічного аргументування та існує конфлікт сторін. Це 

також є аргументативний процес, причому він спрямований на вирішення 

конфліктної ситуації через застосування прийнятних для усіх сторін аргументів. 

Очевидно, що така ідея відразу оцінюється досить неоднозначно, оскільки 

виникає питання: а якщо одна зі сторін буде свідомо саботувати процес задля 

його зриву? Тут можливо згадати про ідею раціональності комунікативної дії Ю. 

Габермаса: «Навпаки, я повинен говорити про комунікативну дію, коли дії 

залучених агентів скоординовані не егоцентричними підрахунками успіху, а через 

акти досягнення взаєморозуміння. У комунікативній дії учасники орієнтовані 

перш за все не на свій індивідуальний успіх; вони переслідують власні 

індивідуальні цілі, припускаючи умову здатності гармонізації власного плану дій 

на базі загальних визначень ситуації. З цієї точки зору обговорення певної 

ситуації - важливий елемент інтерпретативних досягнень, які необхідні для 

комунікативної дії визнають примат такої раціональності над егоцентризмом та 

превалюванням власних інтересів». [148, pp. 285] 

Ще питання, яке потребує уваги – хто такий медіатор? Власне, це 

посередник, який здійснює необхідну процедуру та виступає третьою стороною. 

Вирізняють два типи такого посередництва: медіаторне – тобто активне 

втручання у процес вирішення конфлікту, та фасилітаторне – коли посередник 

лише слідкує за дотриманням регламенту переговорів та встановлених для сторін 

правил. З огляду на специфіку наукової аргументації (необхідність збереження 

чітких формулювань та взагалі ідей, що захищаються), під час конфлікту вчених, 

які можуть висувати різні теорії щодо одного положення, виникає потреба у 
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збереженні «чистоти» результату, тобто максимальне зменшення впливу 

медіатора на саму ідею, щодо якої виникли розбіжності. Саме тому ідея 

фасилітатора є більш привабливою для медіації в науці. Таким чином, можливо 

висунути базові вимоги до «очільників» медіаційного процесу: 

- Об’єктивність, 

- Добровільність, 

- Гнучкість, 

- Нейтральність, 

- Повага до інтересів сторін. 

Разом з тим, виникає потреба у специфічних вимогах саме для медіації в науці: 

- Професійна компетентність (медіатор з необхідністю повинен розумітися на 

предметі суперечки, конфлікту), 

- Позапарадигмальність (окрім нейтральності щодо сторін, погляди медіатора 

повинні бути нейтральними і щодо самої науки, він не повинен схилятися 

до однієї конкретної парадигми, оскільки це викривлює ідею, щодо якої 

виникла суперечка, конфлікт), 

- Евристичність (творчий підхід, який розкриває нові можливості 

досліджуваної ідеї, при цьому не порушуючи попередні дві вимоги). 

Саме на евристичності медіації в науці ми зупинимося нижче, щоб 

продемонструвати ключову роль цієї вимоги та довести принципову можливість 

застосування медіації в науці. 

Виходячи із вищеозначених визначень евристики: сукупність методів 

ведення творчої діяльності з метою генерації нового знання; та сукупність правил 

організації інтелектуальної діяльності,  є сенс говорити про необхідність 

залучення саме евристики до провадження успішного процесу медіації. Оскільки 

евристика спрямована на раціоналізацію нашого творчого мислення, яке є 

хаотичним, нестрогим за своєю суттю, вона видається дійсно придатною для 

роботи над створенням аргументативних конструктів, які відповідають реальному 

стану речей, а не є ідеальними побудовами, що спрацовують далеко не завжди. 

Мова іде про залучення конкретних евристик (методів) до аргументації задля її 
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«живлення» - тобто надання додаткових можливостей, які б розширили 

аргументативний дискурс і дозволили б виводити конфліктну ситуацію зі глухого 

кута. 

Окрім інкорпорування евристики в медіацію, необхідно також поставити 

питання, чи носить медіація евристичний характер? Тут необхідно вже говорити 

про медіацію як про конкретну техніку, точніше – техніки. Як і у випадку 

евристики, медіація може бути областю знань, а точніше – одним з підрозділів 

конфліктології, так і конкретною методикою подолання конфлікту. Для нас 

важливий другий випадок, тобто аналіз окремих медіацій. Зена Зумета (Zena 

Zumeta), керівник Інституту медіаційної освіти та медіаційної консультації 

(Mediation Training & Consultation Institute) виділяє три базових техніки медіації: 

фасилітативна, оціночна та трансформативна (Styles of Mediation: Facilitative, 

Evaluative, and Transformative Mediation).  [53]  Щоправда, остання техніка 

медіації в американській традиції розпадається на дві підтехніки, які між собою 

різняться. Роберт Барук Буш (Robert Baruch Bush) та Джо Фолджер (Joe Folger), 

автори роботи The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict, 

Revised Edition (1994) пишуть про дві пов’язані між собою техніки медіації: 

трансформативна та спрямована на вирішення проблем (Transformative and 

Problem Solving). [174] 

Відразу означимо, що фасилітатор та медіатор, який представляю 

фасилітативну техніку медіації – це не одне і те ж саме, хоча підходи досить 

схожі. Фасилітаторна медіація – це техніка питань та відповідей. Медіатор 

ставить питання конфліктуючим сторонам, пропонуючи їм потім проаналізувати 

відповіді. В результаті сторони медіації свідомо приймають адекватне для усіх 

рішення, спираючись на власні висновки. 

Оціночна медіація є досить неоднозначним методом, оскільки тут медіатор 

безпосередньо втручається до процесу медіації, оцінюючи її хід. Окрім того, за 

потреби, він може і сам пропонувати сторонам різні рішення, а отже впливає на 

результат. 
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Трансформативна медіація та медіація, спрямована на вирішення проблеми – 

найцікавіші та найскладніші техніки. Не дивлячись на те, що в основі цих технік 

лежить одна й та ж ідея – розглянути конфлікт «по новому», вони досить 

різняться.  І в першу чергу їх розрізнює ти, як саме інтерпретується це «по 

новому». Для медіації, спрямованої на вирішення проблеми (або ж, як її 

називають автори вищезазначеної праці, медіації, спрямованої на пошук рішення) 

ключовим є зняття конфлікту через вирішення проблеми, що його спричинила. У 

цьому випадку «рішення» є ключовою точкою медіації, тобто то момент, який 

дозволить усім сторонам медіації прийняти одне й те ж рішення. Тут роль 

медіатора зводиться до того, щоб допомогти кожному з учасників конфлікту 

співпрацювати з іншими. Він стає, радше, раціоналізатором, аніж суддею, його 

мета – ввести набір правил для учасників, які є прийнятними для усіх, а потім 

допомогти усім рухатися вперед. При цьому медіатор слідкує, щоб сторони 

конфлікту не долучали негативних емоцій, не апелювали до минулого, і, таким 

чином, встановлює лінійну схему вирішення конфлікту. 

Трансформативна медіація працює дещо інакше. Медіатор виступає не 

просто як допоміжна ланка, він є повноцінною «третьою» стороною; при цьому за 

мету він ставить не просто прояснення тих чи інших питань, але формування 

повноцінного аргументативного та інтерпретативного дискурсу. Власне, медіатор 

фільтрує зайву інформацію і формує, на базі того, що висувають конфліктуючі 

сторони, низку точок зору, які вже розглядаються як консенсус. Для медіатора 

трансформативної техніки цікавим є не тільки власне сам консенсус (або, радше, 

домовленість, оскільки для англомовної юриспруденції існує чітке поняття 

settlement, яке і відображає базову мету медіації), але й «побічні» результати, що 

їх можна отримати під час обговорення проблеми: нові ідеї, реінтерпретації вже 

звичних положень, усунення тих чи інших тез. 

Окрім того, в межах трансформативної медіації сам медіатор вже не виступає 

в ролі «керманича», він не направляє дискурс, не будує умови для прийняття 

компромісу, це очікується від сторін медіації. Медіатор же – експерт, який 

прояснює семантику аргументативного процесу (тобто, значення знаків, якими є 
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аргументи), намагається визначити реальні цілі сторін та запропонувати своє 

бачення їх вимог та потреб. 

Вище вже було зазначено, що медіація, спрямована на вирішення проблеми 

та трансформативна медіація, розрізняються ще й результатом. Якщо для першого 

виду нормою вирішення конфлікту є досягнення домовленності, то 

трансформативна медіація вважається успішною вже тоді, коли одна чи більше 

сторін медіації так чи інакше трансформують або саму ситуацію, або ставлення до 

неї, щоб покращити результат. Порівнюючи ступінь успішності реалізації 

медіації, необхідно зазначити, що медіація, спрямована на вирішення проблеми 

теоретично є більш привабливою у якості раціонального методу вирішення 

конфлікту, оскільки тут медіатор знаходиться у зоні «добровільного примусу»: 

він добровільно приймає за необхідність свою роль як арбітра і, власне, спрямовує 

свої сили виключно на отримання рішення, яке б задовольнило усі сторони. 

Медіатор, який використовує трансформативний метод, більш вільний і у 

виборі стратегії, і у визнанні результату (оскільки саме медіатор закриває сесію 

медіації). Розширення його сфери взаємодії трансформує саму проблему, 

зберігаючи її суть. Він, в результаті, дозволяє розвивати навіть принципово іншу 

аргументацію, яка може ігнорувати одні положення, висунуті сторони, але 

акцентуючи свою увагу на інших.  Нарешті, особистість медіатора гуманізує і 

поле, у якому відбувається медіація, у нашому випадку – наукове. «Однією з 

центральних характеристик у трансформативній медіації для «висхідної, 

регенеративної спіралі», яку відчувають учасники медіації є її «гуманізаційний» 

потенціал. Разом із «конструктивністю» та «зв’язністю» дескрипторів цього 

висхідного руху, гуманізація описує те, як учасники медіації можуть переживати 

людяність іншої персони та людяність самого процесу». [174, p. 4]. Іншими 

словами, гуманізація дозволяє зробити процес медіації у науковій аргументації 

більш людяним, враховуючи особливості особистості того чи іншого учасника 

такої аргументації або ж умови її розгортання. 

Додамо, що не маючи на практичному рівні строгого дедуктивного 

характеру, обґрунтування в межах аргументативного процесу медіації може 
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обирати інші шляхи (чи то індукція, чи то абдукція, чи то подібні до них методи) 

та, отже, набувати не стільки істинного значення, скільки вірогідного. Окрім того, 

відчувається і різна сила евристичності (тобто, творчій потенціал) таких 

медіаційних технік; розглядаючи можливості їх застосування у пошуку згоди між 

представниками різних наукових парадигм щодо певного питання, відразу 

очевидно, що медіація, спрямована на вирішення проблеми, є формально більш 

адекватною для сфери науки, оскільки не викривлює початкову тезу. З іншого 

боку, трансформативна медіація є більш творчою та менш формальною, 

спрямованою на отримання «хоч якогось» результату. Якщо оцінювати обидва 

методи з точки зору ефективності, трансформативна медіація дуже сильно 

розширює стратегічні можливості аргументації і збільшує шанси зберегти 

раціональність суб’єктів медіації. 

Попередні розвідки дозволили говорити про конкретні медіаційні техніки, які 

можливо визнати евристичними. Але виникає складність щодо оцінки їх 

ефективності та подальшого застосування. Щоб вирішити цю проблему, 

спробуємо проаналізувати місце, власне, самої аргументації у процесі медіації. 

Для цього можливо апелювати до запропонованих у попередніх параграфах 

тлумачень самої аргументації та обґрунтування . 

У нашому випадку можливо стверджувати, що медіаційна діяльність є 

аргументативна діяльність, але при цьому постає питання щодо аргументації як 

обґрунтовуючої діяльності. Чи доречно взагалі говорити про обґрунтування там, 

де медіатор не повинен втручатися у саму аргументацію у сенсі обґрунтування? 

Оскільки ми виходимо із постулату про неупередженість та об’єктивність медіації 

в рамках науки, то спробуємо надати наступне твердження: аргументативна 

діяльність в рамках медіації може виступати обґрунтуванням в тому випадку, 

коли такий крок не викривлює предмету суперечки, є необхідним для подальшого 

здійснення медіації і дозволений усіма сторонами конфлікту. Закріпивши його у 

якості рівноцінного з правилом раціональності учасників медіації, можемо 

отримати ідеальну систему аргументації, яка дозволила б зняти конфлікт. У цьому 

випадку медіатор виступає фасилітатором, який допомагає сторонам залишатися 
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раціональними та спрямовує їх зусилля на досягнення домовленості. Він має 

право на обґрунтування певних положень, які можуть викривити предмет 

суперечки, лише у тому випадку, коли сама медіація знаходиться у мертвій точці. 

Схожу методику пропонують використовувати Томас Трескак, Карл Сьєрра, 

Сімеон Сімофф та Рамон Лопез де Мантарас у статті «Вирішення суперечки за 

допомогою медіації, базованої на аргументації» (Dispute Resolution Using 

Argumentation-Based Mediation) [172], де вони розглядають сам процес медіації як 

гру. Це доцільно ще й тому, що можливо говорити про чіткі правила медіації та 

про конкретні кроки під час її реалізації. В цьому контексті використання 

самостійного обґрунтування медіатором (у цьому випадку самостійним 

обґрунтуванням названо побудову аргументації самим медіатором задля 

доведення власної точки зору) дійсно допустиме, якщо це дозволить розвивати 

гру далі. Вищезгадані автори фокусують свою увагу саме на тому випадку, коли 

медіація-гра не розвивається, знаходиться у стані стагнації: виникає баланс в 

аргументативному полі, коли сила аргументів конфліктуючих сторін однакова, 

неможливо встановити чиюсь перевагу і не існує очевидного аргументу, який 

дозволяє цю стагнацію подолати. У цьому випадку можливо використати 

надбання теорії ігор як один із ресурсів, що розширять медіаційне поле.  

Саме тут актуалізується третє питання, що було поставлено на початку 

статті: чи є статус медіатора особовим? Чи обов’язково саме людина повинна 

виконувати роль медіатора, або ж це можливо делегувати? Відповідь досить 

проста: ні, статус медіатора не є обов’язково виключно людським, тут можливо 

залучення штучного інтелекту та різноманітного програмного забезпечення. В 

основі такого ШІ може лежати саме стратегічна гра, яка буде оцінювати кроки 

сторін медіації з точки зору їх ефективності.  

 Таким чином, можна зробити досить стислий, але ґрунтовний висновок. 

Медіація може вважатися евристичним методом і застосовуватися у випадках, 

коли недостатньо інших методів вирішення конфлікту, які базуються на 

дедуктивно обґрунтованій аргументації. Використання трансформативної медіації 

у науковому полі є виправданим тоді, коли цінність консенсусу щодо самого 
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питання перевищує цінність оригінальних результатів. Розширення та 

трансформація самої проблеми, щодо якої здійснюється медіація, виправдана у 

випадках повної стагнації системи. Альтернатива – застосування медіації, 

спрямованої на вирішення проблеми, де закріплюється правило (норма) щодо 

заборони будь-якого викривлення предмету конфлікту. У цьому випадку є 

доречним залучення штучного інтелекту, який, базуючись на цьому алгоритмі (із 

застосуванням теоретико-ігрових побудов), оцінює медіацію з точки зору 

ефективності. Тут кінцевим результатом буде беззаперечне досягнення 

консенсусу на базі згоди усіх сторін медіації, виходячи із показника ефективності. 

Зазначимо, що використання медіації саме як евристичної техніки серйозно 

розширює і можливості науки в цілому. Обґрунтування та подальше 

аргументування тих чи інших положень спрощується, оскільки медіація усуває 

багато перешкод на шляху до визнання теорії науково цінною. Більш того, та ж 

медіація може зіграти і зворотнім чином, доводячи, що насправді теорія не варта 

подальших досліджень і повинна бути усунена з наукового поля. 

  

Висновки до розділу ІІ 

 

Наукова аргументація та наукове обґрунтування, отже, на нашу думку не 

можуть існувати без евристики як методології в цілому, та евристичності, як 

одного з її елементів зокрема. Науковець, будуючи обґрунтування своєї ідеї, 

одночасно створює і тезу для аргументації на користь цієї тези. Вважаємо 

доцільним зазначити, що наукове обґрунтування в чистому виді не спрямоване на 

переконання інших науковців, воно потребує певної форми подачі, яка б 

дозволила, власне, викликати у них схвалення чи заперечення такого 

обґрунтування. Наукова аргументація виступає такою формою, дозволяючи 

вивести пропоновану ідею на більш зрозумілий рівень для наукової спільноти. Як 

зазначалося вище, наукова аргументація стає способом «соціалізації 

обґрунтування», яке в чистому виді аж ніяк не враховує фактору людини та її 

творчості. Але для вченого є очевидним, що наукове відкриття є прямим проявом 
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творчості; тож, чи можливо переконати іншого вченого у доцільності такого 

відкриття, якщо, наприклад, надати лише результати дослідження без 

демонстрації шляху отримання таких результатів. Більше того, такий «шлях» сам 

по собі може стати аргументом на користь прийнятності тези, що аргументується, 

для аудиторії, навіть якщо результати обґрунтування є сумнівними чи 

неоднозначними. 

Евристична аргументація не є видом виключно наукової аргументації, але в 

рамках наукової вона реалізується максимально ефективно, не тільки переконує, 

але і розвиває, трансформує, удосконалює точку зору, що висувається вченим, 

прямо в процесі її аргументування. Евристична стратегія є неодмінним елементом 

евристичної аргументації; це сукупність різноманітних евристик, які і дозволяють 

трансформувати дискурс, який виникає між учасниками аргументації. Одним з 

елементів такої стратегії може виступати, на нашу думку, медіація. 

Екстраполюючи це поняття із юриспруденції на науку,  ми вважаємо її досить 

ефективним способом зняття конфлікту між науковцями у тих випадках, коли 

відбувається зіткнення точок зору, яке неможливо вирішити силами учасників 

аргументації. Медіатор як третя сторона бере на себе тягар арбітра, він слідкує за 

тим, щоб учасники аргументації дотримувалися правил критичної дискусії, 

вимагає від них прояснення термінології та бере на себе відповідальність за 

обирання певного рішення. У випадках, коли цінність консенсусу перевищує 

цінність результатів дослідження, можливо застосовувати трансформативну 

медіацію, яка змінює окремі елементи аргументації (аргументи чи навіть 

початкову тезу) або ж ставлення учасників аргументації до неї. З одного боку, 

такий підхід може викривити обґрунтування тези і навіть змінити хід 

дослідження, з іншого боку, це розширює евристичність положення, яке 

необхідно, власне, обґрунтувати. Медіація, спрямована на вирішення проблеми, 

навпаки, забороняє вносити певні зміни до аргументів чи тези. Але, разом з тим, 

медіатором тут може виступати штучний інтелект, задача якого – оцінити 

ефективність запропонованої аргументації із допомогою певного алгоритму. Чия 
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аргументація є більш ефективною залежно від обраного алгоритму (наприклад, із 

використанням теорії ігор), така аргументація вважається успішною.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ФОРМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЛОГІКО-ЕВРИСТИЧНОГО 

АНАЛІЗУ НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ 

3.1 Особливості застосування формальних евристик в аргументації 

При побудові та аналізі аргументації застосування евристики є більш ніж 

виправданим, оскільки навіть визначення евристичного методу напряму вказує на 

доцільність таких операцій. Евристичним, на нашу думку, можливо вважати той 

метод, який: 

1) дозволяє послідовно та конструктивно вирішити задачу; 

2) при його застосуванні можливо визначити нові шляхи повторного 

вирішення аналогічної задачі; 

3) він є процедурно відкритим та нестрогим, варіативним, його можливо 

модифікувати та застосовувати для вирішення інших задач. 

Поряд із евристичним методом завжди існує і евристичний алгоритм, який, 

не пропонуючи строгого обґрунтування, дозволяє отримати прийнятне рішення 

певної задачі. Тобто, евристичний метод завжди містить певний евристичний 

алгоритм як схему, за якою необхідно рухатися задля досягнення певного 

результату. Побудову аргументації  можна абсолютно коректно розглядати як 

задачу, яку необхідно вирішити: сформулювати умови (точніше, умови 

розгортання дискусії), мету (потреба у захисті чи спростуванні певної тези), 

методи (конкретні евристики), означити інструменти (аргументи) та учасників 

задачі (аудиторію). В результаті, аргументативна ситуація принципово не буде 

відрізнятися від будь-якої творчої задачі, де необхідно дати відповідь на певне 

питання. У цьому випадку «відповіддю» стає правильно підібраний набір 

аргументів. І навіть після закриття аргументативної ситуації (тобто, 

безспосереднього розгортання аргументації), евристичний метод (нижче буде 

запропоновано декілька з них) дозволяє змоделювати таку ж ситуацію задля 

пошуку ще більш ефективних способів вирішення задачі і, як наслідок, 

удосконалення можливостей акторів аргументації. 

В цьому дослідженні ми докладно розглянемо формальне підґрунтя 

дедуктивних та індуктивних міркувань, які є основою наукової аргументації, 
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оскільки це дозволить продемонструвати можливості евристики як методології 

загалом. Тим не менш, вважаємо доцільним означити і окремі евристики 

(евристичні методи), які можливо застосовувати в науковій аргументації для 

досягнення ефективного результату. Ґрунтовний розгляд кожного такого методу 

не є доцільним на цьому етапі дослідження, оскільки одна з головних його цілей – 

визначення основних переваг використання евристики для наукової аргументації. 

Тому, обмежимося лише стислим оглядом сучасних розробок, які актуалізують 

подальші дослідження в цій області. 

Оптимістичним для евристики є той факт, що сьогодні формалізовані 

евристичні методи (тобто такі, що ґрунтуються на формальному методі) 

застосовуються досить широко, в першу чергу завдяки бурхливому розвитку 

computer science. Праці Дж. Коллі (J. Kolly), Л. Джінхай (L. Jinhai), М. Чанглін 

(M. Changlin), Л. Юеджін (L. Yuejin), К. Блобаум (C. Bloebaum), П. Хаджели 

(P. Hajela), Я. Собіжанськи-Собіжки (J. Sobieszczanski-Sobieski), Дж. Маревські 

(J. N. Marewski), Г. Гігеренцера (G. Gigerenzer), В. Бови, В. Курейчика, 

Є. Нужнова, Н. Абрамової, В. Пірожнікової, Г. Ісенбаєвої та ін. зосереджуються в 

основному на математичному аналізі певних явищ, але завдяки 

міждисциплінарному характеру евристики, такі розробки представляють інтерес і 

для інших областей знання, в тому числі, і аргументації. Додамо, що сама по собі 

аргументація (як діяльність) є явищем універсальним, вона реалізується як в 

економіці, так і в юриспруденції, як у кібернетиці, так і в соціології, як у біології, 

так і в філософії. Екстраполяція аргументативних методів з однієї сфери на іншу 

можлива в першу чергу, на нашу думку, саме завдяки евристиці, яка проголошує 

ключовим для вирішення будь-якої задачі пошук її рішення. Перевірюваність, 

обґрунтованість, істинність поступаються таким характеристикам як 

ефективність, переконливість, вірогідність. Говорячи про останню, маємо на увазі 

вже означену вище тезу про те, що евристичне обґрунтування необов’язково є 

істинним.  Таким чином, формальні евристичні методи, які застосовуються при 

створенні, наприклад, алгоритмів Штучного Інтелекту або при пошуку 
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ефективного рішення за допомогою інтелектуальних систем, можуть стати у 

нагоді і при створенні найбільш ефективних аргументацій. 

Вважаємо доцільним зазначити, що насправді поняття «формальний 

евристичний метод» не є коректним. Ми наводимо його задля того, щоб 

підкреслити таку ідею: евристичний метод може здійснюватися як на рівні 

природної мови (наприклад, медіація), та і на рівні формальному, де виникає 

потреба у аналізі структури певної задачі та її елементів. Це перегукується із 

ідеями формальної епістемології, яка «досліджує знання та обґрунтування, 

використовуючи «формальні» інструменти, інструменти математики та логіки. 

Наприклад, формальна епістемологія може використовувати теорію імовірності 

задля того, щоб пояснити, як працює наукове обґрунтування. Або ж вона може 

залучати модальну логіку для захисту певної окремої теорії. Питання, які 

скеровують формальну епістемологію, зазвичай є такими ж, що скеровують і 

«неформальну» епістемологію. Що є знанням і яким чином воно відрізняється від 

звичайної гадки? Що відрізняє науку та псевдонауку? Коли переконання можна 

вважати підтвердженим? Що підтверджує моє переконання, що сонце завтра 

зійде, або ж що оточуючий світ є реальним, а не ілюзією, створеною 

Декартовим демоном?» [168] 

Разом з тим, ототожнити евристичний та формальний методи було б хибним. 

Щоб зрозуміти, чому важливо розрізняти такі методи, звернемося до ідей систем 

підтримки прийняття рішень. Це комп’ютерні системи, які дозволяють 

аналізувати складні задачі із метою пошуку найбільш складного рівня. Для 

дослідження представляє чималий інтерес одна з ключових ідей, яка дозволить 

ефективніше будувати і наукову аргументацію. Справа в тому, що для ефективної 

роботи СППР будь-яку задачу необхідно формалізувати, перевести із природної 

мови на штучну задля опрацювання. «Проблема представлення знань – це 

проблема переходу від зовнішнього представлення певного об’єкту та його 

зв’язків у внутрішнє представлення системи. У рамках цього напрямку 

вирішуються задачі, що пов’язані із формалізацією та структуруванням 

характерних властивостей знань (внутрішня інтерпретованість, структурованість, 
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зв’язність, семантична метрика та активність) за допомогою спеціально 

розроблених моделей представлення предметних знань. 

На відміну від методів представлення даних, що базуються на строгих 

алгоритмах, моделі представлення знань мають справу із інформацією, що 

отримується від спеціаліста у конкретній предметній області (когнітолога), яка 

часто носить якісний і навіть суперечливий характер». [10, c. 108] В результаті, 

маємо дві окремі задачі: 

1) Формальне представлення знання та збереження логічної повноти певної 

бази знань, для чого використовується логічний (формальний) метод. 

2) Забезпечення можливості вирішення задачі на основі принципів 

організації людської пам’яті та мислення, для чого використовується евристичний 

(когнітивний) метод.  

Важливість евристичного методу полягає в тому, що він дозволяє залучати 

різноманітні предметні області, а, отже, максимально повно описати аналізовану 

предметну область. Але і без формального методу опрацювання предметної 

області неможливо, тобто, ці методи є взаємодоповнюваними. 

