
ВІДГУК

на дисертацію Загороднюка Вячеслава Валерійовича 

на тему: «Еволюція концепту «ідея» у британській 

філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.», подану на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук, 

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Необхідність інноваційних методологічних підходів в історико- 

філософському пізнанні є самоочевидним, оскільки пошук нових методів 

сприяє становленню нового знання, перегляду та оновленню вже існуючих 

класифікацій історико-філософських учень, що сприяє виявленню логіки 

формування тих чи інших напрямків та поглядів окремих філософів. Такими 

міркуваннями визначається актуальність дисертаційного дослідження 

Загороднюка Вячеслава Валерійовича, яке присвячене вивченню історико- 

філософських трансформацій змісту концепту «ідея» у британській 

емпіричній філософії ХУІІ-ХУІІІ ст. за умови поєднання герменевтичного 

методу з проблемним підходом, формуючи тим самим нові методологічні 

підвалини історико-філософського дискурсу.

Метою дисертаційного дослідження автор визначає всебічне 

дослідження концепту ідея у теоретико-пізнавальних концепціях Д. Лока, 

Дж. Берклі, Д. Г’юма, а в тексті автореферату автор її уточнює: «та 

встановлення закономірностей його еволюції». Відповідно до постановки цієї 

мети роботи логічно визначаються завдання та обирається об’єкт 

дослідження, яким є британська емпірична філософія ХУІІ-ХУІІІ ст., а 

предметом -  концепт «ідея» у теоретико-пізнавальних концепціях Д. Лока, 

Дж. Берклі та Д. Г ’юма», хоча зазначу, що в тексті автореферату розуміння 

предмету дослідження автор уточнює: «та його еволюція». У цілому, можна
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констатувати, що формулювання мети, завдань, об’єкту та предмету 

дослідження є логічним і відповідає змісту роботи.

Структура дисертаційної роботи в цілому є логічною та послідовною. 

Дисертація Загороднюка В. В. складається з чотирьох розділів, які логічно 

пов’язані між собою. До кожного розділу дисертації є висновки, в яких 

узагальнюються результати дослідження того чи іншого розділу. Зокрема, 

перший розділ роботи присвячений аналізу специфіки історико- 

філософських та теоретико-методологічних засад тлумачення особливостей 

розвитку британської емпіричної філософії ХУІІ-ХУІІІ ст., огляду літератури 

та джерельної бази дисертації, аналізу понятійно-категоріального апарату 

дослідження. Автор відмічає, що саме використання герменевтичного методу 

дає змогу проаналізувати досліджуваний об’єкт в новому ракурсі. У цілому, 

можна констатувати, що автор досягає в цьому розділі поставленої мети.

У другому розділі дисертації аналізується концепт «ідея» у теоретико- 

пізнавальній концепції Д. Лока та досліджуються специфічні риси його 

теоретико-пізнавальної концепції на основі таких термінів, як «ідея», 

«вроджені ідеї», «розум», «дух», «душа», «відчуття», «рефлексія», 

«субстанція», «відношення». Заслуговує на увагу те, що автор відмічає логіку 

розвитку терміну «ідея» у поглядах Д. Лока як концепт, а не як поняття, про 

що автор відмічає також у новизні роботи.

Послідовний розгляд розуміння терміну «ідея», яка розвивається у 

творчості Дж. Берклі на межі раціоналізму та емпіризму представлений 

дисертантом у третьому розділі роботи. Автор досліджує теоретико- 

пізнавальну концепцію філософа та встановлює особливості функціонування 

в ній терміну «ідея». В розділі аргументовано доводиться, що основними 

поняттями, навколо яких побудована теоретико-пізнавальна концепція Дж. 

Берклі є: «ідея», «розум», «дух», «душа», «загальні ідеї», «якість», «Бог», 

«причина», «абстрактна ідея», «матеріальна субстанція». В процесі аналізу 

автор встановлює, що розуміння філософом терміну «ідея» можна описати 

словом «концепт».

2

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


Четвертий розділ дисертації присвячений аналізу терміну «ідея» у 

теорії пізнання Д. Г’юма на основі дослідження таких основних термінів його 

філософії, як «враження», «ідея», «прості та складні враження та ідеї», 

«відчуття», «рефлексія», «асоціація ідей», «відношення», «причина», «віра». 

