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Проблема «скандалу» в індукції
Перефразуючи слова Г.Рейхенбаха про те, що 

проблема часу «завжди заводила людський розум у 

глухі кути», те саме можна сказати й про проблему 

індукції. Понад те, деякі дослідники оцінюють 

дану проблему як справжній «скандал» у фі лософії 

[Кант, 1964: с. 101] 1.

«Скандал» стосовно індукції полягає у немож-

ливості отримати обґрунтування тієї обставини, 

що у неповній індукції відсутня необхідність пере-

несення істинності від засновків на висновок. Вис-

новування тут має більшу чи меншу невизначеність, 

на відміну від дедуктивного висновуван ня, в якому 

висновок з необхідністю випливає із засновків.

Чи справді виправданий той остаточний ви-

рок, який дослідники оголошують індуктивному 

висновуванню як ймовірному, на відміну від де-

дуктивного висновування, в якому висновок з не-

обхідністю випливає із засновків? [Кайберг, 1978: 

с.812; Ракитов, 1978: с. 3583].

1 Термін «скандал для філософії» та загальнолюдського 

розуму І.Кант відносить до прийняття на «віру існування 

речей поза нами... та неможливість протиставити будь-

яке задовільне доведення цього існування» [Кант, 1964: 

с. 101].
2 Прихильники ймовірнісного тлумачення індуктивного 

вис новку саму ймовірність тлумачать як «логічне відно-
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Чи справді ймовірнісне тлумачення логічного відношення між оди-

ничними, частковими положеннями, віднесеними до емпіричного спо-

глядання, та загальним висновком є адекватною оцінкою зв’язку «загаль-

не — одиничне»? Теорія ймовірності — галузь математики, обрана для 

оцінки логічного відношення між загальним та одиничним. У категоріях 

теорії ймовірності індуктивний умовисновок дістає оцінку «ймовірніс-

ного», де індуктивні висновки приречені продукувати виключно ймовір-

нісне знання. У такій ситуації актуалізувалася проблема, яку можна оці-

нити як межову між математикою та логікою, а саме: знайти умови, які під-

вищують вірогідність індуктивного висновку.

У дослідженні проблеми індуктивного висновку розглянемо можли-

вості логіко-системної експлікації співвідношення дедуктивних та індук-

тивних арґументів, залишаючись у межах логіки (дослідження співвід-

ношення підпорядкування на логічному квадраті), категорії Аристотеля 

«співвіднесене», методу подвійного системного моделювання, розроблено-

го у параметричній загальній теорії систем А.Уйомова.

Розглянемо співвідношення між дедукцією та індукцією, абстрагую-

чись від того поміченого дослідниками зв’язку між скандальним спрос-

туванням філософського ідеалізму та проблемою індукції. Справді, ін-

дуктивний висновок ближчий до емпіричної даності, і емпірик Е.Мах, за 

словами А.Ейнштейна, був переконаний, що «поняття виникають із даних 

досвіду... навіть найфундаментальніші з них знаходять своє виправдання 

на ґрунті емпіричного знання, але вони жодним чином не є логічно необ-

хідними» [Холтон, 1981: с. 88]. Чи справді проблему індукції слід розгляда-

ти або у зв’язку з емпіризмом, або у зв’язку з суб’єктивним ідеалізмом?

Спробуємо залишитися в межах логіки, окресленої І.Кантом4, і по-

казати, спираючись на аристотелівський аналіз категорії «співвіднесе-

не», що індукція та дедукція, будучи співвіднесеними, мають якість ві-

рогідності висновуваного знання, але «зазначену обернено». Природу спів-

віднесених об’єктів (індукції та дедукції) інтерпретуємо в категоріях 

подвійного системного моделювання, запропонованого у параметричній 

шення між реченням, що описує емпіричні дані (або множиною таких речень), та 

реченням, що постає у ролі висновку» [Кайберг, 1978: с. 81].
3 А.Ракитов підкреслює, що «індуктивна логіка принципово пов’язана з ученням про 

ймовірність» і «її можна розглядати у переважній більшості випадків як теорію ймо-

вірнісних міркувань» [Ракитов, 1978: с. 358].
4 Приймемо позицію І.Канта про те, що «своїми успіхами логіка зобов’язана визначе-

ності своїх меж, завдяки якій вона має право і навіть повинна абстрагуватися від усіх 

об’єктів пізнання та відмінностей між ними» і що «межі логіки цілком точно визначені 

тим, що це є наука, яка докладно викладає і строго доводить самі тільки формальні 

правила будь-якого мислення» [Кант, 1964: с. 83].
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загальній теорії систем А.Уйомова, що дасть змогу по-новому оцінити 

протистояння між індуктивістами та дедуктивістами.