При побудові наукової аргументації вчений може опинитися у ситуації, коли 

створена ним теорія є досить ґрунтовною та масивною, виникає потреба у 

виокремленні ключових положень цієї теорії, які можливо потім використати як 

аргументи. На нашу думку, для спрощення процесу підготовки власної 

аргументації, вчений може створити базу знань, яка буде виступати формальним 

відображенням його аргументації. В рамках систем підтримки прийняття рішень 

така система буде складатися з трьох основних блоків: 

- бази загальних знань, яка дозволяє вирішити усі задачі прийняття рішень (у 

нашому випадку, обирання доречних аргументів для підтримки своєї тези); 

- бази системних знань, яка є набором знань щодо внутрішніх зв’язків самої 

системи; 

- бази прикладних знань, де міститься усі прикладні знання, тобто описи 

предметних областей, а також правила і обмеження прийняття рішень.  
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Предметною областю вважатимемо множину усіх предметів, які розглядаються в 

рамках теорії, що потребує аргументації. Предметна область є частиною 

реального світу, а, отже, залежить від контексту та області знання, в рамках якого 

побудована теорія. При підготовці до аргументації, можливо сформувати цілісну 

БЗ, яка буде містити в собі чітко структуровану систему, виходячи з якої можливо 

планувати свою стратегію. Для того, щоб така БЗ була ефективною, з 

необхідністю повинні бути закладені та вирішені такі задачі: 

1) БЗ повинна містити в собі дані про закономірності системи, в рамках якої 

буде діяти така БЗ. Це, на нашу думку, є найбільш формальною частиною, яка 

міститиме в собі основні структурні представлення певних аргументацій. 

2) Вона повинна містити в собі фактичні знання, тобто набір задач та 

критеріїв, згідно з якими будується наукова теорія, на підтримку якої 

здійснюватиметься аргументація. 

3) Повинні бути наявними процедурні знання: алгоритми вирішення 

поставлених задач. Це покладається в першу чергу саме на евристику. 

Автори вищезгаданої роботи також визначають саме поняття «знання» в 

цьому контексті: 

«Поверхове: знання про видимі взаємозв’язки між окремими подіями та фактами 

у предметній області. 

Глибинне: абстракції, аналогії, схеми, що відображають структуру та природу 

процесів, які відбуваються у предметній області. Ці знання пояснюють явища та 

можуть використовуватися для прогнозування поведінки об’єктів». [10, c. 110] 

Екстраполяція такого підходу досить струнко вкладається в умови, за яких 

вчений послуговується евристикою для досягнення максимально ефективного 

результату аргументування. На рівні поверхового знання він застосовує елементи 

традиційної логіки, встановлюючи відношення між поняттями, і, за допомогою 

логіки висловлювань, може представити формальне відображення предметної 

області, в якій він здійснює свою пізнавальну та творчу діяльність. На рівні 

глибинного знання до логіки висловлювань доєднується логіка предикатів для 

аналізу внутрішньої структури окремих елементів предметної області. Отримані 
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результати дозволяють краще зрозуміти слабкі та сильні сторони наукової теорії і, 

таким чином, використати це для підсилення тієї або іншої тези. 

Ще одна евристика, яка дозволяє опрацьовувати формальний бік 

аргументації, була запропонована Г. Ісенбаєвою. Автор говорить про евристику 

пошуку, яка дозволяє проаналізувати систему мовних знаків у перцептивному 

блоці сприйняття, тобто, на рівні пізнання певної предметної області. «Образ-мета 

діяльності щодо розуміння висловлювання-знаку ми представляємо як формалізм 

його проекції – системи «об’єкти, атрибути та зв’язки» або (S
2
 → (S

1
 + Pr ) )=∑). 

Цей семантичний об’єкт, який ми шукаємо, є специфічним явищем 

випереджаючого відображення, він провокує до реалізації активність суб’єкта, 

генерацію пізнавальних гіпотез. Створення когнітивної моделі діяльності та її 

продукцій передбачає уточнення прийнятих у ній тактичних обмежень та 

припущень. Ми розглядаємо запропоновану далі схему як початкову, приблизну, 

таку, що дозволяє відобразити координований ряд чуттєвих актів та відповідних 

ним продукцій, які спрямовуються загальною метою розуміння та перетворення 

інформації із аналогової у символічну. Тим не менш, вона дозволяє здійснити 

ідеалізацію перцептивного мовного пізнання та отримати у якості результату 

«чисті» форми об’єкту». [45, c. 62] 

Автор пропонує евристику, яка дозволяє проналізувати семіозис певного 

знакового конструкту (це підходить як для окремого слова, так і для 

висловлювань або навіть великих текстів), що в результаті уможливлює більш 

глибоке розуміння такого конструкту і, як результат, покращує розуміння та стає 

одним з варіантів верифікації перевірюваної системи. Ми наведемо усю схему 

евристичного аналізу (тобто, застосування такої евристики), але не будемо 

поглиблюватися у розгляд кожного окремого етапу, оскільки, і вважаємо це 

певним недоліком, запропонований евристичний алгоритм містить загалом 24 

кроки, що робить евристику дещо громіздкою. Обмежимося лише загальним 

оглядом трьох основних блоків, які пропонує автор. Хоча, таке ускладнення 

алгоритму має і свою перевагу: докладність кожного кроку дозволяє виявляти 

нові деталі аналізованого знакового конструкту, що покращує його розуміння.  
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Перший етап – це підготовчий етап пізнання: 

1.1. Спостереження знака; 

1.2. Ситуативне розуміння; 

1.3. Зняття «копії» (створення відображення знаку у свідомості). 

Другий етап – розчленування знакового конструкту, виокремлення окремих 

сем, знакових об’єктів, їх систематизація, себто, процес деконструкції. 

2.1.Переведення слів і словосполучення висловлювання в форму дефініцій; 

2.2. Виділення нечіткої множини сем з номінального визначення; 

2.3. Спостереження і порівняння кожної ознаки-об'єкта в умовах номінального і 

реального визначень; 

2.4. Диференціація сем-ознак; 

2.5. Виділення, ідентифікація та ієрархизація граматичних сем; 

2.6. Виділення, ідентифікація та ієрархизація лексичних сем; 

2.7. Узагальнення граматичних і лексичних ознак; 

2.8. Упізнання сконструйованих абстрактних об'єктів та їх категоріальне 

узагальнення; 

2.9. Побудова ситуативних визначень об'єктів - їм надано певний сенс, знайдені 

смислові еквіваленти (категорії), мовні «ярлики» для виділених структур, а, отже, 

і предметне значення; 

2.10. Експлікація отриманих абстрактних предметів, їх властивостей і зв'язків; 

2.11. Верифікація тверджень шляхом встановлення властивості існування, 

характеристик або відносин об'єкту, що виражається суб'єктом судження; 

2.12. Огляд наслідків (висновків) щодо процесу стандартної побудови об'єкту. 

Третій етап – навпаки, є реконструкцією глибинного аналізу конструкту. 

Якщо на попередньому етапі відбувається виокремлення складових блоку знаків 

для їх кращого розуміння, то в цьому випадку здійснюється «відбудова», її мета – 

відтворення знакового конструкту задля формування кінцевого його 

відображення як вже зрозумілого : 

3.1. Виявлення онтологічних зв'язків між окремими об'єктами як представниками 

понять; 



96 
 

3.2. Виявлення онтологічних зв'язків суміжності, контактів окремих об'єктів в 

просторі та часі; 

3.3. Виявлення онтологічних зв'язків окремих об'єктів за ознакою причинності 

походження; 

3.4. Виявлення онтологічного зчленування трьох індивідів, що належать до того ж 

поняття; 

3.5. Виявлення міжкатегоріального зв'язку детермінації; 

3.6. Виявлення міжкатегоріального зв'язку кон'юнкції; 

3.7. Виявлення міжкатегоріального зв'язку диз'юнкції; 

3.8. Ситуативна узагальнення об'єкту; 

3.9. Верифікація способу локальної картини світу шляхом побудови структури 

доведення: тез, аргументів і демонстрації. [45, c. 63-64] 

Таким чином, результатом застосування такої евристики стане отримання 

нового знакового конструкту, який, на відміну від початкового результату, буде 

мати більш високий ступінь зрозумілості. Окрім того, і про це зазначає автор 

підходу, використання кожного кроку пропонованого методу «виявляє 

перспективу для спеціального, більш глибокого обґрунтування і розробки». Це 

перегукується напряму з ідеями Ж. Деріда, чия деконструкція спровокувала 

переворот у прочитанні будь-якого тексту. «Деконструкція не може обмежитися 

нейтралізацією: вона повинна у подвійному жесті, у подвійній науці, у 

подвійному письмі, здійснити скидання класичної опозиції і загальне зміщення 

системи. Тільки на цьому єдиному ґрунті деконструкція надає собі засоби 

вторгнення у поле опозицій, яке вона критикує і яке також є полем не-

дискурсивних сил. Кожна концепція, з іншого боку, належить до системної ланки 

і складає сама систему предикатів. Не існує метафізичної концепції «в собі». Існує 

праця – метафізична чи неметафізична – над концептуальними системами. 

Деконструкція – це не перехід від однієї концепції до іншої, але переворот та 

зміщення концептуального порядку, а також неконцептуального порядку, по 

відношенню до якого концепт себе артикулює». [30] Цю ж думку, але дещо 

простіше, наводить Н. Автономова у передмові до «Про граматологію» Деріда: 
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«Часто під деконструкцією розуміють таке застосування бінарних конструкцій 

будь-якого типу (формально-логічними, міфологічними, діалектичними), за яких 

опозиція розбирається, пригнічуваний її член вирівнується до сили панівних, 

потім сама опозиція переноситься на такий рівень розгляду проблеми, за якого 

видна вже не опозиція, але, скоріше, сама її можливість (частіше – 

неможливість)». [1, с. 9] 

Апелюючи до цієї думки, вважаємо доцільним назвати вищеописану 

евристику евристикою деконструкції-реконструкції. Її можливо здійснювати на 

всіх трьох рівнях семіотичного аналізу (синтактики, семантики та прагматики), 

отримуючи, в результаті нову знакову систему. Слушним буде запитання «що це, 

в результаті, дає вченому?» З нашого погляду, така евристика є водночас 

критичним аналізом, який виявляє слабкі чи сильні сторони аналізованого тексту. 

Звертаємо увагу, що мова може йти як про теорію, яку потрібно аналізувати, так і 

про вже підготовлену аргументацію. В першому випадку результатом може стати 

перевірка теорії на стійкість, тобто, чи може теорія опиратися критиці. У другому 

випадку, така ж перевірка здійснюється щодо аргументації, причому, результат 

повинен бути складеним, включати перевірку і самої теорії (які структурні 

елементи є ключовими, і, отже, можуть стати можливими цілями для атаки 

опонента), і аргументації щодо неї (які аргументи є ключовими, які проміжні тези 

є слабкими і не витримають критики, а які – навпаки, можуть стати опорними 

точками). Таким чином, щоб раціонально застосувати евристику, бажано з її 

допомогою проаналізувати і саму наукову теорію, і аргументацію щодо неї. 

Дуальність такого аналізу цікава тим, що вона також є предметом аналізу 

евристики. Дж. Еванс, професор когнітивної філософії, створив так звану 

евристично-аналітичну теорію обґрунтування, яка повинна була пояснити 

поширеність когнітивних спотворень у обґрунтуванні та продемонструвати, чому 

в одних випадках формальна система працює, а в інших – ні. [140] Для цього було 

запропоновано здійснювати паралельно два процеси: з одного боку, це 

евристична обробка, яка направлена на відвторення змісту проблеми (засновків) 

та, з іншого боку, аналітична обробка, за допомогою якої з відвторенного змісту 
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виводяться висновки. Спотворення в цьому контексті розглядаються з 

урахуванням такої тези: логічно релевантна інформація може бути опущена або ж 

логічно нерелевантна інформація може бути включена до змісту на евристичному 

кроці. Аналітична обробка пояснює отриману інформацію, за необхідності – 

обґрунтовує її. Якщо застосовувати її виключено до результатів попереднього 

етапу, тоді можна виявити спотворення. Еванс наводить таку схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таке представлення процесу обґрунтування важливо тому, що дозволяє 

працювати із похибками в обґрунтуванні, які можливо виявити попереднім 

методом. Еванс наголошує, що спотворення виникає там, де оцінюється сила 

аргументу з точки зору його правдоподібності, а не з точки зору сили підтримки 

висновку. Власне, дуальність виникає там, де стикаються логічне обґрунтування 

певної тези та обґрунтування інтуїтивне, яке базується скоріше на 

правдоподібності, яке краще корелює із поглядами реціпієнта обґрунтування. У 

іншій роботі (У двох розумах: дуальні процесі обґрунтування. (In two minds: dual-

process accounts of reasoning [139]) він розглядає ситуацію, коли учасників 

опитування просять оцінити декілька силогізмів: 

1) Які містять логічно обґрунтовані (valid) засновки із достовірними висновками; 

2) Які містять логічно обґрунтовані засновки із недостовірними висновками; 

Проблемна інформація 
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3) Які містять логічно необґрунтовані засновки (invalid) із достовірними 

висновками; 

4) Які містять логічно необґрунтовані засновки із недостовірними висновками. 

Від опитуваних вимагається лише погодитися із такими висновками, які логічно 

слідують із запропонованих засновків. Результатом став висновок, що коли 

висновок достовірний, люди помилково приймають необґрунтовані засновки за 

обґрунтовані частіше, аніж у випадку, коли висновок здається їм недостовірним. 

Іншими словами, оцінка обґрунтування може більше залежати від змісту 

висновку, аніж від засновків. В результаті відбувається зіткнення двох систем: 

системи зовнішнього сприйняття, власне, евристичного, яке є відображенням у 

свідомості людини отриманої інформації, та системи гіпотетичного мислення, 

логічного опрацювання, яка спрямована на оцінку логічної стрункості отриманої 

інформації. Проблематизується, таким чином, питання, як саме враховувати 

явище спотворення інформації, яке може не виявлятися на рівні природної мови і 

проявлятиметься на формальному рівні? 

Еванс пропонує використовувати так зване гіпотетичне мислення, наводячи 

три основні його принципи: 

1) Принцип сингулярності. Люди розглядають лише одну гіпотетичну можливість 

або ментальну модель одночасно. 

2) Принцип релевантності. Люди розглядають модель, яка найбільш релевантна 

до поточного контексту. 

3) Принцип задовільності. Моделі оцінюються, виходячи із поточних цілей, і 

приймаються, якщо вони їх задовольняють. [140] 

Таким чином, модель Еванса є евристичним розширенням попереднього 

методу. Не будучи у суті своїй формальною, вона описує межі застосування 

формальної логіки як евристики в рамках наукової аргументації. Наведені вище 

три принципи встановлюють норми формального аналізу як евристичного методу. 

Іншими словами, з точки зору евристики формальна модель аргументації не 

повинна бути універсальною, вона є ситуативною. Її застосування повинно бути 

направлено на де- та реконструкцію конкретної аргументації задля виявлення 
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сильних та слабких елементів, пошуку нових ідей, перегляду вже доведених ідей, 

тощо. Зазначимо, що ситуативність моделі пояснюється тим, що засновки 

вважаються істинними за замовчуванням, тому і модель буде логічно 

обґрунтованою лише при аналізі конкретної теорії. Буде некоректним 

екстраполювати її на іншу теорію без попередньої перебудови.  

У підсумку зазначимо, що вищенаведені методи є прикладом екстраполяції 

евристичної методології на формальний підхід. Ідеї системи підтримки прийняття 

рішень застосовні там, де теорія та її аргументація вимагають перевірки на 

процедурність та потребують додаткових аргументів, якими виступатиме база 

знань, що містить необхідні дані про предметну область дослідження. Схожих 

результатів можна досягти і за допомогою евристики деконструкції-

реконструкції, яка іде схожим шляхом: тут також збирається та структурується 

інформація, але отриманий результат представляється у дещо іншому вигляді. 

Результатом стає виявлення вузлових точок теорії та аргументації, створення 

максимально чіткого понятійного апарату та пошуку нових варіативів 

опрацьованої інформації. Але використання таких підходів можливо лише за 

умови, коли вчений поєднує логіку та евристику; евристика збирає усю необхідну 

інформацію, проблематизуючи її, створюючи задачу, логіка допомагає виділити 

структуру такої задачі, дозволяє логічно отримати можливі варіанти її вирішення 

Іншими словами, для того, щоб наукова аргументація була евристичною, її 

необхідно розглядати як задачу, що потребує вирішення. Для того, щоб наукова 

аргументація була логічно обґрунтована, достатньо створити таку логічну 

структуру обґрунтування, яка працює у конкретному випадку. Вважаємо, що 

вимагати універсальності від отриманих результатів не є коректним, оскільки 

головна задача наукової аргументації – не обґрунтовувати (це повинно бути 

зроблено в рамках обґрунтування наукової теорії), а переконувати. Саме тому є 

доцільним проаналізувати, як саме евристика корелює із основними формами 

міркуваннями (дедуктивними та правдоподібними), оскільки вони складають 

змістовну сторону аргументації. Хоча в цій сфері важко навести щось нове, 

оскільки дедукція і індукція були вже давно ґрунтовно та всебічно досліджені, на 
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нашу думку головним є відслідковування саме евристичного аспекту, тобто, чи 

буде дедуктивне/індуктивне міркування евристичним, яким чином можна оцінити 

його евристичність, яка евристична цінність таких міркувань для наукової 

аргументації. 

 

3.2 Евристичність дедуктивних міркувань 

 

Аналізуючи наукову аргументацію, перш за все означимо, що в цьому 

випадку мова як про аналіз структури аргументації, так і про її зміст. Метою є  

визначення найбільш успішних та ефективних технік аргументування для 

науковця, а, отже, створення інструментарію, прийнятного для використання саме 

науковцем. Вище вже означувалося, яким чином пов’язані логічні та евристичні 

розвідки, провадилася диференціація обґрунтування та аргументації. 

Наукова аргументація, як і аргументація будь-якого іншого поля людської 

діяльності, здійснюється людьми і оцінюється людьми. Власне, через риторику 

науки і ідею метадискурсу, які будуть проаналізовані нижче, можна чітко 

продемонструвати різницю між науковим обґрунтуванням та науковою 

аргументацією, одночасну уможливлюючи саме наукову аргументацію як таку. 

Науковою вона називається тому, що вимагає більш строгих процедур 

обґрунтування та має під собою більш специфічний об’єкт аргументування. Разом 

з тим, тут можна використовувати і різноманітний інструментарій теорії 

аргументації задля підвищення ефективності аргументування. Інша справа, що 

увести цей інструментарій саме до наукової аргументації досить складно, 

зважаючи на її специфіку.  

Вище вже неодноразово наголошувалося на зв’язку евристики та наукової 

аргументації; евристичність, наприклад, виступає обов’язковою характеристикою 

не тільки наукової теорії, але і наукової аргументації. Використання евристичного 

аргументу дозволяє серйозно розширити можливості пропонента чи опонента. 

Нарешті, окремо існують евристичні прийоми (евристики), застосування яких 

може не просто вирішити певний конфлікт, але розвинути саму тезу, щодо якої 
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виникла суперечка. Більшість таких методів та прийомів аналізуються у 

дослідженнях в основному починаючи з кінця 2000-их років, запропоновані 

підходи до евристичної аргументації (аргументації, що несе в собі хоча б один з 

вищенаведених елементів) є молодими та актуальними не тільки для евристики, 

але і теорії аргументації.  

Поряд із новими розробками існують і вже класичні методи, як, наприклад, 

метод дедукції. Вважається, що дедуктивні міркування є найбільш переконливими 

(в першу чергу – діалектично), оскільки в них висновок випливає з засновків з 

необхідністю. І в аргументації, яка будується на базі дедуктивного обґрунтування, 

вихідна теза буде з необхідністю випливати із запропонованих аргументів.  

У рамках наукової аргументації це може виглядати таким чином: 

Вихідна теза: 

Не можна підпалювати водень, оскільки це небезпечно. 

Аргумент 1: Якщо підпалити водень у кисневій середі, то відбудеться хімічна 

реакція із виділенням небезпечної для здоров’я людини кількості тепла та води. 

Аргумент 2: Водень підпалили. 

Висновок: виділилася небезпечна кількість тепла та води. 

A→B, A 

B – класичний modus ponens. 

Отже, таке міркування буде достатньою підставою для того, щоб визнати 

початкову тезу аргументованою. 

Така аргументація є абсолютно переконливою, але водночас – майже 

непридатною для тих випадків, коли необхідно говорити про аргументацію щодо 

нової ідеї або гіпотези, оскільки вона вимагає істинних аргументів для визнання 

тези істинною, які ми просто не будемо мати. Але припустимо, пропонується така 

аргументація: 

Вихідна теза: 

Не можна підпалювати будь-які хімічні речовини, оскільки це небезпечно. 

Аргумент 1: Якщо підпалити водень у кисневій середі, то відбудеться хімічна 

реакція із виділенням небезпечної для здоров’я людини кількості тепла та води. 
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Аргумент 2: Водень підпалили. 

Висновок: виділилася небезпечна кількість тепла та води. 

A→B, A 

B 

Хоча ми застосовуємо той же modus ponens, така аргументація є набагато менш 

переконливою, оскільки наводиться лише один випадок зі множини усіх випадків, 

який не є показовим. Інша справа, що учасники такої аргументації потрапляють в 

евристичне поле осмислення тези; вони можуть розвивати далі науковий дискурс 

задля пошуків додаткових аргументів. 

Аргументація, що базується на дедуктивному методі обґрунтування, 

придатна для захисту вже доведених положень, які є окремим проявом загального 

правила. Аргументацію, базовану на правдоподібних міркуваннях, доречно 

застосувати у випадках, якщо висувається нова ідея/гіпотеза, яку не можна 

повністю підвести під множину встановлених правил. Тобто, мова іде про 

відкриття та припущення. Сюди ж можна віднести філософські штудії, які мають 

на меті створення нової філософської течії. Така диференціація наслідує вже 

звичний для логіки поділ умовиводів на дедуктивні та індуктивні (або 

правдоподібні): «залежно від  того, існує чи між засновками й висновком зв'язок 

логічного слідування, можна виділити два види умовиводів. У дедуктивному 

умовиводі цей зв'язок спирається на логічне правило, у силу чого висновок з 

логічною необхідністю випливає із встановлених засновків. Відмітна риса такого 

умовиводу в тому, що він від істинних засновків завжди веде до дійсного 

висновку. В індуктивному умовиводі зв'язок засновків і висновку спирається не 

на правило логіки, а на деякі фактичні або психологічні підстави, що не мають 

чисто формального характеру. Такий умовивід не випливає логічно зі засновків 

індуктивного умовиводу й може містити інформацію, відсутню в них. 

Вірогідність посилок не означає тому істинності виведеного з них індуктивного 

твердження. Індукція дає тільки ймовірні, або правдоподібні, висновку, що 

потребують подальшої перевірки». [40, c. 14] 
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Враховуючи, що це дослідження спрямоване на аналіз та демонстрацію 

можливостей наукової аргументації не лише з точки зору логіки, але й евристики, 

слушно поставити наступне питання: чи є наукова аргументація, базована на 

чистій дедукції, евристичною? Щоб відповісти на це питання, необхідно, для 

початку чітко розібратися із тим, як саме може будуватися наукова аргументація 

із застосуванням дедукції. Також зазначимо, що в цьому випадку мова не іде про 

те, що необхідно чітко розмежовувати наукову аргументацію із дедуктивним 

способом обґрунтування та наукову аргументацію, що базується на 

недедуктивному обґрунтуванні. Обґрунтування взаємодії таких аргументацій буде 

наведено нижче. 

Аналізуючи місце дедукції в науковій аргументації, необхідно зважати на її в 

першу чергу формальний характер. Якщо ми говоримо про явище логічного 

слідування та вивідності, то вказуємо на те, як це відбувається структурно. Тобто, 

чи слідує з засновків А та В висновок С, чи слідує із залежності А → В, при 

наявності А, що є В (modus ponens). Такі речі є базовими і не завжди відчутними у 

складних аргументативних вибудовах, якими послуговуються вчені. Тим не менш, 

навіть цей базис вже натякає на проблему співвідношення змістовного та 

формального. Дедукція, як вже означалося вище, не надає нам нового знання, 

вона дозволяє проаналізувати дану нам множину на приналежність до неї певних 

підмножин. Евристична цінність такого методу обґрунтування, а отже і чистої 

аргументації, що на ньому ґрунтується, майже нульова, оскільки він не надає 

принципово нової інформації, а, отже, не дозволяє використовувати істинні (у 

змістовному сенсі) аргументи. Звісно, дещо евристично корисне для наукової 

аргументації тут віднайти можливо: дедуктивне обґрунтування залишається 

корисним методом підсилення переконливості аргументації. 

На формальному рівні дедукція здається дуже привабливою для побудови 

вихідної тези або окремих аргументів. Очевидно, що переконуюча сила таких 

конструктів є достатньо відчутною для пропонента/опонента. Наприклад, 

користуючись вже згаданим вище реченням Л. Щерби «Глокая куздра штеко 

будланула бокра та курдячить бокрьонка», побудуємо таку аргументацію: 
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1Т) Відомо, що всі глокі куздри будлають бокра. 

2Т) На нашу думку, всі мармишки також будлають бокра. 

1А) Якщо будь-яка глокая куздра будлане бокра, вона засумує. 

2А) Ця глокая куздра будланула бокра і засумувала 

3А) Якщо будь-яка мармишка будлане бокра, вона також засумує. 

4А) Ця мармишка будланула бокра і засумувала 

В) Отже, всі мармишки також будлають бокра. 

На перший погляд така аргументація видається досить переконливою. Ми 

маємо пов’язані між собою аргументи, причому в рамках такої аргументації існує 

чітке явище логічного слідування між тезою 1Т та аргументами 1А і 2А: Якщо 

глокая куздра сумує, то вона будланула бокра, оскільки всі глокі куздри сумують, 

будланувши бокра. (A→B, A, отже В). Інша справа, що між тезою 2Т та 

аргументами 3А і 4А такого зв’язку нема, оскільки Т2 не є фактом, а лише 

припущенням, яке і потребує аргументування. Висновок В, насправді, не слідує із 

наведеної аргументації, якщо проаналізувати її формально. Розглянемо 

альтернативний варіант: 

1Т) Відомо, що всі глокі куздри будлають бокра. 

2Т) Відомо, що всі мармишки також будлають бокра. 

3Т) На нашу думку, ця мармишка засумувала. 

1А) Якщо будь-яка глокая куздра будлане бокра, вона засумує. 

2А) Ця глокая куздра будланула бокра і засумувала 

3А) Якщо будь-яка мармишка будлане бокра, вона також засумує. 

4А) Ця мармишка будланула бокра . 

В) Отже, ця мармишка засумувала. 

Формалізуємо: 

1Т) x Q(x) P(x,y) 

1A) x (Q(x) P(x,y)) x R(x) 

2A) x (Q(x) P(x,y)) x R(x) 

3A) z (Q(z) P(z,y)) z R(z) 
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4A) y Q(z) P(z,y) 

B) y P(z) 

Останні три пункти знов виявляються звичайним modus ponens. Така аргументація 

є правильною з точки зору побудови та змістовно істинна. Висновок В з 

необхідністю слідує із серії аргументів 3А, 4А і тези 2Т. В результаті, 

обґрунтовано положення, яке навіть інтуїтивно вже відчувається істинним. Більш 

того, теза 1Т та аргументи 1А, 2А взагалі не несуть жодної користі для даної 

аргументації. Якщо в попередньому прикладі під дедукцію маскувалася аналогія, 

то тут в аналогії потреби нема. Виникає питання, чи є така аргументація 

евристичною? 

