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Антіпова К. О. 

Кафедра програмного забезпечення 

автоматизованих систем 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

НАУКИ І. КАНТОМ 

Актуальність. У теперішній час інтерес до Канту, не завжди 

явно виражений, представлений насамперед кантівського характеру 

ситуаціями, пояснюється цілою низкою обставин. 

По-перше, тим, що глобалізація зробила більш масштабними всі 

основні протиріччя, вже сформульовані Кантом в досить абстрактній 

формі. Дуалізм кантівської філософії, здається, найкращим чином 

відповідає розірваності емпіричної реальності сучасного суспільства. 

Це є суттєвою основою актуальності Канта. 

По-друге, той некритичний позитивізм сучасної філософії, який 

відзначався вже К. Марксом у його сучасників: філософія займається 

фіксуванням існуючого стану речей, почалася епоха, в яку від реальних 

проблем прикривалися ярликами – постпозітівізм, постмодернізм, 

посткласична наука, постекономічне суспільство тощо. Не можна 

сказати, що зміст того, що позначається названими словами, не 

аналізується, але цей аналіз з самого початку має справу з безсумнівною 

констатацією існування модусу новизни у всіх названих «пост», тоді як 

саме існування цієї новизни і є проблемою.  

Мета даної роботи – розглянути трансцендентальну філософію 

Канта як особливий трансцендентальний тип філософського 

дослідження, який відрізняється як від об'єктної метафізики 

Античності, так і від суб'єктної метафізики Нового часу.  

Об’єктом є трансцендентальна філософія Іммануїла Канта. 

Предметом є образ науки та трансцендентальне обґрунтування 

науки Кантом. 

Методами дослідження є синтез та абстрагування. 

Революційну зміну, яка сталася з математикою в античності, а з 

природознавством – в новий час і яка ще повинна тільки відбутися в 

філософії, в метафізиці, Кант бачив в тому, щоб розкрити творчий, 

конструктивний характер людського пізнання, людського мислення, 

діяльності людського розуму. Йдеться про осмислення історичного 

факту: наука не народжується разом з природою, навіть якщо це наука 
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про природу. Наука – конструктивне і творче створення людського 

розуму. 

Кант підірвав фундаментальне припущення про те, що 

передумовою пізнання є вплив об'єкта на суб'єкт, та передбачає дуалізм 

суб'єкта та об'єкта. Так як порядок не може перебувати в об'єкті, то він 

повинен полягати в суб'єкті. Це і є коперніканським переворотом, що 

був здійснений Кантом в теорії пізнання. 

Новаторство теорії часу Канта полягало саме в тому, що нею був 

затверджений своєрідний «принцип додатковості» світу речей по 

відношенню до свідомості суб'єкта і свідомості суб'єкта по відношенню 

до пізнання світу речей, які йому з’являються. У трансцендентальній 

естетиці це був, зокрема, «принцип додатковості» («невід’ємності») 

чуттєвості та її форм по відношенню до будь-яких актуальних процесів 

дослідно-практичного, теоретичного освоєння часу. 

Канта цікавили головним чином умови можливості апріорних, а 

не досвідчених суджень, і вчення про елементи отримує назву вчення 

«трансцендентального» (термін цей означає у Канта те, що обумовлює 

можливість апріорних знань про предмети). Трансцендентальне (від 

лат. transcendens – «той, що переступає, виходить за межі») – це таке 

апріорне, переддосвідне, яке впорядковує чуттєві, емпіричні дані, 

робить можливим людський досвід і знання в цілому.  

Побудова «Критики чистого розуму» відповідає послідовності 

трьох основних критичних питань: 1) як можлива математика, 2) як 

можливе природознавство і 3) як можлива філософія, або 

метафізика. На перше питання відповідає трансцендентальна естетика 

(потім аналітика та діалектика). Математика можлива як наука, яка має 

апріорні синтетичні судження, тому, що вона спирається на апріорні 

форми чуттєвості або на апріорні наочні уявлення «споглядання» 

(інтуїції) простору і часу. Геометрія умовою своєї можливості має 

апріорне чуттєве споглядання простору, арифметика – апріорне чуттєве 

споглядання часу. 

Згідно з Кантом, знання може бути тільки синтезом чуттєвості і 

розуму. Без чуттєвості жоден предмет не був би нам даним, а без розуму 

жоден один предмет не був би мислимим. Тому для досягнення 

справжнього знання необхідно в однаковій мірі робити поняття 

чуттєвими, тобто приєднувати до них наочне уявлення предмета, а 

наочні уявлення підводити під поняття.  

Ідеалісти (Соломон Маймон, Йоганн Фіхте та інші) критикували 

Канта за те, що він був в їх очах непослідовним ідеалістом. Вони 

засуджували в філософії Канта визнання існування «речей в собі», 

незалежних від нашої свідомості. Вони наполягали на тому, що з учення 
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Канта має бути викинуте поняття «речі в собі» і що філософія повинна 

послідовно розвинути вчення про чисто духовну сутність і чисто 

ідеальне походження всіх речей. 

Ідеалістичній критиці Канта протистояла і протистоїть критика 

матеріалістична. Матеріалісти критикували і критикують Канта не за 

те, що він визнавав існування «речей в собі», тобто існування речей 

поза і незалежно від нашої свідомості, а за те, що, визнаючи існування 

цих речей, Кант догматично і метафізично заперечував їх пізнаваність 

і протиставляв їх явищам досвіду.  

Коротко розглянувши основні поняття трансцендентальної 

філософії видатного німецького мислителя Іммануїла Канта, можна 

переконатися в тому, що він зробив значний вплив на історію філософії. 

Кант заперечував можливість абсолютного пізнання світу людиною, 

але при цьому висунув уявлення про те, що не об'єкт, а суб'єкт («річ у 

собі») більш важливий в процесі пізнання. Таким чином, людині 

даються чуттєві і «чисті знання». Знання даються нам апріорно, тому 

осмислити їх повинен «чистий розум». 

Кантівський трансценденталізм можна розглядати як нову 

теорію (пі)знання, пов'язану з експериментальною наукою Нового часу. 

Принциповою її відмінністю виступає те, що пізнання розглядається не 

як споглядання (суб'єкт - об'єкт), а як репрезентативний акт (суб'єкт - 

спосіб пізнання - об'єкт). Ми дивимося на речі не безпосередньо, а через 

деяке пізнавальне знаряддя і бачимо не речі, а лише їх образи на «екрані 

свідомості». Ця пізнавальна структура і називається Кантом «способом 

пізнання», і саме він становить основний предмет дослідження 

трансцендентальної філософії. 

Завдяки йому в філософії стала активно розвиватися діалектика, 

з'явився синтез як метод наукового дослідження. Завдяки внеску Канта, 

що вплинув на багатьох видатних філософів останніх століть, 

філософська наука набула таких рис, як строгість і систематичність, 

професійність і академічність, історизм, концептуальність і 

критичність, науковість і раціональність, діалектичність і гуманістична 

спрямованість. В рамках його вчення були чітко сформульовані основні 

філософські проблеми і зроблена спроба характеризувати природу 

людини, сутність пізнання і істини, шляхів розвитку людства. 