У цілому, автор розкриває трансформацію розуміння терміну «ідея» 

Д. Г’юмом у порівнянні з теоріями Д. Лока та Дж. Берклі та встановлює, що 

він розуміє його як «поняття». Також у розділі на основі компаративного 

аналізу аргументовано визначаються спільні та відмінні риси у розумінні 

терміну «ідея» Д. Г’юмом та поглядами Д. Лока та Дж. Берклі.

Наукова новизна роботи переконливо сформульована дисертантом у 

«Вступі» (с.8-9) дисертації та (с.3-4 автореферату) та підтверджена 

розгортанням дослідження у чотирьох розділах дисертації. Слід звернути 

увагу на те, що автор дисертації успішно здійснив системний аналіз основних 

термінів теоретико-пізнавальних концепцій Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма. 

Загороднюк В. В. провів комплексне дослідження еволюції концепту «ідея» у 

теоретико-пізнавальних концепціях Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма, а також 

здійснив компаративний аналіз терміну «ідея» у працях згаданих філософів. 

Поряд з вказаним, дисертант уточнює доцільність тлумачення концепцій Дж. 

Берклі та Д. Г’юма у контексті таких класифікацій, як «суб’єктивний 

ідеалізм», «соліпсизм», «агностицизм», «скептицизм».

Окремі положення дисертації мають статус наукової новизни та 

сформульовані в якості висновків роботи. Зокрема, автор слушно зазначає, 

що термін «ідея» є центральним для теоретико-пізнавальних побудов 

кожного з представників британської емпіричної філософії ХУІІ-ХУІІІ ст. 

(с.8, с.180, с.182), а тому його ретельне вивчення дає змогу зрозуміти 

внутрішні зв’язки їх концепцій. У цілому можна підтримати положення 

наукової новизни, в якому автор зазначає, що «ідею доречно тлумачити як 

концепт у теоріях Д. Лока та Дж. Берклі, та як поняття у теорії Д. Г’юма» 

(с.8), оскільки автор аргументовано на основі герменевтичного методу та 

компаративного підходу на сторінках дисертації доводить цю відмінність та
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водночас відмічає спільні риси у розумінні терміну «ідея» в британських 

філософів ХУІІ-ХУІІІ ст. (с.40-42, с. 75-76, с.120-123, с.173-179, с.182-184).

Достовірність новизни дисертації Загороднюка В. В., її висновків і 

результатів, які отримані особисто автором роботи, ґрунтуються на підставі 

комплексного аналізу першоджерел британської емпіричної філософії ХУІІ- 

ХУІІІ ст. та критичного аналізу дослідницької літератури у контексті теми 

роботи. Наукові положення, розроблені дисертантом, базуються на 

використанні адекватних методів пізнання історико-філософського дискурсу 

щодо проблеми концепту ідея.

Результати дисертаційної роботи Загороднюка В. В. представлено у 

вигляді низки наукових положень, які мають ознаки наукової новизни та 

висновків, сформульованих на основі теоретичних узагальнень в галузі 

історії британської філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.. Думки дисертанта викладені у 

роботі логічно й послідовно. На високому науковому та методологічному 

рівні написані всі підрозділи дисертаційної роботи.

За результатами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 7 

статей у фахових наукових виданнях (в тому числі дві статті опубліковані у 

наукових фахових виданнях України, що реферуються у міжнародних 

наукометричних базах та 1 стаття опублікована в іноземному періодичному 

наукометричному виданні) та 7 робіт містяться у матеріалах і тезах 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Це свідчить про 

достатнє відображення матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

дотримання кваліфікаційних вимог щодо кількості публікацій у наукових 

фахових виданнях. У наукових працях автора дисертації повною мірою 

відзеркалено основні положення та висновки рецензованої дисертації.

Поряд з досягненнями, які отримав Загороднюкк В. В. у дисертаційній 

роботі, водночас хотілося б зробити ряд зауважень та побажань, оскільки 

кожне новаторське самостійне дослідження не позбавлене недоліків, а окремі 

положення дисертації сприймаються дискусійно.
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1. Слід зазначити, що дещо сумнівним виглядає перше положення 

наукової новизни, в якому автор зазначає, що ним «-застосовано методику 

дослідження емпіричної філософії, яка полягає у поєднанні проблемного 

підходу та герменевтичного методу» — це швидше не наукова новизна, а 

методологічна інновація, адже наукова новизна передбачає вже результат цієї 

методології у формі встановлення закономірностей розвитку логіки історії 

філософії та отримання нових знань, а не застосування нової методології, а 

тому це положення новизни варто було б вказати у розділі «Вступу» 