На нашу думку – ні. Дедукція може стати дуже важливим методом наукового 

обґрунтування, ця теза є абсолютно адекватною. Але для наукової аргументації, 

де, почасти, мова не іде про строге доведення, а на перший план виходить 

риторика та намагання переконати опонента, не здається прийнятним. Д. 

Бокмельдер у статті «Методи розумного мислення: від раціональності до 

неформальної логіки» влучно пише наступне: «Теорему Піфагора можна та 

потрібно саме доводити. Твердження «навести аргументи на підтримку теореми 

Піфагора» явно суперечило би нашій мовній компетенції, яка стосується значення 

слова «аргумент». Відомо, що дану теорему можна довести декількома 

способами, але який би метод доведення ми б не обрали, всі вони будуть мати 

наступні характеристики». Далі автор наводить 5 пунктів щодо теореми Піфагора, 

які стосуються, насправді, всіх теорем точних наук: 

1) Теорему Піфагора не можна довести «більш менш». Окреме математичне 

судження або доводить цю теорему, або ні. 

2) Доведення такої теореми не буде мати різну силу переконливості для різних 

людей. Будь-хто визнає її доведеною. 

3) Не можна довести, що два протилежних доведення будуть одночасно 

істинними (твердження «сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи» та 
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«сума квадратів катетів не дорівнює квадрату гіпотенузи» суперечать одне 

одному»). 

4) Доведення теореми Піфагора універсальне, воно є таким і в Африці, і в Китаї. 

5) Доведення теореми Піфагора актуально в будь-якій точці часу, воно існує поза 

ним. 

«Твердження, які аргументуються, але не доводяться, як наприклад «Благо 

пізнається через страждання», у свою чергу мають абсолютно протилежні 

характеристики. Вони можуть бути обґрунтовані більш-менш, їх обґрунтування 

буде визнано переконливим (скоріше переконливим, аніж ні) однією людиною, та 

непереконливим (скоріше непереконливим, аніж переконливим) – іншою. До 

таких тверджень можна навести як легітимні аргументи «за», так і одночасно 

легітимні аргументи «проти». Аргументи на підтримку таких тверджень можуть 

звучати переконливо тут, і непереконливо – там. Нарешті, ці аргументи можуть 

бути переконливими сьогодні, і непереконливими – завтра». [11, c. 69]  

Для нашого дослідження важливо вказати на евристичний потенціал наукової 

аргументації в цілому. Але існує потреба у розгляді двох окремих блоків науки, 

які вже розділилися вище: це ті науки, які вимагають строгого доведення і ті 

науки, які вимагають радше аргументації. При цьому, тут акцентується увага 

скоріше на риторичному аспекті аргументації, загальне дослідження все ще 

залишається у полі поняття аргументації як діяльності, що спрямована на 

переконання опонента у прийнятності певної тези. Обґрунтування залишається 

чисто змістовною, доказовою базою аргументації, його можливо отримати, 

очистивши, власне, всю аргументацію від часових, просторових рамок, усунувши 

особистості опонентів/пропонентів, умови викладу аргументації. Прийнятним 

буде твердження, що така чиста форма аргументації-обґрунтування дійсно 

прийнятна для точних наук. Була б в рамках науки ХІХ-ХХ ст., але не сучасної, 

яка вже майже полишила шлях описовий, ставши на шлях експериментальний, і, 

почасти, навіть шлях припущень та теоретизацій. Це наводить на думку, що з 

загального набору «аргументація-доведення» роль доведення поступово 

зменшується на користь аргументації.  В сучасних умовах плюралізму науки якщо 
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теорія переконлива – вона вже має право на існування. У дослідженні робиться 

акцент саме на аргументації, а, отже, робить його більш привабливим для 

соціальних наук, аніж точних. Разом з тим, не можна забувати про суміжні, 

міждисциплінарні науки, які також потребують аргументативного апарату. 

Наприклад, усі дослідження, що стосуються проблематики штучного інтелекту, 

вимагають і чіткого формального та змістовного обґрунтування, і переконливої, 

виразної аргументації.   

 «У тих випадках, коли в якості способу переконання використовується 

доведення, підґрунтям впевненості у справедливості тези є не тільки істинність 

аргументів, але і правильна форма відповідного умовиводу. Однак, досить часто у 

процесі аргументування міркування спирається не на завчасно підібрані засновки 

та чітко побудовані умовиводи, але використовує інші засоби переконання, такі, 

наприклад, як посилання на фактичний стан справ в реальності, різноманітні 

обіцянки, припущення і т.і. Це свідчить про те, що в структуру аргументації 

включаються різноманітні прийоми, які не завжди зводяться до форми доведення, 

що описується логікою. Наприклад, в практиці наукового дослідження часто є 

потреба у виборі найбільш перспективної гіпотези чи пояснювальної схеми серед 

запропонованого набору варіантів. І виникає потреба у переконанні інших членів 

спільноти у перевагах однієї гіпотези над іншою, що з нею конкурує». [28, с.24] 

Тому, повністю відмовлятися від застосування дедукції некоректно. Інша 

справа, що необхідно враховувати її обмеженість: наука прямує в першу чергу 

шляхом індукції. Окрім того, логічне слідування, яке є «осердям» дедукції, 

вимагає строгих формальних процедур обґрунтування, що може призвести до 

втрати евристичного аспекту аргументації, оскільки в рамках такого 

обґрунтування припущення можуть виключатися як такі, що не були доведені . 

Тут, у якості  вихідної тези влучними здаються такі слова Джона Вудса, 

професора логіки Університету Британської Колумбії: «Загальноприйнятим 

вважається те, що чотири основні стовпи математичної логіки – теорія множин, 

теорія моделей, теорія доведення та теорія рекурсії – не враховують людину. 

Логіка не зацікавлена ані у контексті, ані в агенті. Це обмежує математичну 



109 
 

логіку, зводячи її до підтримуючого елементу теорій, що досліджують 

обґрунтування з урахуванням контексту та автора, хоча цим займається і 

неформальна логіка». [177, p. 128] По суті, математична логіка поступається 

неформальній логіці через нехтування прагматичним аспектом, вона стає лише 

одним з елементів неформальних досліджень задля підсилення неформальної 

теорії. Це знижує цінність формального аспекту для наукової аргументації, 

оскільки для неї одним з ключових елементів повинна виступати евристичність, 

яку треба зберігати протягом усього процесу аргументування. Дедуктивно 

побудована аргументація, яка відповідає усім встановленим правилам, є 

правильною, якщо аргументи є істинними, то і теза буде визнана істинною з 

необхідністю. Але така побудова не буде потенційно здатною до творення нового 

знання, вона, отже, виконуватиме таку ж роль, яку виконує матлогіка для 

неформальної – залишиться елементом підтримки.  

Тим не менш, дедукція є дуже важливою для наукової аргументації в іншому 

аспекті. Розглядаючи формальну дедукцію не як метод обґрунтування, а як метод 

перевірки, можливо визначити, які існують лакуни у запропонованій аргументації 

і що саме потрібно переглянути задля покращення її переконуючої здатності без 

викривлення змістовного рівня. При розрізненні логічного слідування у 

семантичному смислі та у синтаксичному ми, таким чином, можемо окремо 

аналізувати певну аргументацію як з точки зору значення, так і з точки зору 

структури. Щодо евристичної оцінки ролі семантики у побудові наукової 

аргументації вже вказувалося вище, що повністю дедуктивна аргументація 

змістовно може бути переконливою, але не має евристичної цінності. Інша справа, 

що сам формальний аналіз структури якраз має неабияке евристичне значення, 

оскільки при його провадженні можливо визначити, наскільки логічно і 

послідовно викладені знання, що стали підґрунтям для відкриття. На нашу думку, 

дедукція не виконує ключової ролі при формування наукової аргументації, але 

дозволяє підготувати необхідну базу знань для цього. 

 

3.3 Індукція як евристичний метод обґрунтування 
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При аналізі наукової аргументації в цьому дослідженні досить часто іде 

звертання не тільки, власне, до поняття аргументації, але і до поняття 

обґрунтування. З нашої точки зору обґрунтування в рамках наукової аргументації 

з необхідністю розглядається не тільки як процедура обґрунтування певного 

аргументу, але як конструкт, «обґрунтування як аргумент». У цьому випадку 

виникає неоднозначність тлумачення терміну, оскільки він використовується 

щодо двох різних ситуацій. Коли мова іде про обґрунтування деякого аргументу, 

то тут можливо враховувати його логічну правильність, істинність наведених в 

його рамках ідей, його переконливість. В іншому випадку ми можемо говорити 

про обґрунтування певної наукової ідеї, щодо якої створюється аргументативний 

дискурс. Тоді обґрунтування ідеї можливо розглядати як окремий аргумент, як 

тезу чи навіть як цілісне доведення. Евристична оцінка наукової аргументації 

багато в чому залежить від осердя такої аргументації, тобто, наскільки успішно 

обґрунтована ідея науковцем. Саме тому слушним є аналіз індуктивного методу 

обґрунтування наукової гіпотези. Відразу означимо, що ця частина дослідження 

спрямована на логіко-евристичний аналіз не стільки структури наукової 

аргументації, скільки наукового обґрунтування. Довівши, що індукція є корисним 

методом обґрунтування, можливо, таким чином, довести і її корисність в рамках 

аргументації.  

Нема сумніву в тому, що обґрунтування гіпотези з метою надання їй статусу 

наукової теорії – стандартна процедура для будь-якого науковця. Враховуючи 

принципову необхідність залучення до створення наукової теорії нового, почасти, 

необґрунтованого знання (тобто припущень) перед дослідником постає проблема 

– який саме метод обрати у якості способу обґрунтування. Використання індукції 

виправдовується одними вченими та критикується – іншими. «У зв'язку з цим 

показово, що за останні чотири століття склалося протистояння двох таборів – 

дедуктивістів (Р. Декарт, В. Лейбниць, І. Кант, К. Попер) та індуктивістів 

(Ф. Бекон, Дж. С. Міль, Р. Карнап, Х. Рейхенбах). Обидві  сторони постійно 

конкурують, оскільки мають один до одного істотні претензії. Дедуктивісти 
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вважають, що не можна починати доведення теорії з фактів тому, що їхній зміст 

задається принципами й законами. Індуктивісти же вважають, що дедуктивісти не 

використовують належним чином потенціал експерименту, у результаті не 

прояснюється походження законів і принципів». [46, c. 24-25]  

Чому ж індукцію використовують і сьогодні, якщо на відміну від 

дедуктивного обґрунтування, де існує відношення логічного слідування, в 

індукції є відношення лише логічного підтвердження? [117, c. 204] Як мінімум 

тому, що можливості індуктивного методу дозволяють будувати обґрунтування 

на базі множини часткових суджень та переходити від такої множини до 

судження загального, а, отже, це надає можливості науковцю залучати 

гіпотетичне знання без втрати внутрішніх логічних зв’язків теорії.  

Оскільки в процесі обґрунтування вчений створює певну наукову теорію, 

дуже важливо, для початку, зрозуміти, що є наукова теорія. Це питання і 

структурно, і термінологічно, і змістовно завжди було актуальним для будь-якої з 

галузей знань. Намагаючись пізнати універсум, людина накопичує певні знання, 

якими вона оперує для створення його об’єктивного опису. Ці знання  

систематизуються та поєднуються у штучні конструкти – теорії, які покликані 

заповнити лакуни у загальній системі знань. Формування таких конструктів 

потребує чіткого методу, що дозволив би, власне, створити саме наукову теорію, а 

не хаотично згруповану множину фактів. Впродовж довгого розвитку філософії 

взагалі та, почасти, філософії науки, висувалися різноманітні критерії, які б 

дозволили чітко визначити, що можливо назвати науковою теорією. У 

термінологічному словнику «Філософія науки» С. А. Лебедєва подається таке 

визначення: «Наукова теорія – логічно пов’язана система понять та тверджень 

щодо властивостей, відношень та законів деякої множини ідеалізованих об’єктів. 

Мета наукової теорії – введення таких базових ідеальних об’єктів та тверджень 

щодо їх властивостей задля подальшого логічного виводу з них максимальної 

кількості наслідків, які б при доборі певної емпіричної інтерпретації максимально 

адекватно відповідали результатам отриманим досвідним шляхом даним щодо 

певної реальної множини об’єктів». [13, с. 166] 
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Таким чином, постає питання, як саме можливо «логічно пов’язати систему 

понять та тверджень»? Задля цього проводиться процедура наукового 

обґрунтування – наведення таких аргументів, яких досить задля прийняття такої 

теорії. У ролі аргументів може виступати як емпіричне знання (експеримент, 

спостереження), так і теоретично – аксіоми, гіпотези, інші теорії. Необхідно 

зазначити, що термін «наукове обґрунтування» у цьому випадку не є тотожним 

«науковій аргументації». Якщо, використовуючи термінологію Г. Гриненко, 

наукова аргументація є аргументативною діяльністю науковця, що спрямована на 

переконання іншого науковця (або наукової спільноти) в оцінці запропонованої 

тези, а у цьому випадку – теорії, то наукове обґрунтування виступає, власне, 

процесом аргументування – наведення системи аргументів, яка може вважатися 

достатньою підставою для визнання теорії обґрунтованою. В свою чергу, це 

неможливо без способу обґрунтування – тобто конкретного логічного методу, за 

допомогою якого аргументи поєднуються у систему. Виокремити спосіб 

обґрунтування можливо, абстрагувавшись від змістовного аспекту обґрунтування 

взагалі. Отже, якщо наукове обґрунтування є успішним, на виході науковець 

отримує наукову теорію, яку можливо вважати обґрунтованою. З точки зору 

логіки ключовим поняттям тут виступає «спосіб обґрунтування», оскільки саме 

від нього залежить, чи можливо визнати теорію логічно обґрунтованою.  

Потрібно означити таку думку: унікальність наукової теорії в тому, що вона 

повинна привносити в науку щось нове. Карл Поппер у «Істині, раціональності та 

зростанні наукового знання» зазначав три вимоги до наукової теорії: «1) Нова 

теорія повинна виходити з простої, нової, плідної та об'єднуючої ідеї щодо 

певного зв’язку або відношення; 2) нова теорія повинна бути незалежно 

перевірюваною; 3) теорія повинна витримувати деякі нові та строгі перевірки». 

[84, c. 209] Це, в свою чергу, провокує низку питань щодо способу обґрунтування 

наукової теорії. Який метод є найбільш придатним для побудови такого 

обґрунтування? Яку наукову теорію можна вважати логічно обґрунтованою?  

Окремо потрібно виділити проблему врахування елементу творчості у 

побудові обґрунтування. Вище вже акцентувалася увага на тому, що наукова 
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теорія, якщо вона претендує на звання «нової», тобто такої, що дозволяє 

опрацювати ще недосліджену проблематику, то в її основі повинна лежати нова 

ідея. Очевидно, що елемент новизни напряму корелює із явищем творчого 

мислення дослідника, тобто генерації необґрунтованого, нового знання. 

Дедуктивні логіки використовуються скоріше для «збереження істини», тоді як 

індуктивні – для її «обґрунтування». Таку термінологію використовує В. А. 

Свєтлов, пояснюючи, яким чином відбувається наукове пізнання (через 

гіпотетико-дедуктивну модель наукового знання). [92, с. 15] Наукова проблема 

виникає через брак вже відомих істин, отже вона вимагає створення певної 

гіпотези, яка б могла її пояснити. Для синтезу такої гіпотези використовується 

абдукція. Наступний етап – обґрунтування такої гіпотези та або її прийняття, або 

відкидання, за що й відповідає індукція. Якщо гіпотеза є обґрунтованою, вона 

визнається науковою теорію. Таким чином, неможливо заперечувати 

застосування саме індуктивних методів у якості способу обґрунтування наукової 

теорії.  

У випадку, якщо певна ідея була обґрунтована індуктивно, таку ідею 

можливо використовувати і в якості аргументу. Але чи може бути такий аргумент 

істинним? Так, але не необхідно істинним. Чи може бути можливо істинний 

аргумент науковим? Безперечно, інша справа, що у подальшому він 

потребуватиме додаткового доведення, експериментальних перевірок, 

статистичних даних чи інших способів його підсилення.  Більш того, зовсім не 

завжди такі аргументи взагалі можуть потребувати додаткових операцій 

обґрунтування. Наприклад, використання argumentum ad verecundiam або 

argumentum ad personam є неодмінними складовими будь-якої аргументації. [56, c. 

43-44] Аргумент до авторитету посилається на певні дії або слова певного 

джерела (людини), яке є авторитетом для аудиторії. Аргумент до персони дуже 

схожий, але тут головним рушієм аргументації є апеляція до певних якостей: 

добрий, поганий, вродливий, цікавий і т.і. Аrgumentum ad verecundiam 

використовується в науковій аргументації та в науковому обґрунтуванні постійно, 

оскільки не просто схвалюється, а є нормою апеляція до певних авторитетних 
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джерел або вчених. Сучасні наукові дослідження не вважається такими, що 

заслуговують на довіру, якщо там нема посилань на інших людей, які, в свою 

чергу, є авторитетами у досліджуваній сфері або по певному питанню. Тому, 

наприклад, така аргументативна ситуація є риторично успішною: 

«Чому ми хочемо отримати грант на дослідження особливостей поведінки горил? 

Нам точно відомо, що горили демонструють поведінку, схожу з людською. 

Відомий вчений Х вважає, що це не є виключно наслідуванням поведінки, 

оскільки він вивчав окремих особин, яких піймали у дикій природі та ізолювали у 

спеціальному парку. Вивчаючи їх поведінку, Х помітив, що певні дії мавпи 

виконують, не контактуючи з людиною. Таким чином, на  його думку горили 

схожі з людиною не тільки будовою тіла, але і певними поведінковими 

маркерами. Тому стверджуємо, що отримання гранту на провадження 

дослідження вмінь, навичок, здатностей горил є вкрай важливим не тільки для 

нашої установи, але і для людства в цілому».  

Варто звернути увагу, що тут міститься індуктивна аргументація на базі 

неповної індукції: один з аргументів: «якщо деякі горили виконують дії, властиві 

людям, не контактуючи з людьми, то всі горили у цьому схожі з людьми». Окремо 

цей аргумент звучить не надто переконливо, але врахуємо, що автори 

аргументації апелюють до авторитету вченого Х; в результаті, риторична сила 

аргументів буде вираховуватися не згідно змістовному аспекту, але згідно тому, 

як саме відносяться до вченого Х у даній спільноті.  

Така аргументація будується на індукції, але чи можливо визнати її 

евристичною? Нагадаємо, що евристична аргументація : 

1) Є аргументацією, що базована на ідеї реалізації творчого потенціалу учасників 

аргументативного процесу на змістовному рівні.  

2) Залучає не тільки дедуктивні, а й правдоподібні міркування, а висновки в 

рамках такої аргументативної діяльності на формальному можуть носити як 

істинний, так і правдоподібний характер.  
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3) В евристичній аргументації явище імовірність виступає як аргументом, так і 

частиною метарівня аргументації (тобто, всі аргументи такої аргументації можуть 

бути імовірними, а не істинними). 

У наведеному прикладі все відповідає запропонованим ідеям евристичної 

аргументації, оскільки саме осердя аргументативного процесу є відкритим. За 

необхідності можна замінити особистість вченого Х на вченого Y, при цьому 

може абсолютно змінитися і кут зору на саму ідею. Розглянемо цю ж 

аргументативну ситуацію, але із заміною: 

«Чому ми хочемо отримати грант на дослідження особливостей поведінки горил? 

Нам точно відомо, що горили демонструють поведінку, схожу з людською. 

Відомий вчений Y вважає, що це не є виключно наслідуванням поведінки, 

оскільки він вивчав окремих особин, яких піймали у дикій природі та ізолювали у 

спеціальному парку. Вивчаючи їх поведінку, Y помітив, що деякі мавпи вміло 

повторюють дії людей, що з ними контактують. Таким чином, на  його думку 

горили схожі з людиною не тільки будовою тіла, але і певними поведінковими 

маркерами. Тому стверджуємо, що отримання гранту на провадження 

дослідження вмінь, навичок, здатностей горил є вкрай важливим не тільки для 

нашої установи, але і для людства в цілому».  

Зверніть увагу, що в аргументації змінився лише аргумент щодо вченого Y. 

Тепер мова іде про те, що якщо деякі горили повторюють дії людей, то це вказує 

на їх схожість із людиною. З одного боку, такий аргумент є слабшим, оскільки 

для нього набагато легше підібрати антитезу. З іншого боку, заміна аргументів 

розкриває евристичний характер такої аргументації: вона сама трансформується 

залежно від умов, створюючи нові ідеї та гіпотези, що, хоч і можуть потребувати 

перевірки, але змінюють сам погляд на початкову тезу. Не змінюючи структури та 

методу аргументації, ми змінюємо лише її евристичний потенціал. В результаті, 

учасники дискусії можуть взагалі дійти нових ідей, змінюючи власний погляд на 

початкову тезу. Таку ідею провадить С. Тулмін в роботі «Концептуальні 

революції в науці»: «"Мікрореволюції" у науковій теорії можуть бути одного з 

двох різних видів. Мікрореволюція являє собою одне зі спеціальних 
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концептуальних нововведень, запропонованих у даній науці в певний час, -

нововведень, які поширюються серед учених протягом  декількох тижнів, місяців 

або навіть років, перш ніж будуть остаточно відкинуті або прийняті. В інших 

випадках мікрореволюція виявляється деяким підкласом теоретичних 

нововведень, які встановлюються в рамках даної наукової традиції й тим самим 

модифікують цю традицію. Таким чином, моя перша гіпотеза полягає в 

наступному: коли ми розглядаємо концептуальні зміни, що відбуваються в рамках 

певної інтелектуальної традиції, ми повинні враховувати відмінність між: (1) 

одиницями відхилення або концептуальними варіантами, що циркулюють у даній 

дисципліні в деякий період часу, і (2) одиницями ефективної модифікації, тобто  

тими деякими варіантами, які включаються в концептуальну традицію цієї 

дисципліни. Для обговорення розвитку наукової традиції в зазначених двох різних 

аспектах ми будемо використовувати спеціальні терміни: (1) нововведення- 

можливі способи розвитку існуючої традиції, пропоновані її прихильниками, і (2) 

рішення вчених вибрати деякі із пропонованих нововведень і за допомогою 

вибраних нововведень модифікувати традицію. 

Сформульоване розрізнення дає можливість висунути мою другу гіпотезу: 

при вивченні концептуального розвитку деякої наукової традиції ми 

зустрічаємося із процесом вибіркового закріплення науковим співтовариством 

інтелектуальних варіантів, тобто  із процесом, що має певну подібність із 

дарвінівським відбором. Тому ми повинні бути готові до пошуків тих критеріїв, 

на основі яких професійні групи вчених здійснюють цей відбір у той або інший 

період часу. Хоча ці критерії часто можна виявити чітким образом, Колінгвуд, 

очевидно, був правий, вказуючи на те, що в періоди глибоких інтелектуальних 

зрушень вони можуть не одержати явного формулювання. Це й дає підставу 

говорити про нові ідеї, як про результати "процесу несвідомої творчості"». [100] 

Кожна аргументативна ситуація в рамках евристичного дискурсу може 

виступати такою мікрореволюцією, оскільки вона саме модифікує наукову 

теорію, в рамках якої провадиться, а не повністю її заперечує.  
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Але чи будь-яка індукція є методологічно цінною для наукової аргументації з 

точки зору евристики? Нагадаємо, що у вітчизняний логічній традиції індукцію 

зазвичай поділяють на повну та неповну. Повна індукція є міркуванням, в якому 

на підставі наявності ознаки в кожного предмета робиться висновок про її 

наявність у всього класу предметів. Неповна індукція, відповідно, є міркуванням, 

у якому висновок про клас предметів робиться на базі наявності ознаки у частини 

предметів. [117, с. 215] На нашу думку повна індукція є таким же з точки зору 

ефективності застосування методом обґрунтування наукової аргументації, як і 

дедукція. Вона виступає скоріше процедурним методом, дозволяючи підтвердити 

певну думку за допомогою «залізного аргументу». Нової інформації таке 

«об’єднання» фактів не несе, оскільки, переходячи від елементів а1...аn до 

множини А за умови, що (а1...аn ⊂ А), ми не створюємо чогось нового, а лише 

підтверджуємо це на рівні формального обґрунтування. Приклад повної індукції: 

«У досліджуваній групі горил – 30 особин (особини a1…a30). Особина a1 

користується ложкою під час прийому їжі. Особина a2 користується ложкою під 

час прийому їжі… Особина a30 користується ложкою під час прийому їжі. Отже, 

можна зробити висновок, що вся досліджувана група горил користується ложкою 

під час прийому їжі». Таке обґрунтування є правильно побудованим, а його 

висновок – істинний, але інформаційно цінним воно не є. Порівняємо із 

неповною: 

«Всього невідомо, скільки існує горил (особин a1…an). Під час дослідження 

групи горил було помічено, що особина a1 користується ложкою під час прийому 

їжі. Особина a2 користується ложкою під час прийому їжі… Особина a30 

користується ложкою під час прийому їжі. Отже, можна зробити висновок, що всі 

горили користуються ложкою під час прийому їжі». Недолугість такої 

аргументації відразу кидається в очі, якщо в рамках побутового дискурсу вона ще 

може бути використана (скоріше за все, підкріплена певним аргументативним 

прийомом), то на рівні наукового дискурсу така індукція не є застосовною. Саме 

тому розрізняють популярну (що наведена вище) та наукову індукцію. У випадку 

наукової індукції мова іде про обґрунтування, що виключає випадкові обставини 
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та орієнтується на необхідність. Для того, щоб вірно встановлювати причинові 

зв’язки, використовуються так звані канони Мілля. Джон Стюарт Мілль 

розбудовував ідеї наукової індукції у своїй роботі «Система логіки силогістичної 

та індуктивної», де відштовнувся від потреби встановлювати такий причиновий 

зв’язок між причинами та їх наслідками. «Найпростіших та найбільш очевидних 

способів виділяти з числа обставин, що передують чомусь або слідують за певним 

явищем – таких способів два. Один – співставлення випадків, що відрізняються 

один від одного, у яких це явище має місце; другий – у співставленні таких 

випадків, де явище має місце, зі схожими у інших моментах випадках, де цього 

явища, тим не менш, нема. Перший з цих способів можна назвати «методом» 

схожості» (the  Method  of Agreement), інший – «методом різниці» (the Method of 

Difference)». [74, с. 310] Відштовхуючись від цих двох методів Мілль додає ще 

три методи (об’єднаний метод схожості та різниці, метод залишків, метод 

супровідних змін) та пропонує відповідні їм правила.  

Хоча канони Мілля і здаються дещо застарілими, їх простота та очевидність 

дозволяє будувати аргументацію більш строгу (якщо це взагалі доречно для 

індукції). Вже самі по собі вони є евристичними методами, які дозволяють 

виокремити потрібні факти та відсіяти зайве. З них можна вивести, таким чином, 

основні правила побудови індуктивної аргументації. І. Хоменко пропонує 

визначити такі правила: 

1) Необхідно якомога збільшувати кількість випадків, розглядуваних при 

побудові аргументації за формами індуктивних міркувань. Чим ширше їхнє коло, 

тим правдоподібніше буде точка зору. 