Індукція та дедукція як «співвіднесені»
Співвіднесеність двох головних типів умовиснов-

ків — індукції та дедукції — виявляє себе в їхньому відношенні до універ-

сальних положень: для дедукції процес висновування починається з при-

йняття загального положення, для індукції міркування завершуються 

висновуванням загального положення. Відношення до універсальних по-

ложень в індукції та дедукції «зазначені обернено». Висновки дедуктивні 

мають якість вірогідності, але не новизну, а висновки індуктивні не є ві-

рогідними, але мають новизну. Якості висновувального процесу для де-

дукції та індукції «зазначені обернено».

Пов’язаність та відмінність цих двох різновидів умовисновків вияв-

ляється не тільки в їхніх якостях, які «зазначені обернено», але у здатнос-

ті до переконання, спростування та обґрунтування. Індукція та дедукція, 

згідно з Аристотелем, рівною мірою здатні переконувати: «Оскільки ми 

завжди переконуємо або через силогізм, або шляхом висновування» [Ари-

стотель, 1978: 68b 14]. Індукція та дедукція здатні до спростування та об-

ґрунтування: «Взагалі не слід випускати з уваги, що спростовуємо одне 

через інше, а саме: загальне — через часткове і часткове — через загальне, 

але обґрунтовувати загальне за допомоги часткового — неможливо, а част-

кове ж за допомоги загального — можливо» [Аристотель, 1978: 43а 10—15]. 

Взаємозалежність і відмінність загальних та часткових положень Аристо-

тель розглядає у відмінності їх спростування та обґрунтування, де знову 

«зазначене обернено». Аристотель протиставляє висновування та силогізм 

за співвідношенням їхніх термінів: «Висновування певним чином проти-

лежне силогізму, оскільки останній через середній термін доводить, що 

(більший) крайній термін притаманний третьому; висновування ж дово-

дить через третій термін, що (більший) крайній термін притаманний се-

редньому» [Аристотель, 1978: 68b 25, 33—34].

Аристотелівське «висновування певним чином протилежне силогіз-

му» згодом у Ф.Бекона перетворилося на вигнання силогізму з процесу 

висновування. Ф.Бекон вважав, що точна наука, яка осягає тонкощі при-

роди, має йти зворотним шляхом, тобто від часткового до загального, де 

загальне можливо обґрунтувати частковим, оскільки силогізм «не засто-

совний до принципів знань, його даремно застосовують до середніх аксіом, 

оскільки він ніяк не відповідає тонкощам природи; тому він підпорядковує 

собі гадки, а не предмети» [Бэкон, 1972: с. 14].

Відомим є протистояння індуктивістів Ф.Бекона та Дж.Ст.Міля проти 

силогізму та всього дедуктивного методу загалом, але чому їхня критика 
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виявилася слабкою? М.Каринський показав, що спростування силогізму 

Ф.Бекон здійснював шляхом силогістичного ж міркування. Чи не прихо-

вана причина невдач у тому, що відношення між дедукцією та індукцією є 

складним, таким, що, включаючи до себе такий компонент, як «певним 

чином протистояти одне одному», це відношення водночас є і відношен-

ням взаємопов’язаності, залежності, співвіднесеності одне з одним? Не 

може існувати дочка, яку не народила мати, оскільки вони співвіднесені 

одна з одною, не може існувати раб без пана, рабом якого він є, не можна 

виявити природу індукції без її співвіднесення з дедукцією. Неможливо 

розв’язати «скандал» у філософії, віднесений до індукції, без її співвід-

несення з дедукцією, де також можна виявити «скандал», але зазначений 

«обернено».

Йдеться про категорію «співвіднесене», яку Аристотель визначає так: 

«Співвіднесеним називаємо те, про що говорять, що тим, чим воно є, во-

но є у зв’язку з іншим або перебуваючи в якомусь іншому відношенні до 

іншого» [Аристотель, 1978: 6b 15—20]. Якщо категорію співвіднесеного за-

стосувати до аналізу відношення між дедукцією та індукцією, то у них 

«буває протилежність», що Аристотель визначає як «певним чином про-

тистояти одне одному».

Протилежності немає у числових об’єктів: «подвійному ніщо не є про-

тилежним», але індукція та дедукція не належать до числових об’єктів, це 

об’єкти якісні, до яких застосовна така характеристика Аристотеля: «Спів-

віднесене, мабуть, припускає більшу або меншу міру. Справді, про щось 

говорять як про схоже та несхоже більшою або меншою мірою, так само як 

про рівне або нерівне більшою або меншою мірою, причому кожне з них є 

співвіднесеним: про схоже говорять як про схоже з чимось і про нерівне — 

як про нерівне чомусь. Проте не все співвіднесене припускає більшу або 

меншу міру: про подвійне не говорять як про подвійне більшою або мен-

шою мірою» [Аристотель, 1978: 6b 20—25].

Приймемо ту позицію, що дедукція та індукція співвіднесені й це від-

ношення співвіднесеності є внутрішнім для них. У категорії «внутрішньо-

го» відношення розглянемо співвіднесені індукцію та дедукцію.

