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Вступ 

У природній мові модальна оцінка міркувань увиразнюється за 

допомогою різних мовних конструкцій на зразок «необхідно, що», «можливо, 

що», «добре, що», «погано, що», «гадаю, що», «обов’язково, що», «заборонено, 

що», «раніше, ніж», «пізніше, ніж», «одночасно з» тощо. Подібні конструкції 

приєднуються до стверджувальних речень, надаючи їм необхідних 

контекстуальних атестацій. Наприклад: «Необхідно, що один метр дорівнює сто 

сантиметрів»; «Можливо, що якщо кондиція є якістю товару, то вона становить 

норму його існування»; «Добре, що етнофілософія сьогодні є складовою 

частиною філософської україністики»; «Обов’язково, що відомчість є 

негативним явищем суспільного життя» та ін. Отже, надаючи предметові або 

явищу модальну оцінку, можна не тільки зазначити їхні ознаки і властивості, 

але й уточнити, чи є притаманні їм зв’язки необхідними, обов’язковими, 

рівноцінними, істинними, кращими тощо.  

Увиразнення К. Льюїсом різниці між логічними сполучниками, які 

відтворюють логічну необхідність і котрі такої необхідності не розкривають, 

дозволило побудувати різні сучасні теорії модальностей. Найбільш важливою в 

пізнавальному значенні системою модальних операторів є теорія алетичних 

модальностей, яка дозволяє формалізувати зв’язки між предметами і їхніми 

ознаками та властивостями. На підставі логіки деонтичних модальностей 

можна побудувати високоякісні й розвинені системи нормативних суджень, в 

яких увиразнюються практичні дії суб’єкта. Вивчення цих та інших 

модальностей забезпечує адекватне використання модальної логіки у 



соціогуманітарних науках та під час машинного моделювання соціальних 

процесів. 

 

1. Розрізнення видів модальностей 

Дослідження розбіжності між різновидами модальностей було 

започатковане ще Арістотелем, який виокремлював серед них дві основні 

модальності – «необхідно, що» і «можливо, що». Він також розглядав 

модальності, які були похідними щодо основних: «не необхідно, що», 

«неможливо, що» тощо. А ось середньовічні логіки нараховували шість видів 

модальних форм («істинне», «хибне», «необхідне», «можливе», «неможливе», 

«випадкове»), хоч і зводили їх до трьох основних: «неминуче», «можливе» і 

«неможливе», а згодом – «істинне», «хибне» і «нерозв’язне». Завдяки працям І. 

Канта дотепер у формальній логіці зберігається розподіл модальностей на три 

основні групи – проблематичні, асерторичні й аподиктичні. Вважається, що як 

судження можливості проблематичні судження відтворюють імовірнісну 

природу істинності іншого судження. Наприклад, проблематичне судження 

«Можливо, що метод органічно пов’язаний з теорією» увиразнює той факт, що 

судження «Метод органічно пов’язаний з теорією» може виявитися істинним за 

певних умов. Асерторичні судження, або судження дійсності, фіксують 

фактичну наявність чи відсутність у предмета певної ознаки або властивості. 

Асерторичними в логіці є судження дійсності «Мотивація передує поведінці 

особи», «Конформізм не сприяє формуванню власної думки» тощо. 

Аподиктичні судження, або судження необхідності, розкривають факт 

істинності іншого судження за будь-яких умов. Наприклад: «Необхідно, що 

тура – шахова фігура», «Суспільство не може існувати без соціальних 

інститутів» та ін. 

Під час подальшого розвитку уявлень про логічну структуру суджень і 

різні типи модальностей традиційна кантівська класифікація була істотно 

вмотивована й доповнена. Зокрема, в сучасній логіці за видом модальностей, 

крім суджень з алетичними модальностями, розрізняють судження з 



деонтичними, аксіологічними, епістемічними, прохейретичними, 

доксатичними, часовими, темпоральними і багатьма іншими модальностями 

[2]. Розмаїті модальні судження формалізуються за допомогою підхожих 

модальних операторів. Семантичні та синтаксичні властивості модальних 

операторів вивчаються спеціальними аксіоматизованими логічними теоріями – 

деонтичною логікою, спістемічною логікою, логікою норм, логікою часу й 

іншими модальними логіками [3], які відтворюють рясногранну гаму 

узалежнень людини і світу. 

З огляду на основні види модальностей та логічні числення з модальними 

операторами в наявному розмаїтті модальних оцінок виокремлюються 

щонайбільше уживані й цікаві. З огляду на це серед порівняно добре вивчених 

у сучасних модальних логічних теоріях різновидів модальностей доцільно 

виокремити насамперед такі основні групи модальних понять: 

– алетичні модальності (логічні: абсолютні – «логічно необхідно», 

«логічно випадково», «логічно неможливо», «логічно можливо»; релятивні – 

«логічно спричинює», «є логічним наслідком», «логічно не спричинює», «не є 

логічним наслідком»; онтологічні: абсолютні – «онтологічно необхідно», 

«онтологічно випадково», «онтологічно неможливо», «онтологічно можливо»; 

релятивні – «є причиною», «є наслідком», «не є ні причиною, ні наслідком»); 

– епістемічні модальності (пов’язані з епістемним знанням: науковим – 

«верифіковано», «неперевірювано», «фальсифіковано»; позанауковим – 

«доведено», «нерозв’язно», «спростовано»; пов’язані з «софійним» знанням: 

переконаннями – «переконаний», «гадає», «відкидає», «допускає»; вірою – 

«вірить», «сумнівається», «зрікається», «відмовляється»); 

– деонтичні модальності (монадичні: «обов’язково», «нормативно 

байдуже», «заборонено», «дозволено»; дуальні: «обов’язково за умови», 

«байдуже за умови», «заборонено за умови», «дозволено за умови»); 

– часові модальності (темпоральні: абсолютні – «було», «є», «буде»; 

релятивні – «завжди було», «завжди є», «завжди буде»; екзистенційні: 



абсолютні – «виникнення», «становлення», «зникнення»; релятивні – «раніше», 

«одночасно», «пізніше»); 

– аксіологічні модальності (порівняльні: абсолютні – «добре», 

«аксіологічно байдуже», «погано»; релятивні – «краще», «рівноцінно», «гірше»; 

позитивні: «позитивно цінне», «добро», «благо»; негативні: «негативно цінне», 

«зло», «лихо»; соціокультурні: абсолютні – «піднесено», «безсторонньо», 

«низько»; релятивні – «прекрасніше», «байдужіше», «потворніше»). 

Кожна з виокремлених груп модальностей має три основні модальні 

поняття, з яких перше і третє є відповідним чином сильною позитивною та 

сильною негативною атестаціями. Друге з виділених у групах модальностей 

понять вважається слабкою атестацією. Крім того, до трьох основних понять 

може додаватися четверте, яке доповнює їх атестації. Звичайно, наведена вище 

типологія модальних понять спрямована на знаходження деяких основних форм 

їх увиразнення й не вичерпує наявної багатогранності модальних атестацій 

світу. Проте запропонована класифікація різновидів модальностей дозволяє 

виокремити з усієї сукупності різних тенденцій та закономірностей дійсності 

найбільш важливі, знайти в розмаїтті форм, явищ і процесів найбільш стійкі, 

істотні, необхідні та відповідно до цього встановити й зрозуміти специфіку 

основних модальних понять, в яких відображаються ці явища і процеси. 

 

2. Алетична модальність  

Однією з найбільш важливих у пізнавальному значенні систем модальних 

операторів вважається теорія алетичних модальностей, яка дозволяє 

формалізувати зв’язки між предметами і їхніми ознаками й властивостями за 

допомогою оператора необхідності «�» та оператора можливості «◊». У 

природній мові їхній зміст належним чином відтворюється словами «необхідно, 

що» і «можливо, що». Разом із звичайними логічними операторами (наприклад, 

операторами заперечення «~», дефініції «Df» тощо) модальні оператори 

необхідності й можливості дозволяють побудувати в модальній логіці своєрідне 

модальне числення. За основу береться один з модальних операторів – 



необхідності «�» або можливості «◊». Другий визначається через вихідний 

завдяки впровадженню істинних формул з модальними операторами. Такі 

формули констатують, що один з модальних операторів розглядається як 

певний символ, тотожний за змістом деякому іншому символу. Побудова 

числення висловлювань для алетичних модальностей відбувається шляхом 

впровадження таких формул: �A = Df~◊~А; ◊А = Df ~�~А, де «А» є змінною для 

конкретних суджень, a символи «~» і «Df» – операторами заперечення й 

дефініції.  

Отже, додаючи до числення висловлювань класичної логіки певні схеми 

аксіом і правила виведення формул, модальна логіка будує власні модальні 

числення. Серед них широко відомими є, наприклад, п’ять побудованих 

К. Льюїсом пропозиційних систем S1 – S5. Його головна ідея полягала в 

увиразненні різниці між логічними сполучниками, які відтворюють логічну 

необхідність і логічними сполучниками, які такої необхідності не розкривають. 

Реалізація цієї ідеї призвела до того, що аксіоми, на яких базувалися 

формалізовані системи модальностей, містили вичерпну (сильну) імплікацію 

замість матеріальної. Це був новий метод побудови теорії модальностей, який 

започаткував розрізнення систем модальної логіки.  