дисертації, де йде мова про методологію дослідження. Друге положення 

наукової новизни, а саме «-у вітчизняній історико-філософській галузі знання 

здійснено системний аналіз основних термінів теоретико-пізнавальних 

концепцій Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г’юма: «ідея», «враження», «уявлення», 

«матерія», «духовна субстанція» та інші. Це дає змогу переглянути і 

осучаснити існуюче ставлення до текстів першоджерел та провести 

компаративний аналіз теорій цих мислителів» варто було б включити не у ту 

частину, де автор вказує на те, що було зроблено «вперше», а в ту частину 

новизни дисертації, де такі дослідження «отримали подальший розвиток».

2. Автор вказує на застосування компаративного аналізу поглядів, 

концептів та основних термінів, які вживаються у концепціях Д. Лока, Дж. 

Берклі та Д. Г’юма, зокрема концепту «ідея», однак таку компаративність та 

еволюціонізм стосовно концепту «ідея» варто було в означити у назвах 

розділів дисертації, або присвятити компаративному аналізу окремий розділ, 

оскільки автор називає розділи наступним чином: 2 розділ -  «Концепт «ідея» 

у теоретико-пізнавальній концепції Д. Лока», 3 розділ -  «Ідея у Дж. Берклі -  

на межі раціоналізму та емпіризму» та 4 розділ -  «Поняття «ідея» у теорії 

пізнання Д. Г’юма», при цьому назви 2 і 4 розділів фактично є тотожними 

тільки з відмінністю прізвищ британських філософів. Лише назва 3 розділу 

вказує на проблемність осмислення концепту «ідея» у поглядах Дж. Берклі, а 

назви 2 і 4 розділів є констатуючими, тобто, що дійсно, у поглядах Д. Лока та 

Д. Г’юма відбувався розвиток цього концепту, однак не вказана його
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специфіка, яка звісно ж простежується у тексті роботи. Врахування 

проблематичності та компаративності у назвах розділів дисертації дало б 

змогу більш ґрунтовно простежити еволюцію концепту «ідея» у британській 

філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.. Хоча, в той же час, в тексті розділів дисертації 

простежується порівняльний аналіз концепту «ідея» у зазначених філософів. 

Тому варто було 2, 3 та 4 розділи об’єднати, а окремий розділ дисертації 

присвятити проблемі еволюції концепту ідея в творчості цих філософів, 

назвавши його наприклад «Трансформація концепту «ідея» у британській 

емпіричній філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.» та водночас вказати у цьому розділі 

той вплив, який здійснила британська емпірична філософія на подальший 

розвиток філософії, тим більше, що в підрозділі 4.3. «Шляхи тлумачення 

теорії пізнання Д. Г’юма у критичній літературі. Ж. Дельоз та Дж. Беннет» 

йде мова про це. Той науковий потенціал ідей, який доводить автор дає 

основу для можливості написання такого окремого розділу. Тим більше, що в 

авторефераті дисертації на (с.8), аналізуючи четвертий розділ, автор зазначає, 

що четвертий розділ «...розкриває трансформацію розуміння терміну «ідея» 

у порівнянні з теоріями Д. Лока та Дж. Берклі...», а звідси 4 розділ варто 

було б назвати саме в контексті зазначеного доробку, тобто показати в назві 

розділу трансформацію концепту «ідея» у британській емпіричній філософії 

ХУІІ-ХУІІІ ст.

3. Науковий доробок та досягнення мети у дисертації 

Загороднюка В. В. є і тут немає сумнівів, оскільки дисертант аргументовано і 

логічно доводить основні положення дослідження, однак дисертація -  це не 

тільки науковий стиль та реалізація наукової методології, яку безперечно 

виявляє автор, але дисертація — це також текст, в якому варто було б уникати 

розмаїтих помилок. Зокрема у тексті дисертації простежуються пунктуаційні, 

орфографічні, та граматичні помилки. Зокрема, серед пунктуаційних 

помилок є наступні: поруч із загальновживаним знаком «апострофа» «’» в 

тексті дисертації вживається також «апостроф», який представлений іншим 

чином «‘», а це вказує на необхідність уніфікації тексту; деякі слова автор
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вживає разом, пишучи їх без пробілу, як це видно на сторінках -  12, 14, 18, 