2) Необхідно якомога збільшувати різноманітність та різнотиповість 

випадків, на підставі яких будують індуктивне міркування. 

3) Особливу увагу треба приділяти характеру зв’язків предметів та їхніх 

ознак, доведенню невипадковості спостережуваної регулярності. Виявлення 

причин, що породжують цю регулярність, дає змогу доповнити чисту індукцію 

фрагментами дедукції і тим самим посилити її. [117, c. 221] 
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У разі дотримання цих правил побудоване таким чином обґрунтування в 

рамках аргументації може вважатися вірогідним, а, отже, і більш переконливим.  

Оскільки сама наукова аргументація дозволяє донести обґрунтовану ідею до 

спільноти, що оцінює цю ідею, то є необхідність визначення рівня вірогідності 

застосування індукції як аргументативного методу на більш формальному рівні, 

оскільки оцінки «переконливо»/«непереконливо» видаються в рамках цього 

дослідження занадто розмитими. Методи таких оцінок будуть розглянуті у 

наступному розділі. Тим не менш, навіть без чіткого апарату оцінки індукції вже 

можливо зазначити, що вона виступає одним з ключових елементів побудови 

наукової аргументації. Окрім того, індукція у більшості своїй (виключачи повну 

індукцію) є методом евристичним, таким, що дозволяє аргументації залишатися 

відкритою для трансформації та робить саму аргументацію методом відкриття. 

Важливе зауваження: в рамках цього дослідження постулюється ідея успішного 

використання індукції саме в рамках аргументації, яке включає обґрунтування, а 

не для чистого обґрунтування наукових гіпотез. На нашу думку, це дуже важливо 

розрізнити, оскільки потрібної евристичності індуктивне обґрунтування досягає, 

потрапляючи у сферу комунікації, міжособистісного дискурсу, де можливе 

зіткнення різноманітних точок зору, кожна з яких буде захищатися 

різноманітними методами.  

Разом з тим, виникає інша проблема – проблема вибору способу 

обґрунтування наукової теорії, яка особливо гостро постала наприкінці ХІХ та на 

початку ХХ-го століття, оскільки відкриття публікувалися із шаленою швидкістю. 

Але звична механістична наука вже не була придатна для цього, аргументація 

науковців не витримувала навіть не стільки критики, скільки базових описових 

вимог. Застарів сам інструментарій. Вихід знайшли в математиці: досліджуваний 

феномен описувався за допомогою саме цієї науки, створюючи теоретичний 

конструкт для реальних фактів. Такий підхід обґрунтовував і Е. Мах, зазначаючи, 

що, власне, основним зв’язком будь-яких елементів світу є функція, а 

«причинність» можна вважати застарілим терміном, який функція і повинна 

замінити. «Зв’язки у природі не настільки прості, щоб у певному конкретному 
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випадку можливо було вказати одну причину й один наслідок. Тому я вже давно 

намагався замінити поняття причини математичним поняттям функції: залежності 

явищ один від одного, або, якщо точніше, залежністю ознак явищ один від 

одного». [73, с. 109]. 

Як вже вище зазначалося, ефективне використання індукції задля 

попереднього обґрунтування гіпотез робить аргументацію науковця більш 

ефективною, переконливою.  Окрім того, застосування індукції виправдовується 

необхідністю залучення творчого мислення. Тому є слушним актуалізація 

питання про модифікацію індуктивного методу; означимо, що в цьому 

дослідженні ключовим є пошук не стільки ефективного методу обґрунтування 

(його вже було обрано), скільки методу оцінки обґрунтування. На нашу думку, 

сама оцінка виступає не тільки одним із важливих факторів вибору стратегії 

аргументації, але і може виступати аргументом як таким. Важливо наголосити, що 

оцінка обґрунтування як істинного або хибного не є придатною, оскільки функція 

істинності щодо гіпотези є некоректною. Отже, необхідно визначити, що саме 

можливо вважати визначальним фактором успішності обґрунтування.  

Який критерій видається найбільш придатним для оцінки обґрунтування? 

Оскільки будь-яка гіпотеза не є істинною, а лише претендує на звання вірогідної, 

оцінити її можливо за ступенем, власне, імовірності: яка імовірність на 

формальному рівні, що з гіпотези А випливатиме гіпотеза В, а не С? Саме через 

імовірність можливо оцінити прийнятність теорії та її доречність: чим вища 

імовірність, тим прийнятніше теорія. При цьому, ступінь імовірності виражає, 

наскільки запропонована теорія є вірогідно цінною. Зазначимо, що пошук такого 

критерію одночасно вирішує проблему, яку Карл Попер назвав «проблемою 

індукції»: «питання про виправданість індуктивних виводів, або, інакше кажучи, 

про умови, за яких такі виводи є виправданими, відомий під назвою «проблема 

індукції». Проблему індукції можна також сформулювати у вигляді питання щодо 

правильності або істинності універсальних висловлювань, що базуються на 

досвіді – гіпотез та теоретичних систем в емпіричних науках. Багато хто певен, 

що істинність таких універсальних висловлювань «відома з досвіду». Але 
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зрозуміло, що опис будь-якого досвіду – спостереження або результату 

експерименту – можна виразити лише сингулярним висловлюванням і ні в якому 

разі не може бути визнано універсальним висловлюванням. Відповідно, коли про 

деяке універсальне висловлювання говорять, що його істинність відома нам зі 

досвіду, то при цьому зазвичай мають на увазі, що питання про істинність цього 

універсального висловлювання можливо якимось чином звести до питання про 

істинність сингулярних висловлювань, які визнаються істинними на базі 

доступного досвіду. Інакше кажучи, стверджується, що універсальні 

висловлювання базуються на індуктивних виводах. Тому, коли ми питаємо, чи є 

істинними відомі нам закони природи, то це просто інакше формулювання 

питання про логічну виправданість індуктивних виводів». [87, c. 47]  Отже, 

визначення критерію оцінки індуктивного обґрунтування хоч і не дозволить 

визнати універсальні висловлювання істинними, але хоча б уможливить їх 

застосування, оскільки «відомий з досвіду» можна буде замінити на 

«підтверджено досвідом». Себто, якщо доведено, що імовірність однієї гіпотези 

вище за імовірність іншої, така гіпотеза визнається більш вірогідною, стаючи при 

цьому аргументом, як стає аргументом і її вірогідність. 

Виходячи з інтерпретації обґрунтування як системи аргументів, потрібно 

відзначити, що гіпотеза може мати декілька варіантів наслідків (висновків). Якщо 

із запропонованих аргументів (засновків) випливає декілька варіантів реалізації 

гіпотези, необхідно, знов таки, оцінити ступінь імовірності превалювання 

кожного з можливих варіантів висновків. Це, в свою чергу, надає науковцю 

можливість говорити про ступінь вірогідності гіпотези та, отже, про надання (або 

ненадання) гіпотезі статусу теорії. Потрібно відзначити, що на семантичному 

рівні наукового обґрунтування дійсно можна говорити про вірогідність гіпотези: 

якщо гіпотеза малоімовірна, то й ступінь її вірогідності зменшується 

прямопропорційно. Хоча тут потрібно зробити зауваження. Прямопропорційна 

залежність можлива лише за умови «об’єктивного» прийняття гіпотези, тобто без 

врахування вподобань та зацікавлень науковців. У випадку ж, якщо до 

обґрунтування залучаються й суб’єктивні фактори (приналежність дослідника до 
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певної парадигми, соціальні або економічні чинники і т.і.), то говорити про таку 

залежність некоректно. У цьому випадку прийнятність гіпотези буде залежати від 

імовірності лише опосередковано,  

Для встановлення міри імовірності перевірюваної гіпотези, яка побудована 

шляхом індукції, можливо застосувати імовірнісну логіку, яка виступає одним з 

різновидів багатозначних логік. Не дивлячись на те, що її розвивали ще за часів 

Античності (знаходимо перші засновки для такої логіки у Аристотеля), справжній 

розквіт застосування імовірності в логіці припадає на ХХ ст. Роботи Р. Карнапа, 

Г. Рейхенбаха, М. Гарднера та інших дослідників були направлені в першу чергу 

на створення такої логічної теорії, яка б дозволила проводити аналіз гіпотези із 

врахуванням її справдження. Використана у цьому випадку імовірнісна логіка 

була побудована як у закордонних наукових роботах (А. Хаєк, П. Крістіано, Є. 

Юдковскі), так і у вітчизняних (О. Гвоздік, Г. Рузавін).  Найпростіша мова такого 

числення імовірностей задається за допомогою алфавіту (A, B, C…), літерами 

якого позначаються гіпотези, або, у цьому випадку, складники гіпотези – 

припущення, які, в свою чергу, виступають засновками обґрунтування, 

операторами-сполучниками  (переріз областей визначення гіпотез,  (об'єднання 

областей визначення гіпотез), (оператор доповнення, який виражає множину 

ситуацій, за яких аналізована загальна гіпотеза може бути визнана суперечливою 

(тобто, наявність таких умов, які несумісні із ствердженням, що А є істинним), Р 

(функтор вірогідності загальної гіпотези, який виражає множину значень 

імовірності події [0,1]), / (символ залежності гіпотез: вираз виду Р(А/В) означає, 

що гіпотеза А може імовірно підтвердитися за умови підтвердження В). Окрім 

того, для числення імовірностей можливо використання чотирьох базових аксіом, 

які задав А. Колмогоров. Нехай Ω - універсальна множина елементарних подій, а 

F - множина підмножин Ω, які вважаються випадковими подіями.  

Нульова аксіома: F є алгеброю подій. 

Аксіома І. (аксіома не заперечування): Р(А)  ≥  0 для всіх А           F. Згідно з цією  
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аксіомою, будь-які події А з F ставиться у відповідність невід’ємне дійсне число з 

множини Р. 

Аксіома ІІ. (аксіома нормування): Р(Ω) = 1. Тобто, у випадку істинної 

інтерпретації Р певної універсальної множини елементарних подій імовірність 

загальної гіпотези становитиме 1.  

Аксіома ІІІ (аксіома аддитивності): P(A ∪ B) = P(A) + P(B) для усіх A, B ∈ F де  

A ∩ B = ∅.  При встановленні імовірності певної події, яка належить до 

об’єднання двох альтернативних інтерпретацій гіпотези, імовірності справдження 

кожної з інтерпретацій додаються. [22] 

Таке числення дозволяє формалізувати наукове обґрунтування гіпотези; Ω 

виступає універсальною множиною фактів, справдження яких доводить кінцеву 

вірогідність гіпотези, А, В, С… - аргументи обґрунтування. Таким чином, 

аксіоматика вже дозволяє створити формальне підґрунтя для семантично 

очевидного обґрунтування гіпотези. Перша аксіома дозволяє стверджувати, що 

для будь-якого явища, залученого до обґрунтування, можливо задати чітке 

значення його імовірного справдження, де {0} – подія не має місця, {1} – подія 

має місце. Усі числа, що лежать на проміжку [0,1] позначають імовірність заданої 

події. За допомогою другої аксіоми здійснюється перехід від імовірності 

інтерпретації до імовірності самої гіпотези. У випадку, якщо інтерпретація 

визнається вірогідної, тобто її імовірність дорівнює 1, то й сама гіпотеза 

визнається вірогідною. Нарешті, згідно з третьою аксіомою, якщо дві (чи більше) 

події, які між собою не пов’язані, обидві підтверджують загальну гіпотезу, то їх 

імовірності додаються і складають загальну імовірність, що гіпотеза є вірогідною 

(див. канони Мілля). 

Потрібно наголосити на тому, що така логічна оцінка гіпотези не може 

виступати вирішальним фактором у прийнятті чи неприйнятті гіпотези, але 

напряму впливає на успішність її аргументування. Більш того, як вже зазначалося 

вище, саму імовірність певної гіпотези можливо вважати додатковим аргументом, 

оскільки вона є результатом логічного аналізу, а, отже, залежить не від 

семантичного навантаження гіпотези, але від її структури.      
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Побудова імовірнісного числення для гіпотези на базі індуктивного методу 

може виглядати наступним чином: 

Припустимо, що ми маємо множину гіпотез А, В, С, та D. Нам відомо, що гіпотеза 

А є науково підтвердженою, а всі інші гіпотези – гіпотетично спровоковані А. 

Отже, необхідно встановити, яка з гіпотез є найбільш імовірною, і, таким чином, 

обрати найбільш прийнятну для подальшого обґрунтування гіпотезу. Нам відомо, 

що перевірка гіпотеза С статистично успішною була у половині випадків за умови 

D, причому, D визнається найбільш гіпотетично сильною. Гіпотеза В 

підтверджувалася у менш ніж половині випадків, аніж D. При цьому, якщо ми 

маємо підтвердження А при підтвердженні D, то таке можливо менш ніж у 

третині випадків, коли А підтверджується за умови С. Відомо, що А випливає з D 

більш ніж у третині випадків, але менш ніж у половині. І, нарешті, відомо, що 

область інтерпретації гіпотези B входить до множини області інтерпретації А. 

1) P(С) ≥ 1/2 P(D) 

2) P(B) < 1/2 P(D) 

3) P(A/D) ≤ 1/3 P(A/C) 

4) 1/3 < P(A/D) < 1/2 

5) P(A/B) = 1 

Виходячи з теореми Байєса, імовірність, що гіпотеза Е підтвердиться за умови А, 

можна представити так: 

 приймаємо за X вираз P(D)/P(A), отже: 

P(A/D)= X(P(A/D)), тоді, із засновку 4 випливає, що: 

1/3X < P(D/A) < 1/2X 

За аналогією щодо залежності гіпотези С від факту А: 

P(C/A) ≥ 3/2 Х P(D/A) 

Застосовуючи засновок 4: 

1/2X < P (C/A) < 3/4X 

Щодо гіпотези В: 
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P(B/A) = P(B)P(A/B) / P(A). Оскільки засновок 5 дає можливість стверджувати, що 

P(A/B) = 1,  можемо реінтерпретувати залежність гіпотез В та А наступним 

чином: 

P(B)/P(A) 

Виразивши P(B) через P(D) на підставі засновку 2 та включаючи 

вищевикористану заміну P(D)/P(A), отримаємо імовірність гіпотези В при 

наявності гіпотези А: 

P(B/A) < 1/2X. 

Тепер можливо співставити отримані імовірності: 

1) Імовірність гіпотези B: P(B/A) < 1/2X 

2) Імовірність гіпотези С: 1/2X < P (C/A) < 3/4X 

3) Імовірність гіпотези D: 1/3X < P(D/A) < 1/2X 

Очевидно, що із множини гіпотез B, C, D імовірність підтвердження найбільша 

для гіпотези  C. Це, в свою чергу, може виступати ще одним аргументом при 

побудові загального обґрунтування у вигляди тези «Гіпотеза С логічно сильніша 

за гіпотези B та D». Такий підхід цікавий тим, що дозволяє зберегти семантичне 

навантаження гіпотез без звертання до нього. Використовуючи виключно 

статистичні дані, науковець може представити логічне обґрунтування 

прийнятності певної гіпотези для побудови обґрунтування загальної гіпотези 

таким чином, щоб це було методологічно виправдано. 

Додатковим методом обґрунтування, який видається більш простим, можна 

вважати теорію індуктивного виводу Рея Соломоноффа. Дивним чином цю 

проблематику оминали в сучасній літературі, хоча вона пропонує досить простий, 

але дієвий формальний апарат для обґрунтування певної вірогідності. 

Відпочатково створена як математичне відображення леза Оккама, вона стала 

зручним методом для опрацювання наукових гіпотез на формальному рівні. 

Для початку, необхідно звернутися до проблеми «леза Оккама». Цей 

методологічний принцип, формулювання якого приписують англійському 

філософу Вільяму Оккаму, досі залишається одним з найпопулярніших 

аргументів у суперечках між науковцями. Сам Оккам лише сформулював його, 
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ідея достатньої ґрунтовності існувала ще в античні часи. Тим не менш, принцип 

«не потрібно створювати зайвих сутностей», тобто для пояснення певного факту 

необхідно долучати якомога простіші аргументи. Логічно він підкріплюється 

законом достатньої підстави, сформульованим Готфрідом Ляйбніцем,:  «…на 

принципі достатньої підстави, в силу якого ми вважаємо, що жодне явище не 

може бути істинним або дійсним, жодне твердження справедливим без достатньої 

підстави, чому все є саме так, а не інакше, хоча ці підстави у більшості випадків 

взагалі можуть бути нам невідомі». [58, с. 418] Це означає, що якщо є просте 

пояснення, яке дійсно дозволяє обґрунтувати певний факт, то не потрібно 

долучати більш складне пояснення, для цього нема підстав. Таким чином, лезо 

Оккама стало улюбленим методологічним принципом для багатьох науковців, які, 

почасти, «зрізали» усе підряд – і факти, і припущення. Очевидно, що для сучасної 

філософії та логіки науки такий підхід вже не видається життєздатним. Лезо 

потребувало серйозного оновлення та наукового підґрунтя. Вирішенням проблеми 

стала саме індукція; приблизно через 600 років американський математик Рей 

Соломонов розробляє свою теорію формальних висновків (повністю вона 

представлена у роботі «Формальна теорія індуктивного виводу» (“A Formal 

Theory of Inductive Inference”)) [167], яка виступає формалізацією леза Оккама. 

У своїй роботі Рей Соломонофф запропонував універсальний метод, 

застосувавши Байєсівську структуру для розробки системи алгоритмічної 

вірогідності. Соломоніфська індукція базується на ідеї зліченої множини, тобто 

такої множини, кожний елемент якої може бути зномерований певним числом. 

Соломонофф припустив, що якщо певну послідовність можливо описати 

декількома методами, то кожен з цих методів має вірогідну цінність для загальної 

теорії. При цьому важливо пам’ятати, що умовна сума описів повинна 

дорівнювати одиниці, а сама множина виступає сукупністю цих описів. 

Для подальшого розуміння ідеї Соломоноффа потрібно звернутися до 

поняття Байєсівської імовірності, яка пояснює, чому саме таким чином потрібно 

означити множину. У цьому випадку імовірність інтерпретується як рівень 

певності в істинності опису множини, тобто, по суті, мова йде про ступінь 
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максимальної адекватності такого опису. Сам Байєс, який жив за 200 років до 

Соломоноффа, прямого відношення до такого розуміння імовірності не має; у 

своїй роботі  «Есе щодо вирішення проблеми у доктрині випадків» («An Essay 

towards solving a Problem in the Doctrine of Chances».) він обґрунтував, що 

можливо визначити можливість певного явища, якщо існує пов’язане з ним інше 

явище. [132] Доречними є ідеї Б. Расселла, які перегукуються із ідеями Байєса: 

імовірність явища – те, наскільки часто це явище відбувається, будучи пов’язаним 

з іншим явищем. Таким чином, імовірність за Байєсом – співвідношення загальної 

множини спостережень та тих спостережень, за яких це явище відбувалося. 

Позначення множини, таким чином, пояснюється просто: бінарний код задає два 

можливих значення для множини, і, як наслідок, потрібного досліднику опису цієї 

множини. Виходячи з припущення, що істинне значення множини нам невідоме, 

ми позначаємо її відрізком від 0 (жодний опис не є адекватно істинним для неї) до 

1 (існує такий опис, що є адекватно істинним для неї). 

Тепер можливо повернутися до теорії Соломоноффа. Враховуючи, що його 

розробка є в першу чергу алгоритмічною теорію для створення обчислювальних 

машин, не дивно, що бінарний код видався абсолютно доречним. «Розглянемо 

дуже довгу послідовність символів – наприклад частину тексту англійською, або 

довге математичне доведення. Таку послідовність символів ми повинні вважати 

«простою» і такою, що має високу апріорну ймовірність, якщо існує дуже 

короткий опис цієї послідовності, використовуючи, звісно, такий метод, який 

чітко описаний. Або, точніше, якщо ми використовуємо виключно символи 0 та 1, 

щоб виразити наш опис, то ми припишемо ймовірність 2
-N

 цій послідовності, 

якщо найкоротший бінарний опис містить у собі N символів». [167] 

Елегантність такого опису полягає в тому, що це дійсно дозволяє на рівні 

бінарного коду описати можливості леза Оккама: якщо існує такий опис 

множини, який є нескінченно малим, він буде імовірно істинним для опису 

множини, і навпаки – чим складніший опис, тим нижче ймовірність його 

істинності. Таким чином, теорія Соломоноффа виступає математичним 

представленням досить хиткого для наукової спільноти методу, оскільки 
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незрозуміло, як саме потрібно обирати найпростіше пояснення у потенційно новій 

множині знання. 

Теорія індуктивних висновків демонструє загальне значення індукції для 

сучасної філософії та логіки науки. Вже було зазначено, що найбільш 

проблемною стороною застосування індукції у побудові наукової теорії полягає в 

тому, що результати індуктивного виводу будуть лише гіпотезою. Але 

застосування формального апарату Соломоноффа дає можливість не просто 

описати структуру такої теоретичної побудови, але зберегти змістовний, 

інформаційний аспект.  

Окрім того, потрібно відзначити застосування поняття «імовірність» у 

системі оцінки будь-якого наукового обґрунтування, що використовує індукцію у 

якості способу доведення тієї чи іншої теорії. Це, таким чином, дозволяє залучати 

не тільки вже стале знання, отримане з досвіду (що критикувалося Поппером), але 

й рухатися шляхом припущення (достатньо згадати історію «відкриття» Плутону), 

виходячи із необґрунтованого на досвіді твердження. Але при цьому потрібно 

чітко означити необхідність доручення математичних теорій та поглибленого 

дослідження алгоритмічної теорії інформації, тобто наскільки взагалі буде 

можливо проаналізувати запропоновану теорію.  

Трансформація індукції на сучасному етапі розвитку науки із неспроможного 

на побудову самостійних інформаційно цінних теорій у ґрунтовний інструмент 

опису не просто формального, але змістовного аспекту, дозволяє у наступних 

дослідженнях провадити, власне, наукові гіпотези, що побудовані за допомогою 

такого інструменту, долаючи закладену ще Беконом обмеженість такого методу. 

Ідея «зрізання» зайвих описів певної множини (тобто, по суті, гіпотези щодо 

системи фактів) дозволяє відійти від накопичування непотрібної інформації, 

спрощуючи теорію в цілому. Це, в свою чергу, уможливлює поєднання декількох 

теорій у систему для формування парадигми. Та, на відміну від «піраміди», за яку 

так критикували індуктивізм, така парадигма може містити нове знання, яке 

оцінюється не з точки зору істинності або хибності, але з точки зору імовірної 

відповідності реальності. 
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Висновки до розділу ІІІ 

Формальні можливості евристики створюють нові можливості для наукової 

аргументації, оскільки дозволяють розширити її за рахунок різноманітних 

методів, що підтримують та спрощують аргументацію. Ключовим, на нашу 

думку, тут є положення про дуальність людського мислення: евристична та 

логічна обробка даних є взаємопов’язаними та взаємодоповнюваними процесами. 

На рівні евристичної обробки провадиться збір та формування предметної 

області, в рамках якої виконується конкретна задача: аргументування наукової 

теорії. На рівні логічної обробки створюється система обґрунтування, яка при 

формальній перевірці демонструє чітку послідовність, зв’язність та відповідність 

законам логіки. Якщо вважати аргументацію задачею, яка потребує вирішення, 

можливо залучати більше евристичних методів задля спрощення пошуку, власне, 

самого вирішення. Застосування евристики деконструкції-реконструкції дозволяє 

більш докладно аналізувати семіозис певного аргументативного дискурсу з метою 

пошуку слабких та сильних вузлових точок, на які може спиратися аргументація, 

що дозволяє перевірити логічний аспект аргументації. Одночасно з цим 

реалізується і евристичний потенціал аргументації, оскільки така обробка 

дозволяє визначити інші шляхи розвитку як теорії, так і аргументації щодо неї, 

створюючи нові ідеї. 

Евристичний аналіз дедуктивних міркувань демонструє їх відносну 

непридатність саме для наукової аргументації: оскільки такі міркування не 

дозволяють обґрунтовувати нове знання, вони виступають лише підтримкою для 

аргументації. Іншими словами, дедуктивні міркування можуть стати у нагоді тоді, 

коли потрібно підтвердити логічно певну думку, дані для якої вже є відомими та 

перевіреними. Цікаво, що дедукція корелює з ідеями гіпотетичного мислення Дж. 

Еванса, який пропонує використовувати мисленєєве моделювання для 

ситуативного осмислення певної ідеї. Три принципи регулють таке мислення: 

1) Принцип сингулярності. Люди розглядають лише одну гіпотетичну можливість 

або ментальну модель одночасно. 
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2) Принцип релевантності. Люди розглядають модель, яка найбільш релевантна 

до поточного контексту. 

3) Принцип задовільності. Моделі оцінюються, виходячи із поточних цілей, і 

приймаються, якщо вони їх задовольняють. 

Враховуючи, що люди статистично довіряють міркуванням, де є вірогідний 

висновок, незалежно від того, чи є істинними його засновки, це дозволяє 

використовувати дедукцію для гіпотетичних аргументів, тобто, припущень. 

Відзначимо, що мова іде як про наукову теорію, так і про наукову аргументацію. 