За К. Льюїсом, модальність є послідовністю символів «~» (заперечення) і 

«◊» (можливості) або довільним виразом, який за визначенням може заступати 

подібну послідовність. Під можливістю малася на увазі логічна можливість або 

відсутність самосуперечливості, тобто несуперечність у системі наявного 

знання. Випробовуючи різні аксіоматичні системи, К. Льюїс ішов шляхом 

розширення кожної наступної системи за рахунок впровадження нових аксіом. 

Зокрема, система S1 була побудована ним на підставі класичного числення 

висловлювань, доповненого аксіомою А → ◊А. Додавши до схеми аксіом 

системи S1 аксіому ◊(А ∧ В) → ◊А, вчений одержав систему S2, яку він, власне, 

і вважав системою вичерпної (сильної) імплікації. Система S3 становила 

розширену систему S1 з доплюсованою до неї аксіомою (А → В) → (◊А → ◊В). 

Серед побудованих К. Льюїсом систем найбільш важливе значення для 



створення нових модальних числень мала система S4, яка базувалася на системі 

S1, доповненій аксіомою ◊◊А → ◊А (замість якої можна також записати 

�A → ��A). Нарешті, система S5 була одержана шляхом розширення системи 

S4 завдяки схемі аксіом ◊А → �◊А (або �(А → �◊А)). 

Необхідно зауважити, що системи S1 і S2 передбачають набір 

нескінченної кількості незалежних модальностей. Система S3, яка є проміжною 

між системами S2 і S4, становить побудоване на основі 40 незалежних 

модальностей модальне числення. Система S4, так само як і система S3, має 

скінченну кількість незвідних (найпростіших) модальностей: ◊А, ◊�A, ◊�◊A 

�◊�A, �◊А, �А, ◊~A, ◊�~А, ◊�◊~А, �◊�~А, �◊~А,�~A. Отже, система S4 

містить не більше 12 найпростіших модальностей, до яких можуть додаватися 

ще дві власні модальності (модальності нульового ступеня) – А і ~А. Система 

S5 репрезентована чотирма незалежними модальностями: ◊А, �A, ~◊А (або 

�~А) і ~�A (або ◊~А), які також можуть доповнюватися модальностями 

нульового ступеня А і ~А. 

Під час побудови модальних систем іноді використовуються формули, в 

яких щось стверджується або заперечується про всі або деякі відтворені ними 

речення. В таких виразах пропозиційні змінні зв’язані кванторами загальності 

(∀) чи існування (∃). Зокрема, якщо буквами р, q, r позначити пропозиційні 

змінні, а буквою R ‒ формулу, то можна побудувати різні формули з 

кванторами із пропозиційними змінними, приміром, ∀р∀qR, ∃р∃qR, ∀р∃qR 

тощо. 

Квантори можуть також пов’язувати предметні змінні, значеннями яких є 

предмети логічного універсуму. Наприклад, якщо х, у, z є предметними 

змінними, то речення ∀xR увиразнює факт істинності формули R для всіх 

значень х. Вираз ∃xR засвідчує, що формула R істинна для деяких значень х.  

Отже, додаючи до мови модальної системи предметні змінні, предикатні 

змінні, квантор загальності й квантор існування, можна розширити кожну 

пропозиційну систему модальної логіки до належної предикатної системи. 



Попри все це до схем аксіом модального числення можна приєднати різні 

додаткові схеми, зокрема, формулу Р. Баркан: ∀х�A(x) → �∀хА(х) та ін. 

Внаслідок формулювання доцільних теорем і правил перетворення формул 

виявляється можливою побудова специфічних форм логічних числень.  

 

3. Деонтична модальність 

Деонтична модальність атестує практичні дії суб’єкта з огляду на певну 

систему норм. Норму можна визначити як доцільну форму вимог, які 

регулюють поведінку людей за допомогою загальних наказів і заборон, що 

поширюються на однотипні вчинки. Тобто, норма є стандартом діяльності або, 

швидше, деякою вказівкою конкретному суб’єкту в певних умовах поводитися 

належним чином. 

У суспільстві норми зазвичай виконують роль нормативних систем – 

своєрідних кодексів як скінченних упорядкованих множин нормативних 

вказівок щодо якоїсь галузі діяльності. Серед них можна виокремити 

соціальний кодекс як систему соціально встановлених норм, які регламентують 

поведінку однієї людини стосовно інших людей, технічний кодекс як 

сукупність вказівок людині щодо зазначених у ньому речей тощо. Цілком 

очевидно, що будь-який кодекс може бути репрезентований як певна множина 

нормативних суджень. Нормативний статус дії в таких судженнях 

увиразнюється поняттями «обов’язково», «нормативно байдуже», 

«заборонено», «дозволено». Специфіка деонтичних суджень полягає в тому, що 

на відміну від короткого опису стану справ (дефініції), вони містять спрямовані 

на людей вказівки (прескрипції) як відповідні спонуки до конкретних дій. 

Настановчий, прескриптивний смисл нормативних суджень може бути 

відтворений у формі наказу, поради, побажання, спонуки, команди, оклику 

тощо. Але всі вони фіксуються як норми, мають однакову логічну структуру і 

демонструють рівнозначну «логічну поведінку». Наприклад: «Обов’язково 

перевіряйте надійність документального джерела інформації», «Байдуже, як, 

«амазонка» чи «магараджа» називається в «казкових шахах» ця фігура», 



«Заборонено безпідставно позбавляти людину громадянства», «Дозволено 

деномінацію національної валюти» тощо. 

В деонтичній логіці, яка вивчає нормативні модальності, узвичаєно 

розрізняти твердження про норми і власне норми []. Це пов’язано з тим, що в 

прескрипційній інтерпретації норми не можуть бути істинними або хибними. 

Якщо припустити протилежне, виникне несумісність норм: одна з них буде 

зобов’язувати до чогось, а друга буде це саме забороняти або навпаки, деяка 

буде дозволяти, а інша – спрямовувати проти. Тому в логічному аспекті 

проблема істинності норм пов’язується з їхнім соціальним статусом. 

Вважається, що норма є істинною тоді й тільки тоді, коли вона існує. Наявна 

норма увиразнюється за допомогою нормативного судження. Отже, проблему 

істинності норми можна звести до проблеми істинності нормативного речення, 

а останнє – до розгляду істинності обґрунтування норми, яка становить зміст 

цього речення. У такому випадку норма є істинною лише тоді, коли її 

обґрунтування має значення істинності. 

Кожне з нормативних суджень можна розглядати принаймні на двох 

рівнях – описовому і наказовому. Відповідним чином усі нормативні речення 

розподіляються на дескриптивні та прескриптивні. Дескриптивна інтерпретація 

нормативного речення є відтворенням чіткої норми, а прескриптивна – виразної 

вказівки. В першому випадку істинність норми може бути визначена не суто 

формально як деяке зобов’язання, еквівалентне значенню її істинності. В 

другому випадку істинність норми встановлюється виключно формально: 

норма вважається істинною тільки тоді, коли підхоже до її відтворення 

нормативне висловлювання є реченням певного кодексу. Принагідно подібний 

кодекс може містити множину норм будь-якого типу – індивідуальні, суспільні, 

моральні, правові, формальні та ін. 

Подібна множина норм і нормативних понять та правила виводу одних 

норм з других є предметом вивчення деонтичної логіки. Її доцільні системи 

призначені бути специфічними засобами для вивчення різних властивостей і 

зв’язків деонтичних модальностей. На основі логіки деонтичних модальностей 



можна будувати високоякісні й розвинені системи нормативних суджень. Їх 

найважливіші атестації передаються за допомогою деонтичних операторів: О – 

«обов’язково», F – «заборонено», Р – «дозволено» та I – «байдуже». Замість 

модальних слів «обов’язково», «заборонено», «дозволено», «байдуже» можуть 

також уживатися модальні слова «має (повинен)», «немає (не повинен)», 

«може», «однаково» та ін. Якщо за вихідний обирається оператор 

обов’язковості «О», то як аксіоми можуть бути використані, наприклад, 

формули «Ор → ~О~р», «О (р ∧ q) ↔ (Ор ∧ Оq)», де р і q – пропозиційні змінні, 

які можуть бути інтерпретовані як покарання, штраф, пенальті тощо. Оператор 

«О» запроваджується за допомогою правила виведення: 

,
OQOP
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де «Р» і «Q» є призначеними для заміни пропозиційних формул змінними. Інші 

деонтичні оператори можуть бути впроваджені шляхом формулювання 

відповідних синтаксичних визначень. Наприклад, оператори «Р», «F» та «І» 

вводяться за допомогою таких визначень: Рр = Df ~O~р; Fp = Df O~р; Iр = Df 

~Op ∧ ~О~Р. 

Принагідно виникає можливість встановлювати логічні взаємозв’язки між 

нормами, спираючись на відомі узалежнення між деонтичними операторами. 

Зокрема, формула «~Fp → Pp» відтворює нормативну тезу «Дозволено все, що 

не заборонено». Необхідно також зазначити, що в прескриптивній мові норм 

«не дозволено» означає «заборонено», а «не заборонено» означає «дозволено». 

