
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

Сепетий Дмитро Петрович 

 

УДК 141.112 

 

 

 

ІНТЕРАКЦІОНІЗМ ЯК НАПРЯМ  

СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ СВІДОМОСТІ:  

ПСИХОФІЗИЧНА ПРОБЛЕМА  

В АНАЛІТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ 

 

 

09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

доктора філософських наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2020 



 

Дисертацією є рукопис 

Робота виконана на кафедрі суспільних дисциплін Запорізького державного 

медичного університету Міністерства охорони здоров'я України. 

 

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор 

 Жадько Віталій Андрійович, 

 Запорізький державний медичний університет, 

 професор кафедри суспільних дисциплін 

 

 

Офіційні опоненти  доктор філософських наук, доцент  

 Богачов Андрій Леонідович,  

 Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка МОН України,  

професор кафедри теоретичної  

і практичної філософії  

  

 доктор філософських наук, доцент  

 Синиця Андрій Степанович,  

 Львівський національний університет 

 імені Івана Франка МОН України, 

 професор кафедри історії філософії  

  

 доктор філософських наук, професор  

 Юркевич Олена Миколаївна,  

 Національний юридичний університет 

 імені Ярослава Мудрого МОН України, 

 професор кафедри філософії  

 

 

Захист відбудеться «28» вересня 2020 року о 10.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, ауд. 330 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зала № 12. 

 

Автореферат розіслано «26» серпня 2020 р. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради      Крикун В. Ю.



 

 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Філософія свідомості є однією з 

головних галузей сучасної аналітичної філософії, а психофізична проблема – 

проблема розуміння відношення між свідомістю та мозком і фізичною 

реальністю загалом – осердям найбільш гострих дискусій у ній. Хоча 

починаючи з 1940-х років в академічній аналітичній філософії свідомості 

домінували матеріалістичні напрямки, з 1970-х років це домінування значно 

послабилося під впливом ряду вагомих аргументів, висунутих К. Попером, 

Т. Нейґелем, Ф. Джексоном, Дж. Левіном, Дж. Серлем, Д. Чалмерсом, 

Р. Свінберном, В. Гаскером, Г. Робінсоном та ін. З точки зору їхніх 

прибічників, ці аргументи доводять неуспішність наявних матеріалістичних 

підходів до пояснення свідомості або й взагалі неможливість її задовільного 

матеріалістичного пояснення і хибність матеріалізму. Відповідно, зростає 

зацікавленість альтернативними щодо матеріалізму напрямками, – різними 

версіями психофізичного дуалізму, панпсихізму, ідеалізму. Важливе місце 

серед цих напрямків займає інтеракціонізм – різновид психофізичного 

дуалізму, прибічники якого вважають, що між cвідомістю та тілом (мозком) 

людини має місце двобічна взаємодія: фізичні стани тіла (мозку) спричиняють 

певні свідомі психічні стани (зокрема, сприйняттєві стани, відчуття болю 

тощо), а деякі свідомі психічні стани (такі як воління) спричиняють фізичні 

процеси в мозку, які, у свою чергу, спричиняють відповідні рухи частин тіла, 

що утворюють доцільну поведінку. З поміж альтернатив матеріалізму, 

інтеракціонізм найбільшою мірою відповідає уявленням звичайного глузду 

(здорового глузду, common sense), від яких, здається, дуже важко або й 

неможливо відмовитися: що фізичний світ є реальним і незалежним від 

свідомості; що звичайні матеріальні речі (повітря, вода, каміння, рослини тощо) 

і частинки, з яких вони складаються, нічого не відчувають і не усвідомлюють; 

що свідомість людини великою мірою спричиняє її поведінку. Це має  не лише 

теоретичне, але й важливе морально-соціально-практичне значення, оскільки 

уявлення звичайного глузду про свободу волі, відповідальність, провину, 

заслугу невіддільні від погляду, що рішення й дії людини можуть керуватися, і 

часто справді керуються, свідомим розумінням та зважуванням підстав.  

Визначальними для інтеракціонізму є три положення: про онтологічну 

нередуковність свідомості, про існування незалежної від свідомості фізичної 

реальності та про двобічну психофізичну взаємодію. На користь кожного із цих 

положень пропонувалися досить вагомі аргументи. Проте в цілому 

аргументація на користь інтеракціонізму в сучасній філософії свідомості є, на 

думку автора, суттєво недооціненою, і потребує систематичної реконструкції й 

розвитку. Зокрема, це стосується проблем та можливостей узгодження 

інтеракціонізму, і психофізичного дуалізму загалом, із сучасним природничо-

науковим знанням. Цим питанням приділялося чимало уваги в працях 

філософів та науковців, прихильних до дуалізму, – зокрема, К. Попера, 

Дж. Еклза, В. Пенфілда, Д. Чалмерса, Р. Свінберна, В. Гаскера, Г. Степа, 
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Д. Ходжсона та ін. Запропоновані цими мислителями ідеї відкривають 

перспективу “натуралізації” психофізичного дуалізму (зокрема, 

інтеракціонізму), яка, проте, потребує докладнішого обґрунтування й розробки. 

Найбільш складним тут виглядає питання про місце феноменальної свідомості, 

якщо вона є нефізичною, у процесі біологічної еволюції. Перспективним 

видається пошук відповіді на це питання на основі ідеї (на якій особливо 

наголошує Д. Чалмерс) про існування особливих психофізичних законів 

природи, яка в контексті інтеракціонізму дає змогу пояснювати розвиток 

свідомості та її інтегрованість у функціонування організму як сприятливі з 

еволюційної точки зору. 

Дослідження аргументативних підстав та імплікацій психофізичного 

інтеракціонізму передбачає обговорення низки важливих для сучасної 

аналітичної філософії тем, таких як відношення між свідомістю та штучним 

інтелектом, психічне спричинення (mental causation), тотожність особи 

(personal identity) тощо. 

Для української філософії запропоноване дослідження є тим більш 

актуальним, що вона дуже недостатньою мірою залучена до дискусійного 

процесу у світовій аналітичній філософії свідомості. В радянські часи 

відповідна проблематика розглядалася однобічно й ідеологізовано в руслі 

енґельсівсько-ленінського погляду на “головне питання філософії”, вчення 

діалектичного матеріалізму. Після 1991-го року, в незалежній Україні 

відновлення комунікації з сучасною світовою філософською думкою 

відбувалося з великим домінуванням “континентальної” філософії; ідеї сучасної 

аналітичної філософії мали загалом недостатнє поширення, і це особливо 

стосується філософії свідомості. Протягом тривалого часу ця тематика 

висвітлювалася лише в кількох поодиноких публікаціях (розділ О. Комар у 

підручнику з сучасної філософії науки 2008 р., кілька статей А. Синиці 2012-

2013 рр., публікації автора цього дослідження 2011-2013 рр.). Хоча з 2014 р. 

ситуація у цьому відношенні суттєво змінилася на краще, і за цей період було 

опубліковано понад два десятки статей українських авторів (зокрема, 

А. Вахтеля, В. Гусєва, Т. Дроздової, Н. Козаченко, О. Комар, А. Лактіонової, А. 

Леонова, А. Синиці; переважна більшість – у журналах “Філософська думка” та 

“Актуальні проблеми духовності”) з філософії свідомості в аналітичній 

традиції, ці публікації є лише початком долучення української філософської 

спільноти до сучасних дискусій у цій царині. Адже, для порівняння, в 

провідних світових наукових видавництвах щороку видаються десятки нових 

книг  монографій та збірників  з філософії свідомості. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри суспільних 

дисциплін Запорізького державного медичного університету “Сучасні 

проблеми розуміння природи свідомості та персональної ідентичності” (номер 

державної реєстрації – 0111U005866). 

Метою дослідження є обґрунтування інтеракціонізму як концепції 

відношення між феноменальною свідомістю та фізичною реальністю на основі 
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аналізу основних підходів до психофізичної проблеми та аргументації їхніх 

прибічників у сучасній аналітичній філософії свідомості, розвитку аргументації 

на користь визначальних для інтеракціонізму положень, з’ясування проблем та 

можливостей його гармонізації з природничо-науковою картиною світу, а 

також наявних в його межах альтернатив. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– розкрити зміст засадничих для психофізичної проблеми понять свідомості як 

царини суб’єктивного та матерії як фізичної реальності, тотожності, 

редуковності, утворюваності, надвідповідності (супервентності), визначити 

головні напрямки стосовно проблеми; 

– проаналізувати найвпливовіші сучасні аргументи, які свідчать про онтологічну 

нередуковність свідомості та хибність матеріалізму, проблеми їх тлумачення, 

основні заперечення проти цих аргументів, оцінити їхню вагомість; 

– обґрунтувати проблематичність задовільного пояснення людської свідомості 

на основі панпсихізму та панпротопсихізму;  

– дослідити можливості ідеалістичного розв’язання психофізичної проблеми, 

аргументацію на користь ідеалізму в сучасній філософії свідомості, 

захистоспроможність фізичного реалізму в перспективі цієї аргументації;  

– обґрунтувати переваги психофізичного інтеракціонізму як форми дуалізму, 

що визнає вплив свідомих психічних станів на фізичні процеси у мозку, 

перед епіфеноменалізмом, що розглядає свідомі психічні стани лише як 

пасивний продукт таких процесів; 

– проаналізувати й розвинути аргументацію, яка стосується альтернативи 

субстанційного дуалізму та дуалізму властивостей; 

– розкрити суттєвий зв’язок між субстанціалістським поглядом на природу 

психічного суб’єкта та уявленням звичайного глузду й першоособовою 

інтуїцією про абсолютний характер тотожності особи; 

– уточнити й обґрунтувати типологію основних версій психофізичного 

дуалізму на основі відношення до питання про походження психічного 

суб’єкта чи свідомості; 

– з’ясувати основні проблеми та дослідити можливості узгодження 

інтеракціоністського дуалізму з сучасним природничо-науковим знанням, – 

зокрема, знанням про біологічну еволюцію. 

Об’єктом дослідження є концепції відношення між свідомістю та 

фізичною реальністю у сучасній аналітичній філософії. 

Предметом дослідження є психофізичний інтеракціонізм як дуалістичний 

напрям сучасної аналітичної філософії свідомості, що передбачає взаємодію 

між свідомістю та мозком. 

Методи дослідження. Пропоноване дослідження ґрунтується на поєднанні 

методологічних ідей критичного раціоналізму, методів сучасної аналітичної 

філософії та загальнофілософських методів – методу раціональної дискусії, 

історичного методу, інтерпретації, гіпотетико-дедуктивного методу, абдукції 

(висновування до найкращого пояснення), діарезису понять, логічного та 

концептуального аналізу, мисленнєвого експерименту. 
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Відповідно до методу раціональної дискусії, у дослідженні формулюється 

психофізична проблема і критично досліджуються такі її основні пробні 

розв’язання як різні версії матеріалізму, раселіанського монізму, ідеалізму та 

дуалізму (зокрема, інтеракціонізм); обговорюються головні аргументи за і 

проти цих поглядів, здійснюється розвиток аргументів на користь 

інтеракціонізму як того розв’язання, яке для автора виглядає найбільш 

правдоподібним у світлі дослідженої аргументації. Як важлива частина цього 

процесу застосовується історичний метод як з’ясування поглядів на 

розв’язання психофізичної проблеми провідних сучасних філософів свідомості 

та видатних класичних філософів; здійснюється інтерпретація найважливіших 

релевантних до проблеми філософських текстів у відповідному проблемному та 

історичному контексті, аналіз пропонованої в них аргументації. Обговорювані 

теорії розглядаються як гіпотези, що оцінюються на основі з’ясування їхніх 

імплікацій та оцінки цих імплікацій на правдоподібність з точки зору 

звичайного глузду та на узгодженість з сучасним науковим знанням 

(гіпотетико-дедуктивний метод), їхньої спроможності до пояснення 

визначальних властивостей свідомості, до осмислення фундаментальних засад 

людського саморозуміння та практичної діяльності (абдукція, висновування до 

найкращого пояснення), а також простоти (лезо Окама). Для забезпечення 

ясного розуміння обговорюваних проблем, теорій та аргументів та для 

уникнення плутанини, пов’язаної з можливістю вживання ключових термінів у 

різних смислах, застосовуються методи діарезису (спеціального 

обумовлювання смислу, у якому автор вживає термін, на відміну від інших 

можливих способів вживання цього ж терміну) та концептуального аналізу. В 

дослідженні широко застосовується метод мисленнєвого експерименту, що 

слугує засобом концептуального аналізу, прояснення змісту й імплікацій 

гіпотези, її відношення до фундаментальних інтуїцій людини щодо світу та 

самої себе. 