Фактично воно зумовило подальший розвиток філософії та інших 

гуманітарних наук, являючи собою зразок професійного діалектичного 

філософствування, де на першому місці стоїть людина та її потреби. 

Цей підхід дуже актуальний і для сучасності. 
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Безрукавий В. Г. 

Кафедра програмного забезпечення 

ПРИРОДА І ТЕХНІКА 

Незважаючи на те, що технічна дія за своєю природою 

цілеспрямованою і раціональною, в першому періоді антропологічної 

історії вона була тісно пов'язана з міфом. Так у багатьох стародавніх 

племен розвинене було почуття відповідальності, яке виявлялося в 

щоденній обрядової і заклинательной, точно виконується процедурою, 

яка допомагала «сонця зійти і Всесвіті не розпастися» Поступово 

накопичуються знання опрацьовувалися, ускладнювалися і 

впорядковувалися в міфах як світоглядних конструкціях 

міропостроенія, світорозуміння. Технічне знання в даний період має 

рецептурний характер, поміщений в магічний трактат. 

Античність - початок сучасної західної культури, від якого беруть 

свій початок філософія, наука, мистецтво, раціональне мислення. Для 
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даного історичного періоду характерно взаємозв'язок і нероздільність 

наукових і технічних знань. Тобто наука в античності була комплексною, 

нерозділеного поки на окремі дисципліни і представляла собою 

максимально повне охоплення теоретичного знання. Поняття «техне» 

обіймає і техніку, і технічне знання, і мистецтво. Наводячи різні 

математичні докази, Архімед використовує складні креслення, 

зображуючи рідина і занурені в неї тіла. Саме онтологічні схеми 

(креслення) пов'язували математичні та фізичні знання. Власне кажучи, 

вся теорія Архімеда спрямована на з'ясування «законів» стійкості 

положення кораблів на воді. І, незважаючи на те, що за часів Архімеда 

не сформувався спеціальний мову технічної теорії, заслуги вченого 

переоцінити не можна. Їм були закладені основи механіки і 

гідростатики. Технічні практики в середньовіччі переломним у розвитку 

технічної діяльності стала зміна статусу ручної праці. В релігійну епоху 

праця прирівнюється до молитви. Впровадження діяльнісної - 

практичної установки поєднувалося з інтелектуальною діяльністю, яка 

як тенденція намічала передумови до вдосконалення техніки в 

майбутніх століттях. З'являються письмові теоретичні керівництва, 

створюються підстави до початку формування  технічну діяльність. 

Зміни, що відбулися в відношенні ручної праці, проявилися в інтенції 

полегшити важку і одноманітну роботу ченці за допомогою природних 

сил. 

Поступово формуються інженерно- технічні практики - цеху, що 

регламентують технічне виробництво аж до поділу праці. З точки зору 

середньовічного майстра, створення речей є лише наслідування Богу. По 

суті готуючи матеріал для виготовлення речі, людина створює її в 

синергичность  зв'язку з божественними зусиллями - діями Творця. 

Таким чином, середньовічний образ техніки - канонічний - 

відрізнявся анонімністю винаходів, техніка розумілася як магія 

(практичне мистецтво) і алхімія (магічне знання). Для канонічної 

культури характерно приписування авторства винаходів і нововведень 

авторитету або Богу. В епоху Ренесансу. Антропологічний поворот, який 

затвердив самоцінність індивіда, людини, що творить самого себе, 

вільного майстра, пана над усією природою, створює нові передумови в 

розвитку техніки. Через нове осмислення свого місця в світі, у людини 

з'являється висока самооцінка, віра в свої безмежні перетворюючі 

здатності. В силу заданих принципів до інженера складається 

відношення не просто як до ремісника, але творцеві, подібно Богу, що 

створює саме буття. Допитливий інтерес до вивчення природи - це 

спроба не просто описати її закони, але опанувати інструмент, що 

дозволяє людині розкрити таємниці світобудови, сконструювати по її 
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кресленням і лекалами свою, можливо, у чому - то штучну реальність. 

Наука в даний період розкривається в тісному зв'язку з дослідником 

природознавством, піонером у цій галузі яким по праву є Леонардо да 

Вінчі.  Зміна масштабів і форм взаємодії науки і техніки позначилося на 

вигляді всієї системи зв'язків людини зі світом. Багато дослідників, 

перераховуючи риси нового етапу розвитку техніки, відносять їх до 

некласичного типу раціональності: 1. Поява нових форм організації 

знань, пов'язаних новітніми технологіями ЕОМ; 2. Диференціація 

галузей знань для вирішення конкретних практичних завдань;3. 

Перетворення традиційних форм, норм і ідеалів наукового дослідження. 

4. Поява комплексних досліджень, які зачіпають всю сукупність

технічних, природничих і суспільних наук. Фундаментальна відмінність 

між класичними і некласичними технічними дисциплінами, проходить в 

області розуміння предмета і цілей дослідження. Так, класичні 

дисципліни орієнтовані на певний обєкт, що проектується (механізм, 

машину, пристрій).  Некласичні ж, вбачають обєкт дослідження в 

комплексі складних науково-технічних проблем, що мають свої рівні і 

класи, а також не одну, а цілий комплекс наукових знань і дисциплін. 

Відповідно до некласичних форм технічних знань можна віднести 

інформатику, системотехніку, різні форми системного проектування, 

яким властиво створення складних технічних систем. 

  Іншою відмінною рисою некласичного періоду є зміна методів і 

теоретичних підходів. 

В останні десятиліття, коли техніка з людиною і природою 

утворює особливу замкнуту систему, в якій техніка нерідко визначає 

розвиток даної цілісності, з'являються заклики до включення ціннісних 

регулятивов для контролювання її впливу. 

Беркунський Є. Ю. 

Кафедра інформаційних управляючих 

систем та технологій 

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Обязательными элементами современного производства 

являются результаты научно-технических исследований, новые 

технологии, научные программы, планы и прогнозы, 
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автоматизированные системы научной организации труда и т.п. Все 

больше растет в производстве роль науки, которая обеспечивает 

теоретическую, духовную сторону практической производственной 

деятельности. Непосредственно это проявляется в научно-техническом 

прогрессе (НТО), который стал главным фактором прогресса 

экономического. Современный этап НТП принято называть научно-

технической революцией (НТР). Прежде всего, необходимо уточнить 

соотношение понятий НТО и НТР. 

В современном производстве четко проявляется тенденция к 

технологическому применению науки и неуклонное постепенное 

превращение ее в непосредственную производительную силу. Этот 

процесс имеет два взаимосвязанных направления. Во-первых, 

результаты научных исследований воплощаются в технике, технологии, 

в материальном производстве вообще, наука выполняет так 

называемую материально-техническую функцию. Во-вторых, научные 

знания влияют на самих производителей, на людей, их. мировоззрение, 

творческие способности. 

По мнению ученых, научно-техническая революция берет начало 

в середине 50-х годов XX ст. с внедрением комплексной механизации, 

с космизации, появлением электронно-вычислительных машин. 

