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Текст лекції
1. Аналогія як умовивід
За характером процесу виведення умовиводи поділяються на:
дедуктивні та індуктивні і традуктивні (аналогії).
Характерною рисою умовиводу як однієї з форм мислення людини є
отримання нового знання. При цьому в умовиводі випливає в ході руху
думки від відомого до невідомого. Такий рух може бути представлений як
безпосередньо, так і опосередковано. Проте при будь-яких обставинах він
будується на цілком визначених, достовірних і досить обґрунтованих
знаннях. До такого руху
людської думки відносяться дедукція й
індукція. Поряд з ними існують ще й інші види умовиводів, одним із яких є
аналогія (традуктивні умовиводи).
Аналогія (греч. analogia - подібність, відповідність) - такий умовивід, у
якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про
схожість цих предметів і в інших ознаках .
Наприклад, хімічний склад Сонця і Землі подібний за багатьма
ознаками. Тому, коли на Сонці знайшли ще не відомий на Землі елемент гелій,
то за аналогією зробили висновок: такий елемент є і на Землі.
Подальші наукові дослідження підтвердили цей висновок. Умовивід за
аналогією спирається на ряд безсумнівних даних, якими в конкретних
історичних умовах володіє наука.
Умовивід за аналогією являє собою рух думки від загальності одних
властивостей і відносин у порівнюваних предметах (чи процесах) до
загальності інших властивостей і відносин. Аналогія відіграє істотну роль у
природних і гуманітарних науках. До багатьох наукових відкриттів
дослідники дійшли завдяки аналогії. Наприклад, природа звуку
встановлювалася за аналогією з морською хвилею, а природа світла - за
аналогією зі звуком.
Розрізняють аналогію предметів і аналогію відносин.
Під аналогією предметів (властивостей) розуміють такий умовивід, у
якому
розглядаються два
одиничні
предмети ,
а
переносною ознакою виступає властивість одного з цих предметів. Коли,
наприклад, два порівнювані предмети мають групову схожість ознак і нову
ознаку, виявлену в одного з предметів, переносять на другий предмет, то
такий висновок буде мати аналогію предметів.
Багато художніх і наукових творів присвячені дискурсу навколо питання
про існування життя на Марсі. Але всі вони мають єдиний виток, а саме
імовірнісний умовивід за формою аналогії предметів.
Дійсно, Марс має групу суттєвих ознак, що спостерігаються також у
планети Земля:: обидві ці планети обертаються навколо Сонця, навколо

власної осі, мають атмосферу, приблизно однакову температуру тощо. Але
Землі притаманна ще одна відома ознака, а саме наявність життя. Тому, за
аналогією робиться широко розповсюджений імовірнісний висновок про
можливе існування життя на Марсі.
Аналогія відносин - це такий умовивід, у котрому уподібнюють один
одному не два окремі предмети, а два відношення між предметами.
Наприклад, Ф. Енгельс уподібнює відношення між формальною і
діалектичною логікою відношенню між арифметикою і вищою
математикою.
За формою аналогії відносин встановлюється відповідність:
- предмета і його зображення у дзеркалі;
- географічної карти і території, що зображується на ній;
- предмета і його фотографії;
- глядача і його місця у кінозалі;
- планетарної моделі атома і структури взаємодії Сонця і планет Сонячної
системи.
Розрізняють також строгу і нестрогу(просту) аналогію.
Строга аналогія – це аналогія, у якій висновок робиться на основі
знання того, що перенесена ознака перебуває в залежності від ознаки
схожості. Приклад – наукові аналогії.
Принципи подібності трикутників:
 Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам
іншого трикутника, то ці трикутники подібні (аналогічні).
 Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого
трикутника, то ці трикутники подібні (аналогічні);
 Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам
іншого трикутника і кути між цими сторонами рівні, то трикутники
подібні (аналогічні).
Проста аналогія – це така аналогія, коли невідомо, чи перебуває
перенесена ознака в залежності від ознак схожості чи ні.
Долар є засіб платежу, обігу і накопичення.
Гривня є засіб платежу й обігу.
Ймовірно, що гривня є також засіб накопичення.
Для успішного застосування аналогії важливо дотримуватись
визначених логічних правил, виконання яких у чималому ступені підвищує
імовірність висновку, а у визначених обставинах надає йому цілком
обґрунтованого характеру.
Правило перше. При зіставленні порівнюваних предметів (явищ)
необхідно всебічно вивчати їхню подібність і розходження в істотних
ознаках. Іншими словами, порівнювані предмети (явища) повинні бути
пов'язані між собою конкретно, а не формально.

