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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Аналітична філософія 

стала сьогодні невід’ємною складовою західної інтелектуальної культури, 
притому залишаючись уже понад століття одним з провідних напрямів 
світової філософської думки. Її основні принципи, сформульовані у працях 
Ґ. Фреґе, Дж. Е. Мура, Б. Рассела, Л. Вітґенштайна, Р. Карнапа, згодом 
доповнили й розвинули Дж. Остін, Ґ. Райл, Г. П. Ґрайс, В. В. О. Куайн, 
Д. Девідсон, М. Дамміт. Завдяки їхнім науковим розвідкам аналітичну 
філософію почали тлумачити як дослідження співвідношення мислення та 
реальності через призму логіко-семантичного аналізу мови. Однак такий 
аналіз без урахування прагматики мови був обмежений у виражальних 
засобах і теоретико-практичних результатах. Тому науковці дедалі більше 
зацікавлювалися вивченням особливостей природної мови, її прагматичним 
аспектом. У зв’язку з цим постало питання осмислення свідомості як 
передумови мовленнєвої комунікації та мови як такої. Темі свідомості, 
зважаючи й на проблему штучного інтелекту, нині приділяють значну увагу 
провідні світові філософи-аналітики, зокрема Дж. Серль, Д. Деннет, 
Д. Чалмерс, Т. Наґель, Ф. Джексон, К. Франкіш. Їхні праці опублікували 
найпрестижніші видавництва і часописи, ідеї отримали значний науково-
філософський резонанс, а творчі здобутки відзначені низкою знакових 
премій і нагород. 

Дотримуючись вимог логічної точності й аргументованості думки і 
зважаючи на результати лінгвістики (зокрема когнітивної), математичної та 
філософської логіки, природничої науки, представники аналітичної філософії в 
осмисленні феноменів мови й свідомості детально розвинули як традиційні 
філософські проблеми смислу, значення, референції, істини, інтенціональності, 
розуміння, свободи волі, так і зосередили увагу на вивченні нових – кваліа, 
філософських зомбі, мові думки, самості, штучній особистості тощо. У наш час 
ці теми є визначальними для науково-аналітичного філософування. Проте, 
враховуючи їхнє різноманіття, плюралізм концептуальних підходів і 
методологій, запропонувати цілісний виклад основ сучасної аналітичної 
філософії – непросте завдання. Тому в цьому дослідженні запропоновано 
лише авторську прагматико-когнітивну інтерпретацію розвитку ідей 
представників сучасної аналітичної філософії й у зв’язку з цим зосереджено 
увагу на науковій проблемі переходу від прагматики мови до концептуалізації 
свідомості, що сьогодні в історико-філософській площині залишена 
відкритою для дискусії. Окрім того, важливо зважати й на інші тенденції в її 
поступі (метафізичні, гуманітарно-культурологічні) й загалом ширший 
філософський контекст, в якому зіставлені особливості аналітичного і 
неаналітичного філософування й виявлено перспективи та можливості для 
взаємодії між ними. 
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Пропоноване дослідження особливо актуальне в контексті пошуку 
нових напрямів розвитку української філософської думки, в якій з огляду на 
культурно-історичні й соціально-політичні обставини явно недостатньо 
використовували аналітичну методологію. Критична історико-філософська 
рефлексія над основними проблемами сучасної аналітичної філософії, 
безперечно, сприятиме пошуку способів затребуваності української 
філософської думки у світовому філософському процесі, зважаючи на вимоги 
часу й цивілізаційні запити. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри 
теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана 
Франка “Українська культура: виклики сучасності” (номер державної 
реєстрації – 0116U001701), а також становить складову частину наукових 
досліджень кафедри філософії, які відбуваються за темою “Філософські 
парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина ХХ – 
початок ХХІ століть” (номер державної реєстрації – 0115U003722). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – історико-
філософська реконструкція концептуальних витоків, специфіки й 
визначальних тенденцій розвитку сучасної аналітичної філософії через 
призму її прагматико-когнітивної інтерпретації. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– визначити передумови прагматичного повороту в аналітичній 

філософії; 
– установити чинники, що зумовили кризу традиційних концепцій мови 

(логічного атомізму, логічного аналізу мови) в аналітичній філософії; 
– уточнити понятійний апарат сучасної аналітичній філософії після 

прагматичного повороту, окреслений концептами референції, смислу, 
значення, істини; 

– з’ясувати, чому після прагматичного повороту відбувся занепад 
інтересу до мовної проблематики, а зацікавлення проблематикою філософії 
свідомості навпаки – зросло; 

– проаналізувати когнітивні аспекти філософії штучного інтелекту як 
напряму аналітичної філософії свідомості; 

– дослідити, як під впливом розвитку науки (лінгвістики, теорії 
штучного інтелекту, нейробіології, інформаційних технологій) змінюється 
тематика зацікавлень в аналітичній філософії й відбувається внутрішня 
трансформація її сутнісного ядра; 

– охарактеризувати основні недоліки аналітичної методології 
дослідження і можливості її взаємодії з методологією герменевтики, 
феноменології, постмодернізму; 

– окреслити напрями й перспективи розвитку аналітичної філософії як у 
західній філософії загалом, так і в Україні зокрема. 
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Об’єкт дослідження – сучасна аналітична філософія. 
Предмет дослідження – прагматичні й когнітивні аспекти розвитку 

сучасної аналітичної філософії. 
Методи дослідження ґрунтовані на принципах об’єктивності, 

історизму, системності, цілісності й критичності. Дослідження проведене на 
емпіричному і теоретичному рівнях. На першому з них (емпіричному) 
важливо було зібрати, описати й систематизувати ключові ідеї та міркування 
філософів-аналітиків, викладені в їхніх наукових розвідках. Оскільки 
більшість з них досі не перекладена, то в процесі перекладацької роботи у 
постійних дискусіях із фахівцями віднайдено українські аналоги відповідних, 
переважно англомовних, термінів задля формування української термінології 
філософського перекладу. На другому рівні (теоретичному) використано 
загальнонаукові (дедукції, індукції й аналогії) та філософські (герменевтики, 
інтерпретації, категоріального і компаративного аналізу, логічного й 
лінгвістичного аналізу, мисленнєвого експерименту) методи пізнання. За 
допомогою загальнонаукових методів пізнання проведено послідовну 
історико-філософську реконструкцію ідей сучасних філософів-аналітиків. 
Використовуючи філософські методи пізнання, вдалося більш цілісно, 
системно і ґрунтовно осмислити предмет дослідження. Унаслідок 
послуговування методом герменевтики в процесі інтерпретації змісту джерел, 
що визначили предмет дослідження, враховано їхні соціокультурні, історичні 
передумови та науковий контекст. Використовуючи метод інтерпретації для 
встановлення змісту тих чи інших концептів і теорій, детально розглянуто 
вагомий аспект сучасної аналітичної філософії – прагматико-когнітивний – як 
визначальний у її становленні й розвитку. За допомогою методу 
категоріального аналізу з’ясовано сутнісне значення ключових категорій 
прагматико-когнітивного дискурсу – істини, смислу, значення, референції, 
правил, а також ментального, розуміння, кваліа, мови думки, самості, штучної 
особистості тощо. Компаративний аналіз дав змогу зіставити не лише 
міркування філософів-аналітиків, а й визначити, як вони співвідносяться з 
ідеями представників інших філософських напрямів – зокрема 
феноменологічними, герменевтичними й постмодерністськими. Застосування 
методу логічного аналізу сприяло проведенню чіткого, послідовного, 
формально вивіреного дослідження, а методу лінгвістичного аналізу – 
контекстуальному уточненню значення відповідних понять і висловлювань. 
Зрештою, скориставшись методом мисленнєвого експерименту, можна було як 
критично розглянути думки філософів-аналітиків, так і обґрунтовувати власні. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що: 
Вперше: 
– запропоновано прагматико-когнітивну інтерпретацію сучасної 

аналітичної філософії як ключову для розуміння еволюції цього напряму 
філософської думки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Авторську 
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концепцію ґрунтовано на аналізі передумов, характерних особливостей, 
ключових тенденцій розвитку сучасної аналітичної філософії та зіставленні її 
ідей з ідеями феноменології, герменевтики, постмодернізму; 

– доведено, що процес становлення і розвитку сучасної аналітичної 
проблематики в історії філософії доцільно розглядати як перехід від 
дослідження прагматики мови до вивчення свідомості, що втілено у 
численних спробах її концептуалізації. Причиною такого переходу стала 
прагматизація мови, унаслідок чого виникла потреба дослідити передумови 
процесу осмислення дійсності, вираженого через мову; 

– сформульовано власні способи вирішення низки важливих для 
аналітико-філософського дискурсу проблем – визначення сучасної 
аналітичної філософії, її періодизації та класифікації основних концепцій, 
парадоксу скептика, проблем індивідуальної мови, існування кваліа, 
аргументу від логічної можливості філософських зомбі, детермінізму 
(формального) на ментальному рівні. Наголошено на тому, що однією з 
передумов раціонального філософування є апелювання до результатів науки, 
без наявності яких теоретично виправданою у науково-філософській площині 
буде скептична позиція; 

– визначено на підставі системного дослідження ключових понять 
аналітико-філософського дискурсу (зокрема, істини, референції, смислу і 
значення) зміст концепту прагматичного повороту в аналітичній філософії в 
єдності його причин і наслідків. Цей поворот спричинений кризою 
формалістського підходу до мови, що ґрунтований лише на вивченні 
функціонування її синтаксичних та семантичних аспектів, критикою 
виражальних можливостей ідеальної мови і відповідно вивченням природної 
мови, нововведеннями і відкриттями у логіці й лінгвістиці. Завдяки цьому 
повороту ідеї прагматики – зв’язку між мовою і її користувачем (його 
намірами, переконаннями, фондом знань, контекстом ситуації) – стали 
невід’ємною складовою аналітичних досліджень й сприяли зацікавленню 
екстралінгвістичними чинниками функціонування мови – як-от 
соціокультурними феноменами і сферою ментального; 

– установлено, зважаючи на психофізичні, лінгво-когнітивні, 
онтологічні і логічні аспекти досліджень свідомості, специфіку когнітивного 
повороту в аналітичній філософії, який, з одного боку, зумовлений занепадом 
ідей лінгвістичної філософії, що значною мірою вичерпала свій творчий 
потенціал, а з іншого – розвитком природничої науки (експериментальної 
психології, комп’ютерних наук, нейронауки). Наслідком когнітивного 
повороту стало концептуалізоване дослідження свідомості через призму 
вирішення mind-body problem, тобто проблеми співвідношення ментального 
та фізичного; 

– виокремлено у контексті проблематики аналітичної філософії 
свідомості когнітивні аспекти філософії штучного інтелекту, зокрема процес 
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символьного вираження смислів, репрезентацію феномену розуміння на 
штучних носіях та їхню спроможність бути аналогами людської особистості, 
що, зі свого боку, посилює увагу до етичної проблематики як невід’ємної 
складової аналітико-філософських досліджень; 

– констатовано формування стійкої тенденції внутрішньої 
трансформації аналітичної філософії надалі, у зв’язку з чим значно більше 
ідей аналітичної філософії набуватиме гуманітарно-культурологічного 
спрямування; відтак аналітичний метод зазнаватиме соціально-
антропологічних, морально-політичних, етичних, релігійно-метафізичних та 
історичних редескрипцій, що сприятиме його зближенню з методологією 
континентальної філософії. 

Отримали подальший розвиток: 
– дослідження у царині аналітичної метафізики, підґрунтя яких 

окреслене методологією неопрагматизму, внаслідок чого логічний і 
лінгвістичний аналіз застосували й у процесі вивчення концептуальних 
структур нашої мови, її передумов і виражальних можливостей; 

– обґрунтування детермінованості змін сутнісного ядра сучасної 
аналітичної філософії перманентним розвитком наукової теорії, через призму 
якої відбувається аналітико-філософське осмислення найактуальнішої 
теоретико-світоглядної проблематики сьогодення; 

– дистинкції мовного і позамовного, семантичного і прагматичного, 
смислу і значення, ментального і фізичного, редукціонізму і 
антиредукціонізму, комп’ютаціоналізму і коннективізму; 

– плюралістичний підхід до розуміння суті сучасної аналітичної 
філософії. Згідно з ним сучасну аналітичну філософію визначено як 
поствітґенштайніанську, постлінгвістичну, неформалістсько-аналітичну і 
прагматико-когнітивну; 

– міркування про необхідність залучення ідей аналітичної філософії у 
контекст української філософської думки. Констатовано, що для цього наявне 
чітке теоретичне підґрунтя, визначене раціоналістичною традицією 
української філософії, до представників якої, зокрема, треба зарахувати 
членів т. зв. українського крила Львівсько-Варшавської логіко-філософської 
школи й українських мислителів, що у 60–80-х роках ХХ ст. розвивали ідеї 
логіки і методології науки. 