Современный этап НТР все более связывается с такими ее 

приоритетными направлениями, как автоматизация, роботизация, 

кибернетизация, развитие микроэлектроники, биотехнологии, 

информатики. 

В настоящее время все большую роль в жизни общества играет 

информатика. Существенные изменения важных параметров 

компьютеров за последние десятилетия привели к кардинальным 

изменениям в области информационной техники и технологии, которые 

можно определить, как переход к так называемой безбумажной 

информации. 

Содержание качественно новой технологии информационных 

процессов заключается в освобождении мозга человека от 

нетворческой, механической, рутинной работы, в передачи 

значительной части такой работы машинам с целью освободить резервы 

мозга для творческой деятельности различных видов, в том числе по 

переработке и использования информации. 

Социальные последствия научно-технической революции можно 

свести к следующим основным группам: 

• обострение экологической ситуации, возникновения проблемы

выживания человечества вследствие загрязнения и отравления 

окружающей среды; 
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• изменение взаимоотношений в системе "человек - техника"

(рабочий становится регулятором, наладчиком, программистом и тем, 

кто управляет технологическим процессом); 

• изменение содержания и характера труда (увеличивается доля

творческих, поисковых функций, что ведет к нивелированию 

существенных различий между людьми умственного и физического 

труда); 

• рост доли высококвалифицированных рабочих и специалистов,

осуществляющих обслуживание новой техники и технологий (это 

высвобождает трудовые ресурсы); 

• повышение требований к культурно-технологической и

интеллектуальной подготовке кадров; 

• ускорение структурных изменений в сфере человеческой

деятельности (перекачивание трудовых ресурсов из сельского 

хозяйства в промышленность, а из нее - в сферу науки, образования, 

обслуживания). 

Это вызывает рост концентрации населения в городах, 

активизации миграционных процессов, значительное сокращение 

рабочего и увеличение свободного времени (отсюда - возможность 

гармоничного развития личности); 

• "интернационализация” общественных отношений (как пример

-невозможность производить что-либо в одной стране, не принимая во 

внимание международные стандарты, цены на мировом рынке, 

международное разделение труда); 

• потеря человеком эмоциональности, интеллектуальное 

перегрузки, формализация контактов, односторонняя, техническая 

сознание; 

• возникновения проблем биологической и психологической

адаптации человека в обычных и экстремальных условиях окружающей 

среды (сверхвысоких и сверхнизких давлений, температур, 

электромагнитных полей, радиоактивности и т.п.); 

• одной из серьезнейших проблем, порожденных научно-

технической революцией, проблема дальнейшего совершенствования 

системы образования. НТР требует постоянного образования, которое 

состоит из двух подсистем: базового образования и дополнительного. 

Последнее должно осуществляться в основном путем постоянного 

самостоятельного образования. 

Развитие электроники, компьютеризация, развитие средств связи 

и коммуникаций привело к образованию информационного общества. 

По мере развития электронных СМИ, информационных технологий и 

совершенствования компьютерной техники в коммуникативистике и 
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социологии расширяется дискурс о функциях средств массовой 

коммуникации, роли информации в жизни общества. При очевидных 

плюсах средства масс-медиа и коммуникаций позволяют любому 

человеку в любой части нашей планеты узнать, что происходит в 

другом мире и, тем самым, стирая межнациональные границы. Но не 

менее очевидны и минусы такого общества, заключающиеся в его 

легкой манипуляции и в какой-то мере порабощении человека. 

Традиционная философия техники игнорировала социальные 

факторы и исторические условия и истолковывала феномен техники, и 

даже саму сущность техники, через те или иные основные ее черты. 

Преодоление кризисных явлений в философии техники также 

связывается с формированием новой рациональности, которая 

предусматривает развитие синергетики (Теории самоорганизации). 

Именно синергетика учит человека уважению к миру, помогая ему 

понять, что не все поддается человеческому контролю, поэтому так 

важно быть готовым к участию в дальнейшем его становлении и 

собственном самопонимании. 

Список використаної літератури: 

1. Добров Г.М. Наука о науке. - К., 1966.

2. Ленк X. Размышления о современной технике. - М.: Аспект

пресс, 1996. 

3. Митчем К. Что такое философия техники. - М.: Аспект пресс,

1995. 

4. Петрушенко В.Л. Философия науки и техники. - М.:

"Львовская политехника", 2000. 

Булавка С. С. 

Кафедра технічної теплофізики і судових 

паровиробних установок 

СТАНОВЛЕННЯ НАУКИ НОВОГО ЧАСУ 

Актуальність роботи. Нове розуміння світу, ставлення до 

традиційних цінностей, устрій життя стали важливими передумовами 

розвитку наукової думки в усіх сферах суспільного життя. Філософські 

теоретичні здобутки створили надійне підґрунтя для виокремлення 

самостійних галузей знань у період Нового часу. У період XVII-XIX ст. 

відбувалися такі визначальні суспільні події, як: науков-технічна 

революція, промислова революція в Англії, політичні перетворення в 
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Америці, Франції. Суспільство розуміло більш чітко практичну 

важливість науки, як і взаємне зацікавлення наукових досліджень у 

нових суспільних відносинах.  

Новий час можна справедливо назвати століттям наукових 

відкриттів і наукової революції. До цього часу наука розвивалася у 

певних рамках і в тісно переплітаючись з філософськими вченнями, 

релігією і мистецтвом. Саме у Новий час вона чітко відокремлюється, 

починає існувати як самостійне явище. Саме тому обрана тема 

«Становлення науки Нового часу» є актуальною для розгляду в даному 

рефераті. 

Наукові погляди філософії Нового часу представляв являє 

значний інтерес для сучасних науковців, а аналіз визначальних праць 

даного періоду знаходить детальне відображення у роботах 

П.В.Алексєєва, Л. Є. Балашова, І.В. Бичко, В.І. Гусєва, .В. Губерського, 

І.Ф. Надольного, О.В. Паніна, М. Є. Причепія, С. П. Щерби, В.І. 

Ярошовеця та інших дослідників. 

Метою реферату є дослідження становлення науки Нового часу 

через розкриття філософських поглядів головних мислителів даного 

періоду. 

Згідно з поставленою метою у рефераті необхідно вирішити 

наступні завдання: 

 виявити передумови виникнення філософських ідей Нового 

часу; 

 описати головні концепції становлення науки Нового часу; 

 виявити вплив філософської думки Нового часу на розвиток 

науки. 

Об’єктом дослідження є особливості філософських надбань у 

період Нового часу. 

Предмет дослідження -  становлення наукової думки Нового 

часу як наслідок розвитку філософської думки. 

Практична значущість реферату полягає в тому, що основні 

теоретичні висновки й методичні положення доведені до рівня 

конкретних практичних положень і можуть бути використані в процесі 

вивчення курсу філософії у вищих навчальних закладах, підготовки до 

семінарів, написанні наукових робіт. 

Методи дослідження. При написанні реферату було 

використано бібліографічний метод (дослідження літературних джерел 

та статистичних матеріалів, пошук необхідної інформації); аналітичний 

метод (аналіз складових об’єкта та предмети дослідження); метод 

порівняння (зіставлення подібних параметрів або показників об’єкта 

дослідження за певними критеріями – часовими, якісними, кількісними 

12



тощо); метод узагальнення (формування відповідних узагальнюючих 

висновків, що базуються на використанні ряду інших методів 

дослідження). 