Дослідження керується регулятивною ідеєю істинності як відповідності, 

критеріями несуперечливості та правдоподібності, принципами презумпції 

звичайного глузду та наукової компетентності. Принцип презумпції звичайного 

глузду застерігає проти відходу від звичайного глузду без вагомих підстав; 

зокрема, цей принцип, разом із висновуванням до найкращого пояснення, 

розглядається як достатня підстава для відхилення радикальних скептичних 

сценаріїв та суб’єктивістських версій ідеалізму. Принцип наукової 

компетентності вимагає з боку філософа уваги до сучасного наукового 

знання, з’ясування релевантності наукових теорій і результатів наукових 

досліджень до обговорюваних філософських проблем. Прикладами цього у 

пропонованому дослідженні можуть слугувати, зокрема, обговорення значення 

експериментальних результатів і теорій квантової механіки для можливого 

розв’язання психофізичної проблеми (підрозділ 3.3), значення результатів 

експериментів з пацієнтами з розділеними півкулями головного мозку для 

тотожності особи (підрозділ 4.2.2), обговорення проблем узгоджуваності 

інтеракціонізму з сучасною природничо-науковою картиною світу та 
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можливості фундаментальної емпіричної науки про свідомість в дуалістичній 

перспективі (підроділ 4.3). Важливу роль у дослідженні відіграють також більш 

специфічні для його предметної сфери принципи  принцип редуктивної 

пояснюваності нефундаментального, згідно якого будь-що, що існує і не є 

онтологічно фундаментальним, мусить бути редуктивно пояснюваним у 

термінах того, що є онтологічно фундаментальним, та принцип обмеження 

свідомістю, що був сформульований Філіпом Гофом, згідно якого будь-яка 

адекватна теорія реальності мусить надати місце для феноменальної свідомості, 

у неревізованому смислі. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у 

концептуальній кларифікації, комплексній реконструкції та розвитку 

аргументації, що стосується конститутивних для інтеракціонізму положень про 

онтологічну нередуковність свідомості, існування незалежної від людської 

свідомості фізичної реальності та двобічну психофізичну взаємодію, а також у 

розвитку розуміння альтернатив у межах інтеракціоністського дуалізму та 

можливостей його узгодження з природничо-науковою картиною світу. Наукова 

новизна розкривається у наступних положеннях, що виносяться на захист. 

Вперше 

– запропоновано й обґрунтовано перспективу на дискусію між прибічниками 

та опонентами матеріалізму (фізикалізму) як таку, що виражає конфлікт між 

прагненням до уніфікованого розуміння усієї дійсності за зразками, які 

надають природничі науки (насамперед, фізика), та раціональною довірою до 

очевидності та спроможностей розуму, оскільки найвпливовіші аргументи 

проти матеріалізму, з одного боку, уочевиднюють нередуковну якісну 

відмінність свідомих психічних станів від будь-яких можливих фізичних 

станів та процесів і, з іншого боку, виявляють відсутність правдоподібного 

пояснення того, як можливо, зі збереженням феноменальних видимостей, 

щоб існували лише фізичні сутності, стани та процеси; 

 розкрито логічну структуру епістемологічної ситуації, що робить 

неможливим подолання пояснювального розриву від фізичного до 

психічного і зумовлює незбагненність потрібних для істинності матеріалізму 

психофізичних тотожностей: необхідною умовою зрозумілості та 

збагненності нетривіальних тотожностей у природі є можливість їх 

пояснення на основі принципу “одна річ – кілька способів явлення”, але в 

такому поясненні свідомість є необхідною частиною експланансу (того, що 

пояснює), і тому не може бути екпланандумом (тим, що пояснюється); 

–  спростовано аргумент Роберта Кірка на доведення концептуальної 

неможливості феноменальних зомбі, як такий, що ґрунтується на засновку, 

якого прибічник аргументу зомбі може не приймати, (когнітивний 

фізикалізм) і некоректно змішує елементи різних сценаріїв; 

–  розроблено комплексну аргументацію на користь фізичного реалізму, що 

включає по-перше, обґрунтування його необхідності для задовільного 

пояснення регулярностей у досвіді людини, процесу розвитку її свідомості та 

інтерсуб’єктивної узгодженості сприйняттів просторових і часових 
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відношень; по-друге, доведення можливості задовільного неідеалістичного 

розв’язання проблеми фундаментальних внутрішніх властивостей фізичних 

об’єктів; по-третє, з’ясування хибності поширеного погляду, ніби результати 

експериментів у квантовій механіці свідчать про участь свідомості 

спостерігача у продукуванні “класичної” фізичної реальності; 

– запропоновано розв’язання сформульованої Чалмерсом епіфеноменалістської 

проблеми для інтеракціонізму: обґрунтовано, що з концептуальної 

можливості віднімання з історії світу феноменальної складової зі 

збереженням послідовної кавзальної історії не випливає недієвість 

свідомості, і що за голістичного погляду на свідомий ум таке віднімання 

може бути неможливим без супервипадковості;  

– сформульовано й обґрунтовано тезу, що з наявної у сучасній філософії 

свідомості аргументації на користь онтологічної нередуковності свідомих 

психічних станів у поєднанні з концептуально необхідною істиною, що 

свідомі психічні стани не можуть існувати без суб’єкта, який їх переживає та 

усвідомлює, випливає істинність субстанційного або квазісубстанційного 

дуалізму, згідно з яким крім фізичної реальності існують психічні суб’єкти як 

носії свідомих психічних станів, які є нефізичними і характеризуються 

суб’єктивною якісністю та внутрішньою інтенційністю; 

–  з’ясовано, що в перспективі інтеракціонізму, тісна узгодженість між 

свідомими психічними станами та фізичними станами організму (зокрема, 

мозку), що забезпечує двобічну інтенційну відповідність між свідомістю та 

світом, може бути пояснена на основі припущення про існування 

психофізичних законів природи як результат біологічної еволюції, оскільки 

така відповідність пов’язана з корисними для тварини впливами свідомості 

на поведінку, що створює селективні переваги. 

Отримали подальший розвиток: 

–  розрізнення основних смислів поняття редуковності/нередуковності та 

специфікація смислу, що є найбільш релевантним для дискусії між 

прибічниками та опонентами матеріалізму: обґрунтовано потребу 

розрізнення не лише (не)редуковності в онтологічному та епістемологічному 

смислах, але також розрізнення між кількісною онтологічною 

(не)редуковністю до мікрофізичної основи та якісною онтологічною 

(не)редуковністю, оскільки лише в останньому смислі нередуковність 

свідомості до фізичного суперечить матеріалізму; 

–  критика стратегії феноменальних понять як способу захисту матеріалізму 

через з’ясування, що вона ґрунтується на ad hoc прийомі ствердження 

незбагненної істинності, з допомогою якого можливо захищати будь-яке 

положення; 

–  аргументація проти панпсихізму та панпротопсихізму на основі модифікацій 

аргументу зомбі та аналізу можливих відповідей на нього та аргументація 

проти епіфеноменалізму на основі з’ясування, що його істинність означала б, 

що наші уявлення про наявність у інших людей свідомостей та про фізичну 

реальність є безпідставними; 
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 захист субстанційного або квазісубстанційного дуалізму, як комплекс 

контраргументів у відповідь на заперечення Дерека Парфіта проти 

припущення про існування картезіанського суб’єкта та його спроможність 

ґрунтувати тотожність особи. 

Поглиблено розуміння: 

–  аргументу зомбі та двовимірного аргументу проти матеріалізму Д. Чалмерса, 

з огляду на труднощі їх тлумачення в частині умовиводу від збагненності до 

можливості: запропоновано і обґрунтовано тлумачення, згідно якого 

збагненність ситуації чи світу слід розуміти як когерентність опису; в 

положенні про слідування можливості зі збагненності йдеться про 

метафізичну можливість; обґрунтування цього положення є рівнозначним 

обґрунтуванню модального монізму; 

 можливості узгодження між інтеракціонізмом та аргументом зомбі і 

двовимірним аргументом проти матеріалізму, через розробку концепції 

супервипадковості та метафізично можливих сценаріїв кавзального 

заміщення; 

– аргументації Дерека Парфіта проти погляду звичайного глузду, що існування 

чи неіснування особи (її тотожність) є абсолютним, а не справою міри, як 

такої, що насправді веде до диз’юнктивного висновку: або 

існування/неіснування особи є справою міри, або психічний суб’єкт є 

нефізичною субстанцією чи квазісубстанцією; 

–  альтернатив, що наявні в межах психофізичного дуалізму, через 

виокремлення напрямку квазісубстанційного дуалізму та розрізнення, за 

критерієм походження свідомості або психічного суб’єкта, креаціоністського, 

натуралістичного емерджентистського та етерналістського напрямків, а 

також порівняльний аналіз їхніх відносних переваг і недоліків. 

Практичне значення отриманих результатів. Здійснені у дослідженні 

детальне висвітлення й аналіз змісту сучасних дискусій щодо психофізичної 

проблеми, основних концепцій та аргументів, розвиток аргументації на користь 

інтеракціоністського психофізичного дуалізму, публікація матеріалів 

дослідження у наукових журналах суттєво сприяють інтеграції української 

філософської думки зі світовою, оскільки, з одного боку, означена проблема є 

центральною для філософії свідомості, яка є однією з головних галузей 

сучасної аналітичної філософії, і, з іншого боку, українська філософська 

спільнота досі була дуже недостатньо долучена до дискусій у цій галузі. На 

персональному рівні, засвоєння результатів дослідження може мати вплив на 

ціннісні й морально-практичні орієнтації особи, оскільки у ньому йдеться про 

фундаментальні світоглядні питання, розуміння природи людини, а це 

розуміння тісно пов’язане з ключовими морально-практичними ідеями свободи 

волі, відповідальності, творчості тощо. 

Результати дослідження можуть використовуватися в освітньому процесі у 

вищих навчальних закладах, для підготовки лекцій, текстів підручників та 

посібників за окремими темами загального курсу філософії та курсу з сучасної 

аналітичної філософії, а також для спеціальних курсів з філософії свідомості та 
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філософії штучного інтелекту. Матеріали дисертації автор застосував під час 

читання навчального курсу з філософії та елективного курсу “Теорія пізнання 

та медицина” для студентів Запорізького державного медичного університету, а 

також у процесі роботи над навчальним посібником “Основні проблеми 

філософії”. 

Особистий внесок дисертанта. Основні результати й висновки дисертації 

розроблені автором особисто і викладені в його наукових публікаціях. 

Матеріали кандидатської дисертації (“Плюралізм як напрям розвитку 

світоглядної свідомості суспільства”, захищена у 2008 р.) у тексті докторської 

не використовувались. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорені на методичних семінарах кафедри суспільних дисциплін 

Запорізького державного медичного університету, круглому столі “Philosophy 

of Mind: Філософія свідомості” журналу “Філософська думка” (Київ, 4 березня 

2016 р.), міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, зокрема: 

“Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у 

сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний 

аспекти” (м. Рубіжне, 30-31 травня 2012 р.), “Актуальні питання, проблеми та 

перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: 

національний та інтернаціональний аспекти” (м. Рубіжне, 30-31 травня 2013 р.), 

“Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук” (м. Дніпро, 29-30 

листопада 2013 р.), “Людина віртуальна: нові горизонти” (м. Рубіжне, 11-12 

березня 2014 р.), “Політологія, філософія, соціологія: контури 

міждисциплінарного перетину” (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.), “Лабіринти 

реальності” (м. Рубіжне, 20-21 жовтня 2014 р.), “Придніпровські соціально-

гуманітарні читання” (м. Дніпро, 29 листопада 2014 р.), “Людина віртуальна: 

нові горизонти” (м. Рубіжне, 17-18 березня 2015 р.), “Сучасні соціально-

гуманітарні дискурси” (м. Дніпро, 21 березня 2015 р.), “Karl Popper and the 

Problem of Change” (м. Анкара, Туреччина, 19-20 вересня 2015 р.), “Philosophed 

2015. Mind” (м. Київ, 25-26 листопада 2015 р.), “De Anima: Views of the Soul 

Through the History of Ideas” (м. Орадея, Румунія, 21 жовтня 2016 р., онлайн-

виступ через Skype), “Антропний принцип в контексті актуальних проблем 

філософії науки” (м. Львів, 15-16 грудня 2016 р.), “Філософія. Людина. 

Сучасність” (м. Вінниця, 4-5 квітня 2017 р.), “Античність та її філософське 

продовження. 30-і ювілейні Читання засновника Львівсько-Варшавської 

філософської школи Казимира Твардовського” (м. Львів, 10-12 лютого 2018 р.), 

“Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення” 

(м. Львів, 19-20 квітня 2018 p.), “Феномен свободи у контексті цивілізаційних 

викликів ХХІ століття” (м. Львів, 23-24 травня 2019 р.), “Philosophical Insights. 