У першому випадку гіпотетичне мислення дозволяє розширити теорію та 

створити нові гіпотези для перевірки, у другому – зробити аргументацію більш 

переконливою, нехтуючи її істинністю та змістовністю. Індукція успішно 

підтримує таку аргументацію, оскільки при застосування індуктивних міркувань 

мова іде саме про вірогідний висновок, який носить імовірний, а не строго 

істинний характер. Застосування евристичного методу Рея Соломоноффа у зв’язці 

із баєсівською імовірністю дозволяє аргументувати навіть ті теорії, які поки 

неможливо перевірити, тобто створити перевірену предметну область, в рамках 

якої провадиться дослідження, отже, залишаючись у гіпотетичній предметній 

області, в рамках якої дослідження є гіпотетично науково цінним.  
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РОЗДІЛ ІV. ЕВРИСТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ 

АРГУМЕНТАЦІЇ 

4. 1. Риторика науки як евристична риторика 

 

Досліджуючи світову філософію із моменту її виникнення у давні часи і до 

сьогодення, можна справедливо означити таку думку: філософи приділяли 

основну увагу шляхам отримання наукового знання, пошуку способів його 

формулювання, підтвердження чи спростування. Але разом з тим, ідеї аналізу 

наукового знання як тексту набули розповсюдження лише у ХХ столітті у рамках 

переосмислення риторики як науки та галузі знання. З’являються напрямки 

досліджень, у рамках яких аналізується текстуальність, дискурсивність науки, що, 

в свою чергу, покращує розуміння феномену науковості, наукового мислення 

(Алан Дж. Грос (Alan G. Gross “The rhetoric of science)). [146] Такий підхід є 

досить незвичним, оскільки аналізувати в науковому знанні не стільки змістовну, 

скільки формальну, структурну, переконуючу сторони. «Врешті, наука, маючи 

спільне генетичне коріння з «вільними» видами творчості, риторична за самою 

своєю сутністю: адже вона не тільки змінює когнітивну картину світу, а й створює 

- приречена створювати! - супутні до цього процесу “продукти” - емоційно, 

естетично вражальні тексти, здатні зацікавити і переконати читача (що часто не 

бажає бути ані зацікавленим, ані переконаним) у цих змінах. Тобто, автори 

науковці, свідомо чи неусвідомлено, і, природно, в силу своєї літературної 

обдарованості, створюють достатньо містифікований і наскрізь риторичний світ 

наукового дискурсу» [37, c. 60] І хоча такий підхід може видатися дещо 

романтизованим, але він має раціональне підґрунтя. Означимо тільки позицію 

автора щодо поняття «дискурсу», щоб не створювати зайвих термінів. «Уживаємо 

цей термін не як данину новітній лінгвістично-літературознавчій моді, а йдемо за 

редакційною передмовою до збірника “Англо-українські дослідження з аналізу 

наукового дискурсу”, в якому пропонується використовувати “загальний термін 

«дискурс» на позначення всіх форм продукування наукових текстів - написання, 

промовляння, виголошення лекцій». Власне, завдячуючи такому підходу до 
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наукового знання і дискурсу, стає можливим говорити про живу наукову 

аргументацію. У цьому дослідженні важливо зазначити, що говорити необхідно 

не просто про аргументацію, але про обґрунтування, тобто чисту сукупність 

інформативних аргументів, аргументативну діяльність, тобто суб’єктів 

аргументації, умови аргументації, час і т.і., та спосіб обґрунтування як логічну 

структуру. І, власне, через ідеї «риторики науки» можна перейти від аналізу 

виключно наукового обґрунтування та способу обґрунтування до аргументативної 

діяльності. З нашої точки зору, це є важливим для дослідження в першу чергу 

через те, що будь-яка аргументація завжди має і риторичний, переконуючий 

аспект. До того ж, здійснення аргументації саме за допомогою мови актуалізує 

питання про підсилення та розширення теорії, яка потребує такої аргументації. 

Іншими словами, використовуючи риторичні дослідження, можна говорити про 

вирішення відразу двох проблем: яким чином зробити наукову аргументацію 

більш переконливою і як зробити опис власної теорії більш змістовним, 

зрозумілим. 

Коротко означимо, що таке риторика науки. Існує визначення риторики 

науки як дисципліни, «що пропонує засобами риторичного аналізу підвищити 

наше розуміння науки - водночас і самої по собі, і як компонента 

інтелектуального та суспільного клімату». Це перегукується із ще одним 

підходом, згідно з яким «витіснену риторичність науки можна повернути лише 

через реінтерпретативний опис науки. Наука, як релігія чи економіка, не виступає 

сама по собі риторикою. Її необхідно представляти у новому читанні, яке іде від 

тих, хто прагне віднайти інший погляд на науку. Доля ж універсальної, загальної 

риторики буде багато в чому залежати від ефективності такого читання». [142, p. 

258] Мова іде про представлення риторики як герменевтичної науки, а «нового 

читання» як спроби герменевтичного аналізу наукового тексту і наукового 

дискурсу. На нашу думку, хоча такий підхід є досить неоднозначним, в першу 

чергу через складність визначення приналежності риторики науки до тієї чи іншої 

сфери (чи є вона окремою дисципліною, чи вона є розділом риторики, чи є вона 

частиною неформальної логіки або ж навіть герменевтикою?) 
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Дуже важливо вказати саме на герменевтичний характер риторики. На нашу 

думку, універсум для людини – це не просто фізична реальність, але цілісний 

набір норм та домовленостей, через які вона сприймає світ. Найпростішою такою 

домовленістю є мова, «Мова є дім буття. У мешканні мови живе людина» [110] – 

майбуть, найвідоміша цитата М. Гайдегера, розкриття екзистенції людини саме 

через мову, в якій людина існує та відповідає буттю. До речі, дуже цікава гра слів 

виникає саме в українській мові щодо дієслова «відповідати»: якщо в російській 

мові це – два окремих «отвечать» та «соответствовать», то українська мова 

обігрує це слово зовсім інакше. Дійсно, людина відповідає, тобто «соответствует» 

буттю через мову, оскільки приймає норми та умови мови, і, з іншого боку, 

людина відповідає, тобто отвечает мові, оскільки наша діяльність постійно 

трансформує мовну реальність. 

Разом з тим, інтерпретації реальності можуть як відповідати 

(соответствовать), так і конфліктувати між собою. Конфлікт інтерпретацій 

створює новий дискурс, в рамках якого виникає необхідність шукати консенсус 

саме через мовну діяльність. Але яким чином це можливо? Найпростіший спосіб – 

застосування правил, встановлених суспільством, як регулятивів, але чи є це 

дієвим? Так, але лише в тому випадку, коли правила співпадають та 

затверджуються усіма, хто знаходиться в одній реальності. Що, в свою чергу, 

наштовхує на ще одну думку: можливо, для зняття конфлікту інтерпретації 

потрібно створити нову інтерпретацію? Звісно, така інтерпретація вимагатиме 

легітимізації, що є доволі складним і витратним процесом; набагато простіше 

будувати лише часткову інтерпретацію, розширюючи вже звичні. До того ж, така 

інтерпретація повинна бути визнана саме інтерпретацією реального світу, вона 

повинна бути з ним пов’язана.  

Наука завжди виступала способом такої інтерпретації, породжуючи нові 

варіанти нашої реальності та намагаючись ув’язати їх і з нею, і з іншими 

варіантами інтерпретації. Хоча наука завжди носила досить містичний характер, 

оскільки була недоступна всім людям для розуміння (вимагала метаінтерпретації), 

вона поступово стала одним із основних стовпів нашого буття: гарантуючи 
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знання, продукуючи нові словники нашої мови (себто, нові термінологічні 

інтерпретації), створюючи певний горизонт, до якого нам потрібно рухатися, 

наука поступово почала витісняти релігію. На сучасному етапі розвитку людства, 

отже, маємо дзеркальну ситуацію: якщо раніше релігія намагалася витіснити 

науку, то тепер відбувається зворотна ситуація. Окрім трансформації основних 

настанов щодо людської діяльності (технологізація, інформатизація, соціалізація), 

змінюється сама потреба у представлені нашої реальності. Якщо раніше наука 

оперувала в першу чергу строгими даними, обґрунтованими за допомогою 

різноманітних законів та положень, то зараз вона дійсно переходить у статус 

зовсім іншого конструкту. Тепер наука змушена переконувати людей, які все 

частіше досить скептично ставляться до нових досліджень. Окрім того, наука 

герменевтично трансформує наше буття, вона переосмислює поняття буття, мови, 

трансформації, науки, навіть саме поняття «поняття». Така рефлексія, з одного 

боку, важлива для науки, оскільки розширює її рамки, але ускладнює її 

контактність з людством, оскільки ускладнюється сам апарат науки, її 

методологія, представлення. Отже, хоч релігія як джерело світосприйняття вже 

відходить на другий план, наука також може втратити головні позиції, тому-то 

вона і звертається до логіко-риторичного, аргументативного апарату – саме для 

посилення своїх позицій та пошуку дотичних елементів, які б не відривали 

людину від науки, а науку – від людини.  

Сучасні наукові дослідження штучного інтелекту все частіше актуалізують і 

питання про особливості людської творчості, у тому числі, і в рамках науки. 

Оскільки однією з умов створення ШІ є намагання навчити його мислити 

самостійно, то тут потрібно обов’язково говорити і про риторику науки, тобто, 

яким чином ШІ може створювати щось нове, що зрозуміло людині. Бо ж якщо 

поглянути на ситуацію під іншим кутом, то вже зараз можна створити програму, 

яка буде продукувати нове знання. Вірніше, вона буде продукувати «нове» 

знання, оскільки основна інформація, яку така програма запропонує людині – це 

набір одиниць та нулів у довільній нескінченій комбінації, якої не існувало досі. 

По суті, такий результат вважати новим знанням не можна, але технічно програма 



135 
 

створить щось нове. І проблема буде навіть не в тому, що цей набір одиниць та 

нулів є новим лише де-юре, а в тому, що він по суті не буде нести в собі нічого 

корисного. «Аристотель пов’язував психологію, або почуття, з полем риторики, і 

це багато в чому залежить від психології, що штучний інтелект хоч якось нам 

корисний. Що більш важливо, зараз багато працюють над проблемами 

методології сучасної науки: як інкорпорувати контекст у раціональне 

обґрунтування, яке є дуже важливим для розвитку технологічної науки». [133, p. 

317] Дійсно, штучний інтелект стане інтелектом у той момент, коли хоч і буде 

мислити самостійно, але буде мислити «психологічно», покладаючись в тому 

числі на контекст. Вважаємо, що контекст є сукупністю усіх умов, в яких існує 

певний суб’єкт; сюди можна віднести абсолютно все: від його дієти до його 

ставлення до Карибської кризи. Враховувати необхідно лише один важливий 

момент: контекст є усім, що в першу чергу усвідомлюється суб’єктом. Тут ми 

повертаємося до початкової тези щодо мовної реальності, таким чином, її роблячи 

очевидною: допоки людина є мислячим та комунікативно відкритим суб’єктом, 

вона знаходиться у контексті. В свою чергу, знаходження в контексті є 

результатом дотримання усіх правил та норм інтерпретації реальності, у якій 

прагне знаходиться сама людина. 

Але штучний інтелект є лише одним з наслідків вирішення проблеми 

відірваності науки від людини. В першу чергу, необхідно спочатку повернути в 

контекст саму науку, допомогти науковцям контактувати зі світовою спільнотою. 

Хоча наука в своїй реалізації покладається на різноманітні технічні мови (навіть 

термінологія філолога вже є технічною мовою, яка відрізняється від побутової), 

вона може говорити простіше. І тут виникає інша проблема: нарощуючи свій 

апарат, методологію, створюючи нові конструкти та будуючи нові теорії, наука 

все більше відходить від звичної інтерпретації, переходячи у свою специфічну 

реальність. Але ж є вірним твердження, що людина має право знати, які зміни 

відбуваються в технічному полі. Наука є десакралізованою структурою, на 

відміну від релігії, результати її діяльності визнаються надбанням усього людства. 

Ускладнення наукової мови призводить до втрати релевантності, 
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контекстуальності самого наукового знання, воно стає відірваним від людства. 

Намагання створити мову науки призводить до того, що така мова незрозуміла 

пересічним людям, а отже вона, як сказав би Гайдегер, «мовчить», вона «не 

промовляє» до нас.  

«Ще античною риторикою були запропоновані такі критерії до словесного 

виразу промови: правильність, ясність, краса, доречність». [56, c. 83] Чому ж ці 

вимоги не виконуються в рамках наукового дискурсу? Така мовна реальність є 

дуже важливою для кожної людини, але разом з тим – надто абстрактною, 

відірваною від живої реальності. Логіка та евристика допомагають науці бути 

правильною, але що ж повинно допомогти їй бути красивою, ясною, доречною? 

На нашу думку, це якраз залишається в компетенції риторики та теорії 

аргументації. Не можна жорстко розвести ці вимоги по наукам, оскільки нема 

чіткої межі, за якою закінчується риторика та починається теорія аргументації, і 

навпаки.  

 Відомий шведський економіст Гуннар Мюрдаль писав: «Надто вже багато 

вчених спілкуються виключно один з одним, абстрагуючись від відповідальності 

за формування думки більшості та намагання зробити людство більш 

раціональним. Такий тренд хибного сцієнтизму посилюється ще й через втрату 

традиції будувати обґрунтування максимально зрозумілим. Сюди ж додається 

тенденція дослідників соціальної сфери замикатися у своїх дисциплінах за 

допомогою складної та непотрібної термінології, втрачаючи навіть здатність 

розуміти один одного». [156] 

Це трансформує саму ідею зв’язку науки та аргументації. Якщо вже і 

розробляти ідеї наукової аргументації, то тільки через призму нової риторики 

науки (не плутати із "Новою риторикою"), яка повинна стати результатом 

адаптації науки під реальність. Науку можна спрощувати на методологічному 

рівні, переглядати норми дослідження і, що головне, нарешті зробити її корисною 

для людини, а не для науки. 

Створення мови науки призводить, як вже вказувалося вище, до створення 

нової інтерпретації реальності, але зазвичай така інтерпретація доступна лише 
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небагатьом, які засвоїли встановлений вокабуляр такої інтерпретації. 

Раціональність є цінністю суспільства, але чомусь наука настільки ретиво захищає 

цю раціональність, що вона залишається чимось на зразок елітарного доробку, 

аніж доступного кожній людині інструменту.  

Тож що робити науці, яким чином їй зблизитися із реальністю соціальною, 

яким чином науковцям і звичайним людям «заговорити» однією мовою? По-

справжньому евристичним вирішенням цієї проблеми може стати саме риторика 

науки як нова герменевтика наукового дискурсу. Разом з тим, ми повинні 

говорити і про риторику науки як дисципліну, що покращить виражальні 

здатності науки, оскільки ж наука – це справді текст, це по-своєму літературний 

жанр, який розвивається за схожими канонами. Тут наявні і тема, і ідея, і зав’язка, 

і кульмінація. Звісно, існує так званий науковий стиль мислення – «система 

методологічних регулятивів, які прийняті та застосовуються вченими. Така 

система центрується навколо деяких елементів цієї системи: наукові картини 

світу, ідеали та норми, філософські ідеї та принципи. Вплив наукової картини 

світу на стиль мислення вчених э особливо значущим у періоди, коли нова 

предметна область досліджується, головним чином, емпіричними методами за 

відсутності успішною пояснюючої теорії. Тоді пошук теоретичного пояснення 

направляється науковою картиною світу (загальною чи спеціальною), яка 

дозволяє узагальнювати спостереження, ставити дослідницькі задачі, планувати 

експерименти, інтерпретувати їх результати. Подальший вплив наукової картини 

світу на стиль наукового мислення посилюється чи слабшає залежно від того, 

прогресує чи регресує наукова дослідницька програма, в рамках якої виникає та 

еволюціонує відповідні їй теорії». [125] Тим не менш, сама гуманістична 

спрямованість науки відходить в тінь; ХХІ століття – це в першу чергу століття 

інформаційне, кібернетичне. Невипадково мова іде про штучний розум, бо ж це 

явище є прямим наслідком розвитку самої науки. Можна сказати, що в момент 

його створення наука насправді  стане ще однією формою релігії, в рамках якої 

людина перетвориться на Людину всесильну, таку, яка може сама детермінувати 

універсум. 
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Тим не менш, на цьому етапі важливо зосередитися саме на виражальних 

здатностях науки; формулюючи риторичність науки можливо, таким чином, 

інкорпорувати науку в контекст реальності хоча б більшою мірою, аніж це є зараз. 

Зазначимо також, що насправді ми пропонуємо виконати обернену до 

сьогоднішніх трендів операцію. На нашу думку, застосування фактажу, наукових 

доробків, апеляція до авторитету певних вчених або різноманітних робіт у якості 

аргументу зазвичай робить будь яку аргументацію більш переконливою. Разом з 

тим, якщо промову робить науковець, то є сенс навпаки цю промову спрощувати, 

робити більш відкритою та доступною для пересічного слухача. На це можна 

заперечити, що зазвичай наукові доповіді заслуховують на зібраннях, де присутня 

і специфічна, кваліфікована аудиторія. В рамках цього дослідження 

постулюються ідеї, які можливо застосовувати як в рамках такої кваліфікованої 

аудиторії, так і поза неї. Це пояснюється тим, що якщо наука прагне бути 

застосовною, вона повинна бути зрозумілою, а якщо вона хоче бути зрозумілою, її 

необхідно адаптувати. Власне, риторика і дозволяє адаптувати науку для слухача , 

не зважаючи на те, чи має він потрібної компетенції, або ж ні. Дозволимо лише 

ремарку: це не означає, що необхідно повністю нівелювати науковий аспект та 

примітизувати науку як таку, ні в якому разі. Ми лише говоримо про ступінь 

доступності та зрозумілості наукових досліджень; але навіть компетентність 

слухача не дає жодного права оратору під час промови та пропоненту під час 

дискусії надмірно ускладнювати аргументацію своєї позиції, оскільки це руйнує 

раціональні засади комунікативного простору. Ускладнення руйнує раціональну 

комунікацію за Ю. Габермасом (оскільки досягти порозуміння набагато 

складніше), руйнує формальну раціональність за М. Вебером, не дозволяє грати в 

одну дискурсивну «гру» за К.-О. Апелем. 

То чи є у риторики перспективи для приведення науки у область розуміння 

та адекватної інтерпретації? На нашу думку, це цілком можливо, якщо наука 

звернеться саме до риторичних напрацювань. Для дослідження в першу чергу 

представляє цікавість «Нова риторика» Х. Перельмана та Л. Ольбрехт-Титеки. 

Хоча ще в межах античної риторики можливо віднайти ідеї аргументації науки та 
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переконання співрозмовника, лише після лінгвістичного повороту в філософії на 

перший план висувається саме мова, яка нас цікавить як один з центральних 

аспектів наукової аргументації. Оскільки герменевтика є багато в чому 

евристичною галуззю, важливо означити, в якій же точці відбувається це 

поєднання риторики як представлення та риторики як інтерпретації. 

Хоча в сучасних дослідженнях риторика почасти визначається як «наука про 

способи підготовки та виголошення ораторської промови з метою певного впливу 

на аудиторію» [56, c. 11], на нашу думку, такого визначення недостатньо. Для 

аргументативного дискурсу ближчим є ідеї структуралізму та постструктуралізму, 

оскільки ці філософські напрямки дуже плідно працювали над проблематикою 

мови та мовця. Наприклад, Р. Барт визначає риторику наступним чином: «Дійсно, 

ідеологія як така втілюється за допомогою конотативних означувань, що різняться 

залежно від  їхньої субстанції. Назвемо ці означаючі коннотаторами, а сукупність 

коннотаторів – риторикою: таким чином, риторика – це означаюча сторона 

ідеології. Риторики з необхідністю варіюються залежно від  своєї субстанції (в 

одному випадку це членороздільні звуки, в іншому – зображення, у третьому – 

жести й т.і.), але аж ніяк не обов'язково залежно від  своєї форми; можливо навіть, 

що існує єдина риторична форма, що поєднує, приміром, сновидіння, літературу й 

різного роду зображення». [8, c. 317]  Поль де Ман пише таке: «Ми знаємо, що вся 

наша соціальна мова є складною системою риторичних прийомів, створених з 

метою уникнути прямого вираження бажань, які бувально не можна виразити. Не 

тому що вони етично неприйнятні (це значно б спростило проблему), але тому що 

безпосереднє їх вираження є філософськи неможливим. І ми знаємо, що ті, хто 

вирішує ігнорувати цю фундаментальну умову, або засуджені на хресні муки, 

якщо вони йдуть на це усвідомлено, або, якщо вони роблять це по наївності, 

будуть осміяні, подібно таким героям, як Кандид і усім іншим дурням, вигаданим 

або реальним». [83, с.19] Риторика є чимось набагато більшим, аніж просто 

набором методів та прийомів, це ґрунтовна дисципліна, яка працює із мовним 

дискурсом, намагаючись осягнути мовну діяльність людини. 
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Таким чином, вважаємо, що риторика не виступає просто методологічною 

аргументативною основою промови, але працює із комунікативною реальністю, 

діяльністю, дискурсом. Тому, наприклад, аристотелівська риторика видається 

непридатною для застосування в рамках сучасної наукової аргументації, оскільки 

вона не проговорює через сучасний дискурс, хоча структурні зауваження можуть 

видатися цікавими. В рамках «Нової риторики» Х. Перельман пише про риторику 

вже трохи інакше – тепер це теорія ефективної аргументації. «Отже, визначимо 

риторику як здатність знаходити можливі способи переконання відносно кожного 

даного предмету. Це не відповідає задачам якого-небудь іншого мистецтва, 

оскільки будь-яка наука може повчати та переконувати але тільки відносно того, 

що належить її області, як, наприклад, медичне мистецтво – відносно того, що 

сприяє здоров’ю чи веде до хвороби, геометрія – відносно можливих між величин 

вимірів, арифметика – відносно чисел; таким же чином і інші мистецтва та науки; 

риторика ж, мабуть, здатна знаходити способи переконання відносно кожного 

даного предмету, тому-то ми і говоримо, що вона не стосується певного окремого, 

визначеного кола предметів». І там же Перельман розвиває ідею, що нова 

риторика, таким чином, може виступати для гуманітарних, соціальних наук тим 

же, чим логіка виступає для математики: «Дійсно, розвиток сучасної логіки 

починається з того моменту, коли для вивчення процесів доведення логіки почали 

досліджувати прийоми математичного міркування; і саме з аналізу міркування в 

формальних, математичних науках виникає сучасна концепція логіки; тобто, 

аргументація, яка не застосовується в математичних науках, тим більше не 

виникне у формальній логіці... Чи не можна в гуманітарних дисциплінах 

створювати тексти, які традиційно розглядаються як моделі аргументації, і 

витягти з них досвідним шляхом засоби міркування, які ми розглядаємо як 

переконливі? Щоправда, висновки до яких приводять ці побудови, не мають 

такого ж примусу, як висновки математиків, але чи слідує із цього, що вони 

взагалі не мають сили, що не існує засобів розрізнити вагомість аргументів 

гарного й поганого викладу, трактат першокласного філософа й дисертацію 

новачка? І чи не можна систематизувати такі спостереження?» [160, p.8-9.] 
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Якщо теорія аргументації багато в чому зосереджується скоріше на ідеалі 

раціональної комунікації, риторика знаходиться у сфері «переконуючого». Ця 

сфера необов’язково дотримується всіх умов раціональної комунікації, але, разом 

з тим, може їх і підтримувати. На нашу думку, необхідно зосередитися на 

застосуванні риторики як попереднього способу аргументування наукової 

гіпотези. Грубо кажучи, якщо надбання теорії аргументації створює внутрішній 

аспект аргументування гіпотези, яку можна представляти у кваліфікованих 

аудиторіях, риторика повинна відповідати за зовнішні аспекти представлення 

гіпотези. Вона, по суті, повинна виступати тим, що уводить запропоновану 

гіпотезу в загальну систему знань, дозволяючи, таким чином, ознайомитись з нею 

усім бажаючим. 

Такий підхід багато в чому корелює із ідеями евристичного обґрунтування, 

тобто обґрунтування шляхом правдоподібних міркувань. Оскільки риторика не 

залучає особливо методів строгого обґрунтування, а спирається більше на 

прийоми впливу, то їй особливо і не потрібно обґрунтовувати істинність певного 

положення для аудиторії. Достатньо, щоб обґрунтування цього положення (нехай, 

гіпотетичне) звучало для них правдоподібно.  

При аналізі видів ораторських жанрів, Перельман пропонує виділяти три, які, 

свого часу, виділив і Аристотель: 

- Дорадчий; 

- Судовий; 

- Показовий. 

Показовий Перельман називає ще епідейктичним жанром, який він вважає 

головним у системі аргументації. На рівні такого жанру можливо вибудувати 

потрібну систему норм оцінки промовленого для аудиторії, саме в рамках такого 

жанру відбувається більшість промов. Більш того, саме показові промови 

виголошуються перед слухачем, що може не мати потрібної компетенції. Так, 

наприклад, популяризація науки відбувається в рамках епідейктичного жанру, 

оскільки виголошення досить складних положень відбувається перед аудиторією, 

яка потребує від оратора, для початку, формування термінологічного апарату, 



142 
 

парадигмальної настанови та інших елементів, необхідних для адекватного 

сприйняття. 

Аристотель вважав, що епідейктична промова – це промова, мета якої - 

«хвалити або хулити. Що стосується часу, яке  має на увазі кожний із зазначених 

родів промови, то людей, радячись, мають на  увазі майбутнє: відхиляючи від 

чого-небудь або схиляючи до чого-небудь, людина дає поради відносно  

майбутнього. Людина, що провадить тяжби, має справи з минулим часом,  тому 

що завжди  із  приводу подій, що  вже  відбулися,  один обвинувачує, а інший 

захищається. Для епідейктичного оратора  найбільш  важливим представляється  

теперішній час,  тому що  будь-хто, хто виголошує  похвалу або хулу із приводу 

чого-небудь існуючого; втім,  оратори часто окрім того користуються й  іншими 

часами, згадуючи минуле або дають припущення відносно майбутнього». [6, с. 

25]. Суть епідейктичних промов – «просунути» певну ідею, актуалізувати її або 

розкритикувати. А чи не цього прагнуть вчені, виступаючи на конференціях чи 

симпозіумах. Пізніше почали виділяти додатково ще академічні промови, які 

повинні доносити або повідомляти про щось, але в рамках дослідження такі 

промови не розглядаються, оскільки вони не є евристично цінними. При простому 

донесенні інформації до аудиторії спікер не має настанови переконати аудиторію 

у тому, що його ідея є науково цінною, він, радше, націлений на коректне її 

повідомлення. Епійдектична же промова науковця – це сам по собі евристичний 

метод формування та трансформації аргументації, оскільки, як вже вказувалося 

вище, оратору необхідно створити низку елементів, причому, не тільки в рамках 

своєї доповіді, але і в рамках аудиторії. 

З цього слідує, що оратор повинен сформулювати певну стратегію викладу, 

тобто, по суті, стратегію аргументації своєї позиції, яка б дозволила обґрунтувати 

необхідну тезу як варту уваги.  
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В результаті, сам оратор також інкорпорується в систему відомого 

риторичного трикутника: 

 

 

 

            Промова 

 

 

 

 

 

 

 

  Оратор            Аудиторія 

 

 

На нашу думку, виступи перед такою аудиторією самі по собі носять 

евристичний характер, оскільки саме через такий виступ можливо перевірити 

свою теорію на доступність, релевантність та, взагалі, цінність для суспільства. 

По суті, тут ми можемо говорити про «абстрактну людину», тобто певний зріз 

суспільства, на базі якого можливо оцінити і власну гіпотезу. Це вірно в першу 

чергу саме для гуманітарних наук, де риторика більш застосовна, але може знайти 

застосування і в рамках точних наук, особливо зараз, коли все більше уваги 

приділяється міждисциплінарним дослідженням, в тому числі, присвячених і 

проблематиці штучного розуму. 

Хоча для наукової аргументації важливо зберегти внутрішню 

обґрунтованість теорії, риторика все ж висуває на перший план підтримку або 

критику аудиторією промови. Оскільки риторика застосовує прийоми впливу, то 

тут можна говорити про включення і оратора, і аудиторії в одну загальну мовну 

гру, причому аудиторія відпочатково дає свою згоду заслухати промову, оскільки 
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добровільно увійшла до промовчого дискурсу. Це вже засвідчує часткову 

раціональність аудиторії. Сам мовний акт оратора та аудиторії є двостороннім, він 

встановлює, власне, той самий риторичний трикутник.  