Відповідним чином «не обов’язково, що...» рівноварте «дозволено, що не...», а 

«не дозволено, що не...» рівноварте «обов’язково, що...». Отже, в мові норм 

«Р» = «~O~» або «O» = «~Р~». Тому в деяких системах деонтичної логіки 

загалом використовують тільки один з двох операторів. Але такі системи не 

мають достатньо розвиненого словника для побудови логічних моделей 

нормативних кодексів. Щобільше, крім нормативних прескрипцій, розвинені 

логічні моделі нормативних систем мають містити систему авторитетів, 

санкцій, агентів, часових і просторових зв’язків, що передбачає не тільки 



використання різних модальних операторів, але й впровадження до деонтичної 

логіки багатомісних предикатів. Ідеальним вважається випадок, коли норма має 

форму багатомісного предиката, тобто уподібнюється певній деонтичній 

функції від кількох змінних – суб’єкта, дії, часу, простору, повноважного 

авторитету норм і санкції. Одержані вирази постають великими скупченнями 

елементів, тобто є досить громіздкими. Проте систему таких суджень можна 

розкласти на підсистеми, кожна з яких матиме якийсь спільний елемент: 

суб’єкта норми, авторитет норми або санкцію. Подібний підхід робить 

можливою елімінацію тієї змінної, яка у цій системі є спільною для її 

підсистем. Таке вилучення змінної здійснюється з метою спрощення системи 

нормативних суджень. 

Необхідно також враховувати й те, що переважна більшість 

функціонуючих норм має умовну, гіпотетичну природу. Умовною вважається 

норма, прескрипція якої може статися за певних обставин, опис яких належить 

до формування норми. Зокрема, обов’язок знати щось, якби така річ існувала, 

відповідає умовній нормі Od(р → q), що читається: належить (має) бути так, що 

якщо трапляється випадок р, то відбувається випадок q. Наприклад: «Належить 

бути так, що якщо проведено кластерний аналіз, то відомо, що зроблено 

розподіл досліджуваних об’єктів на однорідні групи»; «Треба, щоб було так, що 

якщо дія стає самостійним актом поведінки, то вона є діяльністю суб’єкта»; 

«Має бути так, що якщо гротеск використовується як один із сатиричних 

прийомів естетичної оцінки дійсності художником, то він є засобом викриття 

внутрішнього змісту зображуваного» тощо. 

Неоднозначність поняття «належить» («має», «повинен» та ін.) іноді 

призводить до ототожнення умовних норм з алетичними модальностями. Тому 

умовну норму необхідно відрізняти від твердження «практичної необхідності». 

Остання буквально означає, що те або те треба зробити, щоб було забезпечено 

одержання певного підсумку. Така необхідність має природу засобів одержання 

якогось результату і виконує роль імперативу. Її можна відтворити словами 

«неминуче має бути», «неодмінно належить зробити» тощо. Досить часто у 



природній мові подібні твердження формулюються за допомогою виразів 

«Якщо ви хочете..., вам необхідно...», «Для того, щоб одержати..., треба...», а 

іноді й «Без того, щоб..., ... (не) буде». На відміну від тверджень «практичної 

необхідності», умовній нормі в повсякденній мові відповідає вираз «Належить 

(має, слід, повинно) бути так, що...». Побудова різних систем нормативних 

модальностей дозволяє описати логічними засобами наявні різновиди норм або 

їхні комбінації, забезпечуючи їхнє адекватне використання в різних 

соціогуманітарних науках ‒ від соціології і правознавства до етики й естетики. 

 

4. Епістемна модальність 

Епістемна модальність пов’язана з необхідністю з’ясування природи і 

ступеня обґрунтованості увиразненого в судженні знання. Останнє виявляється 

переконливою основою для винесення певної ухвали лише в тому випадку, 

якщо воно є достатньо обгрунтованим. Така аргументованість знання 

забезпечується різними раціональними і позараціональними способами. Серед 

численних раціональних способів обґрунтування можна увиразнити такі, як 

перевірку висунутого твердження на відповідність його науковим знанням, 

концепціям або теоріям; випробування подібного положення під оглядом 

можливості його емпіричного підтвердження або спростування; логічний аналіз 

зв’язків наведеної тези з раніше запровадженими загальними принципами 

тощо. До позараціональних способів обґрунтування належать звернення до 

інтуїції, слідування традиції або авторитету, сприйняття висунутих тверджень 

на віру тощо. Позараціональні прийоми мають обмежене застосування в науці, 

але є досить поширеними в повсякденному житті, де вони іноді вважаються 

достатнім обґрунтуванням для винесення певної ухвали. 

За природою обґрунтованості все знання можна досить умовно 

розподілити на два тісно узалежнених між собою різновиди: об’єктивне знання, 

яке окреслює світ зовнішніх емпіричних об’єктів, і суб’єктивне знання, котре 

описує внутрішній світ людини. Це аж ніяк не означає, що об’єктивні знання є 

більш обґрунтованими порівняно із знаннями суб’єктивними. У наведеному 



розрізненні об’єктивність знань увиразнює лише їх спрямованість на 

об’єктивний зовнішній світ, тоді як їх суб’єктивність трактується як націленість 

на світ суб’єктивних переконань, прагнень, вірувань, гадок та ін. Відповідно до 

цього можна виокремити епістемні модальності об’єктивного знання й 

епістемні модальності суб’єктивного знання, а в епістемній логіці, яка їх 

вивчає, – логіку знання і логіку гадки. У логіці знання основна увага 

приділяється дослідженню суджень з модальностями «знає», «доведено», 

«верифіковано», «фальсифіковано» тощо; у логіці гадки – з модальностями 

«гадає», «переконаний», «вірить», «сумнівається» тощо. Загалом, в епістемній 

логіці вивчаються судження з довільним набором епістемних модальностей. 

Наприклад: «Я знаю, що я нічого не знаю»; «Доведено, що він переконаний у 

тому, що це питання не є нерозв’язним» та ін. 

Структуру судження з епістемними модальностями можна записати за 

допомогою виразів на зразок «х знає (верифіковано, доведено тощо), що р». В 

епістемній логіці подібні структури експлікуються відповідним чином за 

допомогою виразів Кxр, Вxр, де р – пропозиційна змінна, Кx – оператор знання, 

а Вx – оператор гадки (віри, переконання), які позначають взаємозв’язки 

об’єктивного і суб’єктивного знання між суб’єктом х і висловлюванням р. 

Оператори Кx та Вx дозволяють формалізувати будь-яке судження з 

епістемними модальностями. Наприклад, використовуючи ці оператори, 

речення «Кожний підприємець знає, що профіт є прибутком» і «Будь-який 

підприємець переконаний, що конкуренція неминуча» можна логічно записати 

за допомогою виразів Кaр1, і Bap2, (де а є скороченим записом імені 

«підприємця», а р1 і р2 – так само скороченим записом речень «Профіт є 

прибутком» і «Конкуренція неминуча»). Вичерпна аксіоматизація операторів 

знання і гадки є одним з головних завдань епістемної логіки. Ця проблема 

сьогодні актуалізується з огляду на інтенсивний розвиток інформатики, 

розробку мов програмування для комп’ютерної техніки тощо. 

За ступенем обґрунтованості знання розподіляється на вірогідне й 

імовірне. Вірогідність знання означає, що його відповідність об’єктові та 



знання такої узгодженості є для суб’єкта повністю з’ясованими. Ймовірність 

знання атестує об’єктивний ступінь відповідності об’єкту, а отже, і кількісний 

аспект його правдоподібності. Відтворюючи  імовірнісну природу знання, така 

правдоподібність визначається за допомогою порівняльних понять («більше», 

«менше», «дорівнює» тощо) або кількісним способом. 

Судження, які увиразнюють досить обґрунтоване, достовірне знання, 

вважаються вірогідними. Вірогідність суджень визначається або шляхом 

безпосередньої перевірки висловлених думок, або опосередковано, за 

допомогою інших суджень, істиннісне значення яких є вже встановленим. 

Одночасно з вірогідністю можуть бути виявлені не тільки істинні, але й хибні 

судження. Перевірка істинності суджень шляхом обґрунтування їхньої 

достовірності атестується як верифікація. Вважається, що судження має 

істинний науковий смисл, якщо існує принципова можливість вказати на 

реальні факти, які його засвідчують, і уявити, які факти, якби вони були 

реальними, могли б це судження спростувати. Судження має хибний науковий 

смисл, якщо існує принципова можливість вказати на реальні факти, які його 

спростовують, і на уявні факти, котрі його підтверджують. Інакше судження 

відкидається за межі науково вагомих положень, оскільки вважається 

неосмисленим, а отже, таким, що не має для науки жодного значення. 

Перевірка істинності суджень шляхом спростування вірогідності 

тверджень, які їм суперечать, провадиться шляхом фальсифікації, яка дозволяє 

встановити такі реальні факти, завдяки яким судження будуть не істинними, а 

хибними. Відсутність фактуального спростування суджень визнається 

свідченням не на користь їхньої істинності, а лише підтвердженням можливості 

справдження, здійснення. Фальсифікацією також кваліфікують притаманну 

судженням здатність у разі наявності фактів певного ґатунку ставати хибними. 