Inspirations from the Lviv-Warsaw School” (м. Львів, 29-30 червня 2019 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

одноосібну монографію, 6 статей у виданнях, що індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science Core Collection (у тому 

числі 3 – у закордонних), 16 – у інших виданнях, що на момент публікації були 
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включені до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт, затвердженого МОН України, 10 – у інших 

наукових виданнях України (що на момент публікації не були включені до 

Переліку), 12 тез, надрукованих у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Обсяг дисертації – 

351 сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 363 

позицій (з яких 293 – англійською мовою) на 27 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено його 

зв’язок з науковими програмами й темами, визначено мету і завдання, об’єкт та 

предмет дослідження, окреслено його методологічну базу, сформульовані 

основні положення, що становлять наукову новизну, розкрито практичне 

значення отриманих результатів, подано відомості про особистий внесок 

дисертанта, апробацію матеріалів дисертації, публікації за результатами 

проведеного дослідження. 

У першому розділі “Історико-філософські та методологічні передумови 

дослідження психофізичної проблеми” з’ясовано зміст основних понять, що є 

найбільш релевантними до психофізичної проблеми, суть основних підходів до 

цієї проблеми у сучасній філософії свідомості; окреслено основні моменти 

історичного розвитку дискусії щодо психофізичної проблеми, 

охарактеризовано її сучасний стан і місце в ній концепції інтеракціонізму; 

обговорено методологічні засади дослідження. 

У підрозділі 1.1 “Основні терміни та поняття дослідження” 

сформульовано психофізичну проблему; з’ясовано релевантний до неї смисл 

понять “матерія”, “фізичне”, “свідомість” (англ. consciousness), “ум” (англ. 

mind), “тотожніть”, “редуковність”, “надвідповідність”; окреслено визначальні 

положення основних сучасних напрямків стосовно психофізичної проблеми – 

різних версій матеріалізму, дуалізму, ідеалізму та раселіанського монізму. 

Обґрунтовано, що поняття матерії (фізичного), у релевантному до 

психофізичної проблеми смислі, охоплює мікрофізичні сутності, які утворюють 

звичайні фізичні тіла, і все, що утворюється такими сутностями; визначальним 

для неї є просторове розташування і його зміни з часом, пояснювальна 

редуковність до просторових відношень та їхньої динаміки, а також 

непсихічність на онтологічно фундаментальному рівні. Релевантний смисл 

поняття свідомості – це поняття феноменальних психічних станів як таких, що 

суб’єктивно переживаються й усвідомлюються, для яких є щось таке, як воно 

для суб’єкта – переживати (усвідомлювати) ці стани. Психофізична проблема 

може бути сформульовна як проблема відношення між свідомістю та матерією 

(насамперед, тілом та мозком людини чи іншої наділеної свідомістю істоти); 

при цьому йдеться по-перше, про відношення онтологічної 

редуковності/нередуковності або фундаментальності/похідності та, по-друге, 

причинно-наслідкові (кавзальні) відношення. Центральна дискусія в сучасній 



 

 

10 

філософії свідомості – між прибічниками та опонентами матеріалізму 

(фізикалізму), стосується питання про онтологічну редуковність свідомості до 

фізичної основи; в межах головної альтернативи матеріалізму, психофізичного 

дуалізму, важливим є питання про наявність каузального  впливу свідомості на 

фізичні процеси.  

Обговорено формулювання позиції матеріалізму (фізикалізму) в термінах 

онтологічної фундаментальності, редуковності, утворюваності, тотожності, 

надвідповідності (супервентності); розкрито зміст та відношення цих понять в 

контексті психофізичної проблеми. З огляду на неоднозначність вживання у 

цьому контексті термінів “редуковність” та “нередуковність”, проаналізовано 

різні їхні значення і з’ясовано, що для дискусії між матеріалізмом та його 

опонентами визначальним є питання про якісну онтологічну редуковність 

свідомості до фізичного – утворюваність свідомості з основи, що включає 

мікрофізичні сутності, їхні властивості та закони природи, що управляють 

їхніми взаємодіями й рухом, у тому числі особливі нередуковні закони, що 

вступають у дію на вищих рівнях організації матерії, якщо такі закони існують. 

Звертається увага на важливість розрізнення між редуковністю/нередуковністю 

свідомості у цьому смислі та її редуковністю/нередуковністю у 

епістемологічному смислі, а також її редуковністю/нередуковністю до вужчої 

основи, яку утворюють фундаментальні мікрофізичні сутності та звичайні 

закони їхніх взаємодій та руху. Саме визнання якісної онтологічної 

редуковності свідомості до фізичного є визначальним для матеріалізму; 

відповідно, інші напрями філософії свідомості заперечують таку редуковність. 

Розкрито зміст та відношення інших позицій, які, поряд з матеріалізмом, 

утворють основні напрямки сучасної філософії свідомості, ‒ панпсихізму та 

панпротопсихізму як форм раселіанського монізму, ідеалізму, 

епіфеноменалізму та інтеракціонізму як форм психофізичного дуалізму; 

з’ясовано особливості функціоналізму як впливової сучасної форми 

матеріалізму. 

У підрозділі 1.2 “Історичний розвиток та сучасний стан філософської 

дискусії щодо психофізичної проблеми” обговорено розвиток філософського 

осмислення проблематики відношення між свідомостю людини та її тілом як 

частиною фізичної реальності, від Античності до сучасності. Відзначено 

ключову роль інтеракціоністського субстанційно-дуалістичного вчення Декарта 

у формуванні основ сучасного розуміння суті психофізичної проблеми та 

сучасної аргументації стосовно неї, а також у спричиненні полеміки, завдяки 

якій ця проблема стала однію з центральних у класичній філософії Нового часу. 

Висвітлено формування основних альтернативних напрямків – дуалізму, 

матеріалізму, нейтрального монізму, ідеалізму – у ранньомодерній філософії та 

філософії Просвітництва, в працях Декарта, Спінози, Лейбніца, Гобса, 

французьких філософів-матеріалістів ХVIII століття, Барклі, Г’юма та Канта. 

Серед суттєвих моментів розвитку цього дискусійного процесу у ХІХ і першій 

половині ХХ століття, відзначено виникнення таких напрямків як 

нередуктивний матеріалізм (зокрема, у формі діалектико-матеріалістичного 
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вчення Фрідріха Енґельса) та епіфеноменалізм (Томас Хакслі); ідеї Бертрана 

Расела 1920-х років, на основі яких пізніше сформувався напрям сучасної 

філософії свідомості, який називають раселіанським монізмом; аналітичний 

біхевіоризм Гілберта Райла та його спробу спростувати картезіанський дуалізм 

як такий, що нібито ґрунтується на категорійній помилці, у праці 1949 р., яка 

була дуже впливовою в аналітичній філософії двох наступних десятиліть.  

Обґрунтовано, що праці 1970-тих рр., у яких, з одного боку, було 

започатковано новий впливовий матеріалістичний напрям, функціоналізм 

(Армстронг, Патнем, Деннетт та ін.), а з іншого боку, був сформульований ряд 

вагомих аргументів, що вказували на неможливість розуміння визначальних 

властивостей свідомості в матеріалістичних (у тому числі функціоналістських) 

термінах (Крипке, Нейґел, Кірк, Серль, Джексон, Чалмерс), започаткували 

новий етап розвитку дискусії, що продовжується донині. Матеріалізм зберігає 

панівні позиції, здобуті у 1950-х-60-х рр., проте йому кидають серйозний 

виклик інші напрямки. Важливе місце серед них займає інтеракціоністський 

дуалізм, представлений працями Дж. Белофа, К. Попера, Г. Робінсона, 

Дж. Фостера, В. Гаскера, Р. Свінберна та ін. Порівняно з іншими 

альтернативами матеріалізму, інтеракціоністський дуалізм має суттєву 

початкову перевагу відповідності звичайному глузду його основних положень: 

визнання фізичної реальності як такої, що існує незалежно від свідомості (на 

відміну від ідеалізму) і що її фундаментальні компоненти не мають свідомих 

психічних станів (на відміну від панпсихізму); визнання того, що наші свідомі 

психічні стани за посередництвом фізичних процесів у мозку кавзально 

впливають на нашу поведінку (на відміну від епіфеноменалізму). 

Відзначено, що в Україні – внаслідок ізоляції в радянські часи та інших 

пріоритетів в українській філософії 1990-х-2000-х рр. – дослідницька праця в 

окресленій проблемній царині перебуває на початковій стадії залучення до 

дискусійного процесу, що відбувається в світовій аналітичній філософії. Хоча в 

останні роки кількість публікацій з цієї проблематики в українських 

філософських журналах значно зросла (статті автора цієї праці, А. Леонова, А. 

Синиці, А. Лактіонової, О. Комар, Н. Козаченко, А. Вахтеля, В. Гусєва, 

Т. Дроздової), бракує більш фундаментальних – дисертаційних чи 

монографічних – досліджень українських авторів з філософії свідомості. 

У підрозділі 1.3 “Теоретико-методологічні засади дослідження. 

Критичний раціоналізм та аналітична традиція у філософії свідомості” 

визначено методологічні засади дослідження як такого, що ґрунтується на 

загальнофілософських методах, методах сучасної аналітичної філософії та 

концепції критичного раціоналізму. 

З’ясовано, що з огляду на філософський плюралізм і гостру дискусійність 

обговорюваної проблеми, доречними є методологічні настанови критичного 

раціоналізму на пошук істини шляхом критичного дослідження та спроб 

розвитку основних підходів до проблеми та аргументації на користь та проти 

кожного з них, результатом чого має бути раціонально обґрунтоване віддання 

переваги одній з альтернативних позицій без претензій на остаточне 
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розв’язання проблеми, з визнанням помильності та висвітленням труднощів, які 

постають перед обраною позицією і роблять можливим раціональне віддання 

переваги іншим позиціям. 

Здійснено огляд розвитку основних методологічних настанов аналітичної 

філософії, проаналізовано відношення між нею та критичним раціоналізмом. 

Відзначено важливі тенденції, починаючи з 1970-х років, до відходу філософів 

аналітичної традиції від обмежень “лінгвістичного повороту” і, натомість, 

розвитку методологічного плюралізму й повороту до метафізики та філософії 

свідомості. Це дає підстави говорити про сучасну аналітичну філософію у 

широкому сенсі як таку, що продовжує традиції класичної філософії 

британського емпіризму та континентального раціоналізму, і характеризується 

насамперед прагненням до ясності й аргументованості та налаштованістю на 

плідний діалог з наукою. 

Окреслено спосіб застосування в дослідженні загальнофілософських 

методів та методів, характерних для сучасної аналітичної філософії: методу 

раціональної дискусії, історичного методу, інтерпретації, аналізу теорій та 

аргументів, гіпотетико-дедуктивного та абдуктивного методу, діарезису та 

концептуального аналізу. В якості регулятивних засад дослідження визначено 

ідею істинності як відповідності, критерії несуперечливості та 

правдоподібності, принципи презумпції звичайного глузду та наукової 

компетентності, принцип редуктивної пояснюваності нефундаментального, 

принцип обмеження свідомістю. 

Як застосування принципу презумпції звичайного глузду, обґрунтовано, 

що в дискусії між фізичним реалізмом та версіями ідеалізму, які його 

заперечують, вихідною позицією є реалізм і тягар доказу має покладатися на 

його опонентів. Доведено, що концептуальний аналіз дає підстави для 

відхилення елімінативістського матеріалізму, який оголошує свідомість (як 

суб’єктивне) ілюзією, як такого, що є самосуперечливим, оскільки будь-яким 

формулюванням ілюзіонізму щодо свідомості необхідно передбачається 

існування свідомих психічних станів. 

У другому розділі “"Важка проблема свідомості" та головні сучасні 

аргументи проти матеріалізму” обговорено поняття пояснювального розриву 

та Важкої проблеми свідомості, найбільш впливові сучасні аргументи проти 

матеріалізму (фізикалізму) та основні пропоновані прибічниками матеріалізму 

відповіді на них. 

У підрозділі 2.1 “Від пояснювального розриву та "Важкої проблеми 

свідомості" до аргументів проти матеріалізму” розкрито зміст понять 

пояснювального розриву (введеного в обіг Джозефом Левіне) та Важкої 

проблеми свідомості (Девід Чалмерс) та їхній зв’язок з вливовими сучасними 

аргументами проти матеріалізму.  