Поглиблено: 
– розуміння суті понять істини, смислу, значення, референції, зважаючи 

на прагматичний поворот в аналітичних дослідженнях, а також 
інтенціональності, кваліа, філософських зомбі, мови думки, розуміння, самості, 
штучної особистості й свободи волі у контексті когнітивного повороту, що 
відбувся в аналітичній філософії; 

– зв’язок між ідеями континентальної й аналітичної філософії. 
З’ясовано, що подібного роду розподіл є умовним, а між аналітичною 
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філософією й іншими напрямами філософської думки – феноменологією, 
герменевтикою, постмодернізмом – можливий діалог і порозуміння; 

– аналіз проблем соціокультурного й етичного характеру, які виникають 
в аналітичній філософії у зв’язку з розвитком проблематики філософії 
штучного інтелекту й розширенням предмета аналітичних досліджень. 

Практичне значення отриманих результатів. Це дослідження 
детально висвітлює актуальну філософсько-аналітичну проблематику, 
виформовує усталені в західному світі методологічні стандарти 
філософування у контексті української філософської думки, що відкриває 
перед нею нові перспективи розвитку, з огляду на проблемне поле питань 
“мейнстриму” світової філософії. У процесі дослідження розроблено 
прагматико-когнітивний підхід до інтерпретації доробку філософів-
аналітиків, поглиблено й розширено науково обґрунтовані знання з 
епістемологічної, логічної та етичної проблематики як ключових для 
розуміння суті аналітичної філософії. 

Матеріали дисертації можна використовувати для підготування 
лекційних курсів з історії філософії, аналітичної філософії, логічної 
прагматики, загального мовознавства, філософської логіки, філософії 
свідомості, філософії штучного інтелекту, історії та методології науки тощо. 

Репрезентовані в дисертації дослідницькі матеріали автор застосовував 
у практичній викладацькій діяльності під час читання навчальних курсів 
“Філософія”, “Логіка”, “Історія філософії” та спецкурсу “Логіко-семантична 
проблематика в аналітичній філософії” (для студентів філософського 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), а 
також у процесі роботи над відповідними навчальними посібниками з 
філософії та логіки. 

Особистий внесок здобувача полягає в історико-філософській 
реконструкції і концептуальній систематизації основних ідей сучасної 
аналітичної філософії, встановленні їхніх передумов, особливостей та 
перспектив розвитку, зіставленні з ідеями інших напрямів філософської 
думки, зважаючи, зокрема, й на здобуток українських мислителів. Висновки 
та положення наукової новизни дисертації отримані автором у процесі 
самостійного дослідження. Для аргументації власної авторської позиції 
використано не перекладені раніше (переважно англомовні) монографії і 
статті філософів-аналітиків та інші дослідницькі матеріали, на які здійснено 
відповідні покликання. Матеріали кандидатської дисертації на тему “Логіко-
семантичні концепції мови в аналітичній філософії” (спеціальність 09.00.05 – 
історія філософії), захищеної у 2010 р., застосовано у переосмисленій формі в 
історико-оглядовій частині першого розділу на 10 %. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 
обговорені на науково-теоретичних семінарах кафедри теорії та історії 
культури, кафедри філософії і кафедри історії філософії Львівського 
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національного університету імені Івана Франка, міжнародних і 
всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: “Дні науки філософського 
факультету – 2011” (Київ, 20–21 квіт. 2011 р.); “XXIV Читання, присвячені 
пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи 
К. Твардовського” (Львів, 10–11 лют. 2012 р.); “Дні науки філософського 
факультету – 2012” (Київ, 18–19 квіт. 2012 р.); “Дні науки філософського 
факультету – 2013” (Київ, 16–17 квіт. 2013 р.); “XXV Читання, присвячені 75-
ій річниці з дня смерті засновника Львівсько-Варшавської філософської 
школи К. Твардовського” (Львів, 11–12 лют. 2013 р.); “XXVІ Читання, 
присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи 
К. Твардовського”, (Львів, 10–11 лют. 2014 р.); “Прагматика наративу: 
когнітивно-поетологічні аспекти” (Тернопіль, 29–30 квіт. 2014 р.); “Дні науки 
філософського факультету – 2014” (Київ, 15–16 квіт. 2014 р.); “Актуальні 
питання сучасної науки: філософські науки” (Львів, 16–17 жовт. 2015 р.); 
“Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації” 
(Дніпропетровськ, 4–5 груд. 2015 р.); “XXVIII-мі Читання, присвячені пам’яті 
засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казимира 
Твардовського” (Львів, 11–12 лют. 2016 р.); “Дні науки філософського 
факультету – 2016” (Київ, 20–21 квіт. 2016 р.); “Філософія діалогу й 
порозуміння в побудові європейської і світової спільнот” (Львів, 22–24 черв. 
2016 р.); “ХХІХ-ті Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-
Варшавської філософської школи Казимира Твардовського” (Львів, 10–11 
лют. 2017 року), “Дні науки філософського факультету – 2017” (Київ, 25–26 
квіт. 2017 р.). 

Публікації. Результати проведеного дослідження опубліковані в 
одноосібних монографіях “Сучасна аналітична філософія: від прагматики 
мови до концептуалізації свідомості” (Львів, 2017), “Аналітична філософія” 
(Львів, 2013), збірках перекладів “Антологія сучасної аналітичної філософії, 
або жук залишає коробку” (Львів, 2014), “Антологія сучасної філософії науки, 
або усмішка ASIMO” (Львів, 2017), 25 статтях у фахових виданнях з 
філософії, з них 4 – у закордонних наукових періодичних виданнях і 3 – у 
вітчизняних наукових виданнях, внесених до міжнародних наукометричних 
баз; 2 – англійською мовою; 3 – інших наукових виданнях та 15 тезах, 
надрукованих у збірках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена метою 
та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 
(кожен з них містить підрозділи), висновків до кожного розділу, загальних 
висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 453 
сторінки, з них 383 сторінки основного тексту. Список використаних джерел 
складається з 557 найменувань, з яких 368 – англійською, німецькою чи 
польською мовами. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, означено 

наукову проблему, установлено зв’язок роботи з науковими програмами 
планами, темами; визначена мета, об’єкт, предмет, методи дослідження; 
сформульовано положення наукової новизни, що винесені на захист, 
визначено практичне значення отриманих результатів; наведено інформацію 
про особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, 
публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі “Генеза ідей сучасної аналітичної філософії” 
передусім визначено зміст ключових понять, винесених у назву дисертації, 
проаналізовано теоретико-методологічне підґрунтя дослідження, простежено, 
яких трансформацій зазнали предмет і методологія аналітичних досліджень, 
що зумовило кризу формалістського підходу до мови, і те, як вплинули ідеї 
“пізнього” Л. Вітґенштайна на становлення прагматичного повороту в 
аналітичній філософії. 

У підрозділі 1.1. “Визначення понять: вступні зауваги” наголошено, 
що специфіка аналітичної філософії зумовлена застосуванням логіко-
семантичної та лінгво-прагматичної методології у процесі аналізу 
філософських проблем. За допомогою плюралістичного підходу сучасну 
аналітичну філософію визначено як: 1) поствітґенштайніанську філософію; 
2) постлінгвістичну філософію; 3) неформалістсько-аналітичну філософію; 
4) прагматико-когнітивну філософію. Наведені визначення засвідчують, що 
сучасних рис аналітична філософія стала набувати у другій половині ХХ ст., 
коли внаслідок зацікавлення прагматикою мови відбувся поступовий перехід 
до вивчення її когнітивних передумов. 

Інтерпретацію ідей аналітичної філософії (тобто сукупність 
обґрунтовано наданих їм смислів) здійснено у прагматико-когнітивній 
площині, щоб продемонструвати взаємозумовленість і взаємозалежність 
прагматичного (відношення між мовою та її користувачем) і когнітивного 
(мовного вираження ментального) як таких, адже, з одного боку, 
функціонування мови зумовлене наявністю свідомості, а з іншого – думки 
потребують мовного опредметнення. 

У підрозділі 1.2. “Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження” 
під час розкриття змісту обраної теми, увагу було зосереджено і на працях 
провідних мислителів-аналітиків, і на результатах критичних досліджень. З-
поміж ключових праць мислителів-аналітиків, в яких найґрунтовніше 
розвинуто досліджувану в дисертації проблематику, виокремлено праці, 
присвячені різним аспектам прагматичного аналізу мови, як-от “Філософські 
дослідження” Л. Вітґенштайна, “Значення слова” Дж. Остіна, “Значення” 
Г. П. Ґрайса, “Слово й об’єкт” В. В. О. Куайна, “Значення і референція” 
Г. Патнема, “Тотожність і необхідність” С. Кріпке, “Скептицизм, правила, 
мова” Ґ. П. Бейкера і П. М. С. Гакера; когнітивній проблематиці – “Поняття 
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свідомості” Г. Райла, “На що схоже бути кажаном?” Т. Наґеля, “Розуми, 
мозки і програми” та “Природу інтенціональних станів” Дж. Серля, 
“Епіфеноменальні кваліа” Ф Джексона, “Пояснену свідомість” Д. Деннета, 
“Свідомий розум: у пошуках фундаментальної теорії” Д. Чалмерса й 
“Аргумент антизомбі” К. Франкіша. Окремо згадані дослідження розглядають 
проблематику теорії штучного інтелекту – “Обчислювальні машини й 
інтелект” А. Тюрінґа, “Чого не можуть обчислювальні машини: критика 
штучного розуму” Г. Дрейфуса, “Дружній штучний інтелект” Е. Юдковського. 
Названі дослідження, в яких здійснено спробу поєднати аналітичну 
методологію з методологією інших напрямів філософської думки, зокрема 
праці “Трансформація філософії” К.-О. Апеля, “Теорія комунікативної дії” 
Ю. Габермаса, “Філософія і дзеркало природи” та “Випадковість, іронія і 
солідарність” Р. Рорті. Зміст цих праць проаналізовано в тексті дисертації. 

Зауважено, що охарактеризований у дисертації філософський доробок 
мислителів-аналітиків у прагматико-когнітивній площині значною мірою 
визначений напрацюваннями мислителів з Кембриджського університету – 
Б. Рассела і особливо Л. Вітґенштайна, ідеї якого надихали як сучасників 
(зокрема членів Віденського гуртка – Р. Карнапа, К. Гемпеля, Г. Фейґла) чи 
його безпосередніх учнів (Н. Малкольма, Ґ. Енскомб), так і багатьох 
філософів-аналітиків надалі – наприклад, Дж. Серля, П. М. С. Гакера, 
Ґ. П. Бейкера, С. Кріпке, Р. Рорті; Оксфордського університету (Г. Райл, 
Дж. Остін і П. Стросон); Гарвардського університету, де працював 
В. В. О. Куайн, філософські ідеї якого розвинули молодші співвітчизники 
Д. Девідсон, Д. Деннет, Д. К. Льюїс, Г. Патнем, Р. Рорті та ін.; Нью-Йоркського 
університету (Н. Блок, Д. Чалмерс, Г. Філд, П. Горвіч, С. Шиффер, К. Райт, 
Т. Наґель); школи Австралійського матеріалізму (Дж. Дж. Смарт, 
Дж. Андерсон, Д. Армстронґ); Скандинавської школи, або ж Фінської 
аналітичної школи (Ґ. Г. фон Вріґт, Я. Хінтікка); Львівсько-Варшавської 
логіко-філософської школи (А. Тарський), заснованої К. Твардовським. 

З-поміж критичних досліджень аналітичної філософії виокремлено 
праці Е. Наґеля (“Враження й оцінки аналітичної філософії в Європі”), 
А. Папа (“Семантика і необхідна істина: дослідження основ аналітичної 
філософії”), М. Дамміта (“Витоки аналітичної філософії”), П. М. С. Гакера 
(“Аналітична філософія: що, звідки і куди?”), Д. Фоллесдаля (“Аналітична 
філософія: що це таке і навіщо ним займатися?”), Ж. Пейненбурґ 
(“Тотожність і відмінність: сто років аналітичної філософії”). Особливу увагу 
звернуто на дослідження, присвячені “пізньому” Л. Вітґенштайну як одному з 
тих учених, котрі найбільше вплинули на становлення прагматичного 
повороту в аналітичній філософії, а саме – працю С. Кріпке “Вітґенштайн про 
правила й індивідуальну мову”, наукові розвідки В. Бартлі, М. Хінтікки і 
Я. Хінтікки, Г. Патнема, Р. Рорті. 
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Серед критичних досліджень, присвячених прагматичному аспекту 
мови, названі “Вступ до лінгвістичної прагматики” Ф. Бацевича, “Аналітична 
філософія” (за наук. ред. М. Лебедєва), “Аналітична філософія: основні 
концепції” С. Ніконенка. Розглянуто наукові праці авторів, що досліджували 
окремі аспекти прагматизації істини (П. Вейнґартнер, Є. Виноградов), 
референції (Н. Вяткіна, В. Дем’янков), смислу та значення (М. Лебедєв, 
І. Кобозєва), дотримання правила (В. Ладов). 