Співвіднесене, «внутрішнє» відношення 
та «реляційний колапс»
Категорію внутрішнього відношення А. Уйомов увів 

як «такого роду відношення, характер якого однозначно визначений об’єк-

тами, які співвідносять» [Уёмов, 1978: с. 9]. Як приклади внутрішнього від-

ношення між числовими об’єктами наводять: 4 вдвічі більше, ніж 2, або 5 

більше, ніж 3, на дві одиниці тощо. Відношення «вдвічі більше» або «більше 

на дві одиниці» однозначно визначені природою співвідне сених числових 
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об’єктів. Внутрішнє відношення не обов’язково виявляє себе виключно у 

числових об’єктах. А. Уйомов розглядає внутрішнє від ношення, в якому 

перебувають визначений об’єкт, позначений t, та невизначений об’єкт, 

позначений а, тобто об’єкти нечислової природи. Це відношення визначе-

не як фундаментальне відношення між t та a. А. Уйо мов пише: «Відношення 

t → a є внутрішнім для t, a. Оскільки, маючи конкрет ну річ t, ми тим самим 

маємо якусь річ а, не можемо не мати якої-небудь речі. Тому можемо запи-

сати t, a → (t → a)» [Уёмов, 1978: с. 73]. Внутрішнє відношення А. Уйомов 

характеризує як таке, що може змінитися лише у випадку зміни своїх ко-

релятів. Для з’ясування природи внутрішнього відношення між об’єктами 

А. Уйомов уводить поняття реляційного колапсу, який означає, що «речі, 

які увійшли у певне відношення, досягають під впливом цього відношення 

такого стану, що вже не можуть позбутися цього відношення інакше, ніж 

припинивши своє існування як певні предмети» [Уёмов, 1978: с. 229—230]. 

Тут маються на увазі речі як матеріальні об’єкти або навіть живі істоти, 

наприклад: «Старіння організму, мабуть, також пов’язане з реляційним 

колапсом, в який впадають елементи цієї системи» [Уёмов, 1978: с. 230].

А якщо в стані реляційного колапсу перебувають ідеальні речі, такі, як 

числа, геометричні фіґури або логічні об’єкти, які не можуть позбутися 

цього відношення, але й старіти не можуть? Людина не може позбутися 

відношення до своєї смертності, це відношення між річчю та її властивіс-

тю є внутрішнім, дочка не може позбутися того, що є її мати, жінка, що її 

народила. Якщо так, то відношення співвіднесеності є внутрішнім для спів-

віднесених об’єктів, що перебувають у стані реляційного колапсу.

В якому стані перебувають індукція та дедукція як співвіднесені — у 

внутрішньому співвідношенні між собою чи у стані реляційного колапсу? 

Розглядати індуктивний висновок у відриві від висновку дедуктивного — 

це означає розірвати їхню співвіднесеність та обопільність. Раб може піти 

від свого пана, розірвавши відношення рабської залежності, виключно у 

тому випадку, якщо він, за висловом Аристотеля, є рабом «за становищем, 

а не за природою». Недарма Аристотель у своєму заповіті відпустив на сво-

боду тих рабів, які були рабами «за становищем».

Індуктивний висновок не схожий на «раба за становищем» і не може 

бути «відірваний» від дедукції, оскільки природа цих двох типів умовис-

новків визначена їхньою взаємною залежністю одне від одного.

Обопільність та подвійність 
співвіднесених індукції та дедукції
Однією з дивовижних рис співвіднесеного є, згідно 

з Аристотелем, обопільність: «Усі співвіднесені між собою (сторони) є обо-

пільними; так, під рабом мають на увазі раба пана, а під паном — пана раба; 
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і під подвійним — подвійне стосовно половинного, а під половинним — 

половинне стосовно подвійного, так само під більшим — більше стосовно 

меншого, а під меншим — менше стосовно більшого. Проте інколи такої 

обопільності немає, якщо те, про що йдеться у зв’язку з іншим, указане 

не так, як слід, а той, хто вказав це, припустився помилки; так, наприклад, 

якщо зазначене «крило птаха», то не можна зазначити обернено: «птаха 

крила», оскільки перше — «крило птаха» — зазначене не так, як слід» 

[Аристотель, 1978, 6b 30—35]. Якщо припустити, що відношення між 

дедукцією та індукцією є відношенням співвіднесеності, то чи припу ска-

ємося ми помилки, якщо скажемо: «індукція дедукції» та «дедукція ін-

дукції»? Чи експліковано тут розуміння обопільності співвіднесених ін-

дукції та дедукції?

Аристотель виправляє вираз «крило птаха», яке зазначене не так, як 

слід, на вираз, в якому можна «зазначити обернено», тому замінює «птаха» 

на «крилату істоту», оскільки крила є не тільки у птахів, і наводить приклад 

правильного виразу для отримання обопільності: «крило є крилом того, 

хто має крила, а той, хто має крила, має ці крила тому, що він їх має» 

[Аристотель, 1978: 7а, 1—5]. Тут Аристотель ставить у відношення спів-

віднесеності визначення «крила» та «істота, що має крила».