Для пояснення існування пояснювального розриву та Важкої проблеми 

свідомості, з’ясовано принципову відмінність між завданням редукції 

свідомості до фізичних процесів та усіма випадками успішної редукції 

високорівневих феноменів до фізичних структур та процесів нижчих рівнів. 
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Показано, що в усіх випадках успішної редукції, йдеться або про утворення 

просторових феноменів вищого рівня з більш низькорівневих просторових 

компонентів (як у випадку води та Н2О), або про виявлення фізичних чинників, 

які типово викликають у нас ті відчуттєво-сприйняттєві психічні стани, 

причину яких ми в повсякденному мовленні позначаємо відповідною назвою 

(як у випадку теплоти та кінетичної енергії руху молекул). В усіх таких 

випадках, на відміну від випадку свідомості, немає логічного розриву між тими 

феноменами, які ми намагаємося редукувати до фізичних феноменів нижчого 

рівня, та того роду властивостями, що характерні для цього нижчого рівня. 

Наявність такого логічного розриву зумовлює принципову неможливість 

пояснити суб’єктивне, феноменальне (переживання-досвід, усвідомлення) на 

основі чогось, що не має ніяких суб’єктивних переживань та усвідомлення, 

редукувати психічне-суб’єктивне до непсихічного-несуб’єктивного. 

Альтернативою до такого редуктивного пояснення є заповнення 

пояснювального розриву від фізичного до психічного особливими 

психофізичними законами природи, що означало б хибність матеріалізму і 

слушність якоїсь версії психофізичного дуалізму. 

Відзначено, що найбільш впливові сучасні аргументи проти матеріалізму 

можна розглядати як способи фокусування уваги на наявності якісного розриву 

між, з одного, боку, властивостями фізичних об’єктів, фізичними 

відношеннями, структурами й процесами (з яких, з точки зору матеріалізму, 

утворюється усе, що існує) та, з іншого боку, визначальними властивостями 

свідомого досвіду та усвідомлення – такими як суб’єктивний характер, 

специфічна суб’єктивна якість кожного різновиду досвіду на відміну від інших, 

інтенційність. 

У підрозділі 2.2 “Модальні аргументи проти матеріалізму” 

обговорюються аргументи проти матеріалізму від збагненності існування 

свідомого ума без тіла (аргумент Декарта) або тіла й фізичної реальності 

загалом без свідомості (“зомбійний” модальний аргумент у формі аргументу 

зомбі або двовимірного аргументу). 

Відзначено, що модальний аргумент Декарта є в сучасній філософії 

свідомості значно менш впливовим, що пояснюється його вразливістю до 

заперечення від можливості множинної або альтернативної реалізації. Хоча це 

заперечення може бути відхилене за тлумачення модального аргументу Декарта 

як такого, в якому йдеться про можливість de re, а не можливість de dicto, таке 

тлумачення робить правдоподібним інше заперечення: що ми не можемо 

судити про збагненність та метафізичну можливість існування конкретного ума 

без тіла, не дійшовши попередньо висновку про те, що цей ум не утворюється 

(не є тотожним з) певною множиною фізичних структур і процесів у 

відповідному тілі (мозку). 

З’ясовано, що другий модальний аргумент проти матеріалізму, у формі 

аргументу зомбі або двовимірного аргументу, є невразливим до заперечення від 

можливості множинної чи альтернативної реалізації. Обговорено проблеми 

тлумачення цього аргументу й обґрунтовано думку, що оптимальним є 



 

 

14 

тлумачення, згідно якого в аргументі зомбі (та двовимірному аргументі) 

Чалмерса вихідними засновками є по-перше, несуперечливість (що 

позначається терміном “збагненність”) ідеї зомбі (P&~Q) і, по друге, положення 

про випливання з несуперечливості метафізичної можливості, і цей другий 

засновок є еквівалентним модальному монізму (положенню про те, що 

метафізична можливість – це і є логічна можливість, невіддільна від 

когерентності). Перший засновок пропонується прийняти в силу його 

очевидності та слабкості пропонованих проти нього заперечень. Другий 

засновок обґрунтовується через концептуальний аналіз. Несумісність 

метафізичної можливості зомбі (P&~Q) з матеріалізмом (фізикалізмом) 

розглядається як непроблематичне, загальновизнане модальне зобов’язання 

матеріалізму. Альтернативою або доповненням до Чалмерсівської 

двоступеневої версії другого модального аргументу (аргументу зомбі, або 

двовимірного аргументу), може бути одноступенева версія аргументу зомбі, 

окреслена Робертом Кірком, в якій несумісність матеріалізму (фізикалізму) з 

когерентністю ідеї зомбі (P&~Q) обґрунтовується (у формі “Тези Строгої 

Імплікації”) без опосередкування проміжним висновком про метафізичну 

можливість зомбі (P&~Q). 

Обговорено запропонований Робертом Кірком контраргумент, який нібито 

демонструє приховану внутрішню суперечність ідеї зомбі, і доведено, що він є 

некоректним, оскільки, по-перше, ґрунтується на фізикалістській концепції 

когнітивних психічних станів, якої прибічник аргументу зомбі може не 

приймати, і, по-друге, змішує елементи різних сценаріїв, жоден з яких не веде 

до суперечності. 

Розвинено пояснення, окреслені Чалмерсом та Бейлі, що стосуються 

відношення між аргументом зомбі, епіфеноменалізмом та інтеракціонізмом. 

Обґрунтовано думку, що аргумент зомбі не веде до епіфеноменалізму, а може 

узгоджуватися з кавзальною дієвістю свідомості щодо фізичного 

(інтеракціонізмом) у три способи: або через тлумачення аргументу зомбі як 

умовного (про те, що має бути істинним за умови, якщо фізична реальність є 

кавзально закритою), або через припущення можливості заміщення 

кавзальності свідомих психічних станів іншими, кавзально еквівалентними 

факторами, або через апеляцію до супервипадковості (можливо, квантово-

механічної природи). 

Досліджено питання про відношення аргументу зомбі до 

панпротопсихізму та панпсихізму і доведено, що аргумент зомбі з незначними 

модифікаціями застосовний не лише проти матеріалізму, але й проти 

панпротопсихізму та атомістичного панпсихізму. 

У підрозділі 2.3 “Аргумент знання” обговорюється інший впливовий 

сучасний аргумент проти матеріалізму, аргумент знання (аргумент від 

неможливості дізнатися про якісний характер свідомих психічних станів на 

основі знання про релевантні до цих станів фізичні факти, хоч би яким повним 

було це знання), сформульований та обґрунтований у працях Т. Нейґела, Ф. 

Джексона, Г. Робінсона та ін. Проаналізовано дві основні матеріалістичні 
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захисні стратегії стосовно цього аргументу: 1) заперечення від здатностей 

та/або знайомства та 2) заперечення, згідно якого феноменальне знання є не 

знанням про нові факти, а знанням про ті самі фізичні факти у іншій формі. 

Стосовно першої стратегії, обґрунтовано заперечення, що хоча цілком 

можливо й правдоподібно, що з набуттям якісно нового досвіду людина 

набуває знайомства та деяких нових здатностей, це не вичерпує змін у її 

епістемологічній ситуації. З допомогою модифікації уявного експерименту 

“кімната Мері”, що лежить в основі найвідомішої форми аргументу знання, 

показано, що крім знайомства та здатностей, отримувач якісно нового досвіду 

набуває фактуального (пропозиційного) знання: він дізнається про існування 

досвідів певної суб’єктивної якості, і це уможливлює набуття подальшого 

знання про те, в яких ситуаціях люди переживають такі досвіди. 

Стосовно другої стратегії, обґрунтовано незадовільність спроби 

відхилення аргументу знання з апеляцією до можливості розділення знання про 

деяку річ між різними концептами цієї речі (з різними назвами чи іменами) за 

відсутності знання, що ці різні концепти мають референтом ту саму річ. 

Відзначено, що така можливість є зрозумілою, лише якщо знання під кожним із 

концептів не є повним знанням про цю річ; натомість, в аргументі знання 

йдеться про наявність (або доступність) повного знання про релевантні до 

свідомого психічного стану фізичні факти, з якого, якщо матеріалізм 

(фізикалізм) є істинним, мусять випливати усі факти про цей свідомий 

психічний стан. 

Як фундамент аргументу знання, ідентифіковано проблему очевидної 

якісної неспівмірності досвідів як станів, що мають специфічний суб’єктивний 

характер, з фізичними властивостями, станами та процесами, і відсутності 

правдоподібного редуктивно-фізикалістського пояснення існування таких 

суб’єктивно-якісних досвідних станів. В цій перспективі, аргумент знання, як і 

аргумент зомбі, є способом уочевиднення невипливання фактів про 

феноменальні стани з фізичних фактів, і, отже, онтологічної нередуковності 

(фундаментальності) феноменальної свідомості. 

Обговорено питання про причини переходу на позиції матеріалізму 

Френка Джексона, який у 1980-х роках був найбільш відомим захисником 

аргументу знання. З’ясовано, що цей перехід, за cвідченням самого Джексона, 

не пов’язаний з виявленням вад у аргументі знання, а є наслідком попереднього 

прийняття позиції фізикалізму у відношенні до когнітивних психічних станів та 

принципу каузальної закритості фізичного і пізнішого усвідомлення, що 

поєднання цих позицій з психофізичним дуалізмом (у формі епіфеноменалізму) 

веде до неприйнятних наслідків. Відзначено подібність мотивації зміни 

поглядів Роберта Кірка у відношенні до аргументу зомбі. Це дає підстави для 

попереднього висновку, що психофізичний дуалізм може бути 

захистоспроможним лише за умови обґрунтованого відхилення фізикалізму у 

відношенні до когнітивних психічних станів (а не лише чуттєво-емотивних 

станів, навколо яких зазвичай обертається дискусія стосовно аргументу знання 

та аргументу зомбі) та принципу каузальної закритості фізичного. 
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У підрозділі 2.4 “Грубі необхідності, незбагненні тотожності та 

стратегія феноменальних понять” обговорюється поширений у сучасній 

філософії свідомості спосіб захисту матеріалізму, що полягає у постулюванні 

особливих (некрипкеанських) метафізичних необхідностей, які є 

непояснюваними, “грубими” (brute), і базуються на непояснюваних 

психофізичних тотожностях, а також впливова стратегія феноменальних 

понять, що доповнює таке постулювання теорією про особливості організації 

людського ума, в силу яких феноменальні поняття хоча й мають референтами 

деякі фізичні властивості, є “висновувально ізольованими” від 

фізичних/функціональних понять.  

Обґрунтовано думку, що такий підхід є раціонально незадовільним, 

оскільки він є варіантом захисної ad hoc стратегії, з допомогою якої можна 

захищати будь-яке положення, хоч би якою очевидною здавалася його хибність 

і хоч би якими вагомими були аргументи проти нього: щодо будь-якого такого 

положення завжди можна наполягати, що воно є істинним, але організація 

нашого ума є такою, що воно здається нам хибним і ми не можемо зрозуміти, 

як воно може бути істинним. З’ясовано, що на противагу цьому, позиція 

опонентів матеріалізму, представлена такими аргументами, як аргумент зомбі 

та аргумент знання, ґрунтується на принципі раціональної довіри до 

очевидності та спроможностей розуму: оскільки свідомі психічні стани 

здаються цілком відмінними від будь-яких можливих фізичних станів/процесів, 

і оскільки немає зрозумілого пояснення щодо того, як вони можуть бути одним 

і тим самим, то раціонально вважати, що вони справді є відмінними, а не одним 

і тим самим. 

Сформульовано й обґрунтовано положення, що редуктивне пояснення 

свідомості на фізичній основі принципово неможливе. Відзначено, що усі 

відомі непроблематичні тотожності (такі як: вода≡H20, теплота≡середня 

кінетична енергія молекул газу, Ранкова Зірка≡Вечірня Зірка≡Венера) можуть 

бути пояснені редуктивною історією або про те, як спостережувані властивості 

на макрорівні можуть утворюватися властивостями, структурами і динамікою 

складових компонентів на мікрорівні, або про те, як одна річ може являтися у 

різні способи за різних обставин. Пояснювальна історія першого виду для 

станів свідомості неможлива через пояснювальний розрив між мікрофізичним 

(фундаментально непсихічним) та суб’єктивно-якісними досвідними станами. 

Пояснення свідомості з допомогою історії другого виду, в якій йдеться про 

явлення однієї речі у кілька різних способів, також неможливе: оскільки 

явлення є явленням для свідомості, то у такого роду поясненнях свідомість 

необхідно є частиною пояснювальної бази (того, чим пояснюється, 

експланансу); відповідно, спроба пояснення у такий спосіб самої свідомості 

означатиме, що свідомість пояснюється свідомістю, а не на фізичній основі. 