Проаналізовані праці з проблематики свідомості, зокрема “Важка 
проблема свідомості” В. Васильєва, “Свідомість як суб’єктивність: таємниця 
Я” Д. Сепетого, “Головоломки проблеми свідомості: концепція Деніела 
Деннета” Н. Юліної, дослідження А. Бірна, Р. Кларка, Л. Стубенберґа, 
Д. Дубровського, Д. Іванова та ін. 

З-поміж наукових розвідок, присвячених аналізу проблем філософії 
штучного інтелекту, вирізнено праці С. Рассела і П. Норвіґа, А. Алексєєва, а 
також теоретичні дослідження С. Гарнада, Д. Деннета, Дж. Поллока, 
А. Сломана, Д. Лената, А. Шевченка та В. Ященка, що стали підґрунтям для 
філософської рефлексії. 

Також наголошено на дослідженнях Г. Маркузе, П. Таґарта, П. Анґера, 
Б. Лейтера, Ґ. Гармана, в яких наявна критика аналітичної методології. 

Зауважено, що вагомий внесок у вивчення проблематики аналітичної 
філософії, зокрема й ідей прагматики мови, окремих аспектів свідомості, 
зробили українські дослідники І. Алексюк, Ф. Бацевич, Л. Боднарчук, 
В. Бугров, А. Васильченко, Є. Виноградов, Н. Вяткіна, І. Гоян, І. Держко, 
О. Зубчик, С. Іваник, О. Йосипенко, А. Конверський, В. Навроцький, 
В. Петрушенко, М. Попович, А. Сень, Д. Сепетий, В. Циба, Я. Шрамко та ін. 
У їхніх працях досліджено окремі теоретико-методологічні аспекти 
аналітичного філософування, але потребує систематичного історико-
філософського аналізу проблема переходу від прагматики мови до 
концептуалізації свідомості, яка є визначальною для розуміння суті сучасної 
аналітичної філософії. 

У підрозділі 1.3. “Зміна уявлень про предмет і методологію 
аналітичних досліджень” з’ясовано, що предмет аналітичних досліджень 
зазнавав змін перманентно. Так, до 30-х рр. ХХ ст. провідною темою в 
аналітичній філософії була реальність, згодом, у 30–70-х роках, – мова, а від 
70-х років – свідомість. Здійснено припущення: з розвитком теорії штучного 
інтелекту, ймовірно, ключовою темою в аналітичній філософії може стати 
інформація. Водночас в аналітичній філософії суттєво зросла і кількість 
прикладних розділів. Дослідження традиційних епістемологічних, логічних і 
етичних питань доповнили аналітичні зацікавлення феноменологічною, 
релігійною, історичною, політичною, метафізичною проблематикою тощо. 

Зміни аналітичного методу досліджень були не менш значними. 
Спершу, наприклад, розвинули метод логічного аналізу, в основу якого 
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покладена ідея, що достовірне знання про емпіричні об’єкти можна отримати 
за допомогою вивчення їхніх еквівалентів у логічному просторі. Здійснюючи 
логічний аналіз мови, застосовували методи редукції (вираження знань з 
будь-якої предметної сфери термінами фізики), деривації (ієрархічного 
розмежування мовних одиниць різних рівнів), демаркації (розподілу 
предметних сфер різних типів), екстенсіоналів та інтенсіоналів 
(формалізованого аналізу понять значення і смислу мовних виразів задля 
того, аби вони не змінювалися залежно від контексту), інтерпретації 
(побудови семантичної моделі для формальної системи). Зі зростанням 
зацікавлення до природної мови, її прагматичного аспекту, в 40–60-х роках 
ХХ ст. розробили метод лінгвістичного аналізу. Такий аналіз виконували 
засобами методів мовних ігор (пояснює особливості засвоєння мовних 
значень), мовленнєвих актів (встановлює специфіку промовлених 
висловлювань в єдності їхньої локуції, іллокуції та перлокуції) й 
контекстуального аналізу (допомагає визначити, як значення залежить від 
контексту). 

Серед популярних сьогодні методів в аналітичній філософії 
виокремлено мисленнєвий експеримент (конструювання логічно можливих 
ситуацій задля перевірки істинності певних тверджень, чого наразі не можна 
зробити емпірично), екстраполяцію (застосування аналітичної методології в 
нових сферах знання), концептуальний аналіз (схематизоване організування в 
узагальненій формі людського досвіду) та конвергенцію (синтез результатів 
аналітичної філософії з даними інших філософських напрямів і наукових 
дисциплін). 

У підрозділі 1.4. “Причини кризи формалістського підходу до 
мови” констатовано, що для формалістського підходу до мови, який 
застосовували, зокрема, Ґ. Фреґе, Дж. Е. Мур, Б. Рассел, “ранній” 
Л. Вітґенштайн, характерні методологія неореалізму і розгляд мови як 
“образу світу”. Причини кризи цього підходу розглянуто в епістемологічній, 
логічній і етичній площинах. З погляду епістемології об’єктом критики 
стали суперечності підходів неореалістів щодо вирішення питання 
співвіднесення чуттєвих даних і фізичних об’єктів; парадоксальність методу 
аналізу, непереконливість “доказу лівої руки” Дж. Е. Мура; апелювання до 
концепту здорового глузду й спроби обґрунтування реальності універсалій 
(логічного змісту думок про предмети, явища та процеси об’єктивного 
світу). З погляду логіки, науковий доробок ранніх мислителів-аналітиків 
містив низку нерозв’язних суперечностей. Наприклад, у логічному численні 
Ґ. Фреґе був наявний “парадокс множини всіх множин”; теорія типів, теорія 
дескрипцій і загалом концепція логічного атомізму Б. Рассела були 
малоефективні у процесі аналізу особливостей природної мови; мета 
Л. Вітґенштайна побудувати ідеальну мову після доведення К. Ґьоделем 
теорем про неповноту виявилася явно нездійсненною; у логічній концепції 
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Р. Карнапа не враховано прагматичного аспекту мови, а в концепції логічної 
семантики А. Тарського, за твердженням Я. Хінтікки, наявні помилкові 
тлумачення змісту деяких вихідних логічних концептів, наслідком чого 
стало недооцінювання виражальних можливостей природної мови. З погляду 
етики, аналітичний метод виявився малоефективним і подекуди 
тривіальним. Спроба Дж. Е. Мура репрезентувати етику як науку, узгоджену 
зі здоровим глуздом, не увінчалася успіхом. Зрештою, висновки 
широковідомої в аналітичній філософії етичної теорії емотивізму 
зумовлювали релятивістські трактування, оскільки ґрунтовані на припущенні, 
що етичні судження не можна перевірити емпірично і, як наслідок, вони не 
мають об’єктивних значень. У такому разі й істинність положень такої 
суб’єктивістської науки є сумнівною. 

Установлено, що перегляд традиційних формалістських концепцій 
мови й задання нового напряму розвитку аналітичної філософії сприяли у 
40–50-х роках ХХ ст. зацікавленню прагматикою мови. Інтерес до неї 
інспірований не лише внутрішніми трансформаціями в аналітичній 
філософії, а й нововведеннями у сферах логіки і лінгвістики, зокрема 
обґрунтуванням неповноти формальних систем, становленням некласичної 
логіки, розрізненням мови та мовлення в лінгвістичному структуралізмі, 
ідеями семіотики (семантичні трикутник і чотирикутник), гіпотезами 
лінгвістичної відносності, лінгвістичної додатковості й лінгвістичної 
універсальності. 

У підрозділі 1.5. “Філософія "пізнього" Л. Вітґенштайна як 
передумова прагматичного повороту в аналітичній філософії” з’ясовано 
специфіку прагматико-когнітивного підходу до мови, який мислитель 
особливо ґрунтовно розвинув у “Філософських дослідженнях”. Його лінгво-
філософський аналіз особливостей ментальних станів (свідомості), що ми 
виявляємо, вживаючи відповідні мовні вирази, був особливо важливим для 
становлення лінгвістичної філософії, а згодом – і аналітичної філософії 
свідомості. Формулюючи концепцію мовних ігор, Л. Вітґенштайн 
задумувався над тим, у який спосіб розуміння знаків їхнє тлумачення чи 
загалом процес мислення органічно притаманні мовній діяльності, на відміну 
від її неорганічної складової – оперування зі знаками. Витлумачуючи мову як 
спосіб людського буття, Л. Вітґенштайн особливу увагу звертає на кореляцію 
мовних ігор і ментальних станів; вплив пам’яті на значення слів; 
співвідношення розуму та мови; особливості мовного вираження розуміння й 
інших психічних процесів (наприклад, відчуття болю); взаємовідношення між 
словами і почуттями, а також між промовлянням думок і діями; дистинкцію 
значень слів і переживань, що супроводжують їхнє вимовляння; залежність 
різноманіття мовленнєвих конструкцій і багатства мовних значень від способу 
життя людей, який не досяжний для розуміння інших відомих нам істот. 
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Стверджено, що ідеї Л. Вітґенштайна, попри занепад лінгвістичної 
філософії, отримали розвиток у таких аспектах – біхевіористському (Г. Райл, 
Дж. Віздом), аналітичному (Дж. Остін, Ф. Вайсман), проблемі дотримання 
правила (С. Кріпке, Ґ. П. Бейкер, П. М. С. Гакер), історико-філософському 
(Ґ. П. Бейкер, П. М. С. Гакер), соціальному (П. Вінч), психологічному 
(Дж. Віздом, Р. Гаррé), логічному (Я. Хінтікка, С. Кріпке), когнітивному 
(Г. Райл, Дж. Остін), онтологічному (С. Гемпшир), етичному (С. Гемпшир, 
Р. М. Геар). 

У висновках до першого розділу акцентовано: у сучасній аналітичній 
філософії, порівняно з її традиційними патернами, розширено географічні й 
хронологічні межі, доповнено предмет і удосконалено методологію 
досліджень. Важливо, що із занепадом формалістського підходу до мови у 
філософсько-аналітичних дослідженнях відбувся прагматичний поворот, 
настанню якого значно посприяли науково-філософські дослідження 
Л. Вітґенштайна у пізній період творчості. 

У другому розділі “Особливості категоріального аналізу мови з 
погляду прагматики” досліджено результати метафізичних пошуків 
представників неопрагматизму, критично проаналізовано ключові для 
аналітико-філософського дискурсу поняття істини, референції, смислу і 
значення з погляду їхньої прагматизації, визначено, у який спосіб 
уможливлена стабільність значень мовних виразів, зважаючи на проблему 
дотримання правила. 

У підрозділі 2.1. “Можливість постання метафізичної 
проблематики: неопрагматистський підхід” з’ясовано, як змінилося 
ставлення представників аналітичної філософії до метафізики. Попри її 
критику Р. Карнапом, стало зрозумілим, що й за умов наукового 
філософування наявна низка проблем метафізичного штибу: наприклад, у 
процесі дослідження знань, які не виражені у мові чи не можуть бути в ній 
виражені; під час оперування надміру абстрактними теоретичними 
поняттями, котрі, незважаючи на відсутність прямого стосунку до емпірії, є 
необхідною концептуальною підставою будь-якої наукової теорії; за умов 
аналізу першопринципів мови й установлення відношення між мовою та 
світом. Хоча мислителі-аналітики трактували метафізику по-різному, 
вбачаючи у ній, зокрема: 1) те, що перебуває за межами виражальних засобів 
мови; 2) обґрунтування необхідності універсалій; 3) дослідження тем, яких 
уникали логічні позитивісти; 4) аналіз первинних засад мови, її можливостей, 
відношення до світу й людини. 

Обґрунтовано, що першим неопрагматиком, який почав розвивати ідеї 
метафізики, був американський філософ В. В. О. Куайн. Його міркування 
щодо метафізики згодом вплинули на Д. Девідсона, П. Ф. Стросона, 
Д. Армстронґа, Д. К. Льюїса, Г. Патнема та ін. Як неопрагматик В. В. О. Куайн 
був певен: якщо абстрактно-теоретичні конструкти метафізичного штибу 
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корисні для розвитку науки, то їх відкидати недоцільно. Можливість 
метафізики випливала з його переконань: межі логіки ширші за межі мови, а 
отже, істинні знання пов’язані з реальністю; розуміння світу не можна 
редукувати до простого осмислення емпіричних фактів та їхньої репрезентації 
засобами мови і т. д. Окрім того, він критикував емпіризм як антиметафізичну 
методологію і доводив, що неможливо чітко установити значення слова. 
Подібно В. Селларс розвинув у “міфі даного” ідею неможливості адекватного 
пізнання референції. І хоч такі міркування сприймали почасти критично 
(зокрема, відомою є критика логічної складової аргументації В. В. О. Куайна 
його учнем Д. Девідсоном), сама ідея рефлексії про зміст метафізичних 
концептів, зважаючи на прагматичний поворот до мови, виявилася цілком 
доречною. 