У «крила» і «того, хто має крила» є спільний корінь «крил», і в ін дукції 

та дедукції — спільний корінь («induction», «deduct ion»). Обопільність між 

ними, коли «зазначають обернене», може бути виражена так: індукція — 

це умовисновок від часткового до загального, а дедукція — це умовисновок 

від загального до часткового. Або інакше: індукція — це висновування із 

часткового до загального, а дедукція — це висновування часткового із за-

гального. Тут відношення обопільності у співвіднесених індукції та дедукції 

експліковане зіставленням їхніх визначень.

Чи є співвіднесеними у геометрії подвійні, тобто взаємнозамінювані по-

няття «точка» та «пряма» у наступних їх визначеннях: «Дві прямі визна-

чають точку» та «Дві точки визначають пряму» на площині (малий прин-

цип подвійності), або у тривимірному просторі, де точка є подвійною щодо 

площини (великий принцип подвійності)? Якщо прийняти позицію, що 

подвійність корелює зі співвіднесеністю, то чи буде правомірним питання 

про подвійність понять «термін» та «засновок» у силогізмі?

Чи є співвіднесеними, отже, подвійними одне щодо одного у силогізмі 

поняття «термін» та «засновок» у таких їх визначеннях: «Терміном я нази-

ваю те, на що розпадається засновок, тобто те, про що говорять, та те, про 

що це «що» говорять з приєднанням дієслова «бути» або «не бути» [Ари-

стотель, 1978: 24а 15], а засновком є те, що зв’язане з термінів, тобто «те, 

про що говорять, і те, про що це «що» говорять з приєднанням дієслова 

«бу ти» або «не бути».
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В якому відношенні перебувають подвійність та співвіднесеність? 

Якщо прийняти позицію, що обопільність співвіднесеного є необхідною 

складовою принципу подвійності, то у логіці висловлювань можна вияви-

ти співвіднесеність і, отже, обопільність між висловлюваннями, що пе-

ребувають у відношенні кон’юнкції та диз’юнкції. Обопільність співвідне-

сених об’єктів передбачає відношення тавтологічності: раб пана є тавтоло-

гічним пану раба, так само як і матір дочки є тавтологічною дочці матері.

У логіці висловлювань виявлено цілу низку тавтологій, але чи зав жди 

відношення тавтологічності супроводжене співвіднесністю та, отже, обо-

пільністю? Наведемо знамениті тавтології, які називають законом Ока-

ма — де Моргана:

¬ ( а & b ) ~ (¬ a v ¬ b)
¬ ( a v b ) ~ (¬ a & ¬ b )

Обопільність співвіднесених кон’юнкції та диз’юнкції висловлювань 

a та b визначають так: заперечення кон’юнкцій висловлювань ¬ ( а & b ) 

є еквівалентним диз’юнкції заперечень кожної з них зокрема (¬ a  v ¬ b) 

і, відповідно, навпаки: заперечення диз’юнкції висловлювань ¬ ( a v b ) є 

еквівалентним кон’юнкції заперечень (¬ a & ¬ b ). Тавтологія Окама — 

де Моргана є ілюстрацією співвіднесеності та подвійності диз’юнкції та 

кон’юнкції висловлювань a та b, не пов’язаних одне з одним за смислом, в 

абстрагованості від якості та кількості суджень, узятих для висловлювання, 

і виключно за однією логічною властивістю — бути істинним або хибним. 

Вимогу Аристотеля до обопільності — «зазначити обернено» — у тавтології 

Окама — де Моргана дотримано. Вимогу взаємозаміни у тавтології Ока-

ма — де Моргана за принципом подвійності, де висловлювання ¬ ( а & b ) 

можна замінити на (¬ a v ¬ b), а висловлювання ¬ ( a v b )  можна замінити 

на (¬ a & ¬ b ), так само дотримано. Отже, можна припустити, що під-

ставою принципу подвійності, віднесеного до тавтології Окама — де Мор-

гана, є експлікація відношення обопільності корелятивних одне щодо од-

ного табличних визначень кон’юнкції та диз’юнкції, в яких перебувають 

висловлювання a та b [Терентьева, 2009: с. 90—99]. Про «закон подвійнос-

ті» сто років тому писав Л.Кутюра, підкреслюючи, що «існує досконала 

симетрія між формулами, що стосуються множення, та формулами, що 

стосуються додавання. Від одних можна перейти до інших, замінюючи зна-

ки додавання знаками множення і навпаки, причому терміни мають бути 

замінені один одним... Важливо зауважити, що цей закон випливає із са-

мих визначень додавання та множення (формули яких є подвійно кореля-

тивними)» [Кутюра, 1909: с. 20—21].