У підрозділі 2.5 “Нередуковність когнітивних свідомих психічних 

станів” обговорено аргументи, які свідчать про нередуковність до фізичної 

основи свідомих когнітивних станів як таких, що характеризуються 

інтенційністю та раціоналіьністю. Обґрунтовано думку, що поширений у 
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сучасній філософії свідомості погляд, згідно якого лише суб’єктивні якості 

досвідів (квейли) становлять Важку проблему для матеріалізму, тоді як 

когнітивні психічні стани піддаються фізикалістській (функціоналістській) 

редукції, не є слушним. 

По-перше, звернуто увагу на те, що свідомі когнітивні психічні стани є 

станами суб’єктивного усвідомлення деякого інтенційного змісту, 

суб’єктивного розуміння смислів тощо, і цей їхній суб’єктивний, свідомий 

характер так само не піддається фізикалістській (функціоналістській) редукції, 

як і суб’єктивні якості чуттєво-емотивних досвідів. Зокрема, модальний 

аргумент (аргумет зомбі) проти матеріалізму стосується свідомих когнітивних 

станів так само, як і чуттєво-емотивних. 

По-друге, проаналізовано аргументацію (насамперед, аргумент 

Китайської кімнати Джона Серля та спроби відповіді на нього), яка стосується 

питання про можливість фізикалістської або функціоналістської редукції 

інтенційності, що є властивістю когнітивних психічних станів та висловлювань. 

Результатом цього аналізу став висновок, що інтенційність є нередуковною, 

оскільки вона невіддільна від суб’єктивного усвідомлення й розуміння: 

первинна (внутрішня) інтенційність конституюється таким суб’єктивним 

усвідомленням (розумінням), а вторинна (похідна) інтенційність, яку можливо 

приписати фізичним об’єктам, таким як книги чи комп’ютери, є інтенційністю 

лише по відношенню до свідомостей, які можуть суб’єктивно розуміти певні 

фізичні структури як репрезентації певних смислів. 

По-третє, проаналізовано й розвинуто аргументацію, згідно якої 

когнітивний фізикалізм зводить нанівець ідею раціональності, підриваючи тим 

самим і власні претензії на раціональну обґрунтованість, – оскільки з нього 

випливає, що будь-які когнітивні стани (зокрема, прийняття особою тієї чи 

іншої теорії за істинну, або прийняття деякого практичного рішення), 

спричиняється лише фізичними факторами, що можуть бути повністю описані 

без посилання на розуміння смислу ідей та аргументів, осягнення логічних 

відношень між ідеями та коректності аргументів, зважування підстав за та 

проти альтернативних ідей та рішень тощо. 

Загалом, здійснене у розділі обговорення й розвиток аргументації проти 

матеріалізму дає вагомі підстави на користь положення, що свідомі психічні 

стани, як чуттєво-емотивні, так і когнітивні, є онтологічно нередуковними до 

фізичної основи. В наступних розділах розглянуто основні альтернативи 

матеріалізму й обґрунтовано віддання переваги інтеракціоністському 

субстанційному або квазісубстанційному дуалізму.  

Третій розділ “Ідеалізм та проблема фундаментальних категорійних 

якостей (quiddities) матерії” присвячено питанню про можливість і 

правдоподібність ідеалістичного розв’язання психофізичної проблеми. 

Досліджено основні аргументи на користь та проти ідеалістичних підходів у 

сучасній філософії свідомості, обґрунтовано можливість неідеалістичного 

розв’язання проблеми фундаментальних категорійних якостей матерії, 

запропоновано комплексну аргументацію на користь фізичного реалізму. 
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У підрозділі 3.1 “Від соліпсизму до інших версій ідеалізму” здійснено 

огляд міркувань, що лежать в основі  ідеалізму, та головних заперечень проти 

нього.  

Відзначено, що ідеалістичний напрямок в філософії свідомості можна 

розглядати як спроби уніфікованого розуміння дійсності на основі того, що 

людина знає про власні суб’єктивні переживання й мислення, оскільки це 

знання видається найбільш безпосереднім, достовірним і безсумнівним. 

Оскільки людина у такий спосіб знайома лише з власним суб’єктивним 

досвідом, то в цій перспективі стартовою позицією є соліпсизм (що 

відображається двома першими Медитаціями Декарта). Проте потреба 

задовільного пояснення регулярностей у власному досвіді та процесу розвитку 

власної свідомості виявляє необхідність виходу за межі соліпсизму: 

насамперед, визнання існування інших людей як таких самих реальних 

психічних суб’єктів, як і сам здійснювач філософської рефлексії, а також 

визнання існування фізичних тіл як речей, що існують і мають певні 

властивості та взаємні просторові відношення, змінювані з часом, незалежно 

від таких психічних суб’єктів. Припущення про існування таких тіл є 

необхідним для пояснення узгодженості в інтерсуб’єктивному сприйнятті 

просторових і часових відношень у спільнодоступній для множини психічних 

суб’єктів фізичній реальності. Подальші пояснювальні потреби ведуть до 

визнання реальності інших (безпосередньо не спостережуваних) незалежних від 

свідомості фізичних сутностей, з якими має справу фізична наука. 

Реалізм в окресленому вище смислі усе ще може бути узгоджений з 

деякими формами ідеалізму. Проте щоб віддавати належне незалежності (або 

“трансцендентності”) від свідомості “скінченних” суб’єктів (людей та інших 

свідомих тварин) існування та властивостей фізичних об’єктів (фізичний 

реалізм) і водночас визнавати їхнє буття фундаментально ідеальним (ідеалізм), 

необхідно постулювати, що вони є станами або феноменами свідомості 

особливого, універсального, “нескінченного” суб’єкта (баркліанський ідеалізм 

або космопсихізм). Для такого приписування свідомості Всесвіту потрібні 

вагомі підстави – аргументи, що показували б його суттєві переваги порівняно 

зі звичайним, неідеалістичним фізичним реалізмом, що більше відповідає 

звичайному глузду.  

У підрозділі 3.2 “Таємниця матерії: ідеалістичний виклик фізичному 

реалізму та квазікантіанська відповідь” обговорено проблему 

фундаментальних – нереляційних і недиспозиційних – властивостей матерії, що 

лежить в основі ідеалістичної аргументації Барклі та таких його сучасних 

послідовників як Дж. Фостер та Г. Робінсон. 

Відзначено, що баркліансько-ідеалістичний погляд на природу фізичних 

об’єктів має деяку перевагу перед звичайним фізичним реалізмом ‒ у тому, що 

дає зрозумілу в загальних рисах відповідь на питання про фундаментальну 

недиспозиційну внутрішню природу цих об’єктів. Натомість, звичайний 

фізичний реалізм мусить або заперечувати існування такої природи, що 

приводить до абсурдного погляду на фізичну реальність як мережу відношень 
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між чимось за внутрішньою природою цілком без’якісним, або визнавати цю 

природу принципово непізнаваною (у кантіанському смислі непізнаваності 

“речей у собі”) і позитивно незбагненною (ми не лише не можемо дізнатися, 

якою вона є, але не можемо навіть сформувати уявлення про те, якою вона 

може бути). 

Якщо фізичний реаліст обирає другий шлях, визнаючи непізнаваність і 

позитивну незбагненність фундаментальної внутрішньої природи фізичних 

об’єктів, то він усе ж не мусить повністю погоджуватися із Кантом у тому, що 

фізична реальність як “річ-у-собі” є непізнаваною. Натомість, він може 

наполягати, що вона є пізнаваною у структурно-динамічних аспектах, у 

просторово-часових відношеннях, але не в частині фундаментальної 

внутрішньої природи. З цієї точки зору, фізичні теорії є теоріями не про 

“феномени”, а про структурно-динамічні аспекти фізичної реальності (як “речі 

у собі”); проте фундаментальна внутрішня природа цієї реальності недоступна 

ані для фізики, ані загалом для людського пізнання. 

Привабливість баркліанського ідеалізму в частині відповіді на питання про 

внутрішню природу фізичних об’єктів врівноважується його непривабливими 

сторонами. Зокрема, він передбачає пантеїзм або панентеїзм і є несумісним з 

традиційним теїстичним розумінням Бога як відмінної від світу досконалої 

Всеблагої істоти. Оскільки в ньому скасовується розмежування між Богом та 

створеним ним світом, то він не має тих ресурсів відповіді на проблему зла, 

якими традиційно користуються монотеїстичні релігії. Крім того, структура й 

динаміка подій у фізичному світі зовсім не виглядає подібною до знайомої нам 

структури й динаміки психічних станів “скінченних” психічних суб’єктів, 

якими є ми самі. Свідомість з такою внутрішньою структурою виглядає для нас 

чимось незрозумілим і незбагненним. Це не виключає можливості її існування, 

проте робить припущення про те, що вона існує і що фізичний світ є в дійсності 

її станами, безпідставним і малоправдоподібним. 

У підрозділі 3.3 “Чи дає квантова механіка свідчення на користь 

ідеалізму?” досліджено питання про обґрунтованість розповсюдженого – і 

підтримуваного такими сучасними філософами, як Г. Степ та Б. Кастрап – 

уявлення, що результати квантово-механічних експериментів свідчать на 

користь ідеалістичного – або близького до ідеалістичного – погляду, згідно 

якого фізична реальність у знайомому нам вигляді просторово-визначених 

об’єктів-тіл, є продуктом свідомості – результатом спричинюваних свідомими 

спостерігачами колапсів електромагнітних хвиль. З’ясовано, що такий погляд 

перебуває у радикальному конфлікті з науковою історією Всесвіту, і що він не 

обґрунтований коректно, – навпаки, ряд експериментів показує, що результати 

квантово-механічних вимірювань (зокрема, інтерфенційні картини) 

визначаються виключно фізичними умовами та способом організації 

експерименту. 

Проаналізовано аргументацію Бернардо Кастрапа на підтримку 

суб’єктивістької версії ідеалізму, що заперечує фізичний реалізм. З’ясовано, що 

ця аргументація є некоректною, по-перше, в частині тлумачення результатів 
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квантово-механічних експериментів, і, по-друге, в частині відхилення 

аргументації проти ідеалізму: Кастрап посилається на іншу свою статтю, в якій 

він нібито успішно здійснив захист ідеалізму від головних заперечень, а проте 

аналіз цієї статті показує, що цей захист стосується іншої – об’єктивістської  – 

версії ідеалізму (квазібаркліанський космопсихізм, що включає ідеалістичний 

фізичний реалізм) і є недійсним стосовно суб’єктивістської версії. Оскільки в 

гіпотезі про спричинення квантово-механічних колапсів свідомістю йдеться 

про свідомість звичайних психічних суб’єктів, таких як люди, то 

об’єктивістська версія ідеалізму перебуває з цією гіпотезою у такому ж 

конфлікті, як і звичайний фізичний реалізм. 

Загалом, здійснене у розділі обговорення й розвиток аргументації стосовно 

ідеалізму й фізичного реалізму дає підстави, по-перше, віддати перевагу 

звичайному фізичному реалізму над ідеалізмом, і, по-друге, визнати, що з-

поміж різних версій ідеалізму, найбільш прийнятним є баркліанський або 

квазібаркліанський ідеалізм універсального суб’єкта (космопсихізм), оскільки 

він включає ідеалістичну версію фізичного реалізму. Важливо, що в рамках цієї 

версії ідеалізму зберігається фундаментальний плюралізм психічних суб’єктів 

(є нескінченний суб’єкт і множина скінченних суб’єктів, що взаємодіють із ним 

і, за його посередництвом, між собою) та психофізичний дуалізм як реальна 

відмінність між скінченним психічним суб’єктом та фізичною реальністю 

(навіть якщо остання є психічними станами нескінченного суб’єкта), у тому 

числі фізичним тілом і мозком, з яким цей суб’єкт перебуває (вживаючи виразу 

Декарта) у “субстанційному союзі”. Тому альтернативи в межах дуалізму, які 

обговорюються в наступному розділі, так само релевантні і для 

(квазі)баркліанського ідеалізму.  

У четвертому розділі “Психофізична взаємодія та 

(квазі)субстанційність психічного суб’єкта” проаналізовано й розвинено 

аргументацію, що стосується альтернатив психофізичного інтеракціонізму та 

епіфеноменалізму, субстанційного або квазісубстанційного дуалізму та 

дуалізму властивостей; обґрунтовано перевагу (квазі)субстанційного 

інтеракціоністського дуалізму; з’ясовано головні проблеми, які постають перед 

цим напрямком у світлі сучасної наукової картини світу, і його можливості у 

відношенні до цих проблем. 

У підрозділі 4.1 “Інтеракціонізм versus епіфеноменалізм: розмикання 

кавзальної замкненості фізичного” обговорено альтернативу (в рамках 

психофізичного дуалізму) інтеракціонізму, що визнає двобічну взаємодію 

свідомості й мозку, та епіфеноменалізму, з точки зору якого свідомість є 

пасивним продуктом мозку.  