У підрозділі 2.2. “Прагматичний підхід до поняття істини і 
критика дефляціонізму” детально розглянуто процес переосмислення 
значення поняття істини з розвитком ідей прагматики. Суттєві ознаки 
прагматизації істини – вказівка на важливість людського чинника у процесі 
конструювання знань про навколишню дійсність, урахування контексту 
ситуації та особливостей системи знання. В аналітичній філософії 
виокремлено такі прагматичні концепції істини: 1) інтерсуб’єктивні (згідно 
з ними істину визначає не окрема особа, а наукове співтовариство); 
2) процедурні (у них стверджено, що для визнання висловлювання істинним 
треба запропонувати належний механізм його верифікації); 3) ситуативні (у 
цих концепціях істинність висловлювань контекстуально зумовлена й тому 
залежить від місця та часу їхнього промовляння, суб’єкта промовляння і, 
власне, самого висловлювання); 4) когерентні (їх сформульовано на підставі 
розуміння істинності висловлювання як його несуперечливості науковій 
теорії); 5) дефляційні (їхніми засобами обґрунтовано надлишковість поняття 
істини). Встановлено, що причиною формулювання ідей дефляціонізму 
(Г. Філд, П. Горвіч) наприкінці ХХ ст. був надмірний концептуальний 
плюралізм, і це змушувало засумніватися у доцільності використання 
поняття істини. Втім, як засвідчив історико-філософський аналіз, 
передумови критики концепту істини можна віднайти у творах Ґ. Фреґе, 
Ф. Рамсея, А. Дж. Айєра, А. Тарського і П. Ф. Стросона. Цікаві міркування у 
зв’язку з цим наявні й у Д. Девідсона, який, пристосувавши концепцію 
логічної семантики А. Тарського до потреб природної мови, розглядав із 
застосуванням конвенції Т істину як залежну не лише від висловлювань (u), 
а й від часу (t) і суб’єкта промовляння (s). Щоправда, у дослідженнях він 
переважно зосередив увагу на понятті значення, визначаючи його як 
обґрунтування умов істинності. 

Узагалі аналіз засвідчив: ані зміна акцентів у розумінні суті істини, ані 
спроби елімінувати це поняття з мови наукової теорії суттєво не вплинули на 
вагомий статус поняття істини у прагматико-аналітичних дослідженнях, а 
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дефляційний аналіз виявився лише формальним і зовнішнім щодо суті істини, 
яка апелює до наявності об’єктивної реальності. 

У підрозділі 2.3. “Прагматичний вимір референції” розглянуто 
характерні риси референції (відношення між мовними виразами і 
відповідними їм об’єктами дійсності) після прагматичного повороту в 
аналітичній філософії. З погляду прагматики, під час дослідження референції 
у процесі аналізу значень мовних виразів важливо враховувати знання і 
наміри комунікантів, пресупозиції повідомлень і контекст ситуації їхнього 
промовляння. Зважаючи на те, що запропонований філософами-аналітиками 
прагматичний аналіз референції неоднорідний, у ньому виокремлено лінгво-
філософський (В. В. О. Куайн, Д. Девідсон, П. Ф. Стросон, Д. Доннелан, 
Л. Лінський), когнітивний (Дж. Серль), соціально-каузальний (С. А. Кріпке), 
психофізичний (Г. Патнем) та інтегральний (М. Дамміт, Р. Шенк, 
Л. Бірнбаум, Дж. Мей) аспекти. Наприклад, В. В. О. Куайн, досліджуючи 
природу референції, розрізняв теорії референції (її терміносистема визначена 
поняттями іменування, істинності, денотації, екстенсіоналу та значення 
змінних) і значення (яку формують поняття значення, синонімії, значущості, 
аналітичності, логічного слідування тощо). Подібно, але менш категорично, 
Д. Девідсон питання значення (семантики) визначав за допомогою 
лінгвістичних чинників, референції – екстралінгвістичних. Зосередившись на 
вивченні особливостей природної мови, П. Ф. Стросон витлумачив 
референцію не універсально, а індивідуально; Л. Лінський звернув увагу на 
процес реалізації акту референції за умов відсутності пресупозиції суб’єкта 
висловлювання; К. Доннелан розрізнив атрибутивну і референтну визначені 
дескрипції. Натомість Дж. Серль пов’язав референцію не з мовою, а з 
когнітивними за природою інтенціями комунікантів, які реалізують у 
мовленні. Для С. А. Кріпке було важливо вказати: семантичні аспекти 
референції недоцільно завжди зводити лише до прагматичних, оскільки це б 
зумовило появу релятивізму. На акт референції впливає мовне 
співтовариство, що його й уможливлює (соціальний компонент референції), 
та особа, яка першою визначає референцію, вживаючи певне слово 
(каузальний компонент референції). Однак у такому разі важливим буде і 
психофізичний механізм формулювання акту референції, що визначає 
специфіку ототожнення об’єктів сприйняття з відповідними психофізичними 
станами людини, який досліджував Г. Патнем. Проте зауважимо: цілісної 
теорії референції, що враховувала б усі її аспекти, немає. Спроби М. Дамміта, 
а також Р. Шенка, Л. Бірнбаума, Дж. Мея інтегрувати семантичні й 
прагматичні аспекти референції, тобто поєднати статичність значень у 
семантиці з їхньою динамічністю з погляду прагматики, були лише дуже 
узагальнені й потребують конкретизації. 

У підрозділі 2.4. “Смисл і значення через призму їхньої 
прагматизації” визначено різні прагматичні підходи до розрізнення смислу 
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(внутрішніх уявлень, зумовлених сприйняттям стану справ у дійсності, 
наслідком чого було розуміння мовного виразу) і значення (предмета 
позначення, який можна зафіксувати у свідомості), а саме – у лінгвістичній 
філософії, інтенціоналізмі, градуалізмі й концептуалізмі. Розвиваючи ідеї 
лінгвістичної філософії, Л. Вітґенштайн у пізній період творчості більше 
зосередив увагу на дослідженні не смислу (поняття, яке застосовував щодо 
висловлювань), а значення (поняття, що використовував щодо імен). Його 
мислитель витлумачив функціонально, тобто розглядав можливість зміни 
значень імен залежно від контексту новими, спорідненими значеннями, котрі 
характеризував словами “родинні подібності”. Надалі ж, передусім завдяки 
Дж. Остіну, смисл визначали як ментальну модель предмета, а значення – як 
предмет позначення (абстрактний чи конкретний). Натомість теоретики 
інтенціоналізму, роблячи дистинкцію смислу і значення, акцентували на 
важливості внутрішніх устремлінь і переконань комунікантів. Так, Г. П. Ґрайс 
вказував на первинність намірів як структурних елементів свідомості над 
значеннями мовних виразів, а Дж. Серль вважав, що мовленнєвим актам як 
таким передують відповідні інтенціональні стани. Тому в інтенціоналізмі 
смисл витлумачили як намір, а значення – як інтенціональні смисли, які 
мають на увазі, промовляючи певне висловлювання. Дещо подібно А. Пап, 
створюючи теорію градуалізму, визначав смисл як ступінь значення, а 
значення – як внутрішній стан мовця, що каузально пов’язаний з відповідним 
мовним виразом, вжитим у процесі комунікації. У такий спосіб концепт 
значення отримував певний динамізм, оскільки переставав бути статичним, 
однозначно зафіксованим. Зрештою, з позицій концептуалізму Р. Павільоніса, 
смисл – складову, зумовленої мовними і позамовними чинниками 
концептуальної системи знань і думок носія мови про дійсні й можливі події 
(стани справ) у світі, – можна було витлумачити як інтенціональну функцію, а 
значення – як предмети реального чи можливого світів. Отже, в аналітичній 
філософії поняття смислу зараховували до сфери мислення, а значення – до 
сфери мови. 

Смисли є певними ментальними структурами, котрі можуть зазнати 
змін під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, що й детермінують 
прагматико-семантичні особливості мовлення. Значення статичніше, з його 
допомогою вчені мають намір чітко зафіксувати зміст мови, наявний стан 
справ. Унаслідок прагматичного аналізу дистинкції смислу та значення, 
проведеного у 40–80-х роках ХХ ст., виникла необхідність вивчення буденної 
мови та її кореляції зі сферою ментальних процесів, що безумовно сприяло б 
поглибленню розуміння сутності самої мови, її когнітивних передумов, які 
формують підґрунтя для пізнання й осмислення людиною світу. 

У підрозділі 2.5. “Проблема дотримання правила в контексті 
стабільності значень мовних виразів”, на противагу наявним в аналітичній 
філософії способам вирішення проблеми дотримання правила, запропоновано 
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власний. Зауважено: цю проблему вперше сформулював Л. Вітґенштайн у 
“Філософських дослідженнях” (хоча подібні міркування простежуємо у 
К. Гемпеля і Н. Гудмена), прагнучи з’ясувати, що є гарантом стабільності 
значень мовних виразів і чи не може виникнути така ситуація, коли значення 
будуть змінені настільки щодо застосування деякого правила, що їх можна 
привести до суперечності з ним (парадокс скептика). Розуміння того, як 
застосовувати правило, за Л. Вітґенштайном, виникає унаслідок виконання 
певних дій, а запорукою стабільності значень мовних виразів є 
контролювання мовним співтовариством дотримання правила у процесі 
мовної гри. Стверджено й обґрунтовано, що парадокс скептика 
популяризував С. Кріпке. На думку вченого, в досвіді особи не знайдеться 
жодного факту, за допомогою якого можна було би переконати 
ексцентричного скептика у стабільності значень мовних виразів, їхній 
незалежності від контексту. Тому й індивідуальна мова була б неможливою. З 
критикою індивідуальної мови С. Кріпке, що певною мірою уможливлювала 
концептуальний нігілізм, не погодилися Ґ. П. Бейкер і П. М. С. Гакер, 
аргументуючи: Робінзон без особливих зусиль міг би вигадати собі якесь 
правило і дотримуватися його без зовнішнього контролю. 

Доведено, що в наявних у науковій літературі способах вирішення 
проблеми дотримання правила (прямому, скептичному, поміркованому) мало 
уваги приділено виражальним можливостям самої мови. На думку автора, не 
стільки мовна спільнота, скільки сама мова (осмислена цілісність) є надійним 
гарантом стабільності мовних значень. Її можливостей достатньо, аби 
самостійно регулювати і регламентувати за допомогою правил процес 
вживання значень. Уже саме формулювання парадоксів на кшталт парадоксу 
скептика, чи запитування щодо гарантій стабільності мовних виразів, 
констатують стабільність мовних значень, адже інакше навряд чи можна було 
формулювати запитання і розуміти їхню суть. Стверджено, що розглядати 
мовні вирази з відповідними їм значеннями поза контекстом мови та 
змінювати правила, як заманеться (подібно чинив С. Кріпке з правилами 
математики, пояснюючи природу сумування, або ж квумування), – 
некоректно. Це порушує логіку мови й узагалі суперечить здоровому глузду. 

У висновках до другого розділу констатовано: прагматичний поворот 
в аналітичних дослідженнях спричинив потребу в переінтерпретації 
фундаментальних для аналітичної філософії понять істини, смислу, 
референції, значення; сприяв реабілітації метафізичної проблематики, 
визначив нові способи вирішення традиційних філософських проблем 
(зокрема парадоксу скептика) й зумовив усвідомлення того, що для 
ґрунтовнішого розуміння природи функціонування мови необхідно дослідити 
одну з її визначальних передумов – свідомість, яка й стала ключовою темою 
аналітичних досліджень після когнітивного повороту. 
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У третьому розділі “Свідомість як предмет аналітичних 
досліджень” з’ясовано характерні особливості різних концептуальних підходів 
до осмислення проблеми співвідношення ментального та фізичного (mind-body 
problem), досліджено природу концепту інтенціональності, критично 
проаналізовано проблеми кваліа, філософських зомбі й мови думки. 