Аристотель звертає увагу на спосіб існування співвіднесених: «Спів-

віднесені між собою (сторони), треба вважати, за природою існують разом, 

і у більшості випадків це істинно; справді, разом існують подвійне та по-
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ловина, і коли є половина, то є і подвійне; рівним чином коли є пан, то є і 

раб... далі, співвіднесені між собою (сторони) усуваються разом: адже якщо 

немає подвійного, то немає й половини, і якщо немає половини, то немає 

й подвійного... Проте не для всіх співвіднесених між собою (сторін), треба 

вважати, правильно, що вони за природою існують разом. Адже пізнаване, 

треба вважати, існує раніше, ніж знання» [Аристотель, 1978: 7b 15—20].

Справді, якщо такі логічні структури, як індукція та дедукція, пере-

бувають у відношенні подвійності та співвіднесеності одна з одною, то 

вони існують разом і, маючи свою специфіку, можуть бути досліджені та 

усунені тільки разом. Не можна усунути дедукцію, залишивши для діяль-

ності висновування виключно індукцію, що намагалися зробити індукти-

вісти. Природа висновування за індукцією як співвіднесеною з дедукцією 

не може бути роз’яснена у відриві від природи висновків за дедукцією, що 

з необхідністю призводить до «скандалу».

Істинність та хибність суджень як подвійних
та співвіднесених на логічному квадраті.
Атрибутивний колапс
Чи не є подвійними та співвіднесеними між собою 

такі логічні властивості суджень, як істинність та хибність? Відношення 

між загальними та частковими судженнями на логічному квадраті є таким, 

що відношення їх співвіднесеності та, отже, обопільності є наявним і ви-

являє себе в тому, що істина «низходить» від загального судження до част-

кового, і це є так само вірогідним, як і те, що хиба «підіймається» від част-

кового судження до загального. Невизначеним (ймовірнісним) залиша-

ється перенесення хибності від загального судження до часткового, так 

само невизначеним (ймовірнісним) залишається перенесення істинності 

від час ткового судження до загального. З хибності загального судження 

«Всі лебеді є білими» випливає тільки ймовірнісний висновок про хибність 

часткового судження «Деякі лебеді є білими», так само, як і з істинності 

часткового судження «Деякі лебеді є білими» випливає тільки ймовірніс-

ний висновок про істинність загального судження «Всі лебеді є білими». 

Цю співвіднесеність за властивостями істинності та хибності суджень на 

логічному квадраті можна оцінити у категоріях внутрішнього відношення 

або атрибутивного колапсу, якщо судження подати у вигляді атрибутивно 

єдиного: SaP, SeP, SiP, SoP. Співвіднесеність суджень в їхній атрибутивній 

формі за властивостями істинності та хибності на логічному квадраті (атри-

бутивному логічному квадраті) репрезентує атрибутивний колапс.

Проте слід врахувати й те, що на логічному квадраті можна виявити 

наявність реляційного колапсу, співвіднесеного та обопільного атрибутив-

ному колапсу. Для цього слід подати судження на логічному квадраті в їхній 
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реляційній формі. Для цього розглянемо співвіднесені на логічному ква-

драті судження з точки зору їхньої внутрішньої будови, тобто способу зв’яз ку 

суб’єкта та предиката, яку (будову) виразимо як (S)P, і якщо розподілений 

термін у судженні позначити як t, а нерозподілений термін позначити як а, 

то судження за способом розподіленості термінів можна позначити як A.(t)
a, I.(a)a, E.(t)t, O.(a)t. Отримуємо реляційний логічний квадрат, який пере-

буває у відношенні співвіднесеності з атрибутивним логічним квадратом.

Ознака «зазначене обернено» у співвіднесеного, виокремлена Ари сто-

телем, подібна до «принципу оберненості», тобто оберненості на 180 гра-

дусів та «супротивності», або протилежності рис в однакових позиціях. Ці 

два різновиди протилежності у традиційній китайській логіці (протологі-

ці) та методології (нумерології) охоплюють усі контрарні та контрадик-

торні відносини [Духовная культура Китая, 2006: с. 202].

Логічний квадрат як такий, що ілюструє співвіднесеність суджень, яв-

ляє собою квадрат співвіднесеного, що відрізняє таке розуміння співвід-

ношення суджень на логічному квадраті від квадрата опозиції.

Дослідимо на квадраті співвіднесеного такі аспекти співвіднесених 

індукції та дедукції, як обопільність, протилежність, «існування разом», 

віднесені до окремих аспектів процесу висновування, таких, як істинність 

або хибність, або до того, що не є ні істинним, ні хибним, а є якимсь до-

вільним. Для цього розглянемо відношення підпорядкування суджень на 

лівому (стверджувальному) та правому (заперечувальному) боках квадрата. 

Загальне судження підпорядковує часткове щодо істинності й підпоряд-

коване йому щодо хибності. Це означає, що з істинності загального су-

дження випливає істинність часткового судження — істина «низходить». 