Структура роботи. Реферат складається зі вступу, двох розділів, 

висновку і списку використаної літератури. Обсяг роботи – 30 сторінок. 

Висновки. Отже, підсумовуючи викладений вище матеріал, 

можна зробити висновок філософія Нового часу стала рушійною силою 

до розвитку нових світоглядних та політичних концепцій: раціоналізм, 

емпіризм, сенсуалізм, лібералізм , що у свою чергу зумовило розвиток 

напрямів наукової думки в Європі та Новому Світі на декілька століть 

вперед.  

Зокрема, Ф.Бекон і Р.Декарт, критикуючи схоластику, на перший 

план висунули проблеми методу наукового пізнання. Раціоналіст 

Лейбніц, будучи видатним вченим у галузі математики і фізики, 

вдавався до переоцінки змісту розуму, загальних ідей, принципів, на 

базі яких будується система знання, і недооцінював вплив чуттєвих 

фактів. Крім того, усі ці учені-філософи абсолютизували математику і 

математичне природознавство, недооцінюючи дослідні науки. 

Проте досить відокремлено стоїть наукоглядна концепція Дж. 

Локка, ідеї якого зробили величезний вплив на розвиток епістемології і 

політичної філософії. Дж. Локк першим розкрив особу через 

безперервність свідомості. Він також стверджував, що розум є "чистою 

дошкою", тобто суперечив декартівській наукової філософії.  

Проаналізувавши роботи різних авторів, у рефераті було 

виявлено, що саме у період Нового часу були закладені основи 

сучасного природознавства Утворилися нові норми і ідеали побудови 

наукового знання, пов'язаного з математичним формулюванням законів 

природи, експериментальною перевіркою теорій, критичним 

відношенням до релігійного і натурфілософського поглядів, які не мали 

дослідного обґрунтування. Наука отримує власну методологію і більш 

активно починає вирішувати питання, пов'язані з практичними 

потребами. Наука стає самостійною галуззю діяльності, з'являються 

учені-професіонали, розвивається система освіти.  
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Буссов Д. Є. 

Кафедра електрообладнання суден та 

інформаційної безпеки 

ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ТЕХНІКИ 

1 Історичний погляд на природу та сутність техніки 

1.1 Процес зародження техніки носив випадковий характер: 

перші знаряддя не винаходили навмисно, а здобували випадково. Це 

означає, що спочатку людина не конструювала і не виготовляла знарядь, 

а лише використовувала предмети, що вдало потрапили під руку в своїх 

цілях.   

Етапу зародження техніки притаманні такі характерні риси: 

1) виготовляти і застосовувати знаряддя праці могли майже всі

дорослі члени громади, через убогість арсеналу технічних засобів і 

простота операцій по їх виготовленню і застосуванню;  

2) вкрай низькі темпи еволюції техніки, в силу провідної ролі

випадку в її розвитку. 

З цієї причини етап зародження техніки виявився 

найтривалішим.  

2 Поняття «техне» античності. 

Після тривалого панування анімістичної та міфологічної картин 

світу з’являється перша картина світу з ознаками раціоналізму, яку 

можна назвати науковою, і зароджується вона в наступну історичну 

епоху - епоху Античності.  

Діяльність давньогрецьких філософів була спрямована на пошук 

істинного знання, а не здогадок, які були характерні для міфів. Як 

наслідок, міф перестає бути безумовним представником реальності, а 

пануюча тривалий час міфологічна картина світу витісняється 

натурфілософською. 

Всі якості, які були необхідні для ефективної, успішної 

діяльності, об’єдналися у грецькому терміні «техне», який служив для 

позначення і ремесла, і мистецтва, і будь-якої майстерності, вміння. У 

греків межа між ними не була визначеною, а таке широке застосування 

«техне» пояснюється відсутністю чіткого розмежування та розуміння 

різниці між наукою, технікою та мистецтвом. 

Поняття техніки у греків нерозривно пов’язане з людиною та 

природою. Їх єдність є передумовою виникнення техніки. Поняття 

«техне» вперше зустрічається у філософії Сократа. Саме його можна 
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вважати родоначальником філософської рефлексії техніки як чогось 

суто технічного. 

Саме Сократом було введено для обговорення дві важливі теми: 

тема Істини (знання) і тема Блага (цінності). Сократ не просто 

розмірковує про Істину і Благо, а намагається поєднати їх у техніці в 

єдине ціле. Сократівська філософія створила для нас «модель техніки» 

як поєднання блага зі знанням. Сократівське розуміння технічного 

процесу актуальне і сьогодні, а його стратегія, що пов’язувала задум із 

реалізацією, ціль виробу з його призначенням, виявилася 

продуктивною. 

3 Середньовічний етап розвитку техніки 

Загально поширена думка відносно відсутності у період 

середньовіччя будь-яких значимих відкриттів, революційних винаходів, 

ідей, що обумовлено великим впливом церкви, яка не сприймала та 

перешкоджала проявам технічного прогресу, але це не зовсім так.  

Час та умови дійсно були не найкращі, для сприяння технічному 

прогресу, але у цих складних умовах, хоч і повільно, відбувався 

розвиток природничих наук, зокрема механіки. При цьому термін 

«механіка», як і раніше, сприймався в дуже широкому розумінні. У 

творі саксонця Гуго (1096-1141) "Дидаскаліон" до складу механіки 

входили текстильна справа, виготовлення зброї, полювання, 

мореплавання, землеробство й т.п. — фактично вся область технічної 

діяльності людини.  

Твори про техніку цього періоду досить схематично можна 

поділити на три групи, присвячені відповідно трьом основним 

напрямкам, що найбільш чітко розкривають характер середньовічної 

техніки в Західній Європі: 

1) трактати зі статики;

2) трактати з кінематики;

3) трактати, пов'язані із теорією падіння тіл, у яких розробляється

поняття "імпетусу". 

У XIII ст. формуються поняття, на основі яких згодом було 

створено теорію "імпетусу" ("імпетус" не можна ототожнювати з яким-

небудь сучасним терміном, але в деяких випадках його можна вважати 

еквівалентом імпульсу). Значення теорії імпетусу полягало, по-перше, 

у її застосуванні до руху небесних тіл.  

Нематеріальному божественному втручанню відводилася тільки 

скромна роль надання первісного імпетусу; подальший рух уже не 

потребував його участі. Теорія імпетусу, таким чином, поєднувала рух 

земних і небесних тіл у єдину систему, що підпорядковується загальним 

законам механіки.  
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Більшість механічних проблем у середні віки вивчалася в аспекті 

не стільки фізичному, скільки в загально філософському, у зв'язку із 

загальними поняттями зміни (руху), простору, часу. Університетська 

наука була, як правило, відірвана від технічної практики.  

Разом з тим не можна розглядати середні віки тільки як період 

розумового застою, протягом якого наука не розвивалася. Тоді були б 

зовсім незрозумілими причини, які породили епоху Відродження. 