У підрозділі 3.1. “Психофізична проблема: теоретико-
концептуальний аналіз” серед основних періодів розвитку аналітичної 
філософії свідомості виокремлено ідеалістичний дуалізм (до 30-х років ХХ 
ст.); матеріалістичний монізм (40–80-ті роки) й антиредукціонізм (від 90-х 
років). Зауважено, що дослідження ментального в аналітичній філософії не 
розпочинали з визначень – дефініція свідомості мала стати кінцевим 
підсумком аналізу й вивчення простіших питань, пов’язаних з природою 
матеріальних носіїв свідомості, особливостями проявів свідомості та ін. У 
ранніх концепціях аналітичної філософії (періоду ідеалістичного дуалізму) 
важливо було наголосити на тому, що є і ментальне (психічне), і фізичне. 
Наприклад, в епіфеноменалізмі (започаткованому ще Т. Гекслі) існування 
свідомості не заперечували, хоча розглядали її лише як побічний продукт 
діяльності мозку, що не може хоч якось впливати на нього. В емерджентизмі 
(Ч. Д. Броуд) аргументовано, що ментальне виникає у процесі еволюції 
людини і його як дещо унікальне не можна уже редукувати до фізичного. 
Натомість у нейтральному монізмі Б. Рассел ментальне і фізичне трактує як 
окремі аспекти єдиного чуттєвого даного. У період матеріалістичного 
монізму критично сприйняли ідею про наявність сфери ментального як 
окремого типу реальності, відмінного за суттю від фізичного: у логічному 
біхевіоризмі (К. Гемпель, Л. Вітґенштайн, Ґ. Райл) вивчення ментального 
замінили вивченням біхевіористичних проявів людини; у теорії тотожності 
(У. Плейс, Дж. Дж. Смарт, Г. Фейґл) ментальні стани розглядали як такі, що 
збігаються з діяльністю нейронів у корі головного мозку; в аномальному 
монізмі Д. Девідсона стверджено: свідомість має матеріалістичних характер і 
заперечено наявність психофізичних законів; у функціоналізмі (Г. Патнем, 
Д. Деннет) ментальні процеси, котрі відбуваються у мозку, за аналогією з 
роботою комп’ютера розглядали як обчислювальні функції, що, 
опрацьовуючи вхідну інформацію, оперують відповідними аргументами. Наш 
організм є великим комп’ютером, мозок – процесором, а свідомість – 
комп’ютерною програмою. Свідомість розглянуто як функцію діяльності 
кори головного мозку. Критик функціоналізму Дж. Серль у концепції 
біологічного натуралізму, навпаки, розглядав свідомість як унікальний 
біологічний феномен, який не можна виразити на матеріальних носіях іншої 
природи. Зрештою, у період антиредукціонізму методологію матеріалізму 
розкритикували дуже різко, акцентуючи на її непридатності для вирішення 
психофізичної проблеми. К. Мак-Ґінн як засновник “нового містеріанства” 
переконував, що природа свідомості є незбагненною таємницею для людини; 
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С. Горст у концепції когнітивного плюралізму критикував ідею 
матеріалістичної редукції, наголошуючи на плюральності Всесвіту, а 
Д. Чалмерс як натуралістичний дуаліст знову став обґрунтовувати ідею 
реальності ментального та фізичного. 

Зважаючи на таке різноманіття підходів до вирішення психофізичної 
проблеми, зроблено висновок, що її розв’язання філософськими засобами 
сумнівне; це можливо здійснити лише завдяки науковому поступу, передусім у 
галузях нейронауки і теорії штучного інтелекту. 

У підрозділі 3.2. “Лінгво-когнітивні аспекти інтенціональності” 
переосмислено особливості взаємодії феноменології й аналітичної філософії 
через призму поняття інтенціональності (спрямованості свідомості на щось). 
Як наголошено, теорія інтенціональності свідомості Е. Гуссерля у низці 
положень співзвучна з теорією логічної семантики Ґ. Фреґе. Наприклад, 
структурні компоненти свідомості в Е. Гуссерля – ноеза (форма 
інтенціонального акту) – ноема (смисл) – гіле (інтендований предмет) – 
розглянуто як аналоги логічних структур мови у Ґ. Фреґе – знака (мовного) – 
смислу – значення. 

Звернуто увагу на те, що під впливом Б. Рассела та логічних 
позитивістів в аналітичній філософії проблема інтенціональності в семантиці 
втратила своє значення; інтерес до неї було відновлено у семантичних 
концепціях мови Ґ. Енскомб та Ґ. П. Ґрайса, а згодом суттєво доповнено 
Дж. Серлем і Д. Деннетом. Однак зауважено: якщо для Ґ. Енскомб було 
важливо проаналізувати різні випадки вживання терміна “інтенція” (“намір”) у 
мові, а для Ґ. П. Ґрайса – з’ясувати, які суб’єктивно-комунікативні інтенції 
виражає мовець у своїх повідомленнях, то для Дж. Серля і Д. Деннета уже 
більшої вагомості набуває процес вивчення питання інтенціональності й 
дослідження уже не лише мови, а й вираження станів свідомості за 
допомогою мовних засобів, свідомості як такої, як первиннішої реальності, 
ніж мовна, як царини існування думки. Зауважено, що Дж. Серль розглядав 
інтенціональність як властивість багатьох ментальних станів, а свідомість 
(первинну інтенціональність) вважав притаманною лише біологічним 
організмам. Він проводив дистинкцію понять інтенціональності й 
інтенсіональності, екстраполював ідеї інтенціоналістської теорії мови 
Ґ. П. Ґрайса у теорії мовленнєвих актів і, заглибившись у дослідження 
природи інтенціональних станів, спробував вибудувати філософію мови на 
ґрунті філософії свідомості. Натомість Д. Деннет, на відміну від Дж. Серля, 
доводив: інтенціональність є фундаментальнішою за свідомість. Розрізнивши 
первинну та вторинну інтенціональність, він вважав, що їх можна редукувати 
і відтворити на матеріальних носіях, які будуть такими самими 
інтенціональними системами, як і люди, а отже, проблему інтенціональності 
можна буде досліджувати уже за допомогою засобів когнітології та теорії 
штучного інтелекту. Це збагатить методологію аналітичної філософії і 
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феноменології, а також дасть змогу налагодити можливість діалогу між ними 
на ґрунті вивчення інтенціональності свідомості. 

У підрозділі 3.3. “Онтологічні підстави кваліа – суб’єктивних 
властивостей чуттєвого досвіду” розкрито сутнісне значення феномену 
кваліа, зрозуміти природу якого означало б осягнути, чому є суб’єктивний 
досвід і як він можливий, у такий спосіб осмисливши “важку проблему 
свідомості” (the hard problem of consciousness). Історико-філософський аналіз 
засвідчив: хоч дослідженнями даних чуттєвого досвіду займався ще 
Дж. Локк, а теперішнього значення терміна “кваліа” надав К. І. Льюїс у 
1929 р., усе-таки дискусія довкола суб’єктивних властивостей чуттєвого 
досвіду з новою силою розгорнулася в 70-х роках ХХ ст. завдяки науковим 
статтям Т. Наґеля, С. Шумейкера, Н. Блока, Д. Чалмерса та ін. 
Аргументовано, що філософський аналіз проблеми кваліа має більше 
опиратися на результати емпіричної науки, інакше буде годі розраховувати на 
порозуміння між учасниками дискусії. Адже, наприклад, висновки Т. Наґеля, 
що суб’єктивний досвід кажана у зв’язку з його унікальністю не може бути 
переданий іншим (отже, редукціонізм – хибний), містять низку лінгвістичних 
труднень, на які звернув увагу Д. Гофштадтер, і завідомо не виконуваних 
умов, за котрих потрібно докорінно змінити людську сутність, її органи 
чуттів, поведінку, мислення та мову. Ба більше, кваліа двох людей 
різнитимуться між собою, унаслідок чого зрозуміти одне одного (як воно 
бути іншим) буде неможливо. Підстави, на кшталт “аргументу від відсутності 
кваліа”, розкритикованого С. Шумейкером, “китайської нації” Н. Блока, 
“кваліа, що згасають” і “кваліа, що мерехтять” Д. Чалмерса, “аргументу 
знання” Ф. Джексона, котрі виформувані значною мірою завдяки 
мисленнєвим експериментам із вигаданими персонажами (наприклад, із 
РобоМері, як у Д. Деннета), радше доводять їхню недостатність для 
обґрунтування думок. Адже практично щоразу можна запропонувати не менш 
логічні контраргументи (як наведений автором із РобоМері-2). Зазначено, що 
такі експерименти не стануть засобом примирення протилежних позицій у 
дискусії редукціоністів і антиредукціоністів, оскільки позбавлені емпіричної 
бази й не підлягають процедурі верифікації. Підсумовано, що лише 
осмислення на підставі засобів науки дасть змогу віднайти правильні рішення 
щодо природи кваліа. 

У підрозділі 3.4. “Логічна можливість філософських зомбі: 
критичний аналіз” проведено дистинкцію мислимого (того, що можна 
помислити, уявити), логічно можливого (несуперечливого у межах відповідних 
мовно-логічних систем), фактично можливого (несуперечливого фактам 
дійсності, потенційно наявного в об’єктивній реальності). Усвідомлення 
особливостей цієї дистинкції визначило логіку низки аргументів, в котрих 
обґрунтовано співвідношення ментального та фізичного, зокрема аргументу 
від сумніву Р. Декарта, модального есенціального аргументу С. Кріпке, 
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аргументу прогалини у поясненні Дж. Левіна, аргументу знання Ф. Джексона 
й особливо – аргументу від логічної можливості філософських зомбі (істот, 
усі процеси в мозку яких відбуваються, немов у темряві, без проявів 
свідомості), що у формулюванні Д. Чалмерса, набув такого вигляду: 1. Зомбі 
– мислимі. 2. Якщо зомбі мислимі, то вони метафізично можливі. 3. Якщо 
зомбі метафізично можливі, то свідомість нефізична. 4. Отже, свідомість – 
нефізична. Зауважено: аргументація з апелюванням до філософських зомбі 
дуже дискусійна та непереконлива, попри те, що цю тему вже ґрунтовно 
дослідили Р. Кірк, Д. Деннет, С. Гарнад, О. Фланаґан і Т. Полджер, 
Д. Чалмерс, Р. Столнейкер, К. Франкіш та ін. Як продемонстровано автором, в 
аргументації Д. Чалмерса наявна логічна суперечність, оскільки у “варіанті 
людини” маємо: 1. Якщо у нас є структура мозку, аналогічна людській, то в 
ній виникає свідомість. 2. У нас є структура мозку, аналогічна людській. 
3. Отже, в ній виникає свідомість. Натомість у “варіанті зомбі” стверджено 
протилежне: 1. Якщо в нас є структура мозку, аналогічна людській, то в ній 
не виникає свідомість. 2. У нас є структура мозку, аналогічна людській. 
3. Отже, в ній не виникає свідомість. Висновки цих умовиводів суперечливі. 
Зауважено, що цю критику нескладно узгодити з аргументом антизомбі – 
тобто істот, котрі живуть у фізичному світі, але мають свідомість: 
1. Антизомбі – мислимі. 2. Якщо антизомбі мислимі, то антизомбі можливі. 
3. Якщо антизомбі можливі, то свідомість – фізична. 4. Отже, свідомість – 
фізична. За допомогою цього аргументу К. Франкіш доводив безпідставність 
аргументації лише на підставі логічної рефлексії, не підкріпленої фактами 
експериментальної науки. 

У підрозділі 3.5. “Перспективи гіпотези про мову думки (менталіз)” 
розглянуто основні положення дискусії про нейробіологічні передумови 
когнітивних структур мови. Звернуто увагу на особливості обґрунтування 
нейробіологічних основ ментальної діяльності у генеративно-
трансформаційній граматиці Н. Хомського, головні ідеї якої сформульовані 
на межі лінгвістики, психології та філософії. Історико-філософські 
передумови його гіпотези про вроджені знання визначили Р. Декарт, І. Кант, 
П. Брока, К. Верніке, Е. Сепір, Б. Ворф. Проаналізовано, як менталістську 
термінологію Н. Хомського, в якій зафіксовано ідеї універсальної граматики, 
глибинних і поверхневих структур мови, надалі дещо критично розвинув 
прихильник методології когнітивного менталізму Дж. А. Фодор. Учений 
першим для пояснення специфіки функціонування мисленнєвої діяльності у 
межах модулярної теорії свідомості висунув гіпотезу про мову думки (the 
language of thought) – визначений набір правил, що становить підґрунтя 
ментальної діяльності та забезпечує можливість коректного оперування 
репрезентативною інформацією. Окрім позиції когнітивного менталізму, 
детально розглянуто суперечливу їй неодарвіністську позицію С. Пінкера. 
Науковець в еволюціоністській концепції свідомості розглянув мову як 
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біологічну складову нашого мозку і навіть висунув гіпотезу про існування 
граматичного гену, що й відповідає за мовну діяльність. Такі висновки 
почасти підтверджені даними сучасної науки, однак запропоновані 
філософські інтерпретації наразі дещо абстрактні – ні комп’ютаціоналістські, 
ні коннективістські моделі свідомості достеменно не прояснюють її суті. 
Тому потрібно виконати ще дуже багато емпіричних досліджень, аби гіпотеза 
про мову думки досягла рівня наукової теорії. 

