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До спеціалізованої вченої ради 26.053.12  

у Національному педагогічному університеті 

 імені М. П. Драгоманова 

 

ВІДГУК 

           офіційного опонента 

            на дисертацію Козакевич Ірини Олегівни 

          «Франкфуртська школа критичної теорії та її вплив 

             на розвиток світової політико-філософської думки», 

              подану на здобуття наукового ступеня  

             кандидата політичних наук за спеціальністю 

             23.00.01 – «теорія та історія політичної науки» 

 

За сучасних умов критичного осмислення політики держав, 

корпорацій, окремо взятих політичних акторів у науковій площині, що часто 

підсилено інтенсивним розвитком цифрових технологій та переходом до 

«інформаційного суспільства», критичний підхід поступово інтегрувався із 

концепціями постіндустріалізму, та проявляється вже навіть у масовій 

культурі й публічній політиці. Не викликає сумніву й те, що зазначене 

особливо актуалізує дослідження критичної теорії та вивчення здобутків саме 

представників франкфуртської школи для Українського наукового простору, 

адже у період Української державності у складі СРСР не приділялось 

належної уваги дослідженням проблем політичної свободи, рівності, 

політичної інтерсуб’єктивності та усьому спектру неомаркистських 

теоретизувань. Ситуація не змінилася й зі здобуттям Україною незалежності, 

адже нагальні проблеми політичної, економічної й соціальної сфери не 

дозволяли на достатньому рівні дослідити та розкрити потенціал критичної 

теорії. 

У практичній площині актуальність теми зазначеного дослідження 

зумовлена й проявами кризи класичної (суб’єкт-обєктної) влади, яка 

виявляється в абсентеїзмі громадян у політичних процесах.  

Сьогодні ж, постановка питання про вплив Франкфуртської школи 

критичної теорії на розвиток світової політико-філософської думки, з 
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першого погляду, видається досить типовою або такою, що мало пов’язана із 

сучасними викликами політичного життя суспільства. Характерно, що 

авторка й сама неодноразово наголошує, що у сучасних підручниках для 

студентів й аспірантів, довідково-енциклопедичних виданнях, хрестоматіях й 

антологіях з політико-філософської думки критична теорія вже традиційно 

розглядається як невід'ємна частина науки про суспільство, політику, 

соціальні взаємодії (с. 19, 31, 65, 80, 141). Проте дисертантці послідовно й 

обґрунтовано вдається аргументувати значимість досліджуваного напряму і в 

контексті подальшого розвитку політичної науки, понятійного апарату та 

концептуальних основ, і для політичної практики – різних форм політичної 

взаємодії та діяльності (від протестів до відкритих й цивілізованих суспільно-

політичних діалогів).  

Формулювання предмета та об’єкта дослідження, визначення мети, 

задач і наукової новизни роботи заперечень не викликає (с. 21, с. 23-27). 

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницької роботи 

кафедри філософії та політології Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління 

персоналом"» (МАУП). 

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, у кожному 

по три підрозділи, висновків, списку використаних джерел. Наприкінці 

кожного розділу подано чіткі стислі висновки, що відповідають тексту 

дослідження. Структура дисертації та її зміст побудовані логічно, 

відповідають меті, що дозволило повністю виконати дослідницькі задачі.  

У першому розділі феномен Франкфуртської школи постає перед нами 

невід’ємною частиною «реалій, соціальних, політичних, культурних, 

історичних обставин, у яких вона розвивалася» (с. 46). Її виникнення та 

основні ідеї розглядаються як деяка спроба відшукати відповіді на найбільш 

актуальні проблеми епохи, здійснити те, що не вдавалось попереднім ідейно-

політичним напрямам. Власне коло дослідницьких проблем школи (питання 

авторитарної особистості, її відчуження, агресивності й придушення, 
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авторитету в сім'ї, фашизму і антисемітської політики, політичної та 

сексуальної революції, індустрії культури і маніпулювання свідомістю та ін.) 

осмислюється у зв’язку з реаліями відповідного періоду в історії: панування 

«технологічної раціональності», індустріального суспільства; централізація 

управління; стандартизація способу життя; домінування технологічних 

ритмів виробництва над власне працею і дозвіллям; тотальний контроль над 

індивідом з боку держави; дегуманізація культури, індустріалізація розваг та 

ін. (с.43). 

У другому розділі феномен критичної теорії Франкфуртської школи 

увиразнюється і конкретизується. Розглядаються базові політологічні 

категорії, підходи та концепції, представлені у працях Г. Маркузе, 

Е. Фромма, Т. Адорно, М. Горкгаймера. Увагу вітчизняного дослідника 

природно привертає розуміння та ставлення цих мислителів до радянського 

трактування марксизму. Здобувачка слушно відзначає, що хоча ранній період 

у діяльності Франкфуртської школи й відносять до продовження 

неомарксистського вчення, однак подальші суспільно-політичні реалії 

змушували молодих дослідників переглядати його аргументи, розвивати й 

поглиблювати уявлення про політичні системи, класи, нації та індивідів як їх 

частини (с. 65–66). Відтак у роботі аналізується критика Г. Маркузе природи 

владного панування в СРСР як зв'язку радянської бюрократії і нової 

раціональності індустріальних суспільств (с. 88–89), згадуються публічні 

протести вчених супроти переслідувань людей в Радянському Союзі, а також 

радянська різка відповідь − критика концепцій засновників Франкфуртської 

школи, звинувачення їх в абстрактному гуманізмі, викривленні сутності 

марксизму, утопічності ідей (напр. с. 110). 