Правило друге. В процесі аналогії необхідно встановити в предметі
якнайбільше різноманітних подібних ознак, пов'язаних з певною
властивістю. Чим більше подібних ознак і різноманітніші їхні відносини, тим
скоріше досягається значна повнота умов для висновку за аналогією. Тому,
розкриваючи подібні ознаки, важливо показувати їх позитивну і негативну
значимість стосовно предмета чи явища, які нас цікавлять. Цілком зрозуміло,
що, збільшуючи кількість ознак предметів, що враховуються в порівнянні, ми
тим самим домагаємося збільшення ступеня їхньої подібності.
Правило третє. У процесі зіставлення предметів (явищ) варто виявити
необхідний зв'язок загальних ознак з певною властивістю, тобто показати, що
подібні ознаки у своїй сукупності забезпечують присутність певної
властивості в предметові вивчення. Варто зауважити, що якщо вихідне
знання про предмети, що зіставляються, розкриває необхідний зв'язок чи
специфічні умови, закономірно супутній властивості, то висновок виходить
досить обґрунтований.
Аналогія може бути використана при економічному аналізі
визначеного історичного періоду в розвитку суспільства. Метод аналогії в
такому випадку дасть можливість врахувати позитивне і негативне в
розвитку суспільства, уникнути промахів і помилок.
Таким чином, дотримання правил умовиводу за аналогією сприяє
підвищенню ймовірності досягнення істини в різних галузях діяльності
людини.
2. Дедуктивні умовиводи
Назва «дедуктивні умовиводи» походить від лат. слова «deductio» виведення. У дедуктивних умовиводах зв'язки між засновками і висновком
являють собою формально-логічні закони, в силу чого при істинних
засновках висновок завжди виявляється істинними. Назва «індуктивні
умовиводи» походить від лат. слова «inductio» - наведення. Між засновками і
висновком у цих умовиводах мають місце зв'язки за формами, що
забезпечують одержання тільки правдоподібного висновку при істинних
засновках.
Дедуктивний умовивід - це такий умовивід, у якому думка
розвивається від знання більшого ступеня загальності до знання меншого
ступеня загальності, а висновок, котрий випливає з засновків з логічною
необхідністю, носить достовірний характер. Об'єктивною основою
дедуктивних умовиводів є єдність загального й одиничного в реальних
процесах, предметах навколишнього світу.
Усі цінні папери беруть участь у фінансовому ринку.
Акції – цінні папери.
Акції беруть участь у фінансовому ринку.

Правила дедуктивного висновку визначаються характером засновків,
котрі можуть бути простими чи складними судженнями, а також їх кількістю.
В залежності від кількості використаних засновків, з яких будується
висновок, дедуктивні умовиводи бувають безпосередні та опосередковані.
3. Безпосередні та опосередковані умовиводи
Безпосередні умовиводи - це такі, у яких висновок робиться з одного
засновку шляхом його перебудови.
За способом перебудови судження-засновку розрізняють такі види
безпосередніх умовиводів: перетворення, обернення, протиставлення
предикату.
Висновки в кожнім з цих умовиводів виходять відповідно до
визначених логічних правил, котрі обумовлені кількісною і якісною
характеристиками вихідного судження.
Перетворення - різновид безпосереднього умовиводу, при якому
змінюється якість засновку без зміни його кількості. Воно здійснюється
двома способами.
а) Шляхом подвійного заперечення, що ставиться перед зв'язкою і перед
предикатом:
Всі студенти є старанними.
Жоден студент не є нестаранним.
б) Шляхом переведення заперечення із предиката на зв'язку.
Деякі філософи визнають можливість недіалектичного мислення.
Деякі філософи не визнають можливість діалектичного мислення.
Обернення - безпосередній умовивід, у якому відбувається зміна місць
суб'єкта і предиката при збереженні якості зв'язки.
Обернення підкоряється правилу розподіленості термінів, відповідно до
якого суб'єкт розподілений у загальних і нерозподілений у часткових
судженнях, предикат розподілений у заперечних і нерозподілений у
стверджувальних судженнях.
Всі студенти першого курсу склали залік з логіки.
Деякі ті, які не склали залік з логіки - студенти першого курсу.
Протиставлення предикатові - безпосередній умовивід, котрий
припускає одержання висновку, де суб'єктом є поняття, що суперечить
предикату вихідного судження, а предикатом є суб'єкт вихідного судження.
Даний вид умовиводу можна розглядати як результат одночасного
перетворення і обернення: перетворюючи вихідне судження S є Р,

встановлюється відношення S до не-Р , судження, отримане шляхом
перетворення, обертається; в результаті чого встановлюється відношення неР до S .
Всі офіцери – військовослужбовці.
Жоден не військовослужбовець не є офіцером.
Опосередковані умовиводи - це такі умовиводи, у яких висновок
випливає з двох чи декількох суджень, логічно пов'язаних між собою.
Розрізняють кілька видів опосередкованих умовиводів: а) категоричний
силогізм; б) умовні умовиводи; в) розділові умовиводи.