Перельман вважає, що в основі риторики лежить не категорія раціональності, 

що властива аргументації, але категорія розсудковості. «Характерно відрізняє 

розсудкову аргументацію від раціональної те, що вона звернена до конкретного 

слухача (читача), повністю вписана в стандартну риторичну структуру «адресант-

адресат». Раціональна аргументація звернена до усіх і водночас ні до кого 

конкретно. Висловлювання типу «Всі безкольорові зелені ідеї люто сплять, Х – 

безкольорова зелена ідея, отже, Х люто спить або Число ділиться на 6 тоді і 

тільки тоді, коли воно ділиться на 2 і на 3 (курсив автора) не залежать від 

адресата та його відношення до них. Розсудкова аргументація звернена до 

конкретного адресата, адресант повинен виходити із загального для нього та 

адресата набору засновків, до яких відносяться, в першу чергу, факти та ціннісні 

уподобання. Таким чином, базисний аргумент раціональної аргументації «ad rem» 

(«до суті справи») замінюється аргументом ad hominem («до людини»)». [55, с. 41] 

Перельман, таким чином, легалізує всі ті аргументи, які б в рамках, 

наприклад, критичної дискусії вважалися б хибними. На нашу думку, це дуже 

важливо, оскільки це створює простір для маневрів в рамках різної аудиторії. 

Розсудкова аргументація цінна тим, що зорієнтована саме на аудиторію, а не на 

мовця. На нашу думку, така аргументація є дуально евристичною: з одного боку, 

це розширює можливості мовця, оскільки він використовує релевантні аргументи, 

підкріплюючи їх риторичними прийомами, з іншого – розширює знання аудиторії, 

оскільки вона отримає цінну інформацію, яку зможе обробити. При цьому, 

результат обробки аудиторією інформації повертається до оратора, замикаючи 

цикл. 

Відхід від суто логічної, обґрунтованої аргументації до риторичної, 

правдоподібної є дозволеним для науковця, але, з іншого боку, актуалізує питання 

риторичної та наукової етик. Очевидно, що це вимагає додаткового дослідження, 

оскільки розширення прав і можливостей оратора може призвести до відходу від 
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наукових парадигм та провадження наукового дискурсу до дискурсу виключно 

маніпулятивного. 

Тож, у підсумку, чому риторика цінна для науки та де зустрічаються 

риторика та наука, щоб перетворитися на риторику науки – одночасно і сферу 

інтерпретації (герменевтики) та сферу переконання? На це питання частково 

відповів Р. Якобсон, аналізуючи функцію мови. У роботі «Лінгвістика та поетика» 

[126]  він представив просту, але досить ґрунтовну структуру мовного акту? 

 

 

 

Адресант 

Контекст 

Повідомлення 

 

 

Адресат Контакт 

Код 

 

Відповідно виділяється і 6 функцій: 

1) Референтна (денотативна, когнітивна) функція – орієнтація на контекст. 

2) Емотивна функція – орієнтація на адресанта 

3) Конативна функція – орієнтація на адресата. 

4) Фатична функція – орієнтування на контакт. 

5) Метамовна функція – орієнтування на код. 

6) Поетична – орієнтування на повідомлення. 

Таким чином можливо представити теоретично успішний, на нашу думку, 

виступ науковця. 

1) На референтному рівні науковець повинен враховувати загальний 

контекст, у якому знаходиться аудиторія; по суті, це є те, що вважається науковим 

дискурсом. Причому, задля успішності промови, науковцю рекомендується 

апелювати в першу чергу до звичних відомих парадигм, виводячи через них 

власну ідею. Таким чином, «розкручуючи» текст наче по спіралі, науковець веде 

аудиторію, не виштовхуючи її з контексту. 

2) На емотивному рівні науковець повинен справляти враження 

кваліфікованого, впевненого у собі спеціаліста. У випадку, якщо він сам 
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сумнівається у своїх ідеях, це може призвести до негативної реакції з боку 

аудиторії. 

3) На конативному рівні встановлюється контакт з самою аудиторією. 

Виділяються «схвальники» та «критики», тобто ті, хто відразу буде беззаперечно 

схвалювати або критикувати запропоновану гіпотезу. Рекомендується будувати 

свою промову таким чином, щоб перші були у більшості, оскільки в результаті 

аудиторія сама почне себе переконувати, підкорюючись загальній думці. 

4) Фатичний рівень розкривається за допомогою риторичних прийомів, що 

привертають увагу до ключових моментів пропонованої аудиторії ідеї. 

Наголосимо на тому, що для дотримання фатичного рівня необхідно 

притримуватися мовної компетенції та, якщо потрібно, увести до такої 

компетенції аудиторію. Тільки в рамках спільної мовної компетенції можна 

сигналізувати аудиторії про втрату її уваги, привертаючи останню знов і знов. 

5) Зі метамовним рівнем виникає складність тоді, коли виникає потреба 

інтерпретації, власне, інтерпретації. Зачасту це виникає там, де аудиторія не 

розуміє кодифікації промови, де термінологія мовця є надто складної та 

непрозорою. 

6) Нарешті, поетична функція – найголовніша тут. Вміння подати свою ідею 

красиво, чітко та обґрунтовано – досить рідкісне, зазвичай вдається 

дотримуватися хоча б однієї з цих характеристик, що вже вважається промовцем 

успіхом. На нашу думку, такий підхід не є правильним, оскільки при втраті хоча б 

одного з цих трьох елементів наукова промова стає або занадто нудною, або 

недоступною для сприйняття, або ж занадто дискусійною аж до втрати, власне, 

предикату «наукова». 

Дотримання кожного з рівнів дозволяє будувати успішну и при цьому 

красиву промову, яка не тільки зберігає свій науковий характер, але є 

А) відкритою для нових ідей, тобто евристичною; 

Б) виконує інтерпретативну функцію щодо реальності, тобто 

герменевтичною; 



147 
 

В) переконує аудиторію у адекватності та прийнятності позиції мовця, тобто 

риторичною. 

Отже, через риторику науки і можна прийти до думки, що сама наукова 

аргументація не є суто масивом інформації, що це також жива текстуальна 

структура, яка вимагає «читання». Таке «читання» є процесом формування 

метадискурсу, тобто дискурсу щодо певного дискурсу. А. Вежбицька розвиває 

ідеї метатексту, який може прояснювати сам текст, підсилити його, розвинути. 

Почасти метатекст можна прибрати з тексту, не порушуючи загальної канви, але 

це не є правилом. 

Невипадково мова іде про саме науковий дискурс. Некоректно розглядати 

науку як набір певних тез, які поєднані між собою структурно. Наука є дискурсом, 

живим полем із постійною динамікою та потребою змінюватися, 

трансформуватися. Людина-науковець є таким же важливим елементом цього 

дискурсу як наукова ідея, наукова гіпотеза чи наукова парадигма. Людина 

виступає не просто носієм, вона є одним із рушіїв науки. Вказуючи «одним із», ми 

бажаємо підкреслити ідею, що наука розвивається не тільки завдяки свідомому 

внеску людства, але й завдяки випадковостям, примхам чи законам природи і т.і. 

В рамках наукового дискурсу вчений здійснює не тільки процедуру 

обґрунтування певної ідеї (тобто наведення тез-аргументів на підтвердження  

головної тези), він буде змушений виконати і процедуру аргументування – 

наведення тих же тез-аргументів, але із застосуванням різноманітних методів та 

прийомів аргументації, щоб зробити свою позицію щодо тези та саму тезу не 

тільки ще більш обґрунтованою, але і привабливою для наукової спільноти. Ці 

речи можуть видатися досить очевидними, але на практиці між ними існує велика 

різниця. При подачі у чистому вигляді обґрунтуванням існує досить великий 

шанс, що це обґрунтуванням не буде сприйняте на потрібному рівні, особливо в 

тих випадках, коли наукова спільнота налаштована скептично і не має особливих 

намірів ствердити цю тезу, або ж прагматично, бажаючи побачити не стільки 

струнке і чітке обґрунтуванням, скільки місце та можливі дивіденди від такої ідеї. 
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4.2. Наукова аргументація в умовах невизначеності 

 

Це дослідження – спроба проаналізувати не просто наукову аргументацію як 

таку, визначити не просто її підґрунтя, її підвалини, це намагання розібрати 

феномен наукової аргументації в реальності. У попередньому розділі 

пропонувалися розвідки щодо формального, структурного аспекту наукової 

аргументації та намагання продемонструвати, що цей аспект хоч і є важливим, але 

не розкриває головну характеристику аргументації – що вона є живим, 

дискурсивно повним конструктом. Починаючи ще із аналізу поняття «евристика» 

та «аргументація», ми прагнули продемонструвати, що наукова аргументація 

невідривно пов’язана із діяльністю суб’єкту аргументації, науковця, який є 

творчою особистістю. По суті, це виражає головну тезу всього дослідження –

творчий хаос мислення контролювати неможливо, але в ньому можливо діяти. 

Застосування риторики науки трохи спрощує формування вченим загальної 

концепції аргументації, себто, що саме і як він планує доводити, але така 

концепція є теоретичною, вона потребує випробування «в полі». В цьому 

відчувається і слабка сторона такого підходу: з одного боку, застосовуючи 

евристичні ідеї риторики науки можна створити красивий та насичений 

різноманітними аргументами текст, прочитання (у найширшому тлумаченні цього 

слова) якого дозволяє розкрити нові проекції та варіанти інтерпретації початкової 

тези. Але, разом з тим, краса не враховує фактору аудиторії, вона може просто не 

помічати, не оцінити творчого потенціалу ані наукової теорії, ані дискурсу, який 

виникає навколо неї. Одна з головних характеристик творчого мислення, 

хаотичність, пояснюється тим, що таке мислення розгортається в умовах 

постійної невизначеності.  

Наука намагається впорядкувати цей хаос, розкласти незрозуміле по 

полицям, чітко встановити певні закономірності, означити правила та норми. Але 

як діяти у тому випадку, коли ці закономірності, норми та правила, власне, 

встановлюються? Коли необхідно аргументувати їх доречність та слушність? 

Науковець опиняється у ситуації, за якої він повинен діяти в умовах 
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невизначеності, в умовах, коли конкретний результат ще не встановлено. Він 

аргументує свою гіпотезу, виходячи з не завжди перевірених даних; існують 

сфери інтелектуальної діяльності, де взагалі мова про дані іти не може, що 

стосується в першу чергу теоретичних розвідок в гуманітарних науках. Окрім 

того, навіть за умови чітко побудованого обґрунтування аргументація 

необов’язково буде розвиватися саме так, як планувалося, оскільки вона є 

динамічною системою, де необхідно враховувати не тільки аргументи, але і 

реакцію учасників аргументативного процесу, навіть саму реальність.  

Жива аргументація, таким чином, будується в умовах невизначеності, одна з 

цілей її учасників – це бути на крок попереду, мислити стратегічно, розуміти, як 

саме вчиняти. Для ефективного аргументування вченому потрібна певна система, 

яка дозволить прорахувати слабкі та сильні місця аргументації, і, окрім того, 

передбачити можливі реакції опонентів. Цікаво, що існує навіть спеціальна 

комп’ютерна система, яка так і називається – аргументаційна система підтримки 

прийняття рішень – АСППР. Вище ми вже писали про одну з таких систем 

(інтегровану систему підтримки прийняття рішень), яка є одним з варіантів 

СППР. Такі системи визначаються як «системи, що дозволяють користувачу 

обробляти та аналізувати масиви даних за допомогою моделей об’єктивного 

характеру (фінансові розрахунки, збут, управління запасами і т.і.). Разом з тим в 

останні роки було виявлено нові класи задач прийняття рішень, що вимагають 

застосування СППР.  

«У процесі прийняття рішень виникла необхідність у суб’єктивних, 

експертних моделях (прогнози продажу продуктів, реакції конкурентів і т.і.), які 

можуть бути дуже корисні для ЛПР (лицу, принимающему решение – особі, що 

приймає рішення. – прим. автора). Виникла також необхідність у врахуванні 

знань багатьох експертів, у аналізі прийнятих раніше рішень». [66, c. 133] АСППР 

є системою кібернетичною, але сама ідея такої системи відгукується, на нашу 

думку, і в теорії аргументації. Створення базових правил для аргументаційної 

системи підтримки прийняття рішень саме для наукової аргументації дозволить 

зняти для учасників аргументативного процесу тиск невизначеності і, таким 
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чином, досягти головної мети аргументації – переконати опонента у прийнятності 

початкової тези або ж навпаки – успішно її розкритикувати.  

Створення такої системи прийняття рішень для аргументації не є чимось 

принципово новим. Про саме прийняття рішень мова буде йти нижче в рамках 

аналізу стратегічного маневрування. У цьому ж розділі є потреба 

сконцентруватия на явищі невизначеності, оскільки його дійсно необхідно 

враховувати при побудові аргументації. Сама невизначеність може виступати а) 

перепоною для пропонента/опонента, б) умовою застосування аргументу, в) 

аргументом.  

Це стає зрозумілим із самого тлумачення невизначеності. Цікаво, що саму 

невизначеність найчастіше тлумачать в рамках економічної теорії. На загальному 

рівні вважається, що невизначеність – це щось, що точно не встановлено [94, c. 

257] Очевидно, що таке тлумачення не є науково цінним, тому є сенс 

екстраполювати на аргументативну проблематику визначення, яке пропонується 

економістами: невизначеність є усвідомленням браку знання щодо поточних 

подій або майбутніх можливостей. Це звичайні умови існування людства, а не 

тільки економіки. Деякі автори розрізнюють ризик та невизначенність: ризик 

стосується тих випадків, коли окремі події хоч і невідомі, але люди вважають, що 

вони мають інформацію про розподілення; невизначенність стосується тих подій, 

де така інформація взагалі відсутня. [124] В теорії інформації ця думка 

розгортається приблизно в тому ж ключі. Клод Шеннон, засновник напрямку, 

вважав, що приріст інформації дорівнює втраченій невизначеності. [166] 

Умови, в яких діє науковець, є умовами невизначеності. По суті, кожний 

інформаційно цінний крок дослідження є тим, що замінює блоки невизначеності 

на інформаційно повні блоки (тут «блок» тлумачиться як структурна одиниця, з 

якої вибудоване інформаційне поле). В результаті такого інтелектуального «руху» 

реальність, тим не менш, структурно залишається такою ж: кожний новий 

інформаційний блок породжує блок невизначеності. Отже, вчений при побудові 

вже аргументації для свого обґрунтування користується інформаційними 

блоками; при цьому він повинен вирахувати блоки невизначенності, оскільки: 
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1) Кожен такий блок в рамках аргументативної діяльності може стати 

невдалим кроком, демонструючи слабкі місця побудованої аргументації; 

2) Кожен такий блок є умовами, за яких навіть сильні аргументи можуть 

втрачати свою силу, а, отже, руйнувати обрану аргументативну стратегію. 

3) Кожен такий блок можливо спробувати вирахувати, що дозволить 

послабити критичні атаки опонента на аргументацію. 

Отже, перед учасниками аргументації постає питання, як саме поставитися до 

умов невизначеності у певний момент аргументативного процесу. Звертаємо вашу 

увагу, що тут невизначеність розглядається в першу чергу як структурний 

елемент аргументації, як предикативна характеристика певних кроів. Разом з тим, 

дуже важливо прийняти як евристичну настанову думку, що наукова 

аргументація, яка пов’язана із обґрунтуванням нового знання завжди буде 

відбуватися в умовах загальної невизначеності. На нашу думку, влучним є 

розділення понять невизначеність та ризик, оскільки це можна враховувати у 

своїй  аргументативній стратегії. А. Алєксєєв, завідуючий кафедрою філософії 

гуманітарних факультетів МДУ, досліджуючи специфіку аргументації, звертає 

увагу на так званий «глибинний ризик», термін, що його наводить американський 

філософ Генрі Джонстон. «Цю обставину Г. Джонстон пов'язує із 

«непримусовим» характером аргументації та ризиком поразки як обов’язковим 

моментом аргументації». [2, с. 109] Така ідея видається досить адекватною, 

враховуючи ще одну думку, яку постулює Алєксєєв: в рамках раціональної 

комунікації (напр. – критичної дискусії чи судових дебатів) аргументатор 

сприймає реципієнта аргументації як суб’єкта, якого ні до чого змусити не можна, 

він має право на будь-які думки і зберігає свободу прийняття рішень. Пропонент, 

захищаючи свою тезу та опонент, атакуючи її, намагаються застосовувати 

різноманітні аргументи та прийоми таким чином, що досягти успіху і, якщо це 

можливо, не порушити правил критичної дискусії. Наголошуємо на тому, що в 

рамках цього дослідження аргументація відпочатково розглядається як 

раціональний процес, що відбувається між двома раціональними суб’єктами. Для 
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них є раціональним досягнення успіху (переконання реципієнта), але без 

застосування психологічного чи фізичного насилля. 

Щоб працювати із поняттям невизначеності, є сенс для початку визначити її 

особливості. Екстраполюючи економічне поняття на теорію аргументації, 

прагнемо зберегти його особливості. Отже, що властиво невизначеності? 

1) Невизначенність, як вже вказувалося вище, є мірою інформації.  Чим 

більше інформації – тим менше невизначеність і навпаки. Отже, через 

невизначенність можна оцінювати знання щодо певного явища чи ситуації. 

2) Невизначеність є мірою співставлення ідеальної та реальної системи. 

Співставляючи ситуацію ідеальної детермінації знань та реальну, ми можемо 

визначити, наскільки реальна ситуація є невизначеною. Це актуально для 

експериментальних досліджень, при яких є теоретична система «проблема, яку 

потрібно вирішити» та низка експериментів, які цю проблему можуть вирішити. 

За рахунок цього можна вивести відношення, наскільки ці експерименти реально 

вирішують проблему і, отже, встановити, наскільки система даних знань щодо 

поставленої проблеми є невизначеною. 

3) Невизначенність є умовою альтернатив. У повністю детермінованій 

системі знань всі альтернативи вже відомі, але враховуючи, що в будь-якій 

системі рішень є більш успішні і менш успішні вирішення, то за умови повної 

інформації щодо такої системи, альтернативи є альтернативами формально. Де-

факто, буде певна стратегія, за якої можливо отримати бажане, а, отже, нема сенсу 

послуговуватися іншими стратегіями. Невизначеність надає будь-якій системі 

евристичність, оскільки створює велику кількість можливостей вибору 

альтернатив, як більш, так і менш успішних. Тобто, по суті, це створює 

варіативність вибору. До речі, це один із ключових моментів для наукової 

аргументації, оскільки, як неодноразово наголошувалося вище, без евристичності 

така аргументація стає менш цінною. І, навпаки, уводячи таку характеристику 

невизначеності, ми створюємо необхідні умови для розробки АСППР. 

4) Невизначенність визначає якість інформації, тобто чи властива їй: 

- достовірність; 
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- релевантність; 

- актуальність; 

- повнота; 

- важливість. 

Оскільки ідеально вичерпної інформації не існує (сама реальність є динамічною і 

принципово відкритою системою), то чим більш достовірною, релевантною, 

актуальною, повною та важливою є система, тим вона є менш невизначеною. 

5) Хоча невизначеність не ототожнюється із ризиком, вона є його атрибутом. 

Із підвищенням невизначеності підвищується і ризик, невизначенність сама може 

бути джерелом ризику. 

6) Невизначеність задає можливість неоднозначного розвитку подій, для яких 

не завжди навіть можливо визначити основні фактори/чинники. Іноді учасники 

аргументативного процесу можуть потрапити в ситуацію, коли вони повинні 

приймати рішення в умовах невизначеності без можливості оцінити свої ризики. 

Наприклад, у випадку, якщо ситуація є принципово новою та складною, а, отже, 

неможливо отримати достатньо релевантної інформації. 

7) В економіці невизначенність є природним обмежувачем стабільності 

системи. Тут мова іде про співвідношення ентропії та негентропії. Чим вище 

негентропія – тим нижча ентропія, і навпаки. Визначеність є умовою контроля над 

системою, а невизначеність, таким чином, його межею, яку принципово не можна 

подолати. В аргументації це характеризує ступень впливу учасників дискусії один 

на одного: існує певний рівень впливу, далі якого зайти неможливо. [61] 

Нижче ми трансформуємо ці властивості саме для наукової аргументації, але 

для цього необхідно проаналізувати, як саме будується така аргументація з 

урахуванням явища невизначеності та які переваги для учасників 

аргументативного процесу можна отримати при усвідомленому використанні 

цього явища. 

У процесі обґрунтування науковець почасти може звертатится до поняття 

очевидності, яке стає як частиною обґрунтування, так і аргументації в цілому. 

Деякі речі в універсумі здаються людям очевидними, оскільки існують 



154 
 

загальновідомі причинові зв’язки. Згадаємо «Алісу у Країні Чудес» і відомий 

епізод, коли Аліса натрапила на дивну склянку із написом «Випий мене». Автор 

пише: «бачте, вона читала кілька гарних історійок про дітей, які або попеклися, 

або потрапили в пазурі диких звірів чи в які інші халепи - і все через те, що не 

хотіли пам'ятати простих порад своїх друзів, які, скажімо, застерігали, що коли 

довго тримати розжарену кочергу, то вона попече долоні, і що коли сильно 

чикнути ножем по пальцю, то неодмінно піде кров. А ще вона ніколи не забувала, 

що коли напитися з пляшечки з позначкою «Отрута», то з цього майже напевно 

нічого доброго не вийде, рано чи пізно». [53] Така аргументація видається 

очевидною, оскільки з досвіду ми добре пам’ятаємо, що якщо доторкнутися до 

розпеченого предмету, це призведе до опіків, якщо випити з пляшки з написом 

«Отрута», то це призведе до чогось поганого. Звертання до досвіду є евристикою 

репрезентативності, вона оцінює, з якою імовірністю наслідок буде випливати із 

причини. Мова іде про звичайну імплікацію А→В, в рамках якої необхідно 

оцінити, з якою імовірністю В призведе до А. Якщо випити із пляшки з написом 

«Отрута», то можна отруїтися. Яка імовірність, що отруєна людина випила із 

пляшки з написом «Отрута»? В умовах коли, наприклад, наявна отруєна людина 

та пляшка з таким написом, нам очевидно, що вона отруїлася, випивши із пляшки. 

На перший погляд така евристика працює дуже добре, оскільки ми швидко 

отримаємо необхідний результат і зможемо його аргументувати. Але з такою ж 

очевидністю виникає питання: чи була отрута в пляшці з написом «Отрута», що 

вимагає додаткових перевірок. Це і є ситуація, коли необхідно приймати рішення 

в умовах невизначеності. Оскільки будь-який крок в аргументації призводить до 

певних наслідків (покращення, погіршення або незмінність позиції 

пропонента/опонента), то дуже важливо не покладатися в такому процесі на цю 

евристику. Вона є оманливо привабливою і простою, але не надає по-

справжньому істинних відповідей. 

У роботі «Прийняття рішень в невизначеності: Правила і упередження» [47] 

Д. Канеман, П. Словік та А. Тверськи аналізують недоліки евристики 

репрезентативності, демонструючи обмеженість статистичних даних в рамках 
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людського мислення та людської інтуїції. Справа в тому, що наше мислення 

зовсім не завжди чітко корелює із отриманими даними, вони не є 

репрезентативними, оскільки не враховується безліч інших шансів. Розглянемо 

такий приклад: 

«На нашу думку проект Радянського Союзу був провальним, оскільки 

ґрунтується на провальних ідеях комунізму, які є занадто ідеалізованими відносно 

нашої реальності, в ній вони не працюють. Критика та знищення церкви були 

направлені на заміщення у свідомості людини ідеї Бога на особистість Вождя. Це 

був політичний мертвонароджений проект, оскільки одна людина не може 

контролювати настільки велику державу з успіхом для її громадян». Якщо 

розгорнути цю аргументацію, то побачимо, що багато в чому вона ґрунтується на 

досвіді аудиторії, на яку вона направлена: 

Т: Проект Радянського Союзу був провальним 

А1: Ґрунтувався на провальних ідеях комунізму 

А1:1 Оскільки в реальності комунізм не працює 

А2 Цей проект не спрацював, оскільки одна людина не може контролювати 

настільки велику державу з успіхом для її громадян 

Така аргументація ґрунтується на використанні досвіду вітчизняного 

реципієнта, який користується історичним досвідом. Спрацьовує проста формула 

«якщо мова іде про комунізм – мова іде про Радянський Союз». Але достатньо 

приділити трохи уваги А1:1, як відразу з’являється контраргумент «Китайський 

проект комунізму працює». Отже, не завжди очевидні та звичні речі є влучними у 

якості аргументу. 

Ще одна евристика, яка оманливо спрощує аргументацію, призводячи до 

невдалих кроків – евристика доступності. Вона ґрунтується на мисленнєвих 

здатностях людини апелювати до найбільш доступного знання. Імовірність, що 

певна подія станеться оцінюється через те, наскільки легко її можна пригадати чи 

відновити. Якщо ми маємо два класи подій А1…100 та Б1…25, в рамках яких 

відбувається подія С, причому в рамках класу А1…100 вона мала місце чотири рази, 

а в рамках класу Б1…25 – лише один. В результаті людина може використовувати 
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аргумент, що клас А1…100 більш придатний для репрезентації, аніж інший. Звісно, 

статистично маємо один і той же шанс, що подія станеться, але якщо відбувається 

дистанціювання і підміна статистики аргументом «Необхідно обрати клас А1…100, 

оскільки необхідна нам подія відбулася чотири рази», то іде і викривлення 

аргументів, оскільки статистично вони рівнозначні. Інша справа, що тут 

спрацьовує евристика доступності, яка впливає на прийняття рішення: обрати 

клас А1…100, оскільки, як пригадується, подія мала там місце неодноразово.  

Звідси виникає ще одна евристика – назвемо її евристикою ситуативності. 

Справа в тому, що є сенс розділяти імовірність на об’єктивну (або, скоріше, 

статистичну, тобто таку, що ґрунтується виключно на фактажі) та на суб’єктивну, 

тобто оцінку людини. Така евристика виходить з ідеї, що тезу можливо оцінювати 

з точки зору обставин, умов оточуючого середовища і навіть особистості 

опонента. Це особливо відчутно в рамках міждисциплінарних досліджень, коли 

стикаються представники різних сфер наукової діяльності. Вже хрестоматійний 

приклад – поняття істини з точки зору логіки та з точки зору філософії. Так, 

твердження «Твердження А є істинним» може тлумачитися формально, тобто, 

через процедуру логічної інтерпретації (приписування змінній логічного значення 

«істина»), а може тлумачитися в рамках мовного дискурсу, тобто ствердження, 

що твердження А є істинним У цьому випадку обидві сторони можуть бути праві, 

але насправді вони знаходяться в різних наукових парадигмах. Цікаво, що 

питання про тлумачення істини може взагалі не підніматися, оскільки учасники 

аргументативного дискурсу можуть покладатися на евристику суб’єктивності: 

вони розуміють, про що іде мова і не створюють додаткових аргументів щодо 

витлумачення поняття істини. З одного боку, це досить сильно спрощує загальну 

аргументацію, але викривлює аргументативний дискурс з іншого. 