Інакше кажучи, незважаючи на відсутність реального досвідного спростування, 

існує можливість такого заперечення за умови наявності відповідних фактів, на 

які неодмінно можна було би вказати, що це за факти. 



Модальність вірогідних суджень увиразнюється за допомогою оператора 

верифікованості V і оператора фальсифікованості F. Зокрема, верифіковане 

судження, істинність якого обґрунтовується іншими істинними судженнями, 

можна символічно записати Vp. Подібний символічний запис матиме, 

наприклад, судження «Земля обертається навколо власної осі», оскільки в науці 

наявні реальні факти, які засвідчують його істинність. Своєю чергою, 

фальсифіковане судження «Кар’єризм є позитивним соціальним явищем», 

хибність якого встановлюється за допомогою достатньо обґрунтованих підстав, 

можна символічно записати Fp. Точно так само можна зафіксувати 

верифіковане або фальсифіковане заперечення судження р. Наприклад, вираз 

V~p означає, що судження ~р є верифікованим. А вираз F~p свідчить про те, що 

судження ~р є фальсифікованим. 

Отже, будь-яке вірогідне судження можна вважати верифікованим або 

фальсифікованим. З огляду на це оператори верифікації V і фальсифікації F 

визнаються взаємозамінними. Адже верифікованість р рівнозначна 

фальсифікованості ~р, а верифікованість ~р еквівалентна фальсифікованості р. 

Символічно це можна відтворити таким чином: Vp=F~p і V~p=Fp. 

Імовірними вважаються такі судження, які не можна визнати 

достовірними через їхню недостатню обґрунтованість. Проблематична природа 

імовірних суджень не дає можливості чітко встановити їхню істинність або 

хибність. У таких судженнях фіксується усвідомлення суб’єктом суперечності 

між знаннями і дійсністю або суперечності в самому знанні. Тому в природній 

мові подібні судження звичайно увиразнюють за допомогою вставних слів і 

речень. Наприклад: «Мабуть, розв’язання проблеми знизить актуальність 

громадської думки»; «Можливо, експертна оцінка є необхідною»; «Цілком 

очевидно, що ефективність проявляється в соціальних результатах» тощо. 

Логічна ймовірність фіксує взаємозв’язок певного судження з іншими 

судженнями, залишаючи поза увагою їхній зв’язок з об’єктивною реальністю. У 

разі зміни ступеня ймовірності судження не відбувається жодних перетворень в 

його об’єктивному змісті: він залишається або істинним, або хибним. Водночас, 



чим вищим є ступінь достовірності увиразненого в імовірних судженнях 

знання, тим, більше вони наближаються до вірогідних суджень. Тому 

виявлення достатніх підстав для визнання таких суджень істинними відіграє 

істотну роль у теоретичній і практичній діяльності людини. Логічна 

ймовірність суджень як одна з атестацій доказовості знання сьогодні активно 

вивчається в імовірнісній та індуктивній логіках. 

 

5. Істиннісна модальність 

Переважна більшість міркувань здійснюється людиною у формі суджень 

або речень, які увиразнюють ці судження. Але в міркуваннях людей дуже рідко 

використовуються речення, які починаються словами «істинним є, що...» або 

«оскільки хибним є, що...» тощо. Одночасно будь-яка аргументація або 

заперечення неможливі поза застосуванням подібних суджень. Отже, будь-яке 

обґрунтування думки безперечно або з умовою пов’язане з її істиннісним 

значенням. Водночас треба розрізняти істинність і правильність мислення. Під 

цим оглядом у логіці поняттям істинності атестується зміст думки, а поняттям 

правильності фіксується її форма або будова. Отож, тоді як за конкретним 

змістом думка може бути істинною або хибною, за формою вона буває 

правильною або неправильною. У логіці правильним вважається таке 

міркування, яке зберігає істинність увиразненої думки. Наприклад, коли 

розвивається думка про істинність кон’юнктивного судження А ∧ В, то 

одночасно також відтворюється думка про істинність судження А та істинність 

судження В. Якщо ж стверджується, що має місце кон’юнкція заперечень 

~В ∧ ~А, то це означає, що за умови хибності судження В, судження А також 

буде хибним. 

Іноді істиннісну модальність неправомірно атестують як епістемну і 

вважають її предметом вивчення епістемної логіки. Але модальності на зразок 

«істинним є, що...» та «хибним є, що...» вивчаються не епістемною логікою, а 

логікою істини як самостійною логічною теорією знання. Істотна різниця між 

істиннісною та епістемною модальностями полягає в тому, що перша є 



об’єктивною атестацією суджень, тоді як друга окреслює не власне судження, а 

суб’єктів, які ці судження використовують. Отже, в істиннісних модальностях 

фіксується інформація про судження або відповідні формули, тоді як в 

епістемних модальностях увиразнюється знання про суб’єктів, котрі 

застосовують відому їм інформацію на практиці. Саме тому логіка істини 

належить до царини логічної семантики, яка вивчає зв’язки виразів логічної 

мови з позначуваними ними об’єктами і змістом, який вони відтворюють. А 

епістемна логіка – до сфери компетенції логічної прагматики, котра аналізує 

ставлення до знакової системи того, хто її використовує. 

Дослідження істиннісних модальностей в логіці істини відрізняється від 

їх аналізу в сучасній класичній логіці. Зокрема, класична логіка не розпізнає 

заперечення істини та істину заперечення (тобто, ~А і А~). Але така різниця 

між ними є, і розглядається вона в логіці істини. Для аналізу наявних різновидів 

заперечення істинності в логіці істини використовується модальний оператор 

істинності Т, який читається «істинним є, що...». Застосовуючи цей модальний 

оператор, заперечення істинності можна записати як ∼Т, а істину заперечення – 

Т~. Відповідним чином у логіці істини виокремлюються два різних способи 

заперечення суджень – зовнішнє заперечення ∼Т, яке треба читати «не є 

істинним, що...», і внутрішнє заперечення Т~, яке читається «істинним є, що 

не...». Внутрішнє заперечення витлумачується як «хибне», тому за хибність 

судження обирається істинність його заперечення (суперечності). Завдяки 

подібному підходу в логіці істини хибність відрізняється від неістинності. 

Інакше кажучи, існують такі судження, які не є істинними, і не є хибними. 

Наприклад, судження «Натуральні числа є солодкими» виявляється правильно 

побудованим реченням. Так само правильно побудованим є речення «Істинним 

є те, що трикутники поділяються на добрі або злі», яке також фіксує судження. 

Однак про подібні судження, а також про судження, які відтворють імена й 

деякі дескрипції (наприклад, «сфінкс», «Чумацький шлях» тощо), не можна 

сказати, що вони є істинними або хибними. Насамперед тому, що суб’єкт і 

предикат у таких судженнях є непорівнянними. Крім того, не належать до чисел 



або геометричних фігур колір, смак, моральні оцінки, норми тощо. Отже, 

істиннісні значення подібних тверджень неможливо увиразнити в термінах 

«істинне» або «хибне». Тому в логіці істини поряд із зазначеними валідними 

значеннями суджень запроваджуються додаткові, зокрема «ні істинне, ні 

хибне», «й істинне, й хибне» тощо. З огляду на це логічні теорії, в яких 

використовуються подібні логічні значення істинності, одержали назву 

паранесуперечливої логіки (істини). У ній розглядаються, наприклад, умови 

забезпечення можливості того, щоб певне судження було одночасно істинним і 

хибним, а суперечність відповідним чином могла би бути істинною. 

В істиннісних логічних теоріях істина розглядається також у сильному і 

слабкому значеннях цього поняття. Принагідно підкреслюється процесуальна 

площина істинного відображення речей та явищ світу. Наприклад, коли йдеться 

про те, що вода замерзає, то це означає, що цей процес триває певний час, а 

потім припиняється (тобто вода перетворюється в лід). У цьому випадку ми 

враховуємо, що подібний процес відбувається не раптово, а поступово. Отже, 

між станом води р і станом льоду ~р є така перехідна зона, в якій кристалізація 

води вже розпочалася, але ще не завершилася. Символічно це можна записати 

як: ~Тр ∧ ~Т~р. Тобто, щодо цієї перехідної зони судження про стан води р є ні 

істинним, ні хибним. 