У висновках до третього розділу стверджено, що когнітивний поворот 
в аналітичній філософії був зумовлений кризою лінгвістичної філософії та 
стрімким розвитком природознавства. Зацікавлення проблемою свідомості 
відбулося після того, як унаслідок дослідження прагматики мови виникла 
потреба у вивченні мовних передумов. Щоправда, у зв’язку з частим 
апелюванням мислителів-аналітиків до результатів мисленнєвих 
експериментів зроблені ними висновки розглянуто критично як недостатньо 
переконливі. 

У четвертому розділі “Когнітивне обґрунтування концепту 
штучного інтелекту” осмислено ключові проблеми філософії штучного 
інтелекту як напряму аналітичної філософії свідомості, зокрема, способи 
фіксування смислів мовними засобами, природу розуміння, самості, штучної 
особистості, питання свободи волі й морально-етичні аспекти теорії штучного 
інтелекту. 

У підрозділі 4.1. “Специфіка вираження смислів за допомогою 
символів” досліджено трансформацію методології аналітичної філософії під 
впливом філософії штучного інтелекту, з погляду якої важливим є насамперед 
осмислення мовних виразів і репрезентація ментальних процесів. У зв’язку з 
цим особливу увагу приділено синтаксичному аспекту мови, що в філософії 
штучного інтелекту постає способом змістового організування знань. 
Акцентовано, що, моделюючи структури мови, треба передусім ураховувати 
процес перманентного збільшення кількості знань, випадки появи 
неточностей, суперечностей, помилок, а також метафоричність повідомлень, 
образність знань, їхню змінність і гнучкість, тобто як експліцитні, так і 
імпліцитні складові інформації, закодованої в мовних символах. Одним з 
важливих досягнень у процесі моделювання мовленнєвої комунікації 
розглянуто процедурну семантику Ф. Джонсон-Лерда. Саме засобами цієї 
семантики людську життєдіяльність було потрактовано як систематичний 
процес опрацювання інформації, який супроводжується формуванням 
ментальних моделей, що й уможливлюють розуміння смислу дискурсу. 
Зауважено, що у семантиці Ф. Джонсон-Лерда особливого значення набули 
процедурні моменти виникнення ментальних моделей, що важливо з огляду 
на специфіку комп’ютерного програмування, розробленого для аналізу 
природної мови. Проте дослідження Ф. Джонсон-Лерда та інших 
теоретиків штучного інтелекту – Т. Вінограда, Р. Файкса і Н. Нілсона, 
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Р. Шенка й ін. – виявилися надто недосконалим механізмом для імітування 
інтелектуальної діяльності людини, вираженої в мові, значною мірою й 
через недосконалість самої логічної теорії. Як доводить автор, виправити 
цю ситуацію можна за допомогою удосконалення методологічного 
інструментарію немонотонної логіки, логіки перегляду переконань і, 
зокрема, динамічної епістемічної логіки. 

У підрозділі 4.2. “Розуміння: комп’ютаціоналістський і 
коннективістський підходи” здійснено компаративний аналіз міркувань 
мислителів-аналітиків щодо проблеми розуміння як визначальної людської 
здатності, унаслідок чого осмислюють нову інформацію, враховуючи раніше 
засвоєні знання. Ця проблема є наріжною для теорії штучного інтелекту. 
Однак проведена у роботі історико-філософська реконструкція дискусії щодо 
проблеми розуміння засвідчила, що вона досі відкрита. Навіть тоді, коли 
машина і зможе цілковито імітувати поведінку людини (пройде тест Тюрінґа), 
все одно її функціонування буде визначене оперуванням символами, яке не 
має нічого спільного з розумінням. Такий висновок Дж. Серля на підставі 
мисленнєвого експерименту “Китайська кімната” узгоджений з міркуваннями 
Г. Дрейфуса про нездійсненність ідеї реалізації штучного інтелекту в зв’язку з 
неоднорідністю людського мислення. Проте він суперечить висновкам 
П. М. і П. С. Черчлендів, які вибудовують моделі функціонування штучного 
інтелекту не на комп’ютаціоналістських, а на коннективістських принципах, 
що й визначають специфіку мисленнєвої діяльності. Дотримуючись ідей 
коннективізму, систему простіше навчити нових функцій, котрі будуть 
результатом утворення нових нейронних мереж. Скепсис полягає у тому, 
щоби не виникало ситуацій фатичного діалогу, який лише зовні 
видаватиметься осмисленим, але не буде таким для носія штучного 
інтелекту. Аргументовано, що вирішення цього актуального питання у 
майбутньому буде неможливим без аналізу розуміння відокремлено від 
здатностей на кшталт відчуття, сприйняття чи переживання фактів 
об’єктивної дійсності. 

У підрозділі 4.3. “Деконструкція самості та конструювання штучної 
особистості” розглянуто процес внутрішньої трансформації дискусій про 
самість у дискусії щодо штучної особистості. Обґрунтовано, що вивчення 
природи самості – своєрідного центру активності свідомості – зумовлює 
потребу в з’ясуванні особливостей взаємодії ментального й фізичного. 
Загалом автор виокремлює шість типів відношень між ними: 1) фізичне → 
фізичне; 2) фізичне → ментальне; 3) ментальне → фізичне; 4) ментальне → 
ментальне; 5) ментальне як самопричина себе; 6) фізичне як самопричина 
себе. У межах кожного з них розуміння самості – різне. Автор детально 
аналізує критику концепту самості, запропоновану Д. Деннетом, що визначив 
її як центр ваги наративу. За такого підходу, що сприйнятий критично, 
самістю можна наділити не лише штучні пристрої, як це зробив Д. Деннет, а й 
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кожну сукупність механічних рухів, що випадково спричинить виникнення 
речей, схожих на артефакти. Продемонстровано, що зовсім неоднозначним є і 
концепт штучної особистості. Адже усі відомі нині проекти – зокрема Cog 
Д. Деннета, OSCAR Дж. Поллока, людиноподібних агентів А. Сломана, Cyc 
Д. Лената, VITROM А. Шевченка та В. Ященка – лише віддалено наслідують 
окремі здатності людини і не спроможні пройти повний тест Тюрінґа. 
Водночас тоді, коли штучні особистості будуть такими, як люди, то 
становитимуть потенційну небезпеку, оскільки їхня поведінка буде складно 
передбачуваною, а задатки функціонально набагато перевершуватимуть 
людські. Якщо ж доведеться визнати у них наявність свободи волі, то 
ситуація набуде нових обрисів. Наразі ж, як зауважено, дискусія між 
прихильниками компатибілізму й інкомпатибілізму не дає змоги зробити 
однозначні висновки про можливість суміщення свободи волі й детермінізму. 
Цьому не сприяють і відомі в сучасній нейронауці результати експериментів 
Б. Лібета, Дж.-Д. Гайнса та ін. Тому теоретично виправданим є лише 
висунення гіпотез на кшталт запропонованих Дж. Серлем (психологічного 
лібертаріанізму й нейробіологічного детермінізму, що констатує наявність 
розриву між ментальним і фізичним, а також детермінованість ментальних 
процесів фізичними; системної причинності, свідомості й невизначеності, що 
обґрунтовує відсутність чітких причинно-наслідкових зв’язків на 
нейробіологічному рівні тоді, коли таких немає на ментальному рівні). Тому 
автор висуває власну гіпотезу формального детермінізму на ментальному 
рівні, що дає змогу абстрагуватися від критеріїв у ситуації вибору і прийняття 
рішення. Зауважено, що за умов поступу подібних ідей у теорії штучного 
інтелекту потенційно можливою буде і поява такого феномену, як штучне 
суспільство із власними закономірностями розвитку, не обов’язково 
аналогічними людським, що знову змушує задуматися над безпечністю 
проектів штучної особистості для людини та їхньою доцільністю. 

У підрозділі 4.4. “Морально-етичний вимір теорії штучного 
інтелекту” виокремлено три групи питань: 1) вплив новітніх технологій, 
зокрема й штучного інтелекту, на психофізичний стан людини у контексті 
філософії трансгуманізму; 2) визначення основних етичних норм поведінки 
роботів; 3) створення штучного інтелекту, дружнього щодо самої людини. 
Зазначено, що впровадження новітніх технології (наприклад, 
нейрокомп’ютерного інтерфейсу, біотехнології з розширення свідомості) ще 
до настання технологічної сингулярності має бути чітко узгоджене з 
усталеними в суспільстві морально-етичними нормами. Не випадково учені 
обґрунтовано доводять: поступ ідей трансгуманізму може зумовити соціальну 
нерівність (Ф. Фукуяма), кризу духовності (М. Теннісон), суперечить 
релігійним переконанням (Г. Кемпбелл і М. Волкер). Аби цього не сталося, 
розвиток технологій не має в жодному разі загрожувати людському життю і 
потенційно пригнічувати гідність, права й свободи окремої людини. 
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Урахування інтересів людини понад усе має бути і під час створення 
робототехніки. Носії штучного інтелекту не мають становити небезпеки 
існуванню людини. Вони зможуть навчитися дотримуватися моральних 
приписів (реалізовувати закони робототехніки, запропоновані А. Азімовим), 
лише тоді, коли збагнуть, що означають свобода, гідність, цінність людського 
життя, відповідальність, турбота, повага до інших осіб, світогляд яких 
відмінний. Тому слушна ідея Е. Юдковського, згідно з якою штучний 
інтелект уже заздалегідь має бути дружнім до людини. Саме доброзичливість 
і позитивна налаштованість роботів до людини стануть гарантією її безпеки. 
Отже, досягнення сучасної науки, відкриваючи перед людиною нові 
перспективи, породжують нові перестороги і вкотре засвідчують потребу 
світоглядно-філософської рефлексії щодо людини та її майбутнього. 

У висновках до четвертого розділу стверджено, що вивчення природи 
свідомості тісно переплетене з теорією штучного інтелекту, зокрема 
питаннями символьної репрезентації знань, розуміння, природи самості й 
можливості створення штучної особистості, яка б, маючи свободу волі, завжди 
дотримувалася етичних приписів, установлених людьми. 

У п’ятому розділі “Постання альтернативних прагматико-
когнітивній інтерпретацій розвитку сучасної аналітичної філософії” 
автор узагальнив перспективу розвитку аналітичної філософії у контексті 
поступу світової філософської думки. Особливу увагу звернуто на критику 
аналітичної методології, специфіку її альтернативного до прагматико-
когнітивного застосування у сфері гуманітарно-культурологічних досліджень. 
Визначено вагомість аналітичної парадигми філософування для подальшого 
розвитку філософії в Україні. 

У підрозділі 5.1. “Конструктивна редескрипція аналітичної 
філософії з огляду на специфіку філософії континентальної” вивчено 
основні способи налагодження ефективного діалогу й уніфікації методологій 
аналітичної та континентальної філософії як різних способів осмислення 
дійсності. Перший з них – епістемний – зорієнтований на віднайдення істини, 
розвинутий у межах парадигми знання і споріднений з наукою, а другий – 
софійний – дескриптивно-рефлексивний, спрямований на продукування 
смислів, окреслений парадигмою мудрості, близький до літератури, політики 
й релігії. Простежено основні етапи розвитку дискусії між представниками 
аналітичної та континентальної філософії, репрезентованої, зокрема, у 
формах феноменології, герменевтики і постмодернізму. Задля цього 
зіставлено ідеї: Ґ. Фреґе й Е. Гуссерля, які мали формальні відмінності за 
наявності часткової змістової єдності; Р. Карнапа і М. Гайдеґґера, що чітко 
окреслили змістово-методологічні відмінності; Дж. Серля та Ж. Дерриди, 
Н. Хомського і М. Фуко, дискусія котрих частково призвела до втрати 
смислів, а у випадку дискусії Н. Хомського і С. Жижека – до демонстративно-
формальної конфронтації. Водночас автор виокремив конструктивну 
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тенденцію поєднання ідей континентальної й аналітичної філософії, 
передумовою якої був лінгвістичний поворот у західній філософії ХХ ст., а 
наслідком – поява філософських концепцій на кшталт трансцендентальної 
прагматики К.-О. Апеля, універсальної прагматики Ю. Габермаса, 
постпрагматизму Р. Рорті, а також плюралізм тем і зацікавлень представників 
Львівсько-Варшавської логіко-філософської школи. 