Хоча запропоновані вище евристики виглядають помилковими і не повинні 

використовуватися в аргументації, з нашого погляду їх можна адаптувати для 

використання залежно від того, якою є мета аргументації. Необхідно зважати, що 

зараз мова іде не про обґрунтування наукової теорії, а саме про аргументування, 
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тобто перенесення певної гіпотези в аргументативне поле, де вона може бути 

викривлена або просто змінена. 

Повертаючись до явища невизначеності, проаналізуємо, яким чином його 

можна використати в рамках аргументації. Для цього скористаємося набором 

евристичних прийомів [76], поєднавши їх із характеристиками невизначеності, 

створюючи евристику невизначеності: 

1) Прийом акцентуації. Оскільки невизначенність є мірилом інформації, то 

можливо аргументувати свою гіпотезу, акцентуючи увагу на цьому параметрі, 

використовуючи саму невизначеність як аргумент. Необхідно виокремити в 

гіпотезу ключову ідею, яка є сильною з точки зору аргументації, і будувати 

аргументацію від неї. При цьому дуже важливо уникати лакун та 

недоопрацьованих елементів, враховуючи, що до них може звернутися опонент. 

Окрім того, необхідно зважати на евристику репрезентативності, переходячи від 

статистично малих цифр до статистично великих, оскільки статистика 4 зі 100 є 

більш переконливою, аніж статистика 1 з 25. 

2) Прийом трансляції. Моделювання гіпотези за допомогою логічних або 

інших систем дозволяє запропонувати аудиторії представлення, як це може бути. 

Співставляючи моделі, відповідно, гіпотези та системи, в яку необхідно її 

інкорпорувати, можливо продемонструвати візуально (за допомогою, наприклад, 

графіків), яку частину проблеми вирішує гіпотеза.  

3) Прийом варіативності об’єкту. Оскільки умови невизначеності 

розширюють наукову теорію, можливо пропонувати відразу декілька альтернатив 

щодо гіпотези, таким чином, щоб будь-яка альтернатива зводилася до початкової 

ідеї. Якщо є можливість наводити певні приклади застосовності такої ідеї, то 

бажано їх також варіювати.  

4) Прийом варіювання умов. В рамках сучасної наукової методології 

міждисциплінарність та акцентуація на прикладному аспекті відразу підсилюють 

значимість гіпотези. У випадку, коли гіпотеза успішно вкладається відразу в 

декілька напрямків досліджень і може працювати в рамках більш ніж однієї 

області знань, вона вже заслуговує на увагу. Складність полягає в тому, що для 
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цього необхідно принципово зменшувати рівень невизначеності умов, за яких ця 

гіпотези використовується. На нашу думку, в першу чергу гіпотеза повинна бути 

релевантною та актуальною. Можливо знехтувати повнотою такої гіпотези, 

оскільки, як це довів К. Гьодель, будь-яка наукова теорія є принципово неповною. 

Невизначенність тут виступає невід’ємною характеристикою загального 

обґрунтування. 

5) Прийом редукції. Перед побудовою аргументації дуже важливо визначити, 

які елементи теорії є ризиковими, тобто а) можуть бути не сприйняті аудиторією, 

б) потребують додаткового обґрунтування, в) є слабкими твердженнями. У 

випадку, якщо такі елементи наявні, вони потребують додаткової аргументації; у 

якості альтернативи – звуження теорії через видалення несуттєвих елементів. 

6) Прийом реверсії. Доведення від протилежного можливо використовувати 

як в умовах інформаційної ентропії, так і в умовах інформаційної негентропії, 

якщо пряме доведення не працює. Цей прийом є застосовним у тих випадках, 

коли гіпотеза виступає критикою попередніх положень.  

Такі прийоми можливо застосовувати для «покращення» своєї позиції – 

тобто для захисту найбільш слабких місць від контраргументації, для урахування 

можливих кроків збоку опонента, для підсилення власної тези. Але самі по собі 

прийоми не є ефективними, їх застосовність залежність від прийняття вірного 

рішення у певній ситуації. Обрання методу напряму залежить від корисності 

кроку в межах встановленої аргументативної ситуації, аргументативного 

дискурсу.  

В рамках теорії прийняття рішень, на яких ґрунтуються економічні 

дослідження, рішення приймаються згідно загальної системи рішень, яка, в свою 

чергу, ґрунтується на ідеї отримання кінцевої вигоди від прийняття всіх рішень 

покроково. Системний підхід, з одного боку, дозволяє представити 

аргументативну ситуацію загалом, тобто ми моделюємо всю аргументацію від 

початкової тези через можливу аргументацію/контраргументацію і до 

визнання/невизнання тези такою, що є обґрунтованою.  
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«У підході до аналізу систем і досліджень операцій зазвичай виділяють 5 

логічних елементів: 

- Виділити ціль або сукупність цілей; 

- Виділити альтернативні засоби, за допомогою яких можливо досягнути 

мети; 

- Визначити ресурси, що необхідні для застосування кожної системи; 

- Побудувати математичну (при підході досліджень операцій) чи логічну (що 

буває частіше при підході аналізу систем) модель, тобто ряд залежностей 

між цілями, альтернативними засобами їх досягнення, оточуючою середою і 

ресурсами; 

- Визначити критерій вибору кращої альтернативи». [65, c. 28] 

Такий системний підхід пропонує О. Ларічев у праці «Наука та мистецтво 

прийняття рішень». Хоча його ідеї в першу чергу – для прийняття рішень 

менеджерами (від консультантів до керівників компаній), вони є корисними і для 

аргументативного дискурсу. Наприклад, він пропонує стандартизацію 

формування рішень в організації: 

«У процесі формування рішень в організації можливо виділити наступні етапи: 

- визначення цілей в організації; 

- виявлення проблем у процесі досягнення цих цілей; 

- дослідження проблем та постановка діагнозу; 

- пошук рішення проблеми; 

- оцінка всіх альтернатив та вибір найкращої з них; 

- узгодження рішень в організації; 

- затвердження рішень». [65, c. 28] 

Схожі етапи проходить вчений (і, в принципі, будь-який учасник будь-якої 

раціональної дискусії): 

- визначення мети дискусії (яку тезу треба довести/розкритикувати); 

- визначення, яких аргументів не вистачає для цього; 

- вивчення тези з метою визначення її переваг та недоліків; 

- побудова аргументації; 
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- оцінка успішності аргументації; 

- узгодження консенсусу щодо початкової тези; 

- затвердження (або спростування) цієї тези. 

На нашу думку, такий системний підхід є досить зручним, але виключно 

теоретичним, в реальності така система не буде працювати повністю в першу 

чергу через явище невизначеності. Планувати майбутню аргументацію є 

абсолютно вірним та розумним кроком, але разом з тим варто розширити її за 

рахунок додаткових аргументів, які можуть і не знадобитися. Аргументи якого 

типа, незалежно від науки, в рамках якої здійснюється аргументування, наведені 

вище (у вигляді евристичних прийомів). 

Оскільки мова іде саме про практичну аргументацію, маємо вказати на 

думку, наведену в роботі «Використовуючи аргументи для прийняття та 

пояснення рішень»: «Що є дійсно важливим у більшості робіт щодо практичних 

міркувань – так це застосування аргументативних схем задля забезпечення вибору 

або навпаки, відкидання певного кроку. Наприклад, певний крок може вважатися 

потенційно корисним через застосування практичного силогізму: 

 G є метою для агента Х. 

 Вчинити дію А є вигідним для агента Х для досягнення мети G. 

 Отже, агент Х повинен вчинити дію А. 

Такий силогізм сам по собі є аргументом до вчинення дії А. Але, це не означає, 

що він є підставою для такої дії, якщо існують контраргументи до цієї дії. Такі 

контраргументи базуються на критичних запитаннях для попереднього силогізму. 

Почасти, релевантними питаннями є «Чи існують альтернативи здійснення G?», 

«Чи можливо вчинити дію А», «Чи має агент Х якісь інші цілі окрім G?», «Чи 

існують інші наслідки вчинення дії А, які потрібно враховувати?». [129] 

На нашу думку, успішною буде та аргументація, де її автор мислить 

евристично, тобто творчо. Враховуючи, що прийняття рішень є не просто 

формальним процесом затвердження певної дії, але складною мисленнєвою 

операцією (включає перевірку обставин, встановлення альтернатив, оцінку 

ризиків ті ін.), отже воно вже є інтегрованим в систему діяльності людини. Вище 
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вже вказувалося, що аргументація несе непримусовий, вільний характер, але вона 

є важливим елементом детермінації подальших подій. 

Окрім того, треба розмежовувати невизначеність та випадковість. В рамках 

будь-якого дослідження все одно залишається шанс, що щось відбувається не за 

планом; для випадковості обов’язковим є невизначеність, але зовсім не означає, 

що необхідною для невизначеності є випадковість.  

То яким чином може чинити науковець, якщо у нього наявна потреба в 

аргументування власної позиції, яка є результатом його творчих розвідок? 

Враховуючи постійну динаміку сучасної науки, дослідники невипадково прагнуть 

розширення базових підходів до аргументації власного погляду щодо 

досліджуваної проблеми. Інша проблема в тому, що далеко не завжди науковець 

здатний або бажає цьому сприяти, оскільки йому може не вистачати або творчого 

натхнення, або творчого потенціалу. Саме тому деякі автори наукових робіт 

відходять від суто змістовного елементу, включаючи до досліджуваного поля 

емоційний складник. Наприклад, робота Ендрю Ебота «Методи відкриття» багато 

в чому апелює не тільки до ratio читача, але й до emotio. Він вбачає у науці 

«діалог між сумнівом та уявою», але на практиці «багато людей вважає, що 

соціальні науки – це не стільки бесіда, скільки монолог. Для них такі науки 

постають дуже довгою промовою із формальним питанням наприкінці, на яке 

реальність покірно відповідає «так» або «ні» наче героїня вікторіанської епохи. 

Гарний дослідник не повірить в такий монолог. Для нього настільки є 

нормальною постійна взаємодія інтуїції та методу, наскільки нормальним є 

принципова невловимість реальності (тобто, неможливість вивчити її повністю 

– прим. автора)». [127. p. 4] 

Існують ситуації, коли неактуальність чи неперевіренність знання 

зменшують наукову цінність теорії. Що, в свою чергу знищує діалог науковця з 

реальністю, обмежуючи його встановленими принципами і методами. Це менше 

стосується природничих наук і більше зголошує звернути увагу саме на соціальні, 

де науковець використовує в основному виключно свою фантазію як точку 

відліку та тло для проведення дослідження. Але якщо поставити питання інакше: 
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наскільки невизначенність погіршує аргументативні здатності певного набору 

аргументів щодо наукової гіпотези? Вважаємо, що саме явище невизначеності 

виступає базовим аргументом, «презумпцією можливості», оскільки якщо щось 

невідомо, існує 50% шанс, що це так. Звісно, залишається і 50% шансу, що це не 

так, але важко не погодитися, що невизначеність перетворюється із недоліку 

аргументативної системи в її одну з умов існування. Важливо означити, що тут 

невизначенність є частиною аргументативної системи, а не внутрішньою 

складовою гіпотези. Апелюється до ідеї, що всі учасники аргументативної 

діяльності не мають вичерпної інформації щодо усіх аргументів, щодо умов 

діяльності самих суб’єктів аргументації, щодо усіх інших факторів, що впливають 

на аргументацію. Це аж ніяк не дає вченому деяку індульгенцію на недбале, 

неуважне дослідження.  

Яким же чином зробити аргументацію успішніше? Як мінімум – не відділяти 

її від тези, що потрібно обґрунтувати. Мова іде про інкорпорування початкової 

тези в систему (див. системний підхід до прийняття рішень), але при цьому така 

система стане динамічною, оскільки в процесі аргументування тези можливо 

відкривати нові аргументи та ідеї (див. евристичні методи). Це може допомогти 

соціологу, філософу, історику, правознавцю чи психологу відповісти на виклик 

часу і створити таку теорію, підхід, навіть просто ідею, яка буде дійсно актуальна 

і не обмежена науковим формалізмом, яка буде живою настільки, наскільки є 

живим, власне, суспільство.  

Якщо розглядати аргументацію не просто як низку аргументів щодо 

встановленої тези, але як повноцінний дискурс, в рамках якого відбувається 

діалог між науковцем та реальністю, науковцем та іншим науковцем, науковцем і 

суспільством, то можна сказати, що сама аргументація вже постає способом і 

методом дослідження. І це можливо лише в тому випадку, коли така аргументація 

носитиме евристичний характер, тобто буде відкритою системою, спрямованою 

на розкриття творчого підходу щодо предмету аргументування.  

Отже, можливо вийти на новий рівень, де сама аргументація (вибір 

коректного ходу в аргументації, реакція на опонента, оцінка аргументації) стає 
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евристикою у розумінні методу розвитку науки. Щоб краще зрозуміти, що 

мається на увазі, можна згадати про ідею «позитивної евристики» Імре Лакатоса. 

«Вчений бачить аномалії, але, оскільки його дослідницька програма витримує їх 

тиск, він може вільно ігнорувати їх. Не аномалії, а позитивна евристика його 

програми - ось що в першу чергу диктує йому вибір проблем. І лише тоді, коли 

активна сила позитивної евристики слабшає, аномаліям може бути приділено 

більше уваги. В результаті, методологія дослідницьких програм може пояснити 

високу ступінь автономності теоретичної науки, чого не може зробити незв'язний 

ланцюг припущень і спростувань наївного фальсіфікаціоніста». [64, c. 203-235] 

Позитивна евристика робить будь-яку ідею захищеною від зовнішньої критики, в 

цьому випадку наукова гіпотеза може виявитися хибною лише в тому випадку, 

якщо сам дослідник побачить певні обмеження або недоліки. Звісно, відразу 

актуалізується і питання, яку гіпотезу вважати хибною: таку, що не відповідає 

реальності, таку, що містить певні формально-логічні помилки в обґрунтуванні чи 

таку, що оцінюється як хибна науковою спільнотою? В цьому випадку таке 

питання не є настільки важливим, тому можна лише означити, що для науковця із 

евристичним мисленням не існує хибних гіпотез, а існують лише актуальні та 

неактуальні. Те знання, яке сьогодні не відповідає на виклик суспільства, може 

відповісти завтра. Саме тому потрібно говорити про науку як про живий діалог 

людини із тим, що її оточує. Отже і представлення наукового дослідження як 

аргументативного процесу може видатися дійсно доцільним. 

Лакатос слушно акцентує увагу на тому, що природа може голосно сказати 

«Ні», але людська винахідливість може кричати ще голосніше. Особливо це 

відчутно саме в суспільних науках, які менше залежать від фізичних законів і які є 

настільки пластичними, наскільки є пластичним саме суспільство.  

Отже, у підсумку можемо стверджувати наступне: науковцю, який змушений 

або бажає аргументувати свою гіпотезу, доступні різні стратегії . З одного боку, 

він може залишитись у настанові, що дослідження є формальною процедурою на 

базі аналізу та синтезу, систематизації та вбудовування своїх ідей у встановлену 

науковим суспільством норму інтерпретації реальності. В результаті він буде 
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обґрунтовувати чітку та струнку систему, але ця система буде багато в чому 

ідеальною, вона не буде настільки прив’язана до реальності, наскільки цього 

вимагає від науки сама реальність.  Він може піти наперекір, покладаючись на 

власну інтуїцію та мисленнєву майстерність, захищаючи до останнього свою 

позицію. Бо якщо аргументація науковця витримує в першу чергу внутрішню 

критику, якщо науковець дійсно намагається відповісти на виклик суспільства, а 

не обирає шлях демагогії – його ідея буде розвиватися.  

Обидва варіанти є надто вузькими. В першому вчений стикається з 

проблемою непорозуміння, у другому – проблемою слабкості аргументації, 

оскільки мисленнєва майстерність та інтуїція не є достатньою умовою 

стратегічного мислення. Можливо об’єднати це все в єдину аргументативну 

евристичну систему допомоги у прийнятті рішень (АЕСДПР), яка є поєднанням 

теоретичного доробку АСППР та евристики. Відмовляючись від слова 

«підтримка» на користь «допомоги» вказуємо на більш неформальний аспект 

такої системи. Її складовими є  

1) Евристичні методи; 

2) Інтерпретація невизначеності (визначаючи, як саме невизначеність 

впливає на аргументативну систему, визначаємо можливі стратегічні дії); 

3) Системне представлення аргументації (ідеальна модель, що передує 

реальному розгортанню аргументації) 

4) Принципи формування рішень щодо вибору кроку в рамках 

аргументативного процесу. 

Щодо останнього  вважаємо доцільним не полишати його як непідтверджену тезу, 

але розкрити, що саме вважається принципами формування рішень в рамках 

наукової аргументації через явище стратегічного маневрування в рамках прагма-

діалектичної теорії аргументації. Це дозволить визначити, як саме і чому 

необхідно чинити науковцю, якщо його аргументаця постає успішною або 

навпаки, провальною. 

 

4. 3. Стратегічне маневрування в науковій аргументації та евристика 
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 Говорити про наукову аргументацію на теоретичному, методологічному 

рівні достатньо для тих випадків, коли необхідно визначити понятійний апарат та 

межі застосування такої аргументації. Але цього недостатньо для формулювання 

прикладного аспекту; можливо легко відповісти для чого і ким здійснюється така 

аргументація, але залишається відкритим питання, як зробити таку аргументацію 

успішною в реальності.  

Вище вже були означені основні моменти щодо такої аргументації: її 

залежність від обґрунтованої тези, обов’язкова наявність евристичності як 

ключової настанови такої аргументації, превалювання недедуктивних міркувань 

як аргументів, включення поняття невизначеності в перелік умов для здійснення 

наукової аргументації. Дуже часто вже згадувалося слово «стратегія» та 

прикметник «стратегічний», оскільки, на нашу думку, аргументація раціональна 

(тобто спрямована на досягнення консенсусу) завжди є стратегічною: учасники 

роблять ті або інші кроки задля досягнення успіху, деякі з цих кроків можуть бути 

кращими, деякі – гіршими. Отже, необхідним є визначення того, як саме потрібно 

діяти стратегічно, згідно чому приймати рішення про застосування, наприклад, 

евристичного аргументу чи методу.  

Для цього пропонуємо звернутися до напрацювань однієї з найвідоміших 

течій в сфері теорії аргументації – прагмадіалектики. В останні роки вона стала 

дуже популярною в Україні, оскільки разом із ідеальними, модельованими тезами 

пропонує і конкретні рекомендації задля досягнення успіху в аргументації. 

Серед головних теоретиків та практиків течії необхідно згадати Франса 

Х. ван Еемерена (Frans H. van Eemeren), Роберта Гроотендорста (Rob 

Grootendorst), Снук Хенкенмас (Snoeck Henkemans). Вони розробили новий підхід 

до розуміння аргументації, комбінуючи ідеї прагматики та діалектичних аспектів 
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діалогу. Розробляючи модель критичної дискусії як ідеальної форми 

аргументативного дискурса, вони апелювали до ідеалу  раціональності; важливо, 

що це дозволило їм працювати і з реальним аргументативним дискурсом. Вище 

вже згадувалося, що таке критична дискусія та основні вимоги до неї, нижче ці 

вимоги будуть актуалізовані саме для розгляду явища стратегічного 

маневрування.  

Для дослідження наукової аргументації дуже важливим є теза, що сама 

аргументація виступає як «частина критичної дискусії, що націлена на вирішення 

розходження в думках». [91, c. 194]  Це твердження важливо як мінімум тому, що 

в рамках наукового дискурсу та наукової аргументації загострюється роль 

критичного мислення та критичної оцінки. Тут не є доцільним беззастережне 

схвалення початкової тези, або навпаки – її повне заперечення. Саме ідеал 

критичної дискусії можна вважати основою раціональної наукової аргументації. 

Нагадуємо, що критична дискусія направлена на подолання розбіжностей у 

думках. З точки зору прагма-діалектиків, така дискусія має чотири стадії: 

1) Стадія конфронтації, на якій учасники встановлюють, у чому саме 

полягають розбіжності. 

2) Стадія відкриття, на якій учасники визначають, хто буде виступати 

протагоністом (тобто, хто буде захищати тезу) і антагоніста (хто буде її 

критикувати), визначаються базові дані та регламент. 

3) Стадія аргументації, під час якої відбувається, власне, дискусія 

(суперечка). 

4) Стадія закриття дискусії, під час якої встановлюється, чи була вона 

успішна.  

Така структура багато в чому перегукується із наведеною вище структрою 

прийняття рішень, з тією різницею, що ця структура представляє загальну модель 

критичної дискусії, тоді як попередньо наведені принципи скоріше є моделлю 

прийняття рішення щодо застосування тих чи інших аргументів.  
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 Ще одна теза, яка говорить на користь застосування прагма-діалектики в 

науковому дискурсі – що вихідну точку зору можна і потрібно змінити, якщо 

неможливо досягнути іншого консенсусу. Це важливо, зокрема, і для науки, 

оскільки евристично впливає на подальший розвиток і становлення 

ідеї/гіпотези/теорії, щодо якої точаться суперечки. «Метою проведення 

аргументативних дискусій є подолання розбіжностей у точках зору, коли одна зі 

сторін змінює свою вихідну точку зору на точку зору, що належить іншій стороні. 

Для цього виду дискусії характерне взаємне бажання сторін вирішити незгоду у 

точках зору щодо думки шляхом аргументації, тобто за допомогою раціонального 

обґрунтування точки зору. При цьому, аргументативна дискусія – лише один із 

способів подолання розходження у точках зору, що відрізняється раціональним 

характером». [70] 

Точку зору також необхідно змінювати в тому випадку, коли вона не 

витримує критики опонента. Це дуже важливо для наукової аргументації, 

оскільки підсилюється саме діалектичний аспект аргументації.  Раціональність 

дискусії обґрунтовується через ідею концепцію розумності, яка перегукується і з 

ідеями Юргена Габермаса, який визначає мовну дію як «акт, за допомогою якого 

той, хто говорить, хоче домовитися з іншими відносного певного питання». [21, p. 

63). Власне, сама концепція раціональності для аргументації є дуже важливою, 

оскільки науковий дискурс відрізняється від побутового, він підкорений ідеям 

розумності, раціональності, обґрунтованосі. Таким чином, актуалізується 

проблематика і комунікативної компетенції: людина розуміє мову, вона вміє не 

тільки її сприймати і інтерпретувати, але і використовувати. Орієнтуючись на 

встановлені мовні правила, людина таким чином, «розуміє» мову. По суті, 

концепція мовної компетенції висуває на перший план ідею, що людина має право 

знаходитися в мовному дискурсі. Але її знаходження там та діяльність 

регулюється певними правилами, які, у разі невиконання, виключають людину з 

такого мовного дискурсу, оскільки вона його «не розуміє». Встановлюється і 

нормативність аргументації, оскільки, якщо людина залишається в мовному 

дискурсі, вона приймає його норми і норму, що взагалі необхідно дотримуватися 
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норм. В свою чергу, якщо вона порушує ці норми, свідомо або несвідомо, вона 

підпадає під санкції, що встановлені в межах її комунікативної спільноти. 

Для досягнення успіху в аргументації часто використовується стратегічне 

маневрування. Представники прагма-діалектичної школи аргументації Франс ван 

Еемерен та Пітер Хоотлосер пишуть про нього так. «Щоб зменшити напругу, яка 

виникає при бажанні вирішити водночас ці дві різні задачі (риторичну та 

діалектичну – прим. автора), які іноді можуть суперечити одна одній, учасники 

дискусії використовують те, що ми назвали стратегічним маневруванням. Це 

стратегічне маневрування направлене на зменшення потенційної напруги при 

спробі досягти одночасно «діалектичної» і «риторичної» цілей». [16] Доречним 

здається сама ідея прагма-діалектики розглядати аргументативний дискурс як 

намагання подолати розбіжності у поглядах. Це особливо актуально саме для 

наукового дискурсу, де подолання розбіжностей з одного боку є метою при 

аргументуванні своєї позиції (оскільки лише через встановлення допустимої для 

усієї наукової спільноти можливо донести певну наукову розробку до загалу), а з 

іншого – є допоміжним засобом для переосмислення власної позиції. По суті, в 

рамках прагма-діалектики, а точніше – їх вимог до критичної дискусії, можливо 

успішно виходити на рівень метадискурсу. Завдяки ідеї критичної дискусії 

відбувається зростання наукового знання, така початкова настанова для науковців 

не тільки не заважає їх діяльності, але навпаки – підсилює їх можливості. На це 

звернув і Карл Поппер у своїй роботі «Міф концептуального каркаса»: «Звертання 

до історії розвитку критичної традиції дозволяє нам краще зрозуміти, чому не слід 

очікувати, що будь-яке критичне обговорення серйозної проблеми або будь-яка 

«конфронтація» повинні приносити швидкі й остаточні результати. Істина дається 

нелегко. Вона вимагає й винахідливості в критиці старих теорій, і вміння у 

творчому висуванні нових. Так відбувається не тільки в науках, але й у будь-якій 

іншій сфері людської творчості. 

Серйозні критичні дискусії завжди складні. У них постійно втручаються 

нераціональні людські елементи. Для багатьох учасників раціональної, тобто 

критичної, дискусії найскладніше забути те, що в нашому сповненому суперечок 
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суспільстві знає кожний. Вони повинні засвоїти, що перемога в суперечці - ніщо, 

у той час як найменший прояснення якої-небудь проблеми або мікроскопічне 

просування до більш ясного розуміння своєї або чужої позиції - найбільший успіх. 

Вашу перемогу в дискусії, яка ніяк не допомогла вам змінити або уточнити свої 

погляди, слід розглядати як цілковиту невдачу. З цієї ж причині зміни в позиціях 

сторін, що дискутують, не можна робити таємно, а завжди слід їх підкреслювати й 

досліджувати їх наслідки. 

Таке розуміння критичної дискусії - явище рідкісне, але в якості ідеалу її 

значення велике. І ми можемо навчитися досягати такого рівня дискусії. Мета її 

не в тому, щоб змусити супротивника перейти в іншу віру; її мета більш скромна - 

цілком достатньо, навіть цілком достатньо , щоб ми відчули, що вміємо тепер 

бачити речі в новому світлі або що нам вдалося хоча б трохи наблизитися до 

істини». [35]  

Важливо зазначити, що такий підхід Поппера є абсолютно евристичним; 

розгляд аргументативного дискурсу як поля інтелектуальної діяльності дозволяє 

учасникам дискусії виявити свої творчі здібності. При цьому, основні обмеження 

накладаються не на змістовну частину, а на якраз більш проблематичну для 

наукової аргументації область аргументативної діяльності. Вище вже зазначалося 

про особливий характер наукової аргументації: вона є більш формально строгою, 

а до аргументів висувається вимога наукової обґрунтованості. Звісно, і в рамках 

звичайної критичної дискусії існує тягар доведення, але в цьому випадку це є 

тягар доведення науковими методами через наукові дослідження та апеляцію до 

встановлених авторитетів.  