Механіки епохи Відродження спиралися у своїй творчості на результати 

діяльності своїх попередників — учених Сходу й Західної Європи — як 

у критичному освоєнні античної наукової спадщини, так і у творчій 

розробці деяких проблем механіки 

4  Технічний прогрес наприкінці XIX - на початку XX ст. 

Величезний вплив на розвиток суспільства наприкінці XIX - на 

початку XX ст. мали досягнення науки і техніки. То був час великих 

наукових відкриттів, що привели до перегляду старих поглядів на 

навколишній світ і здійснили революцію у природничих науках. 

Провідну роль у науці відігравали країни Західної Європи, передусім 

Англія, Німеччина та Франція. 

Винаходи Дж. Томсона, Беккереля, П'єра і Марія Кюрі, М. 

Планка, Е. Резерфорда, Н. Бора, А. Ейнштейна заклали основи розвитку 

природничих наук, привели до перегляду поглядів на побудову матерії, 

уяву про простір і час. Нові відомості про матерію спричинили появу 

нових міждисциплінарних наук, з’явилися нові галузі науки, такі як 

квантової механіка, фізична хімія, тощо. 

У своїх основах культура XIX ст. спиралася на ідеї і погляди, 

вироблені в епоху Просвітництва. Це — насамперед гуманізм — що 

піднявся до розуміння цінності кожної людини як особистості, її права 

на вільний розвиток, раціоналізм і, особливо, — сцієнтизм (від 

латинського «сцієнція» — наука), який абсолютизував роль і 

можливості науки в житті суспільства, а також євроцентризм — що 

оцінював всі цивілізації крізь призму переваги європейського зразка для 

всіх інших культур. 

Революція у природничих науках, становлення індустріального 

суспільства, криза традиційної системи світогляду спонукали до 

переосмислення умов життя, що змінились, і поставили питання про 

його сенс. 

Але разом з позитивними оцінками темпів та масштабів 

технічного прогресу, існували й протилежні думки, що критично 

відносились до стрімкого розвитку техніки. 

У філософській полеміці того часу нерідко стикалися протилежні 

погляди, теорії. 
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Так, американський прагматизм пропонував удатися до 

розв'язання практичних проблем, що виникали в реальному житті 

Прибічники "філософського" життя (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше) 

виступали проти раціоналізму. Ніцше головну увагу приділяв критиці 

християнства і раціоналізму, які нібито "пригнічують волю до життя". 

Він пропонував подолати цей гнітючий вплив через визволення 

життєвих сил людини, аби торувати шлях до надлюдини, яка стоїть по 

той бік добра і зла. Такі висловлювання Ніцше справедливо 

розцінювалися як виправдання насилля, як підрив позитивних 

моральних цінностей людської цивілізації. 

Наслідки утвердження капіталістичного виробництва і 

капіталістичних відносин були неоднозначними для культури. З одного 

боку, імпульс для розвитку отримала наука, оскільки виникла пряма 

економічна зацікавленість в застосуванні у виробництві відкриттів, 

винаходів, численнішою стала інтелігенція, зростало міське населення . 

З іншого ж боку, машинне виробництво створило клас найманих 

робітників-пролетарів, звело до мінімуму гуманістичний чинник у 

праці, посилило відчуження працівника від процесу і продукту праці, 

протистояло світу ідеалів і духовних цінностей. 

Наукові відкриття, розвиток науки, нові технології та винаходи, 

що мали місце на початку ХХ ст., заклали основу розвитку суспільства 

в ХХ – ХХІ ст. Слід відмітити, що технічні революції в Європі мали 

вплив на розвиток майже всієї людської цивілізації, стали ознаками 

економічного зростання, військової потужності і остаточно закріпили 

техногенний уклін розвитку суспільства. Однак, в цей же час виникають 

альтернативні ідеї, щодо відносин між людиною та технікою. Ціла 

низка філософів створює ряд концепцій, що намагаються винайти 

причини виникнення існуючої побудови світу, та передбачити розвиток 

людського суспільства у майбутньому. Це такі вчені як Йонезі Масуда, 

Олвін Тоффлер, Карл Ясперс, Ма́ртин Хайдеггер та Люїс Мамфорд. 

Саме Мамфорд найбільш радікально підійшов до визначення техніки і 

місця людини в техногенному світі. 

5 ВОЗВРАТ К ПОНЯТИЮ «ТЕХНО". МЕГАМАШИНІ 

МАМФОРДА 

Аналізуючи історичний матеріал, події, які відбувалися, за 

останні 200 років, стає зрозуміло, що розвиток людського суспільства 

відбувається за нерівномірним рівнем розвитку технічної та 

філософсько-духовної складової.  

Значний прогрес технічної складової, привів до вдосконалення 

так називаємої людської мегамашини, за Л. Мамфордом, який 

характеризував людське суспільство, як біологічну машину, де для всіх 
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складових, тобто для людей, членів суспільства визначені чіткі функції. 

Само формування такої мегамашини, та її значне вдосконалення в 

незмінному напрямку технічного та технологічного боку, говорить про 

пріоритетність цього напрямку для суспільства. Такий підхід містить 

безумовно, багато переваг для людства, як для цивілізації, але 

одночасно, і ряд небезпек, що також можуть стать фатальними для 

людського існування.  

По перше це розвиток «робочої» та «військової» мегамашин, які 

розвиваються для досягнення економічних або політичних переваг, 

тобто відсутні інші стримуючи фактори, духовно - філософськи  

обмеження, які б направляли та доповнювали  розвиток техніки з 

оглядом на людину, як особистість, яка має окрім фізичних, побутових, 

ще й духовно-культурні потреби, та довколишнє середовище, природу, 

яка є не ні вичерпним джерелом ресурсів, а місцем, де існує людська 

цивілізація. І як не дивно, у сьогоденні було б доречне існування 

сучасного аналога античного терміна «техне», який би не тільки 

поєднував поняття «техніка» та «технічний прогрес» з розумінням 

природи, власної планети, гуманного відношення до людини, та 

біосфери, як рівнозначних чинників для подальшого розвитку. Для 

збереження людини як творчої індивідуальності, та запобігання 

перетворення її в споживача техногенних благ, що веде до деградації 

суспільства. 

Можливо, без такого глибокого «занурення» та захоплення 

розвитком техніки, люди не досягли б того, що мають зараз. Але 

сьогодення таке, що потрібно використовуючи існуючи знання та 

ресурси для зміни ситуації. Для цього, на мою думку існують всі 

необхідні  передумови.  

За останні 30 років, людство достатньо поінформовано, щодо 

ситуації, що склалась навколо екології, та на собі відчуває зміни в 

кліматі.  

Не стабільна політична ситуація приводить до виникнення 

конфліктних ситуацій, що ведуть до загибелі людей. 