24, 45, 47,78, 134 та інших. Є ряд орфографічних помилок, серед яких 

зустрічаємо наступні: у назві розділу -  1.1., а також на (с.177) вживається 

слово «вітчізняній» та вітчізняних відповідно, а слід вживати «вітчизняній»; 

у назві розділу 4.1., а також на (с.16, 20) автором вживається таке слово, як 

«мисленевих», «мисленевому» (с.130), мисленеві (с.159), а доцільніше 

вживати «мисленнєвих»; на с.7 у частині «Вступу», в якій йде мова про 

завдання роботи автор вживає слово «гермевтика», очевидно мала б бути 

«герменевтика»; також є орфографічні помилки у словах «у піздню» (с.36), (а 

мало б бути «у пізню»), пропущені букви у словах «зв’зки» (с.107) та 

«центальних тем» (с.142) та інші. Серед граматичних помилок наступні: 

автор пише разом такі слова «наврядчи» (с.14, 137, 161, 178), «зприводу» 

(с.40); вживає неправильні мовні звороти «полеміку з набираючою оберти 

французькою традицією» (с.ЗЗ), а слід: «полеміку з французькою традицією, 

яка набирала оберти». Такі помилки звичайно є технічними і суттєво не 

впливають на логіку розвитку тексту, проте їх варто уникати в тексті 

наукової роботи.

4. У тексті дисертації автор необгрунтовано вказує прізвища авторів, 

наприклад, у «Вступі», на які він нібито посилається, зокрема на дослідження 

М. Кісселя, Р. Бортнік, М. Кириченко, М. Кравця, О. Лаути, В. Левченко, С. 

Юрова, Е. Блінова, А. Торгашина, О. Баранову, К. Калмикова, В. Голосова, 

М. Білалова (с.6) та в підрозділі 1.1. «Специфіка тлумачення та методологічні 

підходи до вивчення спадщини британських емпіриків у вітчизняній та 

зарубіжній критичній літературі» він посилається на «працю Р. Бортніка», 

«роботу І. Пасічника», «статтю В. Половнікова» (с. 11), однак, у списку 

літератури зазначених джерел немає. Також у підрозділі 1.1. автор згадує 

таких дослідників, як М. Кириченко, М. Кравець, О. Лаута, В. Левченко, С. 

Юров, А. Гурьевська, Е. Блінов, А. Торгашин, О. Баранов, К. Калмиков, В. 

Голосов, М. Білалов (с.12), хоча у списку літератури праці цих авторів 

відсутні.
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5. Слід уніфікувати вживання прізвищ деяких філософів, оскільки 

автор, наприклад, вживає «Ф. Шлейермахер» та «Шлеєрмахер» (с.34), а слід 

вживати «Ф. Шлейермахер»; також автор вживає на сторінках дисертації «Д. 

Лок» та «Дж. Лок» -  зрозуміло, що тут йдеться про одного і того ж філософа, 

а тому варто було б уінфікувати написання його прізвища.

6. У тексті дисертації загальні «Висновки» (с. 180-186) аналогічно до 

тексту автореферату (с. 10-14) слід було б пронумерувати, що дало б змогу 

чіткіше простежити їх логіку в тексті дисертації.

Висловлені зауваження і побажання суттєво не впливають на вцілому 

позитивну оцінку представленої дисертації. Сподіваємось, що висловлені 

зауваження будуть тільки сприяти підвищенню рівня наукової вимогливості 

дисертанта до себе та вдосконаленню його філософсько-методологічного 

апарату.

Загалом, проведений аналіз дисертаційного дослідження дає всі підстави 

зробити висновок, що дослідження Загороднюка В. В. є самостійним, 

новаторським, актуальним та концептуальним. Поставлена мета роботи 

досягнута, а визначені завдання виконані. Робота має зв’язок із комплексною 

науковою програмою №11БФ041-01 кафедри історії філософії Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка «Філософсько- 

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». Автор творчо представив власну точку зору щодо 

закономірностей еволюції та трансформації концепту «ідея» у британській 

емпіричній філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.