 Перед тим як говорити конкретно про стратегічне маневрування, є 

доцільним зробити проміжні висновки. Визнаючи, що наукова аргументація є 

особливим видом звичайної аргументації, все ж залишається твердження, що така 

аргументація не є суто доведенням, вона залучає різноманітні дискурсивні 

фактори – від особистості аргументатора до часу проведення дискусії. У якості 

моделі та ідеалу наукової аргументації доцільно застосовувати ідеї критичної 

дискусії, оскільки вони не суперечать вимогам до наукового стилю мислення та 
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уможливлюють ідею не «перемоги заради перемоги», але пошуку раціонального 

консенсусу. Останнім може виступати як повне переконання наукової спільноти у 

ідеях автора тези, що аргументується, так і просто її проблематизація. Нарешті, 

такий підхід є евристичним, оскільки сама аргументація продовжує продукувати 

нове знання, а отже не замикає систему у жорстких рамках обґрунтування. На 

користь цього буде говорити і подальша ідея стратегічного маневрування. 

 Повертаючись до неї, зазначимо, що саме стратегічне маневрування не є 

методом або підходом, це цілісна аргументативна методологія, в рамках якої 

існують різноманітні прийоми, а над ними вимальовується загальна ідея стратегії 

аргументації, це спроба досягнення мети аргументації не хаотично, а послідовно і 

згідно конкретних кроків. Просто накласти ідеї стратегічного маневрування на 

наукову аргументацію складно. Стратегічний підхід вимагає створення стратегії-

алгоритму, що вже нівелює одну з базових характеристик науки – що вона є 

творчою. Там, де існує алгоритм, нема місця хаотичній силі людської фантазії. 

Але разом з тим, у цьому ж пасажі була означена теза про досягнення мети 

аргументації не хаотично, але за допомогою алгоритму. Це не є парадоксом чи 

помилкою. З нашого погляду, розширення правил критичної дискусії дозволить 

уникнути парадоксального змішування знання та алгоритмізації його досягнення. 

У рамках прагма-діалектики існують 2 групи правил/вимог – до комунікації і до 

критичної дискусії. Вони виглядають наступним чином: 

Вимоги до комунікації: 

1. Висловлюйтесь ясно 

2. Говоріть щиро 

3. Говоріть зрозуміло 

4. Говоріть по суті  

Окрім того, є 10 правил критичної дискусії: 

1. Правило свободи – сторони не повинні заважати одна одній висувати свої точки 

зору або ж ставити під сумнів точку зору опонента. 

2. Правило тягаря доведення – якщо точка зору була висунута, її необхідно, якщо 

того попросять, захищати. 
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3. Правило точки зору – критика повинна стосуватися саме тієї точки зору, що 

висувалася. 

4. Правило релевантної аргументації – для доведення своєї точки зору сторона 

може використовувати лише ті аргументи, що стосуються цієї точки зору. 

5. Правило невираженого засновку – сторона не може приписувати певне 

твердження опоненту як невиражений засновок, або заперечувати засновок, який 

не було виражено. 

6. Правила вихідного засновку – сторона не може спотворювати вихідне 

положення, яке прийняли обидві сторони, або заперечувати це. 

7. Правило аргументативної схеми – точка зору не може вважатися повністю 

доведеною, якщо для доведення використовувалися неправильні аргументативні 

схемі, або правильні аргументативні схеми використали неправильно. 

8. Правило логічності – міркування в аргументації повинні бути логічно 

правильними, або бути такими, що можна привести до правильної логічної форми 

через експлікацію невиражених засновків. 

9. Правило завершення суперечки – якщо доведення точки зору було невдалим, то 

протагоніст повинен відмовитися від своєї точки зору, якщо ж успішним – 

антагоніст повинен відмовитися від своїх претензій до точки зору. 

10. Правило формулювання та інтерпретації аргументів – необхідно 

використовувати максимально точні, однозначні формулювання аргументів, та 

таким же чином інтерпретувати аргументи іншої сторони. [28, с. 142] 

Щодо правил комунікації зазначимо наступне: для збереження творчого 

характеру наукової аргументації і ефективного використання стратегічного 

маневрування доцільно увести ще одне правило – дотримуватися ідеї 

евристичності комунікації. Евристичність – особлива характеристика, властива в 

першу чергу наукам: відкритість науки до появи нових ідей, її потенціал до 

розвитку. На нашу думку, комунікація також повинна бути евристичною, в її 

рамках учасники можуть: 

1) Змінювати свою точку зору, якщо протягом дискусії початкову тезу необхідно 

скоригувати з урахуванням нових даних; 
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2) Обґрунтовувати свою точку зору за допомогою правдоподібних міркувань, 

попри те, що наукові аргументи почасти обґрунтовуються дедуктивно; 

3) Використовувати неясні аргументи, якщо подальший розвиток 

аргументативного процесу зможе їх прояснити. Це можливо дозволити в тому 

випадку, коли щодо наукового дискурсу створюється також і метадискурс, тобто 

учасникам аргументації дозволяється рефлексія щодо процесу аргументування.  

Окрім того, необхідно уникати порушень встановлених правил, оскільки 

вони викривлюють аргументативний дискурс, порушуючи таким чином умови 

критичної дискусії. Коротко оглянемо всі порушення: 

1) При порушенні правила свободи відбувається або обмеження точки зору 

(об’явлення точки зору священною), або обмеження свободи однієї зі сторін 

(аргументи до палки, апеляція до жалю). Окрім того, порушенням правила 

свободи є атаки на особистість опонента. 

2) При порушенні правила тягаря доведення може виникати явище переносу 

тягаря доведення на опонента або взагалі – ігнорування цього тягаря. Зазначимо, 

що для науковця це є однією з ключових тез, оскільки відсутність адекватного 

доведення власної тези просто знищує раціональність наукового дискурсу. 

3) При порушенні правила щодо точки зору виникає помилка «фіктивний 

супротивник» – створення фіктивного опонента, апеляція на погляди іншої групи, 

до якої належить опонент. Ще одне порушення – це улюблений прийом в рамках 

політичного дискурсу: апеляція до певних тверджень без врахування контексту, 

зайве перебільшення/применшення. Означимо, що для наукового дискурсу 

порушення цього правила можна частково дозволити заради розширення 

стратегічного поля та збереження евристичності наукової аргументації. Справа в 

тому, що це правило доволі обмежує аргументативне поле, воно стає аж занадто 

строго раціональним. На нашу думку, можливо дозволити деякі маніпуляції  із 

статистикою, оскільки, як ми вже писали вище: 4 зі 100 і 1 з 25 технічно – одна і 

та ж імовірність, але перший випадок викликає більше довіри. 

4) Порушення правила релевантності призводить до нерелевантної 

аргументації, або до не-аргументації. Знов-таки, в рамках наукової аргументації, 



173 
 

вважаємо, що зовсім не завжди нерелевантний аргумент є дійсно нерелевантним. 

Не дивлячись на потрібність самого правила, вважаємо за потрібне звернути увагу 

на його дотримання під час аргументації, не поспішаючи відразу відкидати 

аргумент, оскільки він видається нерелевантним. 

Щодо релевантності все дуже чітко означив Д. Уолтон в роботі «Аргументи 

ad hominem». [107] На його думку, визначити, чи є аргумент релевантним, можна 

у шість кроків: 

 Визначити тип діалогу, оскільки релевантність повинна розглядатися в 

рамках конкретної аргументативної ситуації, а не загалом. 

 Визначити стадію діалогу. Те, що може бути релевантним на стадії 

конфронтації, може не бути релевантним на стадії аргументації. 

 Визначити мету діалогу. Релевантність аргументу визначається завжди 

відносно мети діалогу. Для критичної дискусії це означає, що аргумент 

повинен застосовуватися для вирішення питання, яка з двох позицій 

сильніша. 

 Визначити аргументаційну схему. Яким чином підаргумент пов’язаний із 

опозицією тези та її критики? Це залежить від типу його аргументаційної 

схеми. 

 Проаналізувати послідовність попередніх аргументів. Залежно від 

попередньої аргументації також визначається, чи є аргумент діалектично 

релевантним. 

 Визначити умови мовлення. Залежно від того, в яких умовах відбувається 

діалог, визначається релевантність чи нерелевантність аргументів. Так, 

наприклад в рамках суперечки щодо виліковності раковим захворюванням в 

рамках фармацевтичного симпозіуму не буде релевантним аргумент, що рак 

виліковний за допомогою молитов. Але така ж теза буде абсолютно 

релевантною в рамках міжконфесійних обговорень щодо концепції дива. 

Таким чином, відслідковуючи релевантність аргументу, можна зберігати 

раціональний дискурс. Вкажемо лише, що іноді порушення цього правила не 

руйнує раціональності аргументації, а трансформує саму аргументацію. Це 
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особливо видно в рамках міждисциплінарних досліджень, де під час суперечок, 

наприклад, між біологами та фізиками народжуються нові напрямки біофізики. 

Повертаючись до порушень правил критичної дискусії нагадаємо, що сама 

критична дискусія – це ідеальна модель, ступінь її успішності залежить від 

ступеню дотримання умов такої дискусії. Разом з тим, навіть часткове дотримання 

таких правил вже покращує аргументативний дискурс. 

5) При порушенні правила невираженого засновку з’являються додаткові 

засновки, які не випливають із аргументації, або ж навпаки – заперечується, що з 

даної аргументації з очевидністю випливає невиражений засновок. Що можна 

вважати «очевидним» в рамках наукової аргументації? «Можуть бути виділені 

наступні групи висловлювань, які є загальними для усіх сучасних наук, що не 

формулюються явно в наукових текстах: 

- логічні та лінгвістичні правила та норми; 

- загальноприйняті, усталені конвенції; 

- загальновідомі фундаментальні закони та принципи; 

- більш складні змістовно-нормативні групи висловлювань: філософсько-

світоглядні, які не виражені експліцитно або як очевидні, або оскільки взагалі не 

усвідомлюються дослідником: наукові картини світу, стиль мислення і т.і». [97, с. 

315]  

6) Порушення правила щодо вихідного засновку призводять до хибного 

представлення певного положення як вихідного засновку, або навпаки – до 

хибного заперечення вихідного засновку. Зміна будь-яких початкових елементів 

аргументації, на нашу думку, можлива за згодою сторін, якщо певні елементи 

теорії вимагають зміни. Це в першу чергу ті випадки, коли антагоніст, 

критикуючи початкову тезу, пропонує певні статистичні викладки чи нові ідеї, які 

корелюють із вихідними засновками аргументації; при цьому, вони не зривають 

всю дискусію, але виникає необхідність внести певні зміни до засновків. 

7) При порушенні правила аргументативної схеми дуже часто виникають 

помилки «аргумент до мас», «аргумент до авторитету», а також звичні для 

багатьох ораторів невірне витлумачення причинно-наслідкових зв’язків («після 
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цього, отже внаслідок цього»), поспішне узагальнення або хибна аналогія. При 

дотриманні умов правильного застосування дедуктивних та правдоподібних 

міркувань це правило порушуватися не буде. 

8) При порушенні правила логічної правильності почасти протагоніст або 

антагоніст невірно витлумачують логічні зв’язки (імплікативні, кон’юнктивні, 

диз’юнктивні). 

9) Порушення правила закриття дискусії виникають тоді, коли протагоніст 

відмовляється зняти свою точку зору, якщо вона не була успішно обґрунтована, 

або вважає її правильною, якщо вона була успішно обґрунтована. Це стосується і 

випадків, коли він відмовляється визнати критику щодо успішно обґрунтованої 

точки зору неспроможною, або ж вважає точку зору обґрунтованою, якщо не була 

успішно обґрунтована протилежна точка зору. Такі проблеми виникають в рамках 

наукових дискусій, коли вважається, шо протилежна до розкритикованого 

положення точка зору вже є правильною. Насправді, навіть якщо було успішно 

розкритиковано певне наукове положення,  протилежне до нього не є істинним, 

воно вимагає додаткового обґрунтування та аргументації. 

10) Порушення правила формулювання та інтерпретації аргументів виникає 

при застосуванні неясних чи неоднозначних аргументів. Враховуючи, що наука в 

суті своїй часто працює із неоднозначними та неясними твердженнями, навпаки, 

намагаючись їх прояснювати, можливо допустити певний «люфт» наявності таких 

аргументів за згодою обох сторін. 

Наведений аналіз хоч і корелює із правилами критичної дискусії, але 

частково їх спотворює. Тим не менш, це необхідно, щоб не обмежувати 

евристичність наукової аргументації.  Інші правила не просто зберігають ідеал 

раціональності дискусії, але і дозволяють дотримуватися строгого характеру 

наукової аргументації. 

Застосування стратегічного маневрування в цьому полі також має свої 

особливості. Є необхідність ще в одному уточненні. Стратегічне маневрування 

підкорене обом задачам аргументації: діалектичній, тобто прояснення ідеї, та 

риторичній, тобто переконанню сторони-опонента. Але, якщо мова іде про 
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наукову аргументацію, то стратегічне маневрування бажано використовувати 

саме для досягнення діалектичної цілі. Це не відкидає риторичний аспект, але 

вносить правки до розуміння стратегічного алгоритму. У ньому повинна бути 

наявна настанова про використання стратегічного маневрування не як способу 

посилити риторичну силу аргументів, але для підвищення їх діалектичної 

ефективності. Власне, риторичний аспект маневрування тут повинен бути лише 

бонусом, доповненням основного напрямку розгортання аргументативного 

процесу.  

Щоб зрозуміти, як це працює, можна звернутися до структурного 

представлення в прагма-діалектиці аргументативного процесу. Для критичної 

дискусії тут пропонується чотири основні стадії: 

1) Стадія конфронтації, на якій учасники дискусії визначають, що мають 

певні розбіжності; 

2) Начальна стадія, на якій встановлюються ролі сторін, правила, умови 

суперечки; 

3.1) Стадія аргументації: пропонент захищає свою точку зору від критики 

опонента; 

3.2) Стадія критики, на якій опонент може висунути свою точку зору та 

аргументувати її; 

4) Завершальна стадія, на якій визначається, хто ж переміг, залежно від того, 

відмовився пропонент від своєї точки зору, або ж ні. 

Припустимо, що наявна наступна ситуація: вчений-соціолог А має тезу, що 

сучасна вища освіта не є ефективним показником суспільства. Йому опонує 

вчений-соціолог Б, який має більш вагомий статус у науковій спільноті. Звичайна 

критична дискусія могла виглядати наступним чином: 

1) На стадії конфронтації А стверджує, що необхідно переглянути взагалі ідеї 

вищої освіти, оскільки дані щодо реального працевлаштування та рівня 

задоволеності освітою студентів суперечать встановленим нормам у освітянській 

парадигмі, яку вже десятки років підтримує Б. 
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2) А пропонує Б зустрітися та обговорити цю ситуацію, оскільки Б чинить 

опір та не надає А можливості друкувати свої дослідження через їх 

«суперечливість». Виходячи з того, що Б є колегою А, вони досить давно 

працюють в одній установі, А вважає, що їх дискусія буде абсолютно 

раціональною: вони обидва є спеціалістами, дорослими людьми та вченими. 

Б вважає, що А ще занадто молодий, щоб говорити про такі речі, але приховує 

своє відношення до нього. 

3) Розгортається суперечка. А послідовно викладає свої погляди, Б в свою 

чергу критикує окремі положення теорії А, звертаючи увагу на окремі дані щодо 

рівня працевлаштування студентів у певних регіонах країни. На думку Б 

показники не мають реальної залежності, тож вони не можуть виступати у якості 

аргументу. А наводить опитування, які він проводив зі своїми колегами, на що Б 

відповідає, що такі опитування не створюють реальної картинки. 

4) Суперечка закінчується словами Б, що А не має потрібної компетенції 

для того, щоб руйнувати встановлену систему вищої освіти, що його дані 

направлені скоріше на критику керівництва системи освіти, а не реальних 

проблем. 

Змодельована ситуація є ідеальною, в реальності такого чіткого розподілення 

нема. Разом з тим, цей приклад цікавий чіткою диференціацією риторичних та 

діалектичних цілей. А є прибічником діалектичної мети, тоді як Б – риторичної. 

Цілком очевидно, що такий діалог для А не буде успішним, оскільки він не зможе 

досягнути схвалення з боку Б, який, в свою чергу, користуючись риторичними та 

еристичними прийомами, порушує частину правил критичної дискусії. 

Але, з іншого боку, можливо використати вже згадуване стратегічне 

маневрування. Зрозуміло, що кожна зі сторін прагне досягти власної мети, але 

вона може обирати, яка ціль на кожному етапі для неї є превалюючою. Якщо 

діалектична мета – це прояснення, то риторична – переконання. Їх можна 

чергувати, якщо це, звісно, не порушує встановлених правил. Наприклад, на рівні 

стадії відкриття дискусії діалектична мета – встановити однозначне 

формулювання вихідної тези, риторична ж – обрати найбільш зручне для себе 
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формулювання. Цікаво, що А може маскувати свою тезу таким чином, щоб вона 

здавалася риторично привабливою для Б, виходячи з інтересів останнього. У 

процесі розгортання аргументації маневрування може виражатися у нехтуванні 

частиною правил через неможливість їх дотримання. Найпростіший приклад – 

ігнорування тягарю доведення через неможливість підібрати максимально 

раціональний та обґрунтований аргумент. Тут вчений може застосувати 

правдоподібні міркування, які реальної обґрунтованості можуть і не нести. Інша 

справа, що вони можуть бути абсолютно доречні, зрушуючи аргументацію з 

мертвої точки. Отже, риторичні прийомі дозволяють переходити до діалектичних, 

чергуючись. Більш того, один і той же аргумент може змінюватися залежно від 

ситуації, коли аргументація потребує підсилення. Такий приклад розглядається у 

статті Б. В. Дондокової «Стратегічне маневрування кількісною оцінкою як 

прийом маніпуляції». [32] Автор пропонує два різних погляди на один вид 

аргументу – апеляція до статистики як аргумент. В одному випадку статистичні 

викладки можуть бути діалектично цінним аргументом, в іншому – риторично 

цінним.  

Нарешті, є завершальна стадія. На ній діалектичною метою є визначити, чи 

витримує теза пропонента критику опонента і навпаки. Риторична – просто 

виграти суперечку будь-якою ціною. Знов-таки, до будь-якого з цих результатів 

можна прийти через формування певної стратегії. Саме стратегічне маневрування 

є раціональним вибором діалектичного або риторичного прийому з метою 

завершення суперечки. Еемерен та Хоотлосер зазначають, що у кожної стадії є 

свій топічний потенціал – сукупність усіх альтернатив, які можна обрати на цьому 

кроці. По суті, топічний потенціал наукової аргументації – це її евристичність. 

Наукова аргументація без евристичності виявляється досить однобоким процесом 

викладу матеріалу. 

У підсумку зазначимо, що стратегічне маневрування є важливим принципом, 

на якому ґрунтується ефективність наукової аргументації. Вчений, який не вважає 

чимось ганебним використання риторичних прийомів для підсилення власної 

позиції зможе ефективніше не тільки розповсюджувати, але і провадити далі свої 
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дослідження. Звісно, для цього він повинен комбінувати їх із власними 

обґрунтованими розвідками та різноманітними даними. Окрім того, сама стратегія 

ніяк не заперечує фактору творчості, оскільки, як зазначалося, важливо зберігати 

топічний потенціал (евристичність) аргументації. В результаті виникає дійсно 

ефективний і науково (діалектичний) цінний, і суспільно доступний (риторичний) 

метод обґрунтування, аргументації і донесення власних ідей. 

 

 

Висновки до розділу IV 

 

 Таким чином, можна говорити про чималу роль евристики не тільки у 

реалізації наукової аргументації, але і ґрунтовній її підготовці. Так, риторика 

науки, не дивлячись на свій неоднорідний та дискусивний характер (на момент 

дослідження не існує такої окремої дисципліни, але ведуться деякі дослідження, в 

рамках яких фігурує таке поняття), може вважатися евристикою. Сама по собі 

риторика науки є досить молодим напрямком досліджень, в рамках яких наукова 

діяльність розглядається як риторична, тобто, для риторики науки головним є 

визначення способів та методів підвищення переконливості наукової теорії. 

Ключовим поняттям тут стає науковий дискурс як діяльність для аргументування 

та обґрунтування науки. Тому, з точки зору риторики науки, наукова 

аргументація виконує не тільки, власне, риторичну, але і евристичну та 

герменевтичну функції. На нашу думку, евристичною вона є, оскільки 

аргументація з точки зору риторики науки повинна бути принципово відкритою 

системою аргументів, які можуть відозмінюватися самі та видозмінювати 

початкову тезу, якщо з’являються нові факти або навіть припущення щодо 

наукової теорії, яку необхідно аргументувати. Герменевтичною вона є, оскільки 

при провадженні дослідження науковець постійно здійснює інтерпретацію тексту, 

тобто залишається у діалогічній діяльності (читач-автор), навіть якщо це його 

власний текст.  
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Розглядаючи наукову аргументацію з точки зору риторики науки, необхідно 

пам’ятати, що отримані результати (нові ідеї, модифікації наукової теорії, 

додаткові аргументи) не гарантують успішного досягнення цілей аргументації 

(переконати співрозмовника у прийнятності власної тези). В першу чергу це 

пояснюється тим, що жива аргументація щодо наукової теорії здійснюється 

завжди в умовах невизначеності: неможливо чітко встановити, про що саме 

думають інші учасники аргументації, чи не зміниться початкова теорія із появою 

нових фактів чи припущень, чи буде успішним той чи інший крок аргументації. 

Щоб розширити можливості науковця, який воліє переконати своїх опонентів у 

прийнятності запропонованої теорії, пропонуємо використовувати так звану 

аргументативну евристичну систему допомоги у прийнятті рішень (АЕСДПР), 

складовими якої є: 

1) Евристичні методи (евристика деконструкції-реконструкції, евристика 

пошуку вирішення задачі, стратегічне маневрування, евристика прийняття 

рішення, редукційна евристика, евристика локального пошуку, тощо); 

2) Інтерпретація невизначеності (визначаючи, як саме невизначеність 

впливає на аргументативну систему, визначаємо можливі стратегічні дії); 

3) Системне представлення аргументації (ідеальна модель, що передує 

реальному розгортанню аргументації) 

4) Принципи формування рішень щодо вибору кроку в рамках 

аргументативного процесу. 

Така система дозволяє сформувати основні положення власної стратегії 

аргументації, враховуючи фактор невизначеності. Завдяки методам можливо 

зробити аргументацію більш евристичною, а системне її представлення дозволить 

проаналізувати, чого такій аргументації не вистачає. Нарешті, прийняття рішення 

щодо того чи іншого кроку спирається, в першу чергу, на стратегічне 

маневрування як евристику. Саме стратегічне маневрування є раціональним 

вибором діалектичного або риторичного прийому з метою завершення суперечки. 

Виходячи з думки, що у кожної стадії аргументації, є свій топічний потенціал – 

сукупність усіх альтернатив, які можна обрати на цьому кроці – можливо 
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говорити про те, що стратегічне маневрування є евристикою, що спрямована на 

вибір найбільш правильного на певному конкретному етапі аргументації 

аргументу. Він може бути виключно риторичним (наприклад, нічим не 

підтверджене припущення яке є дуже переконливим), так і виключно 

діалектичним (навпаки, чітко обґрунтований факт, який не несе риторичної 

цінності, тобто ні в чому не переконує, але дозволяє перейти до наступного етапу 

аргументації). Звісно, частіше всього аргументи носять як діалектичний, так і 

риторичний характер, але в рамках стратегічного маневрування аргументатор сам 

для себе вирішує, якої мети він бажає досягти на одному окремому етапі: довести 

чи переконати. Тому вважаємо коректним визначити стратегічне маневрування як 

евристику, яка значно спрощує підготовку та реалізацію наукової аргументації. 
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ВИСНОВКИ 

Згідно поставленої мети та сформульованих завдань наукової роботи отримано 

такі результати: 

У дисертаційному дослідженні: 

1. На підставі поглибленого історико-компаративного аналізу виникнення і 

становлення евристики з часів Античності дотепер у дисертаційному дослідженні 

встановлено наступні витоки та передумови її сучасного стану: 

 нагальна потреба у ефективних методах розв’язання творчих задач, що 

виникають при здійсненні наукових досліджень; 

 відсутність чітко сформульованої евристичної методології в рамках 

європейської науково-філософської думки, що обумовило латентність 

навіть самого терміну «евристика» у наукових студіях аж до ХІХ ст.;  

 потреба у перегляді класичних наукових парадигм, пришвидшення 

технічного розвитку, поява нових напрямків досліджень (у першу чергу 

пов’язаних із проблемою ШІ), що актуалізувало пошук адекватної відповіді, 

якою має стати, серед іншого, евристика. 

2. З’ясовано, що багатозначність терміну «евристика» породжує труднощі у 

формулюванні єдиного поняття, тому коректним є підхід до вироблення 

визначення евристики з урахуванням трьох основних аспектів: евристика як галузі 

наукового знання, що досліджує засади та умови процесу творчої діяльності; 

евристика як сукупність методів ведення творчої діяльності з метою генерації 

нового знання; евристика як сукупності правил організації креативної активності. 

3. Порівняльний наліз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що в 

Україні приділяють недостатньо уваги дослідженню проблематики евристичної 

аргументації. Тому запропоновано визначення як самої евристичної аргументації, 

котра дозволяє розвивати, трансформувати, удосконалювати вихідну тезу 

безпосередньо у процесі самої аргументації, так і її складових: евристичної 

настанови (направленість аргументатора на відхилення від загальновстановлених 

рамок та норм на користь створення нових ідей задля підтримки своєї тези), 

евристичного аргументу (недемонстративного, або імовірнісного аргументу, що 
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ґрунтується на аналогії та інтуїції) та евристичної стратегії (набір евристик, які 

забезпечують перегляд вже встановленого дискурсу задля створення нового. 

Можливість екстраполяція юридичної медіації як евристики на наукову 

аргументацію підтверджує міждисциплінарний характер евристики. 

4. Обґрунтовано щільний взаємозв’язок евристики і формальної логіки: її 

застосування несе у собі евристичний потенціал для підготовки, аналізу й оцінки 

наукової аргументації із врахуванням особливостей її побудови та здійснення 

(необхідність збереження евристичності, застосування припущень, представлення 

аргументації як задачі, що потребує вирішення). Підтримка ефективності наукової 

аргументації можлива, в першу чергу, через застосування недемонстративних 

міркувань, які складають її осердя і дозволяють не тільки підтримувати наукову 

ідею / гіпотезу / теорію, але і здійснювати її розширення навіть у процесі самого 

аргументування. 

5. Виявлено специфіку евристики як неформальної методології наукової 

аргументації: 

 положення риторики науки дозволяють поєднати аргументативну й 

евристичну діяльність, представляючи, таким чином, саму наукову 

аргументацію як безперервний процес наукової діяльності; 

 оскільки наукова аргументація здійснюється в умовах постійної 

інформаційної невизначеності, можливо використовувати аргументативну 

евристичну систему допомоги у прийнятті рішень, яка здійснює підтримку 

аргументатора, спрощуючи процес вибору того чи іншого кроку при 

здійсненні аргументації; 

 з урахуванням положень прагма-діалектики застосування стратегічного 

маневрування як евристичного методу дозволяє досягти як діалектичної, так 

і риторичної цілей, що зберігає і науковість аргументації, і її 

переконливість.  
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