Розділення світу на країни, нації, релігії, ступені економічного 

розвитку значно ускладнює об’єднання суспільства для прийняття та 

виконання дій по збереженню біосфери планети, запобіганню знищення 

людей один одним, проведення важливих досліджень, які мають 

першорядну роль для цивілізації 

Розвиток техніки призвів до появу «віртуального світу», так 

званої «інфокультури». З одного боку, віртуалізація світу стираючи 

границі та рамки у спілкуванні приводить то руйнації деяких 

культурних, етнічних ознак різних народів та націй. З іншого боку, 
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поява  «інфокультури» може стати необхідним чинником в об’єднанні 

зусиль людства для вирішення питань, що на сьогодні є ключовими.  

Як висновок, можливо зазначити, наступне: 

- роль технічного прогресу е дуже вагома у розвитку людської 

цивілізації; 

- намагатись зупинити технічний прогрес неможливо, та такі 

зусилля не мають сенсу; 

- використовуючи знання що набуті завдяки технічному та 

культурно-філософському розвитку людини, можливо створити умови 

по створенню сучасного аналога античного терміну «техне» для 

перенаправлення  розвитку цивілізації у контексті гармонійного 

розвитку та дбайливого ставлення до природи і до людини. 

Воскобоєнко К. А. 

Кафедра судових електроенергетичних систем 

СВОБОДА НАУКОВОГО ПОШУКУ ТА 

ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЧЕНОГО 

Для написання реферату була обрана тема «Свобода наукового 

пошуку та проблема відповідальності вченого». Реферат складається з 

трьох частин. В першій частині були розглянуті історичні витоки 

проблеми відповідальності вченого. В другій розглянуті сучасні 

питання етики науки та розглянуто формування основ біоетики. В 

третій зроблений огляд ідей етики технологічної доби та проблеми 

оцінювання техніки. 

У науці, як і в будь-якій сфері людської життєдіяльності, існує 

певна система етичних норм, які визначають, що заохочується, а що 

вважається недозволенним і неприйнятним для вченого в різних 

ситуаціях. Ці норми можна розділити на три групи. 

До першої відносяться загальнолюдські вимоги і заборони, такі, 

як "не укради", "не бреши". Скажімо, у науці, як щось подібне до 

крадіжки розцінюється плагіат. До другої групи відносяться етичні 

норми, що служать для ствердження і захисту специфічних, 

характерних саме для науки цінностей. Наприклад, безкорисливий 

пошук і відстоювання істини, тобто в прагненні до істини вчений не 

повинен рахуватися ні зі своїми симпатіями й антипатіями, ні з будь-

якими іншими не науковими висновками. До третьої групи відносяться 
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моральні правила, що стосуються взаємин науки і вченого із 

суспільством. Якраз це коло етичних норм часто визначають як 

проблему свободи наукового пошуку і соціальної відповідальності 

вченого. Протягом століть, з часу зародження наукового пізнання, віра 

в силу розуму супроводжувалася сумнівами: як будуть використані його 

творіння? Чи є знання силою, що служить людині, і чи не обернеться 

воно проти неї? 

Питання морально - ціннісного виміру науково-технологічного 

розвитку розроблюються як зарубіжними філософами, так і 

українськими дослідниками. Наукова діяльність – це не тільки важка 

праця, наполегливість, але й висока громадська мужність. Вирішальну 

роль в актуалізації відповідальності відіграє все більша технологічна 

потужність та її негативні наслідки.  

Центральну роль в етичних дискусіях поняття відповідальності 

починає грати з часів М. Вебера, який у своїй роботі «Політика як 

покликання і професія» сформулював максиму етики відповідальності: 

«треба розплачуватися за (передбачувані) наслідки своїх дій» 

Вчений-енциклопедист В.І. Вернадський (1863–1945) 

наголошував на небезпеці відчуження наукової спільноти від норм 

загальної етики внаслідок замкненості і заглиблення у суто наукову 

проблематику. В контексті поглядів В.І. Вернадського і особливо його 

вчення про ноосферу постає проблема відповідальності вчених за 

результати своєї діяльності. Особливої актуальності в сучасному світі 

набуває відповідальність учених-генетиків. 

За аналогією з кантовским категоричним імперативом Йонас у 

своїй книзі «Принцип відповідальності» сформулював новий імператив 

розширеної відповідальності: «Роби так, щоб наслідки твоїх дій були 

сумісні з постійністю справді людського буття на Землі» (негативне 

формулювання: «Роби так, щоб наслідки твоїх дій не були згубні для 

можливості такого буття в майбутньому» 

Роберт Мертон у своїх роботах із соціології науки виділив 

чотири моральні принципи: 1) Колективізм — результати дослідження 

повинні бути відкриті для наукового співтовариства; 2) Універсалізм — 

оцінка будь-якої наукової ідеї або гіпотези повинна залежати тільки від 

її змісту й відповідності технічним стандартам наукової діяльності, а не 

від соціальних характеристик її автора; 3) Безкорисливість — при 

опублікуванні наукових результатів дослідник не повинен прагнути до 

одержання якоїсь особистої користі, крім задоволення від 

розв'язки проблеми; 4) Організований скептицизм — дослідники 

повинні критично ставитися як до власних ідей, так і до ідей, що 

висуваються їхніми колегами. 
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Ця ціннісно-нормативна структура, відповідно до Мертона, 

послідовно відтворюється в історичного розвитку науки та забезпечує її 

існування. На її основі формується система певних переваг, заборон, 

санкцій і нагород. Система інституціональних цінностей і норм 

стимулює наукові дослідження, орієнтується на відкриття нового. В 

Україні зараз існує кодекс вченого, де відображені саме ці та деякі інші 

принципи. 

Але справжній сплеск інтересу до проблематики 

відповідальності у зв'язку з технічною діяльністю з'явився реакцією на 

страхітливі результати застосування новітніх технологій у військових 

цілях і на негативні наслідки техногенного впливу на навколишнє 

середовище. Своє концентроване вираження це нове розуміння 

знайшло в Кармельській декларації «Про техніку та моральну 

відповідальність» (1974), де було зазначено, що жоден аспект сучасної 

технічної діяльності не може розглядатися в якості нейтрального з 

позицій моралі  

Сама етимологія слова «відповідальність» передбачає 

комунікацію. Бути відповідальним значить тримати відповідь за свої дії, 

бути в змозі виправдати їх перед власною совістю і розумом, а також 

виправдати перед іншими людьми, включаючи і майбутні покоління. 

Типова для сучасної епохи ситуація виникаючих криз, наслідки яких 

відображаються на долях великих мас населення і являють собою 

небезпеки справді глобального характеру, накладають особливу 

відповідальність на науку, як силу, що бере участь у виникненні 

подібних ситуацій, і на творців цієї науки, тобто на вчених.  

Причини звинувачення саме вчених у виникненні глобальних 

криз криються в кількісній і якісній неоднозначності результатів 

технічного прогресу, який відкриває можливість, як для розумного 

використання досягнень техніки, так і для застосування на шкоду 

людині (атомна промисловість і радіаційна загроза; нестримне 

зростання масштабів використання природних ресурсів; зростання 

потужності засобів масової інформації; потік нових лікарських речовин, 

часто з далеко не вивченими діями і т.д.).  

Становлення генетики (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) стало 

поштовхом до більш інтенсивного розвитку етики. Саме в цей період 

було здійснено відкриття (1866) та перевідкриття (1900) законів 

спадковості. Отримання даних щодо спадковості сприяло виникненню 

євгеніки (20-ті роки ХХ ст.) та медичної генетики (30-ті роки ХХ ст.). 