Дисертаційна робота Загороднюк В. В. «Еволюція концепту «ідея» у 

британській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.» виконана за спеціальністю 09.00.05 -  

історія філософії є самостійним і структурно завершеним дослідженням, в 

якому проведене теоретичне узагальнення та отримані нові науково- 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову 

задачу суттєвого значення для історії філософії, саме історії британської 

філософії XVII—XVIII ст. через постановку пріоритетної історико-
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філософської наукової проблеми еволюції концепту «ідея» у британській 

філософії ХУІІ-ХУІІІ ст., що продемонстровано у роботі через 

компаративний аналіз концепту ідея у поглядах Д. Лока, Дж. Берклі та Д. 

Г’юма.

Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 

сформульованих у дисертації відповідає кваліфікаційним вимогам, які 

ставляться до наукових робіт на здобуття ступеня кандидата філософських 

наук. Результати дисертаційної роботи в своїй сукупності розвинули та 

вдосконалили розв’язання наукової проблеми еволюції концепту «ідея» 

британській емпіричній філософії ХУІІ-ХУІІІ ст. Вони містять науково 

обґрунтовані висновки, які розширюють уявлення про світоглядні основи та 

методологічні принципи формування концепту «ідея» у філософії Нового 

часу. Основні положення та результати роботи опубліковані у фахових 

виданнях, апробовані на наукових конференціях.

Автореферат дисертації повністю передає її зміст, аргументацію, логіку 

побудови дисертації, ступінь наукової новизни, загальне уявлення про нові 

наукові результати, які здобуті під час проведення дисертаційного 

дослідження, можливість її практичного застосування. Оформлення 

дисертаційної роботи та автореферату відповідає чинним кваліфікаційним 

вимогам щодо кандидатських дисертацій. Зміст дисертаційної роботи та її 

автореферату відповідає спеціальності 09.00.05 -  історія філософії.

Виявлені зауваження та побажання до дисертації та її автореферату не 

применшують цінності дисертаційного дослідження та не знижують 

загального наукового рівня, наукового та практичного значення результатів 

роботи, які відображені у публікаціях та авторефераті.

За актуальністю, науковою новизною, достовірністю та практичною 

цінністю, змістом і оформленням дисертаційна робота Загороднюка В. В. 

«Еволюція концепту «ідея» у британській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.» 

повністю відповідає основним вимогам до наукових досліджень такого рівня, 

визначеним п. 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів,
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор, Загороднюк В. В. заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 -  

історія філософії.

Офіційний опонент: 

доктор філософських наук, професор, 

декан філософського факультету 

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника» Гоян І. М.
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1

В і д г у к 
Офіційного опонента

на дисертацію Завгороднюка Вячеслава Валерійовича  
«Еволюція концепту «ідея» у британській філософії

ХУІІ-ХУІІІ ст.», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських  

наук за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Дисертаційне дослідження В. В. Завгороднюка, присвячене історико- 

філософському аналізу еволюціонування концепту «ідея» у британській 

філософії ХУІІ-ХУІІІ ст. -  одній із новітніх й провідних тем в сучасної 

українській філософії, стосується суттєвих питань сучасного дискурсу з 

проблем історії філософської. Його актуальність обумовлена, передусім, тим, 

що останнім часом істотно змінилася система світоглядних, ціннісних та 

ідеологічних настанов, які тривалий час визначали характер філософських 

досліджень на кафедрі історії філософії, КНУ імені Тараса Шевченка, 

зокрема. Внаслідок цього (а також через низку інших о б ’єктивних чинників) 

посилюється активність відповідного філософського дискурсу, значно 

збільшується кількість нових досліджень в царині саме термінологічного 

аналізу, що постав на противагу парадигмальному підходу до філософування. 

Зрештою, це позитивно позначається й на характері та розвитку суспільної 

свідомості української спільноти на повсякденному рівні при вирішенні 

конкретних філософських питань. Одержані в дисертації В. В Завгороднюка 

результати дозволяють говорити про нові підходи до осмислення деяких 

фундаментальних проблем сучасної історії філософії, передусім -  до 

осмислення ролі та значення термінологічного аналізу в умовах відсутності 

якісних перекладів та незаангажованої критичної літератури. В даному 

контексті, слід відзначити важливість внеску в дане дисертаційне 

дослідження -  наукового керівника, а також одного з засновників

Відділ діловодства та архіву 
| Київського національного університету 
\ імені Тараса Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


філософського термінологічного аналізу в українській філософії 

Кононенка ТЛ І.

