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1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 16080.908
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

4173.353

2023

5257.669

2024

6649.886

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417012
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442780605
Телефон: 380442786366
Телефон: 380442788074
E-mail: if-ukr@i.ua
WWW: https://www.filosof.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Прагматичний поворот у філософії: еволюція ідей і методологічних принципів

Назва роботи (англ)
Pragmatic turn in philosophy: the evolution of ideas and methodological principles

Мета роботи (укр)
Основною проблемою запропонованого дослідження, осмислення якої і визначить зміст роботи, стане з’ясування
сутності прагматичного повороту в широкому сенсі його значення (як звернення філософів до життєво-практичних
проблем, як протистояння попередній спекулятивній тематиці) та у вузькому сенсі (як спроби синтезу аналітичної та
континентальної філософських традицій). У дослідженні також буде сконцентровано увагу не лише на практичній та
теоретичній значущості еволюції ідей і методологічних принципів прагматичного повороту, а й на його межах, шляхах
подальшого розвитку та альтернативних проєктах сучасного філософування (Хілари Патнем, Ричард Рорті, Майк Сендбот,
Альбрехт Веллмер, Вольфганг Велш та ін). Послідовне прояснення означених проблем постає у вигляді основної ідеї
дослідження та суттєвим чином залежить від відповіді на питання про те, чи можна вважати достатніми для вирішення
багатьох практично-філософських питань сьогодення існуючі проєкти трансцендентальної прагматики, як доволі успішні
раціональні стратегії для обґрунтування універсальної значущості етичних та моральних норм та цінностей. А, по-друге,
дослідити важливі на сьогодні способи подолання практичного нормативізму, який залишає поза увагою блага та цінності
людського буття, за допомогою подальшого пошуку синтезу аналітичної та герменевтичної традицій філософування,
дослідження проблем інтерсуб’єтивності, феномену істини в межах дискурсу та життєвого світу, осмислення сенсу та
шляхів наповнення трансцендентального аргументу конкретним змістом.

Мета роботи (англ)
The main problem of the proposed study, the understanding of which will determine the content of the work, will be to clarify
the essence of the pragmatic turn in the broadest sense of its meaning (as an appeal of philosophers to life-practical problems,
as opposition to the previous speculative subject) and in the narrow sense (as attempts to synthesize analytical and continental
philosophical traditions). The study will also focus not only on the practical and theoretical significance of the evolution of ideas
and methodological principles of pragmatic turn, but also on its boundaries, ways of further development and alternative
projects of modern philosophizing. (Hillary Putnam, Richard Rorty, Mike Sandbot, Albrecht Wellmer, Wolfgang Welsh, etc.).
Consistent clarification of these problems appears as the main idea of the study and depends largely on the answer to the
question of whether existing projects of transcendental pragmatics can be considered as sufficient to address many practical
and philosophical issues, as quite successful rational strategies to legitimate norms and values. And, secondly, to explore

important ways to overcome practical normativism, which ignores the benefits and values of human existence, by further
seeking a synthesis of analytical and hermeneutic traditions of philosophizing, research on intersubjectivity, the phenomenon of
truth within discourse and lifeworld, comprehension of the meaning and ways of filling the transcendental argument with
concrete content.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: викладання у ЗВО, реалізація нових НДР, аналітично-консультативна діяльність на користь органів
державної влади

Експерти
Бойченко Михайло Іванович (професор)
Рижко Володимир Антонович (д.філос.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Прагматичний поворот у філософії: еволюція ідей і методологічних
принципів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 02.91, 02.91.17, 02.91.09
Індекс УДК: 1(09), 1(091)(1-4), 1:(091)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д.філос.н., член-кор.НАН України, професор)
Керівники роботи:
Лях Віталій Васильович (д.філос.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Маменко Т.В. (Тел.: +38 (044) 278-06-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