Становлення молекулярної генетики (50-ті роки ХХ ст.) та генетичної 

інженерії (70-ті роки ХХ ст.) привело до розвитку біотехнологій та 

загострення проблем етики в науці. Біологічна етика сформувалася як 
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окрема галузь досліджень у 70-ті роки ХХ ст. Однак найбільш 

неоднозначні етичні проблеми виникли після реалізації програми 

«Геном людини» (2001), яка уможливила впровадження генної терапії, 

створення генетичного паспорту людини тощо.  

Міжнародний резонанс викликало обговорення медико-етичних 

проблем клонування людини і тварин. Питання етичного регулювання 

досліджень у галузі клонування з метою репродукції людини донині не 

розв’язані і потребують подальшої розробки. Проект «Геном людини» 

(1990-2001) став першим в історії науки, що зазнав громадського 

обговорення щодо наукової етики, прав людини ще під час своєї 

реалізації. Даний проект став прецендентом у розвитку науки і її 

співробітництва з громадськістю. Реалізація цієї міжнародної наукової 

програми здійснювалась одночасно з дослідженнями соціальних і 

моральних наслідків її розробки. І хоча можна багато сперечатись на 

рахунок доцільності та реальних можливостей застосування результатів 

цього проекту, але насправді, найбільша цінність цієї події в науковому 

суспільстві являє собою саме ця відкритість при здійсненні досліджень 

та зворотній зв'язок із суспільством. 

Як писав В. Поттер: «Людству терміново потрібна нова мудрість, 

котра стала б «знанням того, як використовувати знання для виживання 

людства і покращення його життя»» «Наука виживання повинна бути 

не просто наукою, а новою мудрістю, котра об’єднала б... біологічне 

знання і загальнолюдські цінності. Виходячи з цього, пропоную для її 

визначення новий термін – «біоетика». Біоетика – це галузь знань, 

завданням якої є захист фізичної, психічної і духовної цілісності 

людини та її геному, а також тваринного і рослинного світу та 

навколишнього середовища. Біоетика стала відповіддю на негативні 

наслідки впровадження новітніх медико-біологічних технологій і 

проявів глобальної екологічної кризи. 

Стосовно біоетики, більшість вчених вважають, що в багатьох 

випадках є актуальним питання про необхідність попереднього 

етичного обґрунтування наукового дослідження. 

Українські вчені вважають, що для збереження природи 

необхідна нова етика – нооетика, тобто правила поведінки в ноосфері, 

що максимально сприяють інтересам всіх складових ноосфери – 

планети Земля, людства, трансформованої людиною біосфери. 

Створення нооетики розглядають як стратегію розвитку етики і 

забезпечення виживання людства на сучасному етапі його існування. 

Основна вимога нооетики полягає в тому, щоб вчені були 

відповідальними за результати своєї діяльності і щоб гуманістичні цілі 
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завжди переважали над науково-дослідницькими, комерційними, 

споживацькими.  

Деякі біотичні проблеми вже вважаються традиційними. До них 

належать регуляція репродукції, поінформованість та згода пацієнта на 

здійснення досліджень, конфіденційність, підтримуюча терапія, 

соціальна справедливість у розподілі обмежених ресурсів охорони 

здоров’я. Також предметом дослідження нооетики є молекулярна 

генетика – наука, що вивчає не хвороби людини, а її спадкову до них 

схильність.  

Українське суспільство за останні два-три роки у повній мірі 

відчуло на собі реалії практик суспільства ризику. Соціально-політична 

криза, розгортання бойових дій на території країни потягнули за собою 

вибух чисельних ризиків та втрат, спектр і наслідки яких, як у 

найближчій, так і віддаленій перспективі важко прогнозувати. 

Необхідним стає прогнозування, що базується на принципі «евристики 

страху» (Г. Йонас) - за майбутнє, за наслідки, які передбачити можна, а 

от виправити – ні. 

Вчений будь-якої спеціальності при будь-яких обставинах 

повинен розглядати турботу про благо людства як свій вищий 

моральний обов'язок. Я вважаю, що кожен, хто вибрав справою свого 

життя наукову діяльність, повинен виробити в собі почуття 

відповідальності перед суспільством в цілому. Але і суспільство не 

повинно ставитися до наукового процесу, як до справи рук інших 

людей, тому і єдиних відповідальних за наслідки цього процесу. 

Епоха бурхливого розвитку науки, поступового проникнення її у 

всі сфери життя суспільства надала етичним проблемам науки особливу 

гостроту, тому що така актуальна в минулому ідея науки подолати зло, 

створити передумови для блага і щастя людей переживає глибоку кризу. 

Наука, як відомо, це соціальний інститут, головним завданням якого є 

виробництво знань про природу і людину, тих знань, які дозволяють 

забезпечити розвиток на благо людству. Наука ХХ ст. відкрила нечувані 

можливості впливу людини на природу, різноманітні технології, ліки 

для рятування людей від небезпечних хвороб, але разом з тим вона не 

змогла створити царство розуму та справедливості. В наш час існують 

засоби масового ураження, різна зброя, яку створили вчені. Ці засоби 

серйозно загрожують існуванню життя на землі. Все це викликає 

питання про те, що ж несе наука людству – благо чи зло? Прогрес науки 

і застосування її досягнень висунули проблему відповідальності вчених 

за їх використання. Наука, яка йде поряд з мораллю, обертається на 

благо для людини і суспільства в цілому, в той час, як наука, байдужа 
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до наслідків своїх досягнень, однозначно обертається руйнуванням і 

злом.   

Книрік К. О. 

Кафедра інформаційних управляючих систем і 

технологій 

ФОРМИ І МЕТОДИ НАУКОВОГО 

ПІЗНАННЯ 

Вступ 

Наукове пізнання як відносно самостійна, цілеспрямована, 

пізнавальна діяльність - є складним багатокомпонентним процесом, що 

включає: 

1. пізнавальну діяльність спеціально підготовлених груп 

людей, які досягли певного рівня знань, навичок, розуміння, виробили 

відповідні світоглядні та методологічні установки з приводу своєї 

професійної діяльності; 

2.  об'єкти пізнання, які можуть не збігатися 

безпосередньо з об'єктами виробничої діяльності, а також практики в 

цілому; 

3.  предмети пізнання, які детермінуються об'єктом 

пізнання і виражаються в певних логічних формах. 

1. Наукове пізнання: рівні, специфіка, особливості 

Наукове пізнання на емпіричному рівні досліджує 

спостереження об'єктів, фіксує факти, результати експериментів, 

встановлює співвідношення, зв'язки між окремими явищами.  