Важлива особливість дисертаційної роботи В.В. Завгороднюка полягає 

в тому, що саме на прикладі британських емпіриків ХУІІ-ХУІІІ ст. можна 

прослідкувати вибірковість та фрагментарність дослідницьких варіативів 

філософування, що не охоплюють всю повноту зазначених концепцій. 

Відсутність якісної джерельної бази українською або російською мовами 

пов’язана з тим, що чимало робіт досі залишаються неперекладеними. Ті 

російськомовні переклади, що існують, є застарілими та потребують 

істотного корегування. Таким чином, ісгорико-філософська проблематика 

змісту, статусу та оцінки теми дослідження вже відбувається через звернення 

до теми еволюції концепту «ідеї», оскільки дозволяє не лише послідовно та 

систематично прослідкувати способи витлумачення та застосування терміну 

«ідея», чітко простежити спільні та відмінні риси у теоріях Д. Лока, Дж. 

Берклі та Д. Г ’юма, впорядковує та систематизує наше розуміння їхньої 

творчості, а й водночас вказує на хибну концептуалізацію (наприклад, 

«соліпсизм», «агностицизм», «суб’єктивний ідеалізм», що сприяло появі 

концептуальних персонажів негативного кшталту, зокрема «Берклі 

соліпсист») і пропонує шляхи її подолання.

Вищезазначене забезпечує теоретичну опору для розбудови концепції 

самого автора й представлене дисертантом у порівняльній перспективі з 

іншими сучасними історико-філософськими розвідками, обґрунтовуючи весь 

подальший хід міркувань дослідника та структуру експозиції матеріалу. 

Безсумнівним досягненням дисертанта слід вважати те, що він не обмежує 

свій розгляд вузько філософськими, формалістичними чи прагматичними 

підходами. Автор впроваджує методологію дослідження британського 

емпіризму, в основу якої покладено поєднання проблемного підходу та 

філософської герменевтики як практики інтерпретації першоджерел. Таким 

чином, дисертант обгрунтовує саме концепції британських емпіриків, де 

істина (істина оприявнена та відформатована окремим мислителем та його
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концепцією) постає як певне розмаїття перспектив, що живиться за рахунок 

цілісності матриці істини та є не лише увиразненою потребою часу, але й 

викликом до актуалізації методу текстологічної інтерпретації. її вияв 

спрацьовує через «оприявнювальне» мислення, оскільки всі висловлюють 

одне й те ж (Істину), але водночас дещо унікальне (власна істина, 

сформована через власний спосіб виразу універсальної істини). Так як 

британська філософія залишається переважно англомовною філософською 

концепцією, то розширення контекстів її проблематики взяттям до уваги 

інших різнорідних історико-філософських, зокрема англо-американських 

досліджень, інтенсифікує актуальність теми. Поряд з цим дисертант здійснює 

реактуалізацію концептів малодосліджених персоналій в історії філософії, 

що займалися критичним аналізом британській філософії XVIІ-ХУІІІ ст.

Беззаперечну перевагу дослідження становить його систематизація. 

Дослідження формується на роботі з текстами згаданих представників 

емпіризму: «як ми вже зазначали, має нагадувати діалог між критиком та 

автором. Умовою для цього є відкритість першого та його бажання 

застосувати власний досвід та знання для спілкування. В процесі роботи з 

текстами Д. Лока, Дж. Берклі та Д. Г'юма, читачеві відкривається можливість 

спробувати повторити досліди цих видатних мислителів і, у разі якщо вони 

його не влаштують, поставити свої власні» (С. 17). В даному контексті автор 

досить влучно виокремлює складові роботи з текстом, а саме: «Прочитання 

тексту» (С.18), Обробка тексту (С.19), «Коментарі» (С. 20), «Опрацювання 

критичної літератури» (С. 22), «Написання власного тексту» (С. 23). 

Безсумнівною перевагою та іновацією є запропонований схематичний 

алгоритм опрацювання тексту, що «можна представити у вигляді своєрідного 

герменевтичного кола, яке зображено на схемі 1.1. Герменевтичне коло 

дослідження емпіричної філософії» (С. 25 ).

Що стосується безпосередньо задіяної методології термінологічного 

тлумачення, важливими як для теорії британської традиції філософування так 

і для філософії в цілому є аналіз та робота з поняттями, завдяки яким людина
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здобуває своє знання: це аналіз таких понять як відчуття {нетаїіст) та 

рефлексія (ге/іесііоп) (С. 48), «субстанція», «відношення», «душа», 

«відчуття», «якість», «причина», «асоціація» та інші.