З одного боку, наведено й розвинено аргументацію, що демонструє 

неприйнятність епіфеноменалізму; доведено, що він є не лише дуже 

неправдоподібним, але й несумісним з раціональністю найфундаментальніших 

уявлень, на яких ґрунтується наша життєдіяльність і відносини з іншими 

людьми,  зокрема, моє (чи якоїсь іншої людини) уявлення, що інші люди 

мають свідомість, до змісту якої я долучаюся (ця людина долучається) у 



 

 

21 

процесі спілкування, і що людина спроможна до пізнання світу (зокрема, й 

фізичної реальності). 

З іншого боку, обґрунтовано думку, що незважаючи на широко прийняті у 

сучасній філософії свідомості уявлення, принцип кавзальної закритості 

фізичного, що є несумісним з інтеракціонізмом, не підтримується достатньо 

вагомою аргументацією. Запропоновано відповіді на основні заперечення проти 

інтеракціонізму, що апелюють до неможливості взаємодії субстанцій різної 

природи, до відсутності пояснення механізмів такої взаємодії, до проблеми 

порушення законів фізики, до відсутності місця для нефізичної причинності у 

сучасній науковій картині світу тощо.  

Зокрема, запропоноване розв’язання сформульованої Чалмерсом 

“епіфеноменалістської проблеми для інтеракціонізму” – проблеми можливості 

віднімання феноменальної складової (фактів про досвід) зі збереженням 

кавзальної історії. Доведено, що ця проблема може бути розв’язана, якщо 

зауважити, що, по-перше, логічна можливість заміщення свідомих 

(феноменальних) психічних станів якимись несвідомими (фізичними) 

кавзальними факторами з такою ж кавзальною динамікою жодним чином не 

робить свідомі психічні стани кавзально недієвими, і, по-друге, за голістичного 

погляду на свідомий ум (як синхронічне й діахронічне, протягом усього життя 

особи, ціле), можливо, що ніяка система несвідомих кавзальних факторів не 

може замістити свідомий ум (а не лише окремі психічні стани) без порушення 

кавзальної історії та без супервипадковості. 

У підрозділі 4.2 “Субстанційність чи квазісубстанційність психічного 

суб’єкта” обґрунтовується перевага субстанційного або квазісубстанційного 

дуалізму порівняно з дуалізмом властивостей. Оскільки ідея свідомого 

психічного стану без суб’єкта, який його переживає, не має зрозумілого сенсу, 

то психічний суб’єкт є онтологічно первинним по відношенню до свідомих 

психічних станів. З онтологічної первинності психічного суб’єкта випливає 

недостатність дуалізму властивостей: захистоспроможна версія психофізичного 

дуалізму мусить визнавати не лише існування двох взаємно нередуковних типів 

властивостей чи станів, свідомо-психічних та фізичних, але й існування двох 

типів речей, субстанцій або квазісубстанцій, що є носіями властивостей та 

станів цих типів – з одного боку, фізичних об’єктів (до числа яких належить 

людське тіло й мозок) як носіїв фізичних властивостей, з іншого боку, суб’єктів 

свідомих психічних станів. 

Введене поняття квазісубстанційного дуалізму, яке представляє 

натуралістичну, емерджентистську версію цього погляду, згідно якого 

психічний суб’єкт є носієм свідомих станів і, як такий, є відмінним від будь-

яких фізичних об’єктів (зокрема, людського тіла й мозку), але не може існувати 

без тіла (мозку) з певними фізичними властивостями чи функціональністю. 

Тобто, психічний суб’єкт відповідає одній з двох складових традиційного 

(картезіанського) поняття субстанції – він є носієм феноменальних 

властивостей/станів (а не Г’юмівською “в’язкою”); проте, він не відповідає 

другій його складовій – положенню, що субстанція може існувати без інших 
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речей (крім Бога). Квазісубстанційний дуалізм, подібно до дуалізму 

властивостей (і на відміну від класичного субстанційного дуалізму), є 

натуралістичним, емерджентистським, але, подібно до класичного 

субстанційного дуалізму (і на відміну від дуалізму властивостей), коректно 

представляє психічного суб’єкта як носія свідомості. 

Проаналізовано впливову аргументацію Дерека Парфіта проти погляду, що 

існування чи неіснування особи є абсолютним (або-або), а не справою міри. 

Показано, що вона має вагу лише за умови попереднього прийняття 

матеріалізму або дуалізму властивостей; тому радикальна контрінтуїтивність 

висновку Парфіта, що триваюче існування/неіснування особи є справою міри, 

може розглядатися як аргумент на користь субстанційного або 

квазісубстанційного дуалізму. Іншими словами, аргументація Парфіта може 

розглядатися як така, що веде до диз’юнктивного висновку: або 

існування/неіснування особи є справою міри, або психічний суб’єкт є 

нефізичною (квазі)субстанцією. Неправдоподібність першої можливості 

свідчить на користь другої. Натомість, аргументи, які Парфіт наводить проти 

субстанційного дуалізму, можуть бути обґрунтовано відхилені. 

У підрозділі 4.3 “Проблеми узгодження з сучасною природничо-

науковою картиною світу і різновиди (квазі)субстанційного дуалізму” 

обговорено основні труднощі узгодження між  психофізичним дуалізмом 

(зокрема, інтеракціонізмом) та природничо-науковою картиною світу. 

Обґрунтовано думку, що прибічники дуалізму  мусять визнавати, що ця картина 

є суттєво неповною і що ми не маємо теоретичної системи, яка задовільно 

пояснювала б узгодженість свідомості та фізичних процесів у тілі людини чи 

інших свідомих істот. Проте така ситуація може розглядатися не як свідчення 

хибності дуалізму, а як свідчення суттєвої обмеженості наших спроможностей 

розуміння дійсності. Разом із тим, інтеракціонізм допускає можливість 

пояснення узгодженості між станами свідомості та фізичними процесами у тілі 

(мозку) людини та інших свідомих тварин на основі, по-перше, припущення про 

існування психофізичних законів природи, за якими свідомість виникає, 

втілюється та кавзально взаємодіє з мозком, та, по-друге, ймовірності того, що 

тісна узгодженість станів свідомості та мозку в процесі їхньої взаємодії надає 

біологічно-еволюційну перевагу в процесі природного відбору. 

Доведено, що субстанційний чи квазісубстанційний дуалізм не мусить 

заперечувати можливість наявності у свідомого ума деяких просторових чи 

фізичних властивостей. Натомість, його прибічники можуть, і навіть мають, 

визнавати, що свідомий ум має деякі просторові властивості (такі як 

властивість бути пов’язаним із мозком, що має певне просторове розташування, 

і сприймати світ з відповідної просторової точки зору) та кавзальні диспозиції 

по відношенню до фізичних станів і процесів мозку. 

Показано, що у питанні про виникнення нефізичних психічних суб’єктів 

(умів) дуалісти мають вибір між трьома основними логічними можливостями: 

або такі сутності-суб’єкти створюються Богом з нічого у певний момент часу 

(дуалізм-креаціонізм), або вони виникають за певними психофізичними 
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законами в силу деяких незбагненних для нас властивостей природного 

порядку (дуалізм-емерджентизм), або сутності, які потенційно можуть, за 

відповідних фізичних умов, мати свідомі психічні стани, існують вічно 

(дуалізм-етерналізм). Кожний із цих поглядів має свої переваги й недоліки; 

вибір між ними залежатиме від схильності або несхильності особи вірити в 

існування Бога з огляду на міркування поза філософією свідомості, а також від 

того, наскільки неправдоподібними для цієї особи видаються, з одного боку, 

можливість виникнення свідомого ума у некомпозиційний спосіб, з іншого 

боку, спекулятивні ідеї, подібні до припущення про існування множини 

паралельних світів і втілення у цих світах (за якимись незнаними для нас 

особливими законами) свідомих суб’єктів. 

З’ясовано, що в перспективі психофізичного дуалізму, емпірично-наукові 

дослідження, що здійснюються нейронаукою, можуть виявляти психофізичні 

кавзальні закони природи, які забезпечують відповідності між свідомими 

психічними станами та фізичними станами мозку. Питання про межі 

можливостей такого пізнання залишається відкритим, а проте є вагомі підстави 

вважати, що така наука про психофізичні відповідності не буде повною наукою 

про свідомість, оскільки пропозиційні стани/процеси свідомості (до яких 

належить мислення, бажання тощо) не є пасивним кавзальним продуктом 

фізичних процесів у мозку, а утворюють автономну царину, для розуміння яких 

центральною є їхня інтенційність. Разом із тим, в силу існування нездоланного 

пояснювального розриву між фізичним та свідомо-психічним, для емпіричної 

науки про психофізичні відповідності (що розвивається як частина сучасної 

нейронауки) характерним і неминучим є концептуальний дуалізм: дослідження 

спрямоване на відкриття з’єднувальних принципів між нередуковно 

першоособовими й нередуковно третьоособовими даними (даними про свідомі 

психічні стани та даними про мозок), і ці принципи не випливають з фактів про 

якусь одну зі сторін. 

 

Основні результати дослідження сформульовані у висновках дисертації, 

що відповідають проблематиці, меті, завданням та структурі дисертаційної 

роботи, висвітлюють її наукову новизну. 

У дослідженні було здійснено комплексну реконструкцію аргументації 

щодо основних підходів до психофізичної проблеми у сучасній аналітичній 

філософії свідомості, розвинуто аргументацію на користь положень, що є 

визначальними для психофізичного інтеракціонізму (онтологічна 

нередуковність феноменальної свідомості, фізичний реалізм, двобічна 

психофізична взаємодія), виявлено можливості задовільної відповіді на основні 

заперечення його опонентів, а також його узгодження з природничо-науковим 

знанням загалом і особливо зі знанням про біологічну еволюцію. 

З’ясовано, що в контексті психофізичної проблеми, як проблеми 

відношення свідомості та матерії (фізичної реальності), сторонами проблемного 

відношення є феноменальна свідомість як досвідні психічні стани, для яких 

визначальним є їхній суб’єктивний характер (як це відчувається; як воно – 
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переживати цей стан – для того, хто його переживає), та фізичне як усе те, що 

ідентифікується через просторове розташування та його зміни з часом (є 

пояснювально редуковним до просторових відношень та їхньої динаміки), а 

головні альтернативні позиції стосовно проблеми, матеріалізм (фізикалізм), 

дуалізм та ідеалізм, визначаються визнанням або запереченням онтологічної 

редуковності однієї сторони до іншої, або, в інших термінах, утворюваності чи 

конститутивної надвідповідності однієї сторони щодо іншої. 

Здійснено концептуальну кларифікацію-діарезис стосовно терміну 

“редуковність”, що прояснює питання про сумісність між матеріалізмом та 

визнанням нередуковності свідомості до фізичної основи (з огляду на існування 

напрямків, які інколи описують як нередуктивний матеріалізм). З’ясовано, що 

матеріалізм не суперечить визнанню епістемологічної нередуковності (нашої 

неспроможності здійснити редукцію як “переклад” висловлювань про психічні 

стани на “мову фізики”), а також визнанню можливості виникнення у деяких 

специфічних складних системах нової динаміки, яка відрізняється від тієї, що 

була б результатом взаємодії мікрофізичних елементів системи за звичайними 

законами фізики (якщо існують особливі закони, які вступають в дію лише за 

умови наявності відповідних структур), що можна назвати кількісною 

онтологічною нередуковністю до мікрофізичної основи; натомість, матеріалізм 

несумісний із визнанням якісної онтологічної нередуковності свідомих 

психічних станів, як таких, що мають суб’єктивний характер, до фізичної 

основи, як фундаментально непсихічної. 

Застосування окресленого розрізнення до діалектико-матеріалістичної 

теорії Ф. Енґельса про виникнення на вищих рівнях матерії нових нередуковних 

властивостей і про свідомість як одну з таких властивостей виявило, що цю 

теорію не можна вважати задовільним розв’язанням психофізичної проблеми, 

оскільки вона хибує на систематичне нерозрізнення смислів, у яких можливо 

правдоподібно говорити про нередуковність хімічних чи непсихічних 

біологічних властивостей до фізичних (епістемологічна або кількісна 

нередуковність), та смислу, у якому опоненти матеріалізму стверджують 

нередуковність свідомості (якісна онтологічна нередуковність). Визнання 

останньої не має аналогів на хімічному чи біологічному рівні (крім 

феноменально-свідомих психічних станів тварин) і суперечить матеріалізму. 