Одночасно перехідна зона між водою і льодом може бути зарахованою до 

води, і не-води (льоду). Попри все це стан замерзання води ототожнюється із 

станом, в якому відсутнє її незамерзання, а стан льоду – із станом, в якому 

відсутнє замерзання води. Інакше кажучи, в перехідній зоні вода ні замерзає, ні 

не замерзає, або ж у цій зоні вода і замерзає, і не замерзає. Перший з 

виокремлених станів (коли вода ні замерзає, ні не замерзає) відображається в 

сильному значенні поняття «істинне», а другий (коли вода і замерзає, і не 

замерзає) – в слабкому значенні цього поняття. Відповідним чином у логіці 

істини будуються числення для сильного і слабкого значень істини. Водночас 

уважається, що ці два поняття істини взаємно визначаються одне через одне, з 

огляду на що логіка слабкої істини виводиться з логіки сильної істини. Йдучи 



подібним шляхом, на думку Г. фон Врітта, можна одержати 15 різних логік 

істини першого порядку, а саме: одну чотиризначну, чотири тризначних, шість 

двозначних і чотири однозначних логіки [1, с.260]. Їхнє дослідження відкриває 

широкі перспективи аналізу антиномій як логічних суперечностей, які є 

нерозв’язними головоломками з погляду здорового глузду або 

загальновизнаних наукових уявлень. Антиномії виявляються прикладом 

здавалось би бездоганних логічних виводів, які завершуються суперечливими 

висновками. Тому їхня наявність вважається катастрофою для процесу 

логічного мислення. Оскільки антиномічність останнього визнається 

неприйнятною у формальній логіці, необхідно уникати помилок у міркуванні й 

дотримуватися правил і законів логічного мислення. 

 
6. Аксіологічна модальність   

Аксіологічна модальність є увиразненою в судженні атестацією об’єкта з 

огляду на певну систему цінностей. У найбільш загальному аспекті цінності 

можна визначити як будь-які предмети людських прагнень, потягів, бажань, які 

сприймаються як такі свідомістю індивіда, соціальної групи або суспільства 

загалом. Кваліфікований подібним чином зміст поняття цінності тісно 

пов’язаний із значенням. Останнє відтворює не предмет, а ту роль, яку він може 

відігравати в житті й діяльності людей з огляду на їх потреби, інтереси, мотиви, 

цілі тощо. З огляду на них, значення предмета може змінюватися: бути 

позитивним, негативним, абсолютним, відносним (релятивним) тощо. 

Належне «інше» аксіологічне значення предмета виникає тоді, коли він 

впроваджуються в діяльність індивіда для задоволення певної потреби. 

Принагідно встановлюється якість такого значення – позитивна, негативна, 

соціокультурна, моральна, естетична тощо – крізь призму потреб людини. 

Подібний зв’язок між предметом і суб’єктом діяльності, який формулюється з 

огляду на значення першого для другого, є узалежненим з оцінкою ціннісним 

взаємозв’язком. Оцінка позначає не тільки процес, але й втілений в оцінному 

судженні результат логічного усвідомлення аксіологічного значення будь-якого 



предмета або явища. Інакше кажучи, поняття цінності увиразнює не стільки сам 

факт виникнення ціннісного взаємозв’язку між предметом і потребою в ньому, 

скільки певну якість цього взаємозв’язку, який і фіксується в свідомості як 

судження про цю якість – оцінка. В оцінних судженнях вона розкривається за 

допомогою позитивних, негативних, соціокультурних, порівняльних та інших 

аксіологічних модальностей, які вивчаються логікою оцінок. 

У логіці оцінок найбільш ґрунтовно дослідженими є порівняльні 

модальності, які поділяються на абсолютні та релятивні (відносні). Абсолютні 

оцінки формулюються за допомогою понять «добре», «аксіологічно байдуже», 

«погано». Для відтворення релятивних оцінок використовуються поняття 

«краще», «рівноцінно», «гірше». Відносна оцінка з модальністю «краще» може 

бути замінена модальним словосполученням «має перевагу». Оскільки в 

релятивних оцінках встановлюється переважання якогось предмета або явища 

над іншими, їх ще називають перевагами, а логіку, в якій вони аналізуються, 

логікою переваг. 

Абсолютні оцінки з модальностями «добре», «аксіологічно байдуже», 

«погано» також утворюють самостійний розділ логіки оцінок, або так звану 

«логіку добра». З одного боку, вони є самостійними оцінними визначеннями 

суджень, незвідними до їх релятивних атестацій. З другого боку, «логіку добра» 

не можна вивести з логіки переваг. Адже «краще» в логіці оцінок не можна 

обґрунтувати через «добре», оскільки кращими один від одного можуть бути 

кілька добрих (хороших) або декілька поганих предметів. Аналогічно «гірше» 

не аргументується через «погано». Проте замість абсолютних оцінок іноді 

можуть використовуватися модальні слова «позитивно цінне», «добро», 

«благо», «негативно цінне», «зло», «лихо» та ін. 

В межах логіки оцінок значна увага приділяється судженням з позитивно 

цінним і негативно цінним значеннями. Шкала подібних значень простягається 

від абсолютно позитивних (добро, краса, справедливість тощо) до абсолютно 

негативних (зло, потворність, несправедливість та ін.) значень з усіма 

можливими проміжними оцінними градаціями. Серед них логіка оцінок 



виокремлює найбільш загальні, які відтворюються такими оцінними поняттями 

як «добре», «добро», «благо», «погане», «зло», «лихо» тощо. Водночас 

позитивно цінне може бути увиразненим через негативно цінне. Зокрема, 

об’єкт атестується як добрий (хороший), якщо його відсутність є негативно 

цінною, і навпаки, об’єкт вважається злим (поганим), якщо його відсутність є 

позитивно цінною. Наприклад: «Добре нападати тільки тоді, коли захищатися 

погано»; «Погано ненавидіти лише за умови, що любити добре»; «Життя є 

благом, тоді як смерть – лихом» та ін. Стан рівноваги між позитивно і 

негативно цінним передається за допомогою оцінних понять «байдуже» й 

«однаково». Наприклад: «Байдуже, рано чи пізно, аби почало на світ 

благословлятися»; «Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні» 

(Т. Шевченко). 

В контексті переважної більшості речень природної мови фіксується та 

або та оцінка предметів чи явищ дійсності. Тому контекст у мові має велике 

значення для правильного розуміння оцінок. Одночасно треба пам’ятати, що 

оцінні судження не можуть бути ні істинними, ні хибними. В понятті істини 

увиразнюється лише один тип зв’язку суджень з реальністю – їхня адекватність 

цій реальності. На відміну від істини, оцінка розкриває не тільки вимогу 

адекватності, але й необхідність відповідності потребам, інтересам, мотивам і 

цілям суб’єкта. Отже, оцінні судження поряд із моментом істинності містять ще 

й свідчення «правдивості», «справедливості», «корисності» тощо. Проте 

питання про істинність оцінних суджень ще не здобуло однозначного 

розв’язання і висвітлення в сучасній модальній логіці. 

 

7. Часова модальність  

Судження, в яких часовий параметр відтворюється логічними формами, 

потребують особливих засобів логічного аналізу. Специфіка часових суджень 

полягає в тому, що залежно від часу вони можуть змінювати істиннісні 

значення. Логічні зв’язки міркувань про наявні в часі сутності – об’єкти, дії, 

процеси – вивчає логіка часу, яка сформувалася як окремий розділ сучасної 



модальної логіки в середині XX століття завдяки працям А. Прайора, 

Г. фон Врігта, Н. Решера та інших дослідників. Сучасна логіка часу ‒ це 

множина логічних теорій, орієнтованих на два часових ланцюги: «минуле – 

теперішнє – майбутнє» і «раніше – одночасно – пізніше». Відповідно до цих 

часових ланцюгів склалися й дві логічні системи часових модальностей. 

Перший часовий ланцюг розкривається в таких системах за допомогою 

суджень з модальностями «було», «буде», «завжди було», «завжди буде» тощо. 

Для позначення виокремлених часових модальностей запроваджуються два 

основні часові оператори: Р – оператор минулого часу (англ. past – минулий) та 

F – оператор майбутнього часу (англ. future – майбутній). Відповідно до цього 

вираз Рр читається як «було так, що р», а вираз Fр – «буде так, що р». 

За допомогою підхожих визначень через оператори Р і F для скорочення 

логічних виразів можуть ухвалюватися й інші оператори. Зокрема, для завжди – 

минулого часу може впроваджуватися оператор Н, а для завжди майбутнього 

часу – оператор G. Тоді вираз Нр читатиметься як «завжди було так, що р», а 

вираз Gp – «завжди буде так, що р». Завдяки взаємному визначенню модальні 

поняття «було» («буде») і «завжди було» («завжди буде») можуть передаватися 

одне через одного. Зокрема, «було р» («буде р») означає «невірно, що завжди 

було не-р» («невірно, що завжди буде не-р»). Наприклад: «Поведінка була 

дисциплінованою» означає те саме, що й «Невірно, що поведінка завжди була 

недисциплінованою». Аналогічно «Буде об’єктивний розгляд» рівнозначне 

«Невірно, що завжди буде необ’єктивний розгляд». 