Позитивно оцінюючи дисертацію В. В. Завгороднюка, необхідно 

висловити декілька зауважень, які радше мають характер побажань. Зокрема, 

у дисертаційному дослідженні залучено чимало англомовної літератури, що 

дійсно викликає повагу до дисертанта та свідчить про його глибоке 

оволодіння темою. Однак дисертант не звертається до українських 

дослідників, зокрема можна було б згадати професора О. І. Хому як одного з 

сучасних експертів в царині новочасної філософської традиції та саме 

перекладацької діяльності.

Також, варто зауважити, що проблемний метод у поєднанні з 

філософською герменевтикою ставить перед дослідником низку певних 

проблем. Герменевтична методологічна настанова дозволяє розглядати будь- 

яку філософську традицію чи систему в категоріях герменевтики, 

екзистенціалізму, структуралізму тощо: тобто, подібний «критицизм» має 

лише природні обмеження, що мають за правило неможливість вийти 

історику філософії за межі своїх уявлень та певне коло інструментарію, яким 

володіє безпосередньо дослідник. Уявлення про «накладання» власної мовної 

та концептуальної картини світу на історико-філософську матрицю 

«препарованого» вчення, виявляє негативний бік даного підходу, оскільки 

іноді є неусвідомлюваним. Цей тип історико-філософського мислення є 

досить поширеним і виявляє себе всюди, де є в наявності історія філософії, 

що покладає себе як наука (найбільш яскраво це висвітлено в «Лекціях з 

історії філософії» Г'егеля).

Поряд з цим у дисертаційному дослідженні не виокремлено достатньої 

уваги саме для обгрунтування поняття «соп-сері», оскільки мова йде про 

«концепт ідеї». В дисертації «концепт» подається як дещо очевидне та 

самозрозуміле. Хоча дисертанту варто було б звернутися більше до його 

тлумачення. Варто враховувати, що концепти філософії -  це породження
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акту творчості, що за власною суттю не є рефлективними. Акт творення 

концептів -  це певного роду творення думки в іншому тілі (іншого тіла 

думки). Так як творення концептів -  це не обов’язково перевідкриття, не нове 

винайдення колеса, це творчий доробок окремого мислителя, що базується на 

засвоєному знанні попередників.

Стосовно цього Ж.-К. Мартен звертає увагу на «експресіоністську 

прагматику концептів». Дослідник звертає увагу на те, що філософія 

формується за рахунок творення концептів, однак ми не маємо змоги чітко 

зафіксувати момент створення концепту, як і не маємо змоги відслідкувати 

не лише внутрішні умови його появи, але й перетікання концептуальних 

ресурсів з одного в інший. Неоднозначність виражається, на його думку, й у 

самих текстах філософа, оскільки його концепти мають «ковзку» основу й за 

найменшої спроби фіксації вислизають, як і концепція в цілому. Все, що нам 

залишається, -  це створення коментаря.

Зауваження, що висловлені вище, не знижують високої оцінки 

дисертаційної роботи В. В. Завгороднюка. Робота є самостійним історико- 

філософським дослідженням на актуальну тему. В дисертації наявна значна 

джерелознавча база. Положення новизни достатньо обґрунтовані. Зміст 

дисертації може бути застосований у науковій і викладацькій роботі. Зміст 

автореферату відображує основні положення дисертації. Головні ідеї 

дослідження викладені у публікаціях автора, відповідно до вимог ВАК 

України. Результати дисертації пройшли необхідну апробацію. Аналіз тексту 

дисертації в цілому, автореферату, публікацій у спеціалізованих наукових 

виданнях дозволяє зробити висновок про відповідність теми та змісту 

дисертації спеціальності 09.00.05 -  історія філософії.

Висновок: дисертація Завгороднюка Вячеслава Валерійовича 

«Еволюція концепту «ідея» у британській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.» (188 

с.) за фаховим рівнем, актуальністю та новизною у постановці та розв'язанні 

дослідницьких проблем, практичному значенню відповідає пункту 1 1 

«Порядку присудження наукових ступенів та вчених звань старшого
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наукового співробітника» ВАК України, а її автор заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент, кандидат 

старший викладач кафедр 

НПУ ім. М.П. Драго

в ід  і
Відділ діловодства та архіву 

| Київського національного університету і 
імені Тараса Шевченка
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