Здійснений аналіз агументації проти матеріалізму, – і, отже, на користь 

положення про якісну онтологічну нередуковність свідомих психічних станів, – 

у сучасній аналітичній філософії свідомості показав, що вона ґрунтується 

головним чином на очевидному (логічному, концептуальному) невипливанні 

феноменально-свідомих психічних станів, як суб’єктивно-якісних, з будь-яких 

можливих фізичних станів та процесів, оскільки останні зводяться до 

просторового упорядкування й динаміки мікрофізичних сутностей, які не 

мають жодних суб’єктивно-якісних (феноменально-свідомих) станів. 

Стосовно аргументу зомбі й двовимірного аргументу проти матеріалізму, 

було досліджено й запропоновано розв’язання проблеми тлумачення 

положення про випливання можливості зі збагненності; спростовано 
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контраргумент Роберта Кірка на доведення концептуальної неможливості 

феноменальних зомбі; запропоновано пояснення того, як ці аргументи 

узгоджуються з інтеракціонізмом; обґрунтовано їхню застосовність, з певними 

модифікаціями, не лише проти звичайного матеріалізму, але й проти 

панпротопсихізму та атомістичного панпсихізму. 

Проблему тлумачення положення про випливання можливості зі 

збагненності в аргументі зомбі та двовимірному аргументі Д. Чалмерса було 

ідентифіковано як таку, що виникає, з одного боку, з суперечності в працях 

Д. Чалмерса 1996-99 рр., в яких йдеться про випливання зі збагненності логічної 

можливості (суперечність між твердженням про нетривіальність цього 

положення і тлумаченням термінів “логічна можливість” та “збагненність” як 

необхідно пов’язаних за стипуляцією), та, з іншого боку, з непроясненості 

відношення між цими та пізнішими репрезентаціями Чалмерсом аргументу 

зомбі та двовимірного аргументу, оскільки в останніх йдеться вже про 

випливання зі збагненності метафізичної можливості, хоча, як і раніше, 

обґрунтовується тотожність метафізичної та логічної можливості (модальний 

монізм). Запропоновано й обґрунтовано тлумачення, згідно якого ця зміна 

являє собою суттєву ревізію, спрямовану на усунення означеної суперечності в 

більш ранніх репрезентаціях аргументу зомбі: у вдосконаленій (пізнішій) версії 

аргументу збагненність ситуації чи світу слід розуміти як когерентність опису; 

в положенні про слідування можливості зі збагненності йдеться не про логічну, 

а про метафізичну можливість; обґрунтування положення про випливання 

можливості зі збагненності є рівнозначним обґрунтуванню модального монізму 

(тотожності просторів логічних та метафізичних можливостей). 

Проаналізовано проблему узгоджуваності між інтеракціонізмом та 

аргументом зомбі й двовимірним аргументом проти матеріалізму, яка виникає, 

оскільки в цих аргументах визнається метафізична можливість точної фізичної 

копії людини чи світу, включно з динамікою усіх процесів, тоді як 

інтеракціонізм визнає, що свідомість людини впливає на процеси в її мозку і 

через них на поведінку, з чого, здається, випливає, що “віднімання” свідомості 

мусить мати наслідком зміну фізичної динаміки. Обґрунтовано думку, що ця 

суперечність є лише позірною. На прояснення зауваження Д. Чалмерса про те, 

що аргумент зомбі не суперечить інтеракціонізму, оскільки інтеракціоніст може 

визнавати метафізичну можливість світу феноменальних зомбі, у якому 

кавзальні лакуни, що утворюються через “віднімання” свідомості, 

заповнюються якимись іншими факторами або залишаються незаповненими, 

розроблено метафізично можливі сценарії кавзального заміщення та концепцію 

супервипадковості (метафізично можливий світ зомбі, у якому усі ті фізичні 

події, які в нашому світі спричиняються свідомістю, є результатом 

супернеймовірного збігу випадковостей типу квантово-механічних). 

Стосовно контраргументу Роберта Кірка на доведення концептуальної 

неможливості феноменальних зомбі, з’ясовано, що він може бути відхилений як 

такий, що ґрунтується на припущенні “когнітивного фізикалізму” (погляду, 

згідно якого усі когнітивні психічні стани є фізичними або фізично 
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реалізованими функціональними станами мозку), якого прибічник аргументу 

зомбі може не приймати, і допускає некоректне змішування елементів різних 

сценаріїв. 

Проаналізовано інші основні заперечення проти аргументу зомбі, 

двовимірного аргументу, а також аргументу знання, у якому нефізичність 

свідомих психічних станів висновується з неможливості дізнатися про їхній 

суб’єктивний характер з найповіншого знання про пов’язані з ними фізичні 

факти, а також відповіді прибічників цих аргументів. Цей аналіз дав підстави 

для висновку, що ціною відхилення обговорюваних аргументів проти 

матеріалізму мусить бути або 1) дуже неправдоподібне заперечення існування 

фактів щодо того, як суб’єктивно переживається той чи інший досвід (тобто, 

відкритий або прихований, у формі аналітичного функціоналізму, 

елімінативізм), або 2) захист матеріалізму з допомогою ad hoc постулату, що 

хоча свідомі психічні стани і здаються цілковито якісно відмінними від будь-

яких можливих фізичних станів, вони є у незбагненний спосіб тотожними із 

деякими фізичними станами, так що у випадку таких станів (і лише у цьому 

випадку) ми можемо знати у різні способи цілком те саме про ту саму річ, 

будучи неспроможними це збагнути. 

Розкрито логічну структуру епістемологічної ситуації, що робить 

неможливим подолання пояснювального розриву від фізичного до психічного і 

зумовлює незбагненність потрібних для істинності матеріалізму психофізичних 

тотожностей. З’ясовано, що необхідною умовою зрозумілості та збагненності 

нетривіальних тотожностей у природі (зокрема, усіх тих тотожностей, про які 

ми знаємо завдяки науці) є можливість їх пояснення на основі принципу “одна 

річ – кілька способів явлення”, але в такому поясненні свідомість є необхідною 

частиною експланансу (того, що пояснює), і тому не може бути екпланандумом 

(тим, що пояснюється). 

Розвинуто критику стратегії феноменальних понять на захист 

матеріалізму, яка поєднує постулювання непояснюваних психофізичних 

тотожностей із гіпотезою, що наші уми організовані у специфічний спосіб, що 

забезпечує інференційну ізоляцію феноменальних понять від фізичних та 

функціональних. Обґрунтовано її раціональну незадовільність як такої, що 

ґрунтується на ad hoc прийомі, за допомогою якого можливо захищати будь-яке 

положення: якщо положення здається очевидно хибним і відсутнє задовільне 

пояснення того, як воно може бути істинним, наполягати, що воно є істинним, 

але його істинність є для нас незбагненною через якісь особливості організації 

наших умів. 

Загалом, здійснений аналіз виявив конфлікт між прагненням до 

уніфікованого розуміння усієї дійсності за зразками, які надають природничі 

науки (насамперед, фізика як найфундаментальніша з них), що виявляється 

пріоритетним для філософів-захисників матеріалізму, та раціональною довірою 

до очевидності та спроможностей розуму, на якій, в кінцевому рахунку, 

ґрунтуються найвпливовіші сучасні аргументи проти матеріалізму, на користь 

положення про онтологічну нередуковність свідомості. 
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Реконструйовано й розвинуто аргументацію проти поширеного у сучасній 

філософії свідомості погляду, що редуковність до фізичної основи (або до 

функцій, що реалізуються на цій основі) когнітивних психічних станів є не 

такою проблематичною, як редуковність чуттєво-емотивних психічних станів. 

Виявлено вагомі підстави для відхилення когнітивного фізикалізму: по-перше, 

свідомі когнітивні стани теж мають суб’єктивний характер, що робить 

застосовними до них обговорювані вище аргументи проти матеріалізму 

(зокрема, аргумент зомбі); по-друге, первинна інтенційність, інтенційність 

свідомих психічних станів (зокрема, мислення) не має редуктивного пояснення 

в термінах фізичних станів або виконання будь-яких функцій, які можуть бути 

коректно визначені без посилання на свідомість (що ілюструє, зокрема, 

мисленнєвий експеримент Китайської кімнати Джона Серля); по-третє, погляд, 

що мислення й діяльність повністю детерміновані фізичними факторами або є 

спільним продуктом таких факторів та випадковості, конфліктує з визнанням 

важливої ролі раціональності в людському мисленні й діяльності. 

Стосовно панпсихізму та панпротопсихізму показано, що панпротопсихізм 

та атомістичний панпсихізм (в якому свідомість приписується найменшим 

фізичним елементам) залишають виникнення свідомості у людини чи тварини 

незрозумілим і є вразливими до модифікованих версій аргументу зомбі (у яких 

мікрофізичним сутностям, з яких складається людське тіло й тіло зомбі, 

приписуються фундаментальні внутрішні властивості-квідіти або й власні 

суб’єктивні психічні стани), тоді як голістичий панпсихізм (в якому свідомість 

приписується Всесвіту в цілому) є когерентним лише в ідеалістичній версії. 

Стосовно можливості ідеалістичного розв’язання психофізичної проблеми, 

було обґрунтовано тезу, що прийнятними можуть бути лише такі версії 

ідеалізму, які включають, по-перше, варіант фізичного реалізму як визнання 

існування фізичної реальності, що є незалежною від людської свідомості (та 

свідомості інших скінченних істот), хоча й є похідною від універсальної 

свідомості (Бога або Всесвіту), і, по-друге, варіант психофізичного дуалізму як 

визнання того, що свідомість людини (тварини) та її тіло (мозок) є різними 

“речами”, навіть якщо людське тіло (мозок) є станами універсальної свідомості 

(Бога або Всесвіту). 

Запропоновано аргументацію, яка показує, що радикальні суб’єктивістські 

та інтерсуб’єктивістські версії ідеалізму, які заперечують існування незалежної 

від людської свідомості (та свідомості інших скінченних істот) фізичної 

реальності, є неприйнятними, оскільки визнання існування такої реальності 

(фізичний реалізм у широкому сенсі) є необхідним для задовільного пояснення 

регулярностей у досвіді людини, процесу розвитку її свідомості та 

інтерсуб’єктивної узгодженості сприйняттів просторових і часових відношень. 

Обґрунтовано думку, що хоча інші версії ідеалізму, такі як ідеалізм Барклі 

чи космопсихізм, зберігають найважливіше у фізичному реалізмі та 

психофізичному дуалізмі, презумпція звичайного ґлузду дає підстави віддати 

перевагу звичайному (неідеалістичному) психофізичному дуалізму. Адже, з 

одного боку, ідеалістичний погляд, згідно якого фізична реальність є станами 
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свідомості Космосу (чи Бога), виглядає вельми неправдоподібним з позицій 

звичайного ґлузду; з іншого боку, на користь цього погляду бракує вагомих 

аргументів. Зокрема, здійснений аналіз проблеми фундаментальних внутрішніх 

якостей фізичних об’єктів, до якої найбільше апелюють прибічники ідеалізму у 

сучасній філософії свідомості, виявив можливість її задовільного 

неідеалістичного розв’язання, яке хоча й включає суттєвий елемент 

кантіанського агностицизму, проте залишає фізичну реальність пізнаваною у 

структурно-динамічних аспектах. 

Досліджено питання про слушність поширеного й активно 

розповсюджуваного ЗМІ погляду, – до якого нерідко апелюють прибічники 

суб’єктивістського ідеалізму, – ніби знайома нам фізична реальність звичайних 

тіл є продуктом спричинюваних свідомостями спостерігачів колапсів квантово-

механічних хвиль. Обґрунтовано думку, що гіпотеза про те, що квантово-

механічні колапси спричиняються свідомим спостереженням (а не деякими 

фізичними процесами), насправді не підтримується результатами квантово-

механічних експериментів, а спроби побудувати на основі цієї гіпотези 

спростування фізичного реалізму й захист суб’єктивістського ідеалізму 

(Б. Кастрап) є некоректними. Зокрема, космопсихізм як найменш вразлива до 

критики версія ідеалізму перебуває щодо результатів квантово-механічних 

експериментів у такому самому відношенні, як і звичайний (неідеалістичний) 

фізичний реалізм. 

В межах психофізичного дуалізму, було проаналізовано головну 

альтернативу в питанні про характер кавзальних відношень між мозком та 

свідомістю і обґрунтовано перевагу інтеракціонізму як погляду, що визнає 

двобічну психофізичну взаємодію, над епіфеноменалізмом як поглядом, що 

визнає однобічне спричинення свідомих психічних станів фізичними 

процесами мозку (свідомі психічні стани ні на що у фізичній реальності не 

впливають).  

Розвинуто критику епіфеноміналізму через обґрунтування тези, що з його 

істинності випливає неприйнятний висновок про безпідставність наших 

уявлень про наявність у інших людей свідомостей та про фізичну реальність.  