Іноді до операторів минулого і майбутнього часу додаються ще два 

оператори – У і Т. Форма Ур змістовно інтерпретується як «у попередній 

момент часу було так, що р», а форма Тр – як «у наступний момент часу буде 

так, що р». Подібний підхід дозволяє побудувати логічну концепцію змін, 

оскільки наведені вирази можна витлумачити як перехід від одного стану речей 

до другого. Проте під цим оглядом більш доцільною є логічна концепція 

лінійно-дискретного часу, запропонована фінським логіком Г. фон Вріґтом [1, 

с.520-538]. У лінійно-дискретному часі кожен момент має тільки один 



наступний, який настає безпосередньо за ним. Тому розроблена Г. фон Вріґтом 

логіка часу формулюється з використанням модальних виразів 

«... і наступне ...», «... і потім ...», «... і в наступній ситуації ...» тощо [1, с.513-

539]. Для фіксації цих виразів застосовується двомісна логічна зв’язка, яка 

позначається за допомогою символа Т (англ. time – час). 3 лівого і правого боку 

від оператора Т розміщуються аргументи, якими закарбовують певний стан 

справ. Аргумент з лівого боку від Т відтворює стан справ, наявний у цей 

момент, а аргумент з правого боку від Т – стан справ, який існує в наступний 

момент часу. Вираз «wiTwj» означає, що певний стан справ зараз wi, a в 

наступний момент Wj. Можна розкласти повний стан справ «wiТwj» в термінах 

елементарних станів. Їх порівняння дозволяє визначити, в яких рисах повний 

стан справ змінюватиметься, а в яких залишиться незмінним, коли «час 

проходитиме» із даного моменту в наступний. 

Стосовно окремого стану «р» можна одержати чотири можливості, які 

взаємно несумісні та вичерпують одна одну: «рТр» (має місце стан «р» і він 

продовжує існувати), «рТ~р» («р» є, але зникає, тобто припиняє існувати), « 

~рТр» («р» не має місця, але виникає, тобто стає наявним) і «~рТ~р» («р» немає 

і воно продовжує бути відсутнім, тобто продовжує неіснувати). Другий і третій 

випадки реконструюють зміну стану «р», а перший і четвертий – їх відсутність. 

Оператор Т іноді ще називається темпоральною кон’юнкцією. Крім 

зазначеної вище, він може також утворювати форми на зразок Тwpq, в якій р і q 

є пропозиційними змінними, котрі можна проінтерпретувати як «зараз р і потім 

q». Формула pTq читається як «має місце р і в безпосередньо наступний 

момент q». 

Описану вище логічну систему можна сформулювати також в термінах 

одномісного (унарного) оператора. Зокрема, ор означає: «в безпосередньо 

наступний момент р». Своєю чергою цю логічну систему можна збагатити 

операторами теперішнього і майбутнього часу ∧ («є і завжди буде») і ∨ («є або 

коли-небудь буде»). Ці оператори трактуються як часові, а не як модальні, а 

утворена за їх допомогою логічна система нагадує систему S4 К. Льюїса. 



Другий часовий ланцюг атестується судженнями з модальностями 

«раніше», «одночасно», «пізніше» тощо. Для цього часового ланцюга також 

можна застосовувати підхожу символіку, яка полегшує логічний аналіз 

суджень. Запровадження операторів В (англ. before – раніше), S (англ. 

simultaneously – одночасно) і L (англ. later – пізніше) дозволяє уточнити і чітко 

увиразнити за допомогою логічних засобів судження з модальностями 

«раніше», «одночасно», «пізніше». Зокрема, Вр означає «раніше р», Lp – 

«пізніше р», Sp – «одночасно р». Вираз BpLq можна інтерпретувати як «раніше 

р і пізніше q», а вираз Spq – як «одночасно р і q» та ін. 

Оператори В і L є взаємно замінними, оскільки поняття «раніше» і 

«пізніше» обопільно визначаються одне через одного. Тому форма Bpq є 

рівнозначною формі Lqp, тобто «р раніше q» означає «q пізніше р». Щодо 

одночасних подій, то вони можуть бути визначені як такі, з яких жодна не 

відбувається раніше (або пізніше) другої. 

Слід зазначити, що спроби створити єдину часову логіку виявилися 

невдалими, оскільки поняття часового ланцюга «раніше – одночасно – пізніше» 

не можна сформулювати через поняття часового ланцюга «минуле – теперішнє 

– майбутнє». Адже раніше одна від одної можуть відбуватися не тільки 

декілька минулих, але й декількох майбутніх подій. Крім того, часові оцінки з 

модальністю «теперішнє» не можна відтворити за допомогою суджень з 

модальністю «раніше». Отже, виокремлені часові ланцюги утворюють дві 

самостійні логіки часу, які не зводяться одна до одної. Існування незалежних 

часових логік пояснюється необхідністю враховувати наявність двох аспектів 

часового буття об’єктів – діахронного та структурного. Перший з них 

пов’язаний з описом об’єктів під оглядом послідовності процесів, які точаться в 

них. Другий передбачає опис об’єктів з погляду організації різних моментів 

їхнього руху в часі в певну одноцілість. Можна вважати, що діахронний аспект 

часового існування об’єктів дозволяє описувати різні стани світу, а 

структурний – його буття. 



Апарат сучасної логіки дає можливість істотно вдосконалити 

формалізовані мови, якими описуються моделі часу, допомагаючи чіткіше 

увиразнити його основні атестації. Часові логічні теорії дозволяють детально 

порівнювати різні, навіть протилежні, атестації часу. Наприклад, вони дають 

можливість спочатку розмежувати, а потім об’єднати такі аспекти часу, як 

тривалість і змінність. Здійснюється це за допомогою аксіоми Fp → F~Fp (1), 

що означає: «Якщо деякий стан справ коли-небудь матиме місце, то він матиме 

місце не більше, ніж один раз». З наведеної формули завдяки численню часової 

логіки виводиться теза Fp → (F → q~F∼q) (2), яка інтерпретується так: «Якщо 

щось є фактом, то рано чи пізно буде фактом те, що все, що є істинним, 

залишатиметься істинним завжди після цього». Хоча формула (1) і відтворює 

той факт, що істина є нескінченно змінною, вона була названа Г. фон Вріґтом 

аксіомою «мертвого часу», оскільки передбачає відмінність понять «кінець 

часу» і «остаточний незмінний стан справ». Мертвий час може не мати кінця: 

хоча змін у ньому й немає, проте йому притаманна тривалість. Відповідним 

чином, формула (1) не походить з формули (2). Але якщо час має кінець, то 

після його кінця немає ні протяжності, ні будь-яких змін. Так само формула (1) 

спричинює формулу (2). Отже, час є і тривалістю, і змінністю, які атестують 

порядок і чергування станів наявних предметів та явищ світу. 

Формальнологічне осмислення цих аспектів часу засобами часових логічних 

теорій дозволяє краще врахувати наявні уявлення про нескінченність часу за 

необхідності формулювання більш загальних філософських і наукових 

положень про сутність часу та його нескінченність. 

Отож, новітній розвиток не тільки модальної, але й усієї сучасної логіки 

важко уявити поза зв’язком з часовою логікою і без врахування в доцільному 

логічному огляді часової кваліфікації: діахронний та структурний аспекти 

притаманні будь-якому явищу дійсності, а отже, кожному логічному 

взаємозв’язку. Під цим оглядом логіка часу повинна мати особливий статус у 

системі сучасної логіки. Адже час так само, як і простір, є найбільш загальною 

формою існування матерії. Тому логічна теорія, яка виявляє й описує часові 



атестації різних логічних зв’язків, може бути основою і невід’ємною частиною 

будь-якої логічної теорії. Зокрема, успіхи в розвитку часових логік сприяли 

розгортанню досліджень модальності дії в судженнях. 

 
8. Модальності дії  

Основним типом модальності дії в судженнях вважається висловлювання, 

в якому йдеться про суб’єкта а, який у випадку о здійснює дещо р. Зміст такого 

судження можна розглядати як своєрідну альтернативу в двох аспектах – 

завершеності та процесуальності. В природній мові подібна двоаспектність 

тісно узалежнена з розрізненням між дією і діяльністю й увиразнюється 

дієсловами «зробити» та «робити». 

Розглянемо конкретний приклад. Нехай а у випадку о відкриває венчурне 

підприємство, яке деякий, хоч би навіть релятивно короткий, час функціонує. 

Те, що він виконує, є наслідком (результатом) його дії під час відкриття 

зазначеного підприємства. Завдяки власній діяльності а робить цей результат 

таким, що має місце, тобто отриманий результат «стався», «відбувся». В такому 

випадку наявний тісний зв’язок між дією і її результатом: якби не виникло 

венчурне підприємство, суб’єкт дії його не відкрив би. Такий зв’язок у логіці 

інтерпретується як логічно істинний. Водночас треба мати на увазі наслідки дії 

як своєрідні ефекти результату дії. Відкриття венчурного підприємства 

пов’язане, наприклад, із серйозним ризиком, оскільки у випадку отримання 

недосконалих або безрезультатних науково-технічних розробок воно втрачає 

використані ресурси. Зв’язок між дією і її наслідками вважається неістотним та 

до уваги не береться. 

Кожна дія може розглядатися не тільки під оглядом завершеності, але й в 

аспекті процесуальності. Процес дії необхідно аналізувати насамперед як 

фізичну діяльність, яка міститься у виконанні дії. Адже певні дії є лише 

фізичною діяльністю. Прикладом подібних дій є відкривання дверей, стругання 

дошки, біг тощо. Ці фізичні рухи і м’язова діяльність суб’єкта не призводять до 

жодних наслідків, які можна було би зафіксувати після припинення фізичної 



активності. Проте процесуальна сторона діяльності суб’єкта, тобто власне 

процес дії, одержує специфічне увиразнення в логіці дії. 

Для схематичного зображення судження про те, що певний суб’єкт у 

належному випадку щось робить, використовується символічна форма [р](а,о). 