У підрозділі 5.2. “Критика аналітичної філософії та спроба 
відповіді на неї” переосмислено способи критики здобутків аналітичної 
філософії задля виявлення її основних протиріч і недоліків. Обґрунтовано, 
що критики переважно зосередили увагу на нехтуванні мислителями-
аналітиками етичною та соціальною проблематикою (Г. Маркузе), 
догматизмі, нереагуванні на реальні виклики, які постають перед людством 
(П. Таґарт), “пустоті” ідей аналітичної філософії щодо глибинної природи 
реальності, їхній нецікавості (П. Анґер), використанні складної та заплутаної 
термінології (Б. Лейтер, Ґ. Гарман), тобто на неспроможності задовольнити 
культурологічні, світоглядні запити читача. За умов детальнішого аналізу 
критично можна витлумачити майже кожну особливість аналітичної 
філософії, зокрема, апелюванню до логіки, раціональності не складе 
труднощів протиставити ірраціональне; у логічному аналізі – вбачати 
надмірну відірваність від фактичної дійсності; нехтування історичним 
розумінням філософії – охарактеризувати як суттєвий недолік цього 
напряму філософської думки, а відсутність цілісних систем у мислителів-
аналітиків – як неповноту їхньої методології та незавершеність обраної 
ними філософської програми тощо. Однак запропонована критика не завжди 
виправдана, адже історичний поступ ідей аналітичної філософії засвідчив: 
цей напрям відкритий до конструктивного діалогу з іншими напрямами 
філософської думки (наслідком чого стала поява, зокрема, аналітичної 
феноменології); аналітичну методологію постійно удосконалюють, а 
предметне поле аналітичних досліджень – розширюють. Тому в аналітичній 
філософії навіть тема мови, коли стало зрозуміло, що вона не завжди 
достатньо продуктивна з погляду отриманих результатів, відійшла на другий 
план, поступившись дослідженню її когнітивних передумов (свідомості). 
Водночас у аналітичній філософії закономірно виникли нові напрями 
досліджень – у царинах метафізики, релігії, політики, історії, етики, 
соціальної філософії тощо. 

У підрозділі 5.3. “Особливості застосування аналітичної 
методології у сфері гуманітарно-культурологічних досліджень” 
вирізнено основні напрями редескрипції аналітичного методу: 1) соціально-
антропологічний; 2) морально-політичний; 3) етичний; 4) релігійно-
метафізичній; 5) історичний. 

Осмислюючи історію ідей як своєрідних альтернатив мовним виразам, 
І. Берлін поєднав аналітичну філософію з герменевтикою та структуралізмом, 



 

 

27 

а також певною мірою з фундаментальною онтологією. Загалом він 
зацікавився уже не лише реальністю як сталим і завершеним буттям, а 
соціокультурною реальністю, що зазнає перманентних змін у процесі 
комунікації між людьми. Специфіку буття людини як соціальної особи 
проаналізували М. Оукшотт і А. Макінтайр. Вони, як і І. Берлін, зробили 
дослідження історії ідей частиною аналітичного методу. Зважаючи на 
запропоновані ними кардинальні зміни в уявленнях про межі й можливості 
аналітичної філософії, їхні погляди витлумачено як критику цього напряму 
філософської думки, що доцільно розглядати у контексті аналітичної традиції 
філософування (екстернально), а не напряму філософської думки 
(інтернально). 

Здійснений І. Берліном, Дж. Роулзом, Р. Нозіком та іншими 
мислителями ґрунтовний аналіз морального дискурсу відкрив перед ними 
можливість вивчення мови політики через призму дослідження концептів 
свободи і справедливості. Запропонований ними соціально-політичний аналіз 
виявився дискусійним, оскільки призводив іноді до кардинально 
протилежних висновків щодо закономірностей розвитку суспільства, 
причиною чому є використання знань зі сфери моральної філософії як 
передумови усіх соціально-політичних і етико-правових дискурсів. 

Аналітичну методологію у царині моральної філософії, зокрема у 
процесі співвідношення фактів і цінностей, одним із перших застосував 
Г. Патнем. Зауважено, що у процесі аналізу значень слів, висловлювань, 
наративів і теорій він прагнув на концептуальному рівні подолати мовний 
релятивізм, притому уникнувши крайнощів метафізичного реалізму – 
осмислення реальності, яке не потребує людини. Реалізм, набуваючи 
людських форм, усе-таки гарантував об’єктивність цінностей, з огляду на 
правові й моральні закони чи поширені в суспільстві звичаї, традиції. 
Аргументовано, що особливістю новітніх етичних концепцій в аналітичній 
філософії (як-от комунітаризму А. Макінтайра і Ч. Тейлора) є вплетеність у 
реальний соціальний світ. Щоб хоч якось прояснити суперечності у сфері 
моральної філософії, спричинені історичними відмінностями у становленні 
тих чи інших традиційних для певної спільноти цінностей, А. Макінтайр 
застосував методологію емотивізму, розглянувши його не як теорію значень 
моральних суджень, а як теорію вживання. Натомість Ч. Тейлор 
розмірковував про моральний простір у практично-релігійному контексті, 
послуговуючись поняттями визначених оцінок, моральних систем координат і 
надблаг. 

А. Плантінґа проаналізував епістемологічні й логіко-лінгвістичні 
аспекти філософії релігії, запропонувавши модальний варіант онтологічного 
доказу буття Бога, ґрунтуючись на ідеях семантики можливих світів. 
Щоправда, попри переконання в істинності цього доказу, застосовувана ним 
методика і використовувані поняття (всемогутності, всезнання, бездоганної 



 

 

28 

моральності) фактично неможливо проаналізувати з позицій емпіричної 
науки задля віднайдення консенсусу в світоглядних суперечках. 

Зрештою, не менші труднощі виникають і у процесі застосування 
аналітичного методу під час вивчення мови історії. Зокрема, А. Данто і 
Ф. Анкерсміт, звертаючи особливу увагу на мовні засоби фіксування 
минулого (історичні наративи), часто для інтерпретацій об’єктивного 
розвитку історії вдавалися до абсолютизації суб’єктивної складової в її 
тлумаченнях, у чому можна простежити вплив постмодернізму. З одного 
боку, в такий спосіб аналітична філософія ставала відкритою до діалогу з 
континентальною, а з іншого – ризикувала відійти від стандартів науковості, 
надміру релятивізувавши дослідження. 

У підрозділі 5.4. “Аналітична філософія в Україні: передумови 
виникнення, особливості становлення і перспективи розвитку” 
досліджено, наскільки концепції західних мислителів-аналітиків можуть бути 
затребуваними в контексті української філософської думки. Задля цього 
особливу увагу звернуто на науково-раціональний напрям розвитку філософії 
в Україні, який упродовж віків був альтернативою її релігійним, 
антропологічним, етичним, соціальним і політичним устремлінням. Він 
представлений логіко-філософським доробком П. Лодія, професорів Києво-
Могилянської академії (І. Ґізеля, Т. Прокоповича, Г. Кониського), філософа 
мови О. Потебні, мислителів українського крила Львівсько-Варшавської 
логіко-філософської школи (С. Балея, С. Олексюка, М. Зарицького), логіків і 
методологів науки 60–80-х років ХХ ст. (М. Поповича, С. Васильєва, 
А. Уйомова). Саме ці мислителі сформували історико-філософське підґрунтя 
для теперішнього поступу ідей аналітичної філософії в Україні. Однак цей 
поступ неможливий без комунікації із західними мислителями, наукових 
публікацій в англомовних журналах, участі в міжнародних філософських 
конференціях, перекладів, дисертацій, присвячених аналітичній філософії, 
зрештою, збільшення дослідницької уваги і до науково-раціоналістичної 
традиції в історії української філософії, і до актуальної сьогодні аналітико-
філософської тематики, щодо якої дискутують у всьому світі. 

У висновках до п’ятого розділу наголошено: аналітична філософія не 
розвивалася сама собою, а активно взаємодіяла з іншими напрямами 
філософської думки, поширеними у континентальній Європі –
феноменологією, герменевтикою, постмодернізмом. Долаючи протиріччя між 
ними й удосконалюючи аналітичну методологію, науковцям вдалося 
застосувати її у вивченні нових сфер, як-от метафізичній і соціально-
гуманітарній, що відкрило нові напрями розвитку аналітико-філософської 
думки, зокрема й в Україні. 

У висновках узагальнено науково-теоретичні й методологічні 
результати здійсненого дослідження. Висновки підтверджують вихідні 
теоретичні гіпотези, засвідчуючи реалізацію мети дослідження та виконання 
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завдань, які її конкретизують, а також обґрунтовують доцільність вибору 
термінологічного апарату і ефективність визначеної дослідницької 
методології. Основні теоретичні положення висновків такі: 

1. Розвиток аналітичної філософії, що нині активно відбувається і в 
англомовному світі, й у Скандинавських країнах, Франції, Німеччині, Польщі, 
Україні, сприяв переосмисленню засад цього напряму філософської думки, 
зміні уявлень про його предметне поле досліджень і застосовувану 
методологію. Унаслідок кризи формалістського підходу до мови (Ґ. Фреґе, 
Б. Рассел, “ранній” Л. Вітґенштайн, Р. Карнап), для якого характерне 
зосередження уваги винятково на синтаксичному та семантичному аспектах 
мови й розуміння мови як онтологічної основи світу, виникла потреба в 
аналізі її прагматики задля виформування коректного співвідношення 
мислення, мови і реальності. 

2. Залучення до сфери логіко-семантичних досліджень прагматичного 
аспекту мови, здійснене значною мірою під впливом динамічного розвитку 
лінгвістики та некласичної логіки, зумовило прагнення віднайти феномени, 
за допомогою котрих можна було би розкрити природу мови і значення 
мовних виразів, установити кореляцію слів і вчинків, визначити роль мови у 
процесі комунікації, співвіднести мову зі свідомістю тощо. Водночас 
перспективи прагматичного повороту до мови ґрунтовно осмислив 
Л. Вітґенштайн у пізній період творчості. Особливо чітко їх можна 
окреслити у межах запропонованого ним лінгво-філософського підходу у 
вивченні свідомості, який залишився значною мірою поза увагою 
дослідників його творчості. 

3. Прагматичний поворот остаточно відбувся у середині ХХ ст., коли 
виникли нові напрями філософсько-аналітичної думки – неопрагматизм 
(В. В. О. Куайн, Д. Девідсон) та лінгвістична філософія (Дж. Остін, 
Дж. Серль, П. Стросон, Л. Лінський, К. Доннелан). Неопрагматизм, 
синтетично поєднавши ідеї американського прагматизму Ч. С. Пірса, 
В. Джеймса і Дж. Дьюї з традиціями європейської аналітичної філософії, 
уможливив науково-філософську рефлексію щодо метафізичних питань. У 
межах лінгвістичної філософії відбулася прагматична інтерпретація ключових 
для аналітичної методології логіко-епістемологічних понять – істини, 
референції, смислу та значення. 

4. Прагматизований концепт істини науковці потрактували, беручи до 
уваги особу суб’єкта, фактор часу, контекст, систему знання. Унаслідок 
редукції істини до інших понять – наприклад, значення чи ствердження – 
виникла тривала дискусія про доцільність її використання у науковій теорії. 
Як засвідчило проведене дослідження, дефляціоністські спроби елімінації 
істини необґрунтовані, оскільки зреалізовані лише на рівні синтаксичних 
маніпуляцій виразами мови, без урахування її іманентного зв’язку з 
об’єктивною реальністю. 
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5. Завдяки прагматизації теорії референції її концептуальний апарат 
збагатили поняттями комунікативних установок мовця, інтенціональності, 
пресупозиції, імплікатур, фонду знань співрозмовників, інтенціональних 
контекстів. Окрім того, реалізацію акту референції вчені почали розглядати, 
зважаючи на розгалужену систему взаємозалежностей між мовою, контекстом 
ситуації, особами комунікантів, їхніми намірами, прихованими мотивами, 
бажаннями, ідеалами тощо. У процесі прагматичного аналізу врахування 
лінгво-філософських, когнітивних, соціально-каузальних, психофізичних та 
інтегральних аспектів референції стало нормою. 

6. Дистинкція смислу і значення у контексті прагматичного аналізу 
зазнала змін. Поняття смислу, яким нехтували, знову набуло вагомості, 
оскільки з погляду прагматики мову інтерпретували як людиновимірну 
систему, ґрунтовану на суб’єктивних якостях особи мовця. Концепт смислу 
розглядали як ментальне утворення, що можна співвіднести із системою 
знань та інтенцій суб’єкта-мовця, а значення – як предмет позначення, 
частину позамовної дійсності. Завдяки прагматизації смислу і значення зріс 
інтерес до суб’єктивної складової пізнавальної діяльності, вивчення 
когнітивних процесів, котрі визначають основу рефлексивного 
світосприйняття. 

7. Задля уникнення небезпек релятивізму та скептицизму в аналітичній 
філософії особливу увагу приділили проблемі дотримання правила 
(парадоксу скептика), що уможливлює стабільність мовних значень. На 
противагу висновкам західних мислителів-аналітиків (зокрема С. Кріпке), 
дослідження засвідчило: потенціал мови є достатнім для того, аби її наявність 
уже була надійним засобом саморегламентації та самоконтролю у питанні 
стабільності значень мовних виразів, засобом уніфікації суб’єктивних 
розбіжностей у судженнях комунікантів. 