Загальностверджувальне судження підпорядковує частковостверджуваль-

не судження за істинністю: T.SaP → T.SiP (на атрибутивномі логічному 

квадраті); T.(t)a → T.(a)a (на реляційному логічному квадраті). Загально-

заперечувальне судження підпорядковує частковозаперечувальне суджен-

ня за істинністю: T.SeP → T.SoP (на атрибутивному логічному квадраті); 

T.(t)t → T.(a)t (на реляційному логічному квадраті).

Для висновків від загального до часткового (дедуктивних) перене-

сення істинності від загального судження до часткового ілюструє спів-

відношення суджень на стверджувальній та заперечувальній сторонах 

квадрата.

Для висновків від часткового судження до загального (індуктивних) 

перенесення хибності від часткового судження до загального формально 

можна виразити так: F.SiP → F.SaP (на атрибутивному логічному квадраті); 

F.(a)a → F.(t)a (на реляційному логічному квадраті).

Вірогідність перенесення істинності від загального судження до част-

кового співвіднесена з вірогідністю перенесення хибності від часткового 
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судження до загального. Тут виявляється ознака «зазначено обернено», 

яку Аристотель відносить до категорії співвіднесеного.

Невірогідність перенесення хибності від загального судження до част-

кового (хибність не «низходить» від загального судження до часткового) 

співвіднесена з вірогідністю перенесення хибності від часткового суджен-

ня до загального (хибність «підіймається» від часткового судження до 

загального). Тут виявляється ознака «зазначено обернено», або ознака 

«оберненості», віднесена до істинності та хибності, яку Аристотель відно-

сить до категорії співвіднесеного. Отже, можна на логічному квадраті спів-

віднесеного припустити не тільки співвіднесеність дедуктивних та індук-

тивних висновків, але й співвіднесеність істинності та хибності і, отже, 

їхньої обопільності, протилежності, існування разом і наявності у них 

озна ки «зазначено обернено».

Умовисновок від загального судження до часткового можна позначити 

як (t → a), якщо мати на увазі відношення за істинністю, яка «низходить» 

від загального судження до часткового, і врахувати те, що суб’єкт загаль-

ного судження розподілений у загальному судженні і не розподілений у 

частковому, а предикати у стверджувальних судженнях рівно не розподі-

лені, а у заперечувальних судженнях предикати рівно розподілені, то фор-

мула (t → a) позначає зміну розподіленості термінів суб’єктів при умовис-

новку від істинності загального судження до істинності часткового. Рух 

думки від істинності часткового судження до істинності загального, по -

з начений формулою (a → t), є неможливим, оскільки «відношення (t → a) 

є внутрішнім для t, a. Зворотне відношення (a → t) також є можливим, але 

воно не є внутрішнім для t, a» [Уёмов, 1978: с. 73].

На наш погляд, зворотне відношення (a → t) є можливим і воно є вну-

трішнім для t, a, якщо розглядати умовисновок за хибністю від частко-

вого судження до загального. Отже, характер відношення між об’єктами t, 
a буде внутрішнім за формулою (t → a) за істинністю і буде внутрішнім зво-

ротне відношення (a → t), але за хибністю. Формально у наведених форму-

лах антецедент та консеквент міняються місцями, що є ознакою обопіль-

ності імплікативного зв’язку між визначеним та невизначеним об’єктами.

Тоді подвійність та обопільність істинності та хибності суджень при 

рухові думки від загального судження до часткового і від часткового су-

дження до загального можна виразити так: вірогідно, що з істинності за-

гального судження випливає істинність підпорядкованого йому часткового 

судження і з хибності підпорядкованого часткового судження випливає 

хибність загального судження, що його підпорядковує. Рівною мірою неві-

рогідним є умовисновок від хибності загального судження до хибності під-

порядкованого часткового і від істинності часткового судження до істин-

ності загального судження, що його підпорядковує.
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«Скандал», віднесений до індукції, в якій загальне судження немож-

ливо обґрунтувати частковим, можна рівною мірою віднести й до дедукції, 

в якій хибність часткового судження неможливо обґрунтувати хибністю 

загального.

Таким чином, вірогідність перенесення істинності в імплікації (t → a) 

є еквівалентною перенесенню хибності в імплікації (a → t), що є обопіль-

ним з невірогідністю перенесення хибності в імплікації (t → a), яка є екві-

валентною перенесенню істинності в імплікації (a → t).

Істина «низходить» в (t → a), що є еквівалентним тому, що хибність 

«підіймається» у (a → t).

Вірогідність {(t)T → (a)T} ~ {(a)F → (t)F} є обопільною невірогідності 

{(t)F → (a)} ~ {(a)T → (t)}.

Якщо висновки за дедукцією як вірогідні позначити як {(t)T → (a)T}, 

тобто рух думки йде від істинності загального судження до істинності част-

кового, то так само вірогідними будуть висновки за індукцією, де рух думки 

йде від хибності часткового судження до хибності загального, позначеного 

як {(a)F → (t)F}.