Проаналізовано аргументацію на користь принципу кавзальної закритості 

фізичного, що зазвичай висувається як головне заперечення проти 

інтеракціонізму, і показано, що інтеракціонізм має достатні ресурси для 

задовільної відповіді на неї.  

Запропоновано розв’язання сформульованої Девідом Чалмерсом 

“епіфеноменалістської проблеми для інтеракціонізму”, яка полягає у 

концептуальній можливості віднімання з історії світу феноменальної складової 

зі збереженням послідовної кавзальної історії. По-перше, зауважено, що з такої 

можливості не випливає, що в дійсності свідомість є кавзально недієвою. По-

друге, обґрунтовано, що за голістичного погляду на свідомий ум можливо, що 

віднімання феноменальної складової не може залишити кавзальну історію 

незмінною без супервипадковості. 
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Обґрунтовано недостатність дуалізму властивостей, оскільки психічний 

суб’єкт логічно й онтологічно передує свідомим психічним станам (ідея про 

такі стани без суб’єкта, який їх переживає, не має зрозумілого сенсу), з чого 

випливає, у згоді з позицією субстанційного дуалізму, фундаментальність 

розрізнення між психічним суб’єктом, як носієм свідомих психічних станів, та 

мозком як фізичною системою. 

Запропоновано й обґрунтовано доречність виокремлення напрямку 

квазісубстанційного дуалізму, в якому (на відміну від дуалізму властивостей) 

визнається первинність психічного суб’єкта щодо психічних станів, що надає 

психічному суб’єкту деяких визначальних характеристик класичної 

картезіанської субстанції, проте (на відміну від класичного субстанційного 

дуалізму) не передбачається можливості існування психічного суб’єкта без тіла 

(мозку), з яким він асоційований.  

Проаналізовано впливову аргументацію Дерека Парфіта проти погляду 

звичайного глузду, що існування чи неіснування особи (її тотожність у часі, 

personal identity) є абсолютним, а не справою міри, і показано, що зазначений 

погляд звичайного глузду у поєднанні з субстанціалістським або 

квазісубстанціалістчьким поглядом на природу психічного суб’єкта є 

невразливим до цієї аргументації. 

Проаналізовано альтернативні можливості в питанні про походження 

свідомості (психічного суб’єкта) та можливості продовження її (його) існування 

після тілесної смерті; з’ясовано, що ці можливості зводяться до трьох головних 

опцій: натуралістично-емерджентистська (психічні суб’єкти виникають згідно 

особливих психофізичних законів природи під час або незадовго до тілесного 

народження і, скоріше за все, зникають з фізичною смертю), теїстично-

креаціоністська (психічні суб’єкти, душі, створюються з нічого Богом і з Його 

волі можуть або продовжити існування після тілесної смерті, або зникнути) та 

етерналістська (психічні суб’єкти – це особливі сутності, потенційно спроможні 

мати свідомі психічні стани, що існують вічно і за деяких особливих умов 

втілюються й актуалізують, у взаємодії з тілом, частину свого свідомо-

психічного потенціалу); обговорено відносні переваги й недоліки цих опцій. 

Обґрунтовано можливість, в рамках інтеракціонізму, натуралістичного 

пояснення розвитку форм феноменальної свідомості у процесі біологічної 

еволюції (за припущення, заперечення якого є дуже неправдоподібним, що не 

лише людина, а й інші тварини, принаймні вищі, переживають феноменально-

свідомі психічні стани) у спосіб, що забезпечує двобічну (у напрямках від світу 

до свідомості та від свідомості до світу) інтенційну відповідність між 

свідомістю та світом. Таке еволюційне пояснення має ґрунтуватися по-перше, 

на припущенні про існування психофізичних законів природи, за якими 

виникає свідомість і здійснюється взаємодія між фізичним (стани мозку) та 

свідомо-психічним, та, по-друге, на міркуванні, що оскільки свідомі психічні 

стани впливають на фізичні стани мозку, які, у свою чергу, впливають на 

поведінку тварини, то розвиток в напрямку двобічної інтенційної відповідності 

між свідомістю та світом пов’язаний із перевагами у процесі природного 
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відбору. Це є ще однією важливою перевагою інтеракціонізму перед 

епіфеноменалізмом, оскільки якщо (як стверджує епіфеноменалізм) свідомість 

не впливає на поведінку, то інтенційна відповідність між нею та світом не 

пов’язана ні з якими селективними перевагами і, отже, не може мати 

еволюційного пояснення. 

З’ясовано, що в питанні про перспективи становлення й розвитку 

фундаментальної емпіричної науки про свідомість інтеракціонізм підтримує 

реалістичну нередукціоністську програму досліджень, спрямованих на 

виявлення відповідностей між свідомими психічними станами та фізичними 

станами мозку, відкриття психофізичних законів природи, що забезпечують ці 

відповідності, виявлення внутрішньопсихічних закономірностей (кавзальних 

зв’язків між різними психічними станами), з’ясування селективних переваг, що 

пов’язані з різними формами свідомості і дозволяють зрозуміти її розвиток в 

процесі біологічної еволюції. 
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У дисертації здійснено філософський аналіз змісту й аргументативних 

підстав психофізичного інтеракціонізму у порівнянні з іншими основними 

підходами до розв’язання психофізичної проблеми. Проаналізовано і розвинуто 

основні лінії сучасної аргументації на користь засадничих для інтеракціонізму 

положень: про онтологічну нередуковність свідомості до фізичної основи, про 

незалежне від свідомості існування фізичної реальності та про взаємодію між 

свідомістю та мозком. Обґрунтовано погляд, що нередуковність свідомості до 

фізичного включає інтенційність психічних станів та раціональність як 

спроможність оцінювати слушність аргументів та зважувати підстави. 

Розвинено аргументацію на користь погляду на психічного суб’єкта як на 

онтологічно фундаментальну й неподільну сутність (субстанцію або 

квазісубстанцію), що є носієм свідомих психічних станів, радже ніж потік чи 

в’язку таких станів. Розкрито тісний взаємозв’язок між інтеракціонізмом та 

ідеями свободи волі й відповідальності. Обґрунтовано можливості інтеграції 

інтеракціонізму з сучасним природничо-науковим знанням на основі 

припущення про існування психофізичних законів природи та відбір в процесі 

біологічної еволюції тих форм життя, у яких психофізична взаємодія за цими 

законами створювала селективні переваги. 

Ключові слова: психофізична проблема, матерія, фізична реальність, 

феноменальна свідомість, ум, психічні стани, Важка проблема свідомості, 

пояснювальний розрив, редуковність, взаємодія, матеріалізм, ідеалізм, дуалізм, 

інтеракціонізм, епіфеноменалізм. 
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Сепетый Д. П. Интеракционизм как направление современной 

философии сознания: психофизическая проблема в аналитической 

перспективе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.01 –  онтология, гносеология, феноменология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2020. 

В диссертации осуществлен философский анализ содержания и 

аргументативних оснований психофизического интеракционизма в сравнении с 

другими основными подходами к решению психофизической проблемы. 

Проанализированы и развиты основные линии современной аргументации в 

пользу определяющих для интеракционизма положений: об онтологической 

нередуцируемости сознания к физической основе, о независимом от сознания 

существовании физической реальности и о взаимодействии между сознанием и 

мозгом. Обоснован взгляд, что нередуцируемость сознания к физическому 

включает интенциональность психических состояний и рациональность как 

способность оценивать правильность аргументов и взвешивать основания. 

Развита аргументация в пользу взгляда на психического субъекта как на 

онтологически фундаментальную и неделимую сущность (субстанцию или 

квазисубстанцию), которая является носителем сознательных психических 
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состояний, а не поток или связку таких состояний. Раскрыта тесная взаимосвязь 

между интеракционизмом и идеями свободы воли и ответственности. 

Обоснованы возможности интеграции интеракционизма с современным 

естественно-научным знанием на основе предположения о существовании 

психофизических законов природы и отборе в процессе биологической 

эволюции тех форм жизни, в которых психофизическое взаимодействие по 

этим законам создавало селективные преимущества. 

Ключевые слова: психофизическая проблема, материя, физическая 

реальность, феноменальная сознание, ум, психические состояния, Трудная 

проблема сознания, объяснительный разрыв, редуцируемость, взаимодействие, 

материализм, идеализм, дуализм, интеракционизм, эпифеноменализм. 

 

SUMMARY 

Sepetyi D. P. Interactionism as a direction of the contemporary philosophy 

of mind: the mind-body problem in the analytical prospect. – The manuscript. 

Thesis for a Doctor’s degree on philosophical sciences on specialty 09.00.01 – 

Ontology, gnoseology, phenomenology. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis provides philosophical analysis of the content and argumentative 

foundations of psychophysical interactionism in juxtaposition with other main 

directions in the philosophy of mind as alternative purported solutions to the mind-

body problem. It analyses and develops the main lines of the argumentation in favour 

of the main positions that are foundational for interactionism: 1) the ontological 

fundamentality of consciousness, its irreducibility to the physical; 2) physical realism 

as the recognition of the existence of mind-independent physical reality to which 

human body and brain belong; 3) bilateral causal interaction between the conscious 

mind and the brain as part of physical reality. The main objections against the 

described positions are discussed, as well as the main replies to these objections that 

can be found in philosophical literature. The author proposes his synthesis and 

development of the main lines of defence of the foundational positions of 

interactionism.  

The discussion starts with the notions of the explanatory gap between the 

physical and the mental and the hard problem of consciousness, as the foundation of 

the most influential contemporary anti-materialist argumjents, such as the zombie 

argument and the knowledge argument. The case is made that these arguments 

efficiently highlight (by means of thought experiments) the determinative qualities of 

the subjective-experiential and the physical in their radical difference, and that the 

objections of materialists to these arguments can be declined with good reasons. The 

least implausible materialistic defence comes to the ad hoc postulation of brute 

identities between the qualities that seem quite different, without any plausible 

explanation of how these seemingly quite different qualities can be in fact identical. It 

is also argued that the irreducibility of consciousness to the physical is not limited to 

simple subjective qualities of sensations and emotions but includes intentionality of 
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mental states and rationality as the capability to evaluate the validity and soundness 

of arguments, weigh reasons and take decisions on this foundation.  

The arguments and considerations that underlie different versions of idealism 

are also analyzed. The case is made against subjectivistic forms of idealism that deny 

the existence of human-mind-independent physical reality. It is pointed out that the 

more satisfactory forms of idealism, such as Berkeleyan idealism or Cosmopsychism, 

include a form of physical realism and psychophysical dualism. A non-idealistic 

solution to the problem of fundamental non-relational (intrinsic) properties of 

physical objects is proposed. It is argued that the availability of this solution provides 

reason to give preferance to ordinary physical realism (that is part of classical 

psychophysical dualism) over idealism. The view that quantum mechanics provides 

support for idealism is discussed and refuted.  

The arguments against epiphenomenalism in favour of two-directional mind-

body interaction are deployed and developed. In particular, it is argued that 

epiphenomenalism has the self-refuting consequences that there are no reasons to 

believe that other people have consciousness and that our ideas about physical reality 

are adequate. On the other hand, the main objection against interactionism, the 

principle of the causal closure of the physical, is not supported by good arguments. 

The close connection between interactionism and the commonsense notions of 

freedom and responsibility is highlighted. 

Arguments are analysed and developed in favour of the view that conscious 

mind or mental subject is mental substance or (in the naturalistic, emergentist 

version) quasisubstance – an ontologically fundamental and indivisible entity that is a 

bearer of conscious mental states rather than a stream or bundle of such states. It is 

pointed out that this view is congenial with interactionism, insofar as the latter 

emphasizes the activeness of consciousness. 

The main problems of the coherence between interactionism (and 

psychophysical dualism generally) and up-to-date scientific knowledge are discussed. 

The case is made that interactionism can be integrated with the natural-scientific 

picture of the world on the basis of the supposition about the existence of 

fundamental psychophysical laws of nature and about the selection in the process of 

biological evolution of the forms of life in which psychophysical interaction 

according to these laws has turned out advantageous. It is argued also that 

interactionist dualism is favourable for realistic non-reductionist program of 

empirical scientific research aimed at the discovery of mind-brain correlations and 

intramental regularities that can constitute the foundation of the science of 

consciousness and lead to the discovery of the fundamental psychophysical laws of 

nature, as well as shed light on the place of consciousness in the process of biological 

evolution. 

Key words: the mind-body problem, matter, physical reality, phenomenal 

consciousness, mind, mental states, the hard problem of consciousness, explanatory 

gap, reducibility, interaction, materialism, idealism, dualism, interactionism, 

epiphenomenalism. 