Третій розділ присвячено дослідженню Франкфуртської критичної 

теорії та перспективним напрямам розвитку її положень, що прямо вказує на 

орієнтованість авторки на сучасного читача. У фокусі політико-

філософського пошуку – «зміни смислових орієнтирів»; політика, право, 

мораль, етика як взаємопов’язані інститути спільного життя людей (с. 141, 
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підрозділ 3.3). Аналізуючи продовження ідей Франкфуртської школи, І. О. 

Козакевич розглядає дослідження Медіа-групи університету м. Глазго 

(Glasgow Media Group) (с. 163–164), подальші антропологічні дослідження, 

засновані на цьому вченні (с.164–165), та інші індивідуальні та колективні 

практики інтелектуальної взаємодії, які завдячують своїм існуванням 

критичній теорії 1960-х рр. Погоджуємося з дисертанткою, що досить 

перспективними є ідеї представників та послідовників Франкфуртської 

школи про перетворення нормативного консенсусу на консенсус дії, що 

досягається комунікативно; розвиток нових якостей і потенцій 

громадянського суспільства; боротьбу за вільне і творче мислення, на 

противагу адаптивності, набуття політичної суб’єктності об’єктом. 

Позитивно оцінюючи дисертацію І. О. Козакевич, необхідно також 

висловити окремі зауваження та побажання. 

1. Авторка на с. 23 дисертаційного дослідження та на с. 3 автореферату 

зазначає що у ході дослідження використовувався метод контент-аналізу, але 

у тексті дисертації зазначений метод згадується лише декларативно на с. 163 

у контексті іншого дослідження предметом якого є створення та аналізування 

новин. Також дисертантка перший розділ назвала «Теоретико-методологічні 

засади аналізу політико-філософської спадщини Франкфуртської школи», 

відповідно вдало визначила і завдання 3 (с. 21) «обґрунтувати методологічні 

аспекти політологічного аналізу творчої спадщини неомарксизму» але у 

новизні (с. 25) і у тексті дисертаційного дослідження не використовується і 

не пропонується методологія притаманна лише дослідженням критичної 

теорії Франкфуртської школи. 

2. На с. 168 дисертації та загалом по тексту розвивається думка про 

особливий внесок послідовників Франкфуртської школи, зокрема їх уміння 

«донести значення соціально-гуманітарного знання, яке вчить поважати 

інших людей, підтримувати їх і спілкуватися з ними; розуміти інші культури 

та епохи; осмислювати цілі людства і власне місце в історико-політичному 

процесі; свідомо творити свою особистість у взаємодії з іншими індивідами, 
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культурами, епохами тощо». Водночас вже у Висновках дисертантка 

зазначає, що представники Франкфуртської школи, критично ставляться до 

«утверджених ідеалів західного суспільства, норм цивілізованої політичної 

поведінки, діалогічної політичної культури» (с. 174). У цьому контексті 

хотілося б все ж таки уточнити позицію дисертантки щодо ролі й значимості 

Франкфуртської школи критичної теорії в розвитку сучасного вчення про 

демократію. 

3. У тексті дисертації (с. 6, 170, 179) та автореферату (с. 6, 15) декілька 

разів актуалізовано поняття неототалітаризму. Використання подібних 

категорій, на наш погляд, вимагає особливої уваги дослідниці у першому 

розділі роботи. Доцільно було б з’ясувати сутнісне наповнення дефініції 

«неототалітаризм», а, зважаючи на спеціальність 23.00.01 (історія і теорія 

політичної науки), також уточнити, у якому контексті авторка його вживає – 

історичному чи сучасному. 

4. Загальновідомо, що у сучасних наукових дослідженнях феномен 

«1968» використовується як символ протестного інтернаціонального руху, як 

певна метафора для означення переломного історичного моменту західної 

цивілізації зокрема, й своєрідного етапу становлення консервативної та лівої 

традиції в сучасному політичному дискурсі країн Західної Європи. Ця думка 

досить опосередковано прослідковується у тексті дисертації (с. 46, 56–59, 169 

–170), а також у дисертаційне дослідження не включено здобутків сучасників 

– франкфутців, представників критичного підходу – американців Р. Нозіка,     

А. Макінтайра, Дж. Ролза, на наш погляд, відповідний аналіз суттєво 

збагатив би практичне значення отриманих результатів.  

Водночас висловлені зауваження не зменшують позитивного враження 

від роботи і мають радше дискурсивний характер. 

Аналіз наукової роботи І.О. Козакевич, а також автореферат дисертації 

показали, що дослідження має самостійний, завершений характер, написане 

на актуальну для політології і важливу для політичної практики тему.  



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