Якщо ймовірнісні висновки за дедукцією позначити як {(t)F → (a)}, 

де рух думки йде від хибності загального судження до невизначеності зна-

чення хибності часткового судження, то так само ймовірнісними будуть 

висновки за індукцією, позначені як {(a)T → (t)}, де рух думки йде від іс-

тинності часткового судження до невизначеності значення істинності 

загального судження. «Скандал» в індукції, пов’язаний з невизначеністю 

значення перенесення істинності з часткового судження на загальне, так 

само правомірний, як і «скандал» у дедукції, пов’язаний з перенесенням 

значення хибності із загального судження на часткове. Обидва «скан да-

ли» є обопільними, тобто перебувають у відношенні співвіднесеності 

один з одним.

Дедукція та індукція 
у подвійному системному моделюванні
Аристотелю притаманний подвійний підхід до ро-

зуміння сутності як дедукції у формі силогізму, так і індукції та індуктив-

ного силогізму. Подвійне розуміння категоричного силогізму виявляється 

в тому, що у першій книзі «Першої Аналітики» силогізм потлумачено як 

зв’язок термінів засновків, у другій книзі «Першої Аналітики» силогізм 

досліджено як зв’язок суджень засновків та висновку. Подвійне розуміння 

індукції та дедукції (як зв’язку термінів) виявляється в тому, що Аристо-

тель уводить два розуміння силогізму: для дедукції — «силогізм через се-

редній термін», для індукції — «силогізм через індукцію». Аристотель пише: 

«Так ось, висновування та умовисновок шляхом висновування — це ви-
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сновок від одного крайнього терміна через інший до середнього» [Арис-

тотель, 1978: 68b 15]. Тут індуктивний силогізм розуміється як зв’язок тер-

мінів. Для дедуктивного силогізму зв’язок термінів Аристотель визначає 

так: «Отже, якщо три терміни так співвіднесені між собою, що останній 

тер мін цілком міститься у середньому, а середній цілком міститься у пер-

шому або зовсім не міститься у ньому, то для цих крайніх термінів з не-

обхідністю є досконалий силогізм» [Аристотель, 1978: 25b, 30—33].

Структуру як індуктивного, так і дедуктивного силогізму тут розгля-

дають як зв’язок термінів. Перестановка термінів у структурі простого 

категоричного силогізму призводить до відмінності його фіґур. Пере ста-

новка третього та середнього термінів (останній в індуктивному висновку 

виконує функцію більшого крайнього терміна) призводить до розрізнен-

ня дедуктивного та індуктивного силогізмів.

Подвійність та співвіднесеність, які характеризують співвідношення 

дедутивного та індуктивного силогізмів, можуть бути експліковані в кате-

горіях параметричної загальної теорії систем, в якій запропоновано ідею 

подвійного системного моделювання [Уёмов, 2000; Уйомов, Сараєва, Цоф-

нас, 2001]. Ідея подвійного системного моделювання, яку розвивають у па-

раметричній загальній теорії систем, може бути уточнена в Аристотелевих 

категоріях співвіднесеного та, отже, обопільного.

Категорійною підставою подвійного системного моделювання є кате-

горії, які є базовими для параметричної загальної теорії систем, — це ка-

тегорії «річ», «властивість» та «відношення» [Уёмов, 1963: с. 171—174].

У визначеннях категорій «річ», «властивість», «відношення» А. Уйомов 

виокремлює дві пари подвійних понять: 1) «властивість» та «відношення»; 

2) «властивість» та «річ» [Уёмов, 1963: с. 172]. Принцип подвійності знахо-

дить своє місце у філософських категоріях «річ», «властивість» та «відношен-

ня» і, як вважає А.Уйомов, «природно очікувати, що ця подвійність збереже-

ться в усіх положеннях, що спираються на ці визначення» [Уёмов, 1963: с. 172].

Подвійність зберігається у двох визначеннях поняття системи у пара-

метричній загальній теорії систем, де запропоновано визначення системи з 

атрибутивним концептом та реляційною структурою і визначення системи 

з реляційним концептом та атрибутивною структурою. «Обидва визначен-

ня є подвійними одне щодо одного стосовно перетворення «властивість — 

відношення» [Уёмов, 2000: с. 64].

Концепт, структура і субстрат — це системні дескриптори, які являють 

собою «окремі аспекти системного уявлення предметів, такі, що концепт 

системи виражає певний тип розуміння системи, його позначають сим-

волом t. Концепт атрибутивний постає як системотвірна властивість, якій 

мають відповідати відношення в системі» [Уёмов, 2000: с. 63]. Атрибу-

тив ний концепт позначають символом Р. Відношення, якому відповідає 
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ат рибутивний концепт, називають реляційною структурою. Концепт ре-

ляційний постає як системотвірне відношення, якому мають відповідати 

властивості в системі. Реляційний концепт позначають символом R. Влас-

тивості, які відповідають реляційному концепту, називають атрибутивною 

структурою. Обидві структури реалізуються на субстраті системи.