Значення символу р залежить від того, що розглядається в судженні – 

завершеність чи процес дії. Зокрема, якщо судження аналізується під оглядом 

завершеності, то р є схематичним відтворенням висловлювання, яке описує або 

певний стан справ, або деяку подію, наприклад, що твір вже написаний, або що 

він ще пишеться. Проте, якщо судження аналізується в аспекті 

процесуальності, то р є схематичним зображенням дієслова чи дієслівної групи, 

які позначають доцільний тип дії або діяльності, наприклад, відкривання 

дверей, водіння автомобіля тощо. Схема [р](а,о) під оглядом завершеності 

читається як «а у випадку о робить так, що р». З огляду на процесуальність дії її 

можна прочитати: «а у випадку о р» (де р означає «відкриває двері», «гуляє» та 

ін.). 

Більше зрозумілим в аспекті не лише завершеності, але й процесуальності 

є заперечне значення символу судження дії ~[р](а,о). Зокрема, якщо [р](а,о) 

означає, що а у випадку о оголошує мораторій, то ~[р](а,о) свідчить, що а у 

випадку о цього не робить. В аспекті завершеності це пояснюється тим, що 

суб’єкт не надає предмету якогось стану його існування (наприклад, не робить 

здібності виявленими, вільний час виміряним тощо), а під оглядом 

процесуальності, – що він не виконує фізичної діяльності (наприклад, 

конспектування, моделювання та ін.). Принагідно заперечення може належати 

не тільки до всієї схеми, але й до частини р у ній. Зокрема, коли р означає, що 

«теза спростована» (або «теза спростовується»), то ∼р позначає «теза не 

спростована» («теза не спростовується»), тобто, що теза обґрунтована 

(залишається доведеною). Коли ж р означає «доведення тези», то ~р, яке в 

буквальному значенні є «недоведенням тези», можна також трактувати як 

утримання суб’єкта від доведення тези. Інакше кажучи, суб’єкт залишає тезу 

обґрунтованою, дозволяє їй залишатися аргументованою. Отже, під оглядом 



виконання символічна форма [~р](а,о) передає невиконання певної дії або її 

заборону у конкретному випадку, тоді як за інших обставин вона мала б місце. 

В аспекті процесуальності, форма [~р](а,о) відтворює утримання від діяльності. 

Поняття «утримання від діяльності» є не що інше, як «недія», проте його 

можна також тлумачити як певний образ дії або поведінки. Утримуючись від 

дії, суб’єкт тим не менше відповідає за власну поведінку, тобто «недію». Отже, 

утримання від дії є певним вчинком суб’єкта, тобто виявляється своєрідною 

дією, яку необхідно відрізняти від «нероблення», невиконання дечого. 

Утримання від дії можна визначити також у термінах «нероблення» і 

увиразнити в поняттях уміння («могти зробити») та можливості. Саме в цьому 

аспекті можна стверджувати, що а утримався від того, щоб зробити щось у 

випадку о, якщо він міг зробити це, але не зробив. Застосувавши модальний 

оператор М, усе це можна записати в символічній формі. Зокрема, якщо 

М[р](а,о) означає, що а може зробити р у випадку о, то М[р](а,о) & ~[р](а,о) 

вказує на те, що а у випадку о втрачає нагоду зробити це. 

Існує безмежна кількість можливостей для виконання певної дії 

суб’єктом. Але він не виконує її, оскільки для цього не трапляється відповідної 

нагоди, тобто збігу обставин у випадку о. Отож, у такому разі не можна 

вважати, що суб’єкт утримався від дії. Проте якщо для неї була належна 

причина, але суб’єкт сподівався виконати певну дію, наприклад, тому, що 

визнавав це своїм обов’язком, або тому, що обіцяв виконати її, можна вважати, 

що він утратив нагоду (згаяв можливість) зробити те, що не зробив. Таке 

утримання від дії часто називається зневажанням. Якщо після обговорення 

подібного випадку було внесено ухвалу не виконувати певної дії, то таке 

утримання називається витримкою або стриманістю [1, с.259]. 

Із суджень на зразок [р](а,о) будується логіка дії як один з розділів 

модальної логіки. Звичайно, вона аналізує на підставі розробленого в ній 

модального числення не тільки прості, але й складні судження з притаманними 

їм модальностями дії. Скажімо, поняття диз’юнктивної діяльності можна 

визначити, як: [р ∨ q] (a,о) = Df[~(~p & ~q)] (a,о). 



Це означає, що суб’єкт займається диз’юнктивною діяльністю, 

наприклад, вивченням документальних джерел і спостереженням об’єктивної 

реальності, якщо, і тільки якщо він утримується від кон’юктивного 

втримування і від одного, і від другого [1, с.260]. У модальній логіці це є 

рівнозначним тому, щоб висловити думку, що суб’єкт виконує й одну, й другу 

дію, або практикує щось одне, втрачаючи можливість робити друге. 

Модальні судження дії розглядаються в логіці дії не лише в аспекті 

утримання, але й з огляду на здійснення, виконання. Проте логіка здійснення дії 

має набагато складнішу структуру, ніж розглянута вище логіка дії як процесу. В 

сучасній динамічній логіці змінні р, q, r увиразнюють не тільки висловлювання, 

які описують наслідки (результати) дії, але й судження, котрі фіксують стани, 

що перетворюються або не перетворюються завдяки подібній дії. Лише завдяки 

цьому в формальній системі можна відтворити різницю між продуктивною і 

превентивною (запобіжною) діями.  

Успіхи в розробці динамічної та часової дискретної логік призвели до 

виникнення так званої BS-логіки і розробки логіки дії як основи деонтичної 

логіки. Започаткована Г. фон Вріґтом BS-логіка формалізує продукуючі дії, 

сутність яких полягає у запровадженні нового або збереженні наявного стану 

справ [1, с.245-289]. Зокрема, якщо в наявному стані справ не відбувається р, то 

суб’єкт може перетворити його в світ, у якому р здійснюється. Наприклад, 

продукуючою дією є запровадження ринкової ціни товару, в той час як 

спрямована на встановлення фіксованої фактичної ціни товару дія належить до 

зберігаючої. 

Протилежною до продуктивної дії є деструктивна дія, а ось зворотна до 

підтримуючої дія вважається такою, що придушує. Суб’єкт, який змінює стан 

справ на протилежний, руйнує цей стан справ. А суб’єкт, який зберігає 

протилежний щодо наявного стан справ, придушує цей стан справ шляхом 

запобігання його встановленню. 

Для відтворення зазначених станів у BS-логіці впроваджуються логічні 

оператори дії: В – оператор для позначення продукування (або руйнування), S – 



оператор для карбування збереження (або придушення). Відповідним чином 

вираз Вa,oр читається так: «Суб’єкт а за обставин о провадить стан справ р» (або 

робить так, що р, викликає p тощо). Вираз Sa oP читається: «Суб’єкт а за 

обставин о зберігає стан справ р», тобто запобігає зникненню цього стану 

справ. Скорочено наведені вирази записуються: Вр (читається як «стан справ р 

зроблений») та Sp (читається як «стан справ р збережений»). 

Поряд з різновидами дії в BS-логіці запроваджуються види утримання від 

дії. Принагідно утримання від дії загалом визначається як невиконання дії 

суб`єктом за обставин, коли є можливість для виконання такої дії. Це можна 

увиразнити таким чином, що суб`єкт а за обставин о утримується від того, щоб 

зробити стан справ р, якщо обставини о надають можливість одержати цей стан 

справ р, але суб`єкт а не робить цього. Тобто утримання можна кваліфікувати 

як навмисне невиконання дії («нероблення чогось»). Аналогічно визначається 

утримання від дії для збереження, руйнування або придушення певного стану 

справ. 

Чотири види дії – продукування (Вр), руйнування (В~р), зберігання (Sp) і 

придушення (S~p) – доповнюються чотирма видами утримання. Спільно вони 

утворюють елементарну основу різновидів виконання дії: 

Вр – дія, яка продукує певний стан справ; 

~Вр – дія, яка зберігає відсутність стану справ; 

Sp – дія, яка зберігає стан справ; 

~Sp – дія, яка дозволяє стану справ зникнути; 

В~р – дія, яка руйнує певний стан справ; 

~В~р– дія, яка дозволяє стану справ продовжувати мати місце; 

S~p – дія, яка придушує певний стан справ; 

~S~p – дія, яка дозволяє стану справ виникнути. 

Оскільки стани справ бувають не тільки елементарними, але й складними, 

замість р підставляються молекулярні з’єднання змінних. Наприклад, 

продукуюча дія В(р ∨ q) ↔ (Bp ∨ Bq) означає, що якщо суб’єкт здіснює один 

стан справ або обидва відразу, то він провадить їхній розподіл (диз’юнкцію). 



Утримання від дії ~S(p ∨ q) ↔ ~Sp ∧ ~Sq означає відповідність певній 

можливості (∼Sp ∧ ~Sq) щодо її здійснення тощо. 