8. Для кращого розуміння прагматичної природи виражальних 
можливостей мови науковці почали студіювати її когнітивні передумови 
(ментальне), унаслідок чого в другій половині ХХ ст. остаточно відбувся 
когнітивний поворот в аналітичних дослідженнях і мовну проблематику 
стали тлумачити як похідну від проблематики філософії свідомості, 
визначальним питанням якої є проблема відношення ментального і фізичного 
(mind-body problem). Щоправда, різноманіття підходів у вивченні свідомості 
(редукціоністських чи антиредукціоністських за суттю) поставило під сумнів 
можливість вирішення психофізичної проблеми на сучасному етапі розвитку 
наукових і філософських знань. 

9. Зацікавлення темою свідомості сприяло зближенню проблематики 
аналітичної філософії й феноменології через призму поняття 
інтенціональності, збагативши методологію обох напрямів і поглибивши наші 
знання механізмів функціонування людської свідомості та її взаємозв’язку з 
мовою. 
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10. Ключовими темами аналітичної філософії свідомості, окрім 
інтенціональності, стали кваліа, філософські зомбі, мова думки. Вивчаючи 
природу кваліа, мислителі-аналітики пояснювали особливості формування 
людського досвіду. Наразі щодо питання, чи є кваліа неповторні й відповідно 
нередуковані до чогось іншого, триває дискусія, вирішити яку можливо лише 
за допомогою науки. Так само і проблема філософських зомбі стане значно 
зрозумілішою, якщо будуть створені аналоги людського мозку, а не лише 
запропоновано ще один мисленнєвий експеримент. На підставі гіпотези про 
мову думки ця ситуація виглядає теоретично можливою. Однак її практична 
реалізація на сучасному етапі розвитку науки неможлива, попри апелювання 
до принципів комп’ютаціоналізму чи коннективізму. 

11. Питання співвідношення мови й свідомості набуло особливої 
популярності в аналітичній філософії штучного інтелекту. Внаслідок 
стрімкого розвитку комп’ютерних наук діяльність людського мозку 
дослідники почали розглядати за аналогією з роботою комп’ютера, а 
свідомість – як відповідний аналог комп’ютерних програм. Основне завдання, 
що постало перед ученими, полягає у переході від процесу кодування 
інформації (програмування) на рівні синтаксису до її осмислення та 
розуміння носіями штучного інтелекту. Зауважено: реалізація здатності 
розуміння (проходження тесту Тюрінґа) неможлива без одночасного вміння 
переживати кваліа, відчувати, установлювати приховані смисли і враховувати 
контекст ситуації. 

12. Проблема розуміння пов’язана з феноменами самості й штучної 
особистості. Якщо комп’ютер буде здатний розуміти, то він володітиме 
самістю, а отже, буде штучною особистістю. У зв’язку з цим постають, 
зокрема, питання свободи волі, створення штучних спільнот і електронної 
культури, котрі наразі маловивчені у контексті теорії штучного інтелекту. 
Такі перспективи, безперечно, потребують філософського осмислення низки 
питань морально-етичного характеру, пов’язаних з комунікацією роботів і 
людей, взаємодією між роботами, безпекою роботів для людини чи 
суспільства й загалом доцільністю таких розробок штучних сутностей. 

13. На виформування основних тенденцій розвитку сучасної 
аналітичної філософії вплинула її взаємодія з континентальною філософією 
(феноменологією, герменевтикою, комунікативною філософією тощо). 
Співпраця між ними, навіть попри певну умовність такої дистинкції, 
уможливлена лінгвістичним поворотом у філософії як їхньою спільною 
передумовою розвитку, внаслідок чого проблеми смислу і значення, 
виражальних можливостей мови, співвідношення мови й реальності, 
мовленнєвих актів та дій, загалом мовної прагматики розвинули і мислителі-
аналітики, і континентальні філософи. 

14. Поступ аналітичної філософії засвідчив, що вона відкрита до 
конструктивної критики. Теми, які традиційно залишалися поза увагою 
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мислителів-аналітиків, зокрема проблематика соціальної та політичної 
філософії, після гуманітарно-культурологічної редескрипції аналітичного 
методу стали у ній актуальними. Окрім того, представники цього напряму 
філософської думки активно досліджують не лише соціально-антропологічну 
чи морально-політичну проблематику, а й етичну, релігійно-метафізичну, 
історичну та ін. Фактично не залишилося філософських тем, які б не 
досліджували за допомогою аналітичного методу. 

15. Затребуваність ідей аналітичної філософії в Україні – не лише одна з 
вимог часу, а й має своїм підґрунтям в історії української філософії тривалу 
раціоналістичну традицію. Удосконалення ідей аналітичної філософії надалі, 
зокрема й в Україні, відбуватиметься у напрямі взаємодії з комп’ютерними 
науками, а традиційні теми мови і свідомості доповнять темою інформації. 
Окрім епістемологічних і логічних питань зросте увага й до гуманітарно-
культурологічної, особливо морально-етичної проблематики. У зв’язку з цим 
аналітична філософія активно взаємодіятиме з континентальною, що 
сприятиме поглибленню розуміння сутності мови, її прагматико-когнітивних 
передумов, природи реальності й місця у ній людини. Усе це суттєво 
розширить предметне поле досліджень аналітичної філософії як напряму 
сучасної філософської думки і забезпечить їй перманентність розвитку й 
зростання популярності у ХХІ ст. 
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АНОТАЦІЯ 
Синиця А. С. Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної 

аналітичної філософії. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. – Львівський національний 
університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації в систематизованій формі критично проаналізовано 
передумови, особливості становлення і перспективи розвитку аналітичної 
філософії як провідного напряму сучасної філософської думки та 
запропоновано його прагматико-когнітивну інтерпретацію. Доведено, що 
процес еволюції сучасної аналітичної філософії відбувався унаслідок 
поступового переходу від вивчення прагматики мови до концептуалізованого 
осмислення свідомості. Задля окреслення специфіки прагматичного й 
когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях здійснено ґрунтовну 
історико-філософську реконструкцію специфіки вживання ключових понять 
сучасного аналітичного науково-філософського дискурсу – зокрема смислу, 
значення, референції, істини, а також інтенціональності, кваліа, філософських 
зомбі, мови думки, розуміння, самості, штучної особистості, свободи волі тощо. 
Особливу увагу звернуто на налагодження діалогу між мислителями-
аналітиками й представниками інших напрямів філософської думки, простежено 
особливості їхньої взаємокритики. Досліджено альтернативні прагматико-
когнітивній інтерпретації розвитку сучасної аналітичної філософії, які сприяли 
гуманітарно-культурологічній редескрипції аналітичної методології, та 
визначено способи її затребуваності в контексті української філософської думки. 

Ключові слова: мова, свідомість, штучний інтелект, смисл, значення, 
референція, істина, психофізична проблема, розуміння. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Синица А. С. Прагматическо-когнитивная интерпретация 

современной аналитической философии. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 

по специальности 09.00.05 – история философии. Львовский национальный 
университет имени Ивана Франко. – Львов, 2018. 

В диссертации в систематизированном виде критически 
проанализированы предпосылки, особенности становления и перспективы 
развития аналитической философии как ведущего направления современной 
философской мысли и предложено его прагматико-когнитивную 
интерпретацию. Доказано, что процесс эволюции современной аналитической 
философии происходил в результате постепенного перехода от изучения 
прагматики языка к концептуализированному осмыслению сознания. С целью 
определения специфики прагматического и когнитивного поворотов в 
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аналитических исследованиях проведена основательная историко-
философская реконструкция специфики употребления ключевых понятий 
современного аналитического научно-философского дискурса – в частности 
смысла, значения, референции, истины, а также интенциональности, квалиа, 
философских зомби, языка мысли, понимания, самости, искусственной 
личности, свободы воли и т. п. Особое внимание обращено на налаживание 
диалога между мыслителями-аналитиками и представителями других 
направлений философской мысли, прослежены особенности их 
взаимокритики. Рассмотрены альтернативные прагматико-когнитивной 
интерпретации развития современной аналитической философии, 
способствующие гуманитарно-культурологической редескрипции 
аналитической методологии, и определены способы ее востребованности в 
контексте украинской философской мысли. 

Ключевые слова: язык, сознание, искусственный интеллект, смысл, 
значение, референция, истина, психофизическая проблема, понимание. 

 
 

SUMMARY 
Synytsya A. Pragmatic-Cognitive Interpretation of Contemporary 

Analytic Philosophy. – The manuscript. 
Thesis for the Degree of Doctor of Sciences in Philosophy, Speciality 

09.00.05 – History of Philosophy. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 
2018. 

In the dissertation work the historical and philosophical analysis of the 
origins, characteristics of formation and trends of development of contemporary 
analytic philosophy are implemented, its pragmatic-cognitive interpretation is 
proposed. The changes of geographical and chronological limits of analytic 
philosophy, its modern time subject and research methodology in comparison to 
traditional patterns are investigated. The reasons for the crisis of formalistic 
approach are defined as well as preconditions of growing interest of analytic 
philosophy representatives to the study of pragmatic aspect of language. 
Emphasizing the importance of the ideas of “late” L. Wittgenstein for the 
implementation of pragmatic and cognitive turn in analytic philosophy, author 
proves that the evolution of contemporary analytic philosophy was a result of the 
gradual transition from the study of pragmatics of language to conceptualized 
understanding of consciousness. 

In the context of ideas established within pragmatics of language particular 
attention is paid to the rehabilitation of metaphysical issues in neopragmatism 
(W. V. O. Quine); shortcomings of understanding the concept of truth in 
deflationism; pragmatic aspects of reference (linguo-philosophical, cognitive, 
socio-causal, psychophysical and integral); features of pragmatic approach to 
distinguishing between the concepts of sense and meaning in linguistic philosophy, 
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intentionalism, gradualism and conceptualism. Author also proposes his own way 
of solving the rule-following problem (skeptical paradox, studied by 
L. Wittgenstein and S. A. Kripke) – the way that finds stability criterion of 
language expression meaning. It is proved that language itself is this criterion. 
Possibilities of language are sufficient to regulate the assigning correct meaning to 
words by rules. 

However, it is specified that the study of language is impossible without 
detailed study of its cognitive preconditions. Therefore, in the context of cognitive 
turn in analytic philosophy the study of consciousness begins with theoretical and 
conceptual analysis of the mind-body problem considering its reductionist or 
antireductionist interpretation. Linguo-cognitive aspects of intentionality – a 
concept that is the key to cooperation between phenomenology and analytical 
philosophy of mind – is considered apart. While researching the philosophical 
debates on such concepts specificating mind-body problem as qualia, philosophical 
zombie and the language of thought author concludes that most of them currently 
lack scientific basis due to the complexity of the issues. In this context the 
appealing to the results of non-verifiable thought experiments undergoes skeptical 
examination. 

A cognitive justification of the concept of artificial intelligence is proposed. 
Particular attention is paid to the specificity of expressing the meanings via 
symbols. The language in the philosophy of artificial intelligence is considered as a 
means of semantic organization of knowledge. To express this knowledge, 
scientists tried to simulate the situation of speech communication as close as 
possible and to take into account the variability of beliefs. However, neither the 
current computational nor connectional approaches to the reproduction of human 
ability of understanding using artificial devices do satisfy the requirements of the 
Turing test – their functioning is more similar to a “Chinese room” by J. Searle. To 
finally find out how to teach an artificial intelligence to understand, we must also 
fundamentally investigate what is self, the way an artificial personality should be 
and how free will is possible. In addition, the dissertation especially draws attention 
to the moral and ethical aspects of artificial intelligence theory associated with the 
impact that robots or certain scientific and technical developments have on a human, 
his/her self, security and future existence. In this regard, the concept of friendly 
artificial intelligence, which is scarcely possible to implement, is critically examined. 

To ensure the integrity of the study, the interpretation of contemporary 
analytic philosophy, alternative to cognitive-pragmatic interpretation, is analyzed 
apart. The features of interaction between analytic and continental philosophy (in 
the form of phenomenology, hermeneutics, postmodernism etc.) are revealed. The 
key methods of criticism of analytic methodology are shown as well as response to 
them. It is emphasized that the analytic philosophy is constantly evolving and now 
its methodology experiences humanitarian and cultural redescription. Therefore, the 
subject of analytic philosophy now includes the philosophical questions of socio-
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anthropological, moral, political, ethical, religious, metaphysical, historical kind. It 
is proved that these changes help to develop the idea of analytic philosophy in 
Ukraine, a rational basis for which together with urgent need has long been 
available. The satisfaction of this urgent need not only can develop the Ukrainian 
philosophical thought, but analytic philosophy as such. 

Keywords: language, consciousness, artificial intelligence, sense, meaning, 
reference, truth, mind-body problem, understanding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