Системну модель з атрибутивним концептом та реляційною структу-

рою визначають так: «Будь-який об’єкт є системою за визначенням, якщо 

у цьому об’єкті реалізується яке-небудь відношення, яке має певну влас-

тивість» [Уйомов, Сараєва, Цофнас, 2001: с. 37]. Формально: 

(m)Syst = df ([R(*m)]); (IA)Syst = df ([a(*IA)])t.

Системну модель з реляційним концептом та атрибутивною струк-

турою визначають так: «Будь-який об’єкт є системою за визначенням, 

якщо у цьому об’єкті реалізуються які-небудь властивості, що перебувають 

у заздалегідь заданому відношенні» [Уйомов, Сараєва, Цофнас, 2001: с. 42]. 

Формально: 

(m)Syst = df R([(m*)P]); (IA)Syst = df t([(IA*)a]).

Подвійне системне моделювання означає, що будь-який об’єкт мо же 

бути поданий у вигляді двох подвійних одна щодо одної системних моде-

лей — системної моделі з атрибутивним концептом та реляційною структу-

рою і системної моделі з реляційним концептом та атрибутивною структурою.

Подвійне системне моделювання такої логічної форми, як силогізм, 

який репрезентує структуру дедуктивного мислення, і подвійне системне 

моделювання індуктивних арґументів, розрізнюваних за повною або непо-

вною індукцією, формує новий погляд на природу аналізованих типів ви-

сновування. Обидві системні моделі, перебуваючи у відношенні подвій-

ності, забезпечують повне системне уявлення будь-якого об’єкта. Таким 

об’єктом є співвіднесені і, отже, обопільні між собою індукція та дедукція, 

подані у вигляді подвійного системного моделювання.

Силогізм як зв’язок термінів можна виразити, використовуючи визна-

чення системи з атрибутивним концептом та реляційною структурою. 

Терміни силогізму являють собою субстрат системної моделі силогізму 

(m), відношення між термінами, позначене R(*m), являє собою реляційну 

структуру системної моделі силогізму [Терентьева, 2008: с. 107—122].

Силогізм як зв’язок суджень можна виразити, використовуючи ви-

значення системи з реляційним концептом та атрибутивною структурою. 

Повний системний опис силогізму досяжний у подвійному системному 

моделюванні, причому субстрат, на якому реалізується реляційна струк-

тура, — це терміни силогізму, а субстрат, на якому реалізується атрибутив-

на структура, — це судження засновків та висновку.

У відношенні співвіднесеності (обопільності) у подвійному системно-

му моделюванні перебувають і дескриптори системних моделей: концепт, 
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структура і субстрат — системна модель з атрибутивним концептом та ре-

ляційною структурою співвіднесена із системною моделлю з реляційним 

концептом та атрибутивною структурою. Бачення субстрата у подвійному 

системному моделюванні змінюється: у системній моделі з реляційною 

структурою — це терміни силогізму, а у системній моделі з атрибутивною 

структурою — це судження засновків і висновку.

Отже, у відношенні співвіднесеності (обопільності) перебувають: тер-

міни та засновки силогізму, реляційна та атрибутивна структури. Терміни 

у реляційній структурі перебувають у внутрішньому відношенні один щодо 

одного (реляційний колапс), перестановка термінів у силогізмі веде до зміни 

фіґур. Реляційну структуру регулюють правила термінів силогізму. Заснов-

ки в атрибутивній структурі силогізму перебувають у внутрішньому від-

ношенні один щодо одного і мають властивості, регульовані загальними 

правилами засновків та особливими правилами фіґур. Назвемо цей стан 

внутрішньої зв’язності якості та кількості засновків по кожній фіґурі ат-

рибутивним колапсом, який регулюють особливі правила фіґур. Поєднання 

якості та кількості суджень засновків та висновку по кожній фіґурі є вну-

трішнім відношенням, яке розділяє фіґури в силогізмі, поданому систем-

ною моделлю з реляційним концептом та атрибутивною структурою.

Введемо принцип співвіднесеності для подвійних системних описів. Це 

означає, що подані у подвійному системному моделюванні об’єкти екс плі-

ковані стосовно не тільки подвійності, але й співвіднесеності один  що до 

одного, що забезпечує повноту та обопільність подвійного системного опису.

До пари співвіднесених об’єктів належать індукція та дедукція, ос кільки 

своє значення та смисл вони отримують одна від одної. Співвідне сене — не 

просто відношення між об’єктами, а таке відношення, яке робить об’єкт 

тим, яким він виявляє себе у цьому відношенні до чогось ін шого. Аристотель 

підкреслює: «проте перебувати у відношенні до чого-небудь — це не те саме, 

що бути по самій суті співвіднесеним з іншим» [Аристотель, 1978: 8а 33— 5].

Індуктивний та дедуктивний умовисновки не тільки можна виразити в 

категоріях подвійного системного моделювання, вони перебувають у від-

ношенні співвіднесеності та обопільності один щодо одного.
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