Впровадження в BS-логіку символів О («обов’язково») і Р («дозволено») 

дає можливість перейти до деонтичної логіки. Попри все зазначене мається на 

увазі, що «зміст» BS-речень може бути обов’язковим, дозвільним або 

заборонним. Приписуючи BS-реченням оператори О або Р, можна одержувати 

атомарні OPBS-речення з модальностями обов’язковості, дозволеності або 

заборони. З них за допомогою пропозиційних зв’язок можна складати 

молекулярні OPBS-речення. Наприклад, вираз О(Еa)∼∼Вa,oр означає, що 

повинен мати місце випадок, в якому суб’єкт не утримується від того, щоб 

провадити стан справ р, якщо має місце подія о. 

Як правило, накази і норми дії висловлюються як судження: «Ось це й ось 

це повинне мати місце». Мається на увазі, що суб’єкт, до якого звертаються з 

подібним судженням, розуміє, що має опікуватися тим, щоб зазначений 

нормою стан справ був одержаний або збережений. На підставі такого 

розуміння внормованості розробляються доцільні правила поведінки суб’єкта в 

певних обставинах і програмуються його дії стосовно деяких подій та явищ. 

Наприклад, судження «Конфлікт має бути справедливо розв’язаним» означає, 

що якщо конфлікт дійсно є справедливо розв’язаним, то ним не потрібно 

опікуватися, а якщо він не розв’язаний, то його треба справедливо вирішити. 

Проте необхідно пам’ятати, що деонтичні судження можуть одночасно 

інтерпретуватися і як описові, і як наказові. 

 

9. Модальність переваги  

З середини ХХ століття в логіці розпочалося своєрідне відродження  

формальнологічних методів дослідження модальності переваги. Новим 

поштовхом до її аналізу стали праці С. Холлдена і Г. фон Вріґта. Зокрема, в 

1957 році С. Холлденом була опублікована праця «Логіка кращого», а в 

1963 році вийшла з друку робота Г. фон Вріґта «Логіка переваги», в яких 

аналізувалася модальність переваги в судженнях. На відміну від деонтичної 



логіки, логіка переваги не мала належного безпосереднього зв’язку з основною 

логічною теорією, тому довгий час її засадничі положення розвивалися в межах 

деонтичної логіки. Однак завдяки дослідженням Р. Чізхолма, Е. Соса, 

Н. Решера, Б. Хансона та інших логіків виникли різні логічні теорії 

порівняльних оцінок, і логіка переваги остаточно сформувалася як самостійний 

розділ сучасної модальної логіки. 

Логіка переваги розподіляє клас переваг на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішньою є перевага х над у, якщо можна продемонструвати чинник, згідно з 

яким віддається перевага х перед у. Якщо ж підставу переваги х над у зазначити 

не можна, то така перевага є внутрішньою. Зокрема, твердження про те, що ми 

віддаємо перевагу незалежності власної держави перед її існуванням у межах 

федеративного об’єднання країн, увиразнює зовнішню перевагу. У цьому 

випадку основу успіхів народу ми пов’язуємо з незалежністю, самостійністю 

внутрішньої і зовнішньої політики держави тощо. Коли ж ми стверджуємо, що 

віддаємо перевагу детективному жанрові над фантастикою, то висловлюємо 

внутрішню перевагу. Зрештою, в логіці переваг узвичаєно вважати, що 

зовнішні переваги ґрунтуються на внутрішніх, тому саме останні є предметом 

пильної уваги дослідників логічної сфери переваг. 

Іноді, щоб відрізнити внутрішню перевагу від спроможності або 

здатності, її увиразнюють за допомогою висловлювання «х «для самого себе» 

віддає перевагу над у». Тому вважається, що судження внутрішньої переваги 

відтворюють нахили людини. Зокрема, висловлювання «Ми внутрішньо 

віддаємо перевагу х над у» є рівнозначним висловлюванню «Ми схильні до х 

більше, ніж до у». Проте останнє формулювання переваги х не є цілком 

очевидним і потребує подальшого уточнення. Таке уточнення пов’язане із 

ситуативним трактуванням переваги, коли людина віддає її одному станові 

справ порівняно з другим. Наприклад, можна сказати, що людина віддає 

перевагу країні А над країною В, і цим висловити думку про наявність переваги 

певного стану справ щодо А над станом справ стосовно В. У символічній формі 

таке судження переваги можна записати як «s в tA віддає перевагу над В», де s 



позначає суб’єкта, a t – момент часу. Оскільки перевага реалізується щодо 

конкретного суб’єкта і наявного випадку, то вона трактується як позачасова і 

позаособова. 

Отже, подібні стани справ можна витлумачити як сутності на зразок 

пропозицій, що дозволяє здійснити їх логічний аналіз. Проте слід пам’ятати, що 

в основі взаємозв’язку переваги між сутностями взірця пропозицій перебувають 

зв’язки між сутностями речей. Водночас зазначені взаємозв’язки в логіці 

розглядаються як різні типи переваг. 

Необхідно також розрізняти судження переваги-першості і судження 

переваги-кращості. Символічним виразом судження кращості є «х краще у» або 

«х краще, ніж у». У співзалежності з людиною і часом судження кращості 

записується: «Для sx краще у в t». У логіці переваги ця співзалежність може 

бути витлумачена як внутрішня перевага між станами s і t. Мається на увазі, що 

s має перевагу над t за певних специфічних обставин. Перевага між станами у 

специфічних обставинах або за інших рівних умов уважаєтся холістичною. 

Зокрема, стан справ s вважається добрим тоді, й тільки тоді, коли він має 

перевагу над своєю протилежністю ~s. І навпаки, стан є поганим тоді, й тільки 

тоді, коли його протилежність визнається доброю. Потрапляючи в царину між 

добрим та поганим, і повні, і неповні стани справ не є з необхідністю 

рівновартісними. Серед них одні можуть бути кращими, другі – гіршими. 

Належним чином у логіці переваги здійснюються пошуки визначень 

абсолютних оцінок «добре» і «погано» в термінах порівняльних оцінок 

«краще» і «гірше». Такі оцінки ґрунтуються на припущенні, що множина речей, 

цінність яких можна порівнювати, охоплює всі уявлювані речі. Тоді порівнянні 

предмети можна атестувати стосовно один одного як кращі, гірші або 

рівноцінні. Під цим оглядом один об’єкт визначається за кращий від другого в 

тому і лише в тому випадку, якщо другий є гіршим від першого. Наприклад: 

«Конвертована валюта краща від неконвертованої» або «Неконвертована 

валюта гірша за конвертовану». Вважається, що подібні судження є 

рівнозначними, тому оцінки переваг «краще» й «гірше» є взаємозамінними. На 



відміну від взаємозамінності, рівнозначність переваг визначається як така 

оцінка предметів, яка є ні кращою, ні гіршою. Наприклад, «Купон є 

рівноцінним купюрі, тільки якщо купюра не краща за купон і не гірша за 

нього». Отже, рівноцінними можуть бути і хороші (добрі), і погані об’єкти. 

Цілком очевидним є також і те, що порівнюватися між собою під оглядом 

переваг можуть не всі об’єкти, які потрапляють у поле зору суб’єкта. 

Наприклад, натуральні числа, геометричні фігури тощо перебувають за межами 

людських переваг. Адже не можна вважати, що одиниця краща за двійку або 

квадрат гірший за трапецію. Проте в тісно пов’язаних з ціннісними аспектами 

існування людини соціогуманітарних науках оцінки переваг одержують цілком 

адекватне обґрунтування і застосування. 

 

Висновки 

Дотепер модальності переважно формалізуються за допомогою 

спеціальних модальних операторів, зокрема, за допомогою оператора 

необхідності «�», оператора можливості «◊», оператора випадковості «∇» 

тощо. Подібні модальні оператори можуть використовуватися не тільки щодо 

судження загалом, але й стосовно предиката судження зокрема. Відповідним 

чином розрізняють модальність de dicto і de ге як атестації модальних 

операторів щодо їх розташування в структурі суджень. Зокрема, de dicto є 

модальним оператором, який застосовується до судження загалом, а de ге – 

модальним оператором, який вживається тільки до предиката судження. 

Наприклад, в судженнях «Доведено, що вікові кризи є особливими періодами 

онтогенезу»; «Добре, що існує плюралізм думок» використовується модальний 

оператор de dicto. А в судженнях «Відповідність фактам обов’язково є істотною 

умовою побудови наукової теорії»; «Невирішеність суспільних проблем тільки 

іноді не призводить до соціальних колізій» застосовується модальний оператор 

de ге. 

Замінюючи модальні оператори один одним під час розгляду модальних 

контекстів, цю різницю між модальностями de dicto і de ге потрібно 



обов’язково враховувати. В подібних випадках контекст набуває 

першочергового значення. Крім того, в природній мові в модальних судженнях 

модальні атестації загалом можуть передаватися без допомоги модальних слів. 

Прикладами таких суджень є формулювання теорем, висування гіпотез, 

фіксація результатів експериментів тощо. З огляду на це й виникає необхідність 

дослідження різних видів модальностей і виявлення специфічних властивостей 

кожного з них. Тому, спираючись на числення висловлювань класичної логіки і 

певні схеми аксіом та правила виведення формул, сучасна модальна логіка 

вибудовує власні модальні теорії.  
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