На теоретичному - формуються системи знань, теорій, у яких 

розкриваються загальні та необхідні зв'язки, формулюються закони в їх 

системній єдності та цілісності. Ці рівні наукового пізнання 

розрізняються й тим, з яких сторін вони досліджують об'єкт, яким 

чином одержується основний зміст знання, 

На емпіричному рівні практичне застосування знань обмежене, 

бо вони одержуються з безпосереднього досвіду, експерименту 

На теоретичному рівні наукового пізнання об'єкт відображається 

з боку його внутрішніх зв’язків та закономірностей, які осягаються 

шляхом раціональної обробки даних емпіричного пізнання, а суб'єкт за 

допомогою мислення виходить за межі того, що дається у 

безпосередньому досвіді й здійснює перехід до нового знання, часто не 
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звертаючись до чуттєвого досвіду. 

Процес наукового пізнання - це певна схема дій суб'єкта стосовно 

об'єкта, в якому вирізняють окремі методологічні процедури та етапи 

(пункти): постановка завдання, вирішені, завдання, перевірка 

його правильності, постановка нового завдання або ж зміна 

попереднього. 

Специфіка науково-пізнавального процесу не заперечує 

виявлення загального, закономірного, а навпаки, з необхідністю 

передбачати їх. Знаряддя спостереження соціолога і генного інженера 

різні, як різь їх об'єкти дослідження.  

2. Методи наукового пізнання

Метод (грец. metodos) у широкому розумінні слова - "шлях до 

чого-небудь", спосіб соціальної діяльності в будь-якій її формі, а не 

лише і пізнавальній. 

У сучасній науці достатньо успішно працює багаторівнева 

концепція методологічного знання. В зв'язку з цим метода наукового 

пізнання за ступенем загальності й сферою діяльності можуть бути 

поділені на кілька основних груп: 

1.  Філософські методи, серед яких найзагальнішими та 

історично першими є діалектичний і метафізичний. До їх числа 

відносяться й аналітичний (характерний для сучасної аналітичної 

філософії), інтуїтивний, феноменологічний, герменевтичний та ін. 

2.  Загальнонаукові методи (підходи) дослідження, що 

отримали широкий розвиток і застосування в науці XX ст. Вони 

виступають як своєрідна проміжна методологія між філософією та 

фундаментальними теоретико- методологічнимй положеннями 

спеціальних наук. До загальнонаукових, найчастіше, відносяться такі 

теоретичні конструкції, як інформація, модель, ізоморфізм, структура, 

функція, система, елемент, оптимальність тощо. 

3.  Методи міждисциплінарного дослідження, як 

сукупність ряду синтетичних, інтегративних способів, що 

застосовуються на стиках науки, включаючи й групи наук, що 

функціонують в межах на основі вивчення певної форми руху матерії. 

4.  Методи спеціальних наук, тобто сукупність способів і 

принципів пізнання, дослідницьких прийомів і процедур, що 

застосовуються в тій чи іншій сфері окремої науки. 

На емпіричному рівні застосовують спостереження, 

вимірювання, описування, експеримент, фізичне моделювання та ін. 

3. Форми наукового пізнання

І все ж методи наукового пізнання не повною, мірою 

відображають його специфіку. Тому в методологічному арсеналі 
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сформувалися й набули відносної самостійності ще й такі форми та 

засоби, як факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, теорія. 

Факт - це не лише чуттєво-дане у відчуттях, сприйняттях і 

переживаннях суб'єкта, як стверджують суб'єктивні ідеалісти. 

Матеріалістична філософська традиція розглядає факт як явища, події, 

процеси, форми руху матерії, котрі увійшли в сферу дізнання, стали 

предметом і надбанням людської діяльності та культури. 

Факт - це те, що нам відоме, про що ми дізналися у процес 

спостереження, експерименту, досвіду, практики. Знання про об'єкт 

цілому чи окремі його сторони, грані предмета, явища стають об'єкті 

ними, незалежними за змістом від свідомості суб'єкта 

Ідея - це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, 

закономірності дійсності та мету перетворення. Ідея в науковому 

пізнанні виконує цілий ряд функцій, основними з яких є: 1) 

підсумовування попереднього розвитку знання; 2) синтезування знання 

і цілісну систему; 3) виконання ролі активних евристичних принципі! 

пояснення явищ; 4) спрямування пошуку нових шляхів вирішення 

проблем. Одночасно вона є й формою осягнення в мисленні явиш 

об'єктивної дійсності, і включає в себе усвідомлення мети й 

проектування подальшого розвитку пізнання та практичного 

перетворення світу, фіксуючи необхідність і можливість такого 

перетворення.  

Проблема - це форма і засіб наукового пізнання, яка є єдністю 

двох змістовних елементів: знання про незнання і передбачення 

можливості наукового відкриття. Проблема є відображенням ситуації, 

яка об'єктивно виникає в процесі розвитку суспільства як протиріччя 

між знанням про потреби людей у яких-небудь практичних та 

теоретичних діях і незнанням шляхів, засобів, знарядь їх досягнення.  

Гіпотеза - це форма та засіб наукового пізнання, за допомогою 

якого формується один із можливих варіантів вирішення проблеми, 

істинність якої ще не встановлена, не доведена. Гіпотеза є формою 

розвитку наукового пізнання, засобом переходу від невідомого до 

відомого, від незнання до знання, від неповного, неточного знання до 

більш повного, точного.  

Теорія – це найадекватніша форма наукового пізнання, система 

достовірних, глибоких та конкретних знань про дійсність. Вона має 

струнку логічну структуру і дає цілісне, синтетичне уявлення про 

закономірності та суттєві характеристики об'єкта. На відміну від 

гіпотези, теорія є знанням достовірним, істинність якого доведена Й 

перевірена практикою.  

Залежно від характеру об'єктів пізнання, методів і засобів їх 
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вивчення та особливостей вирішуваних проблем, у сучасному 

науковому пізнанні виділяють три основних види теоретичних 

досліджень. 

1.  Фундаментальні дослідження, що спрямовані на 

пошук принципово нових ідей, шляхів і методів пізнання, розв'язання 

яких потребує глибокого аналізу розроблюваних теорій, законів, гіпотез 

та критичного вивчення пізнавальних можливостей, методів і засобів 

наукового пізнання, якими користується дослідник. 

2.  Дослідження, в яких вчений має справу з уже 

сформульованими проблемами, коли належить критично вивчити 

запропоновані рішення, перевірити визнані наукою закони, теорії, 

гіпотези. Важливою метою цієї діяльності є розмежування перевірених 

та гіпотетичних знань. 

3.  Прикладні теорії, спрямовані на практичне 

використання сформульованих законів та теорій, пошук методів 

практичного застосування нових і вже відомих джерел енергії, способів 

створення нових засобів праці та пізнання. Дослідження цих теорій 

також призводять до наукових відкриттів. 

ВИСНОВКИ 

1. Наукове пізнання є особливим видом соціальної 

діяльності. Першочерговим його завданням є встановлення об'єктивних 

законів природи і суспільства, вивчення специфіки їх прояву. Кінцева 

мета - вироблення на основі пізнаних законів, способів, прийомів і 

засобів практичного перетворення світу. 

2. Наукове знання і сам процес його одержання 

характеризуються системністю і структурованістю. Передусім у 

структурі наукового знання вирізняють емпіричний і теоретичний рівні. 

Основними формами наукового пізнання є: факт, проблема, гіпотеза, 

теорія. 

3. Науковий метод - це єдність об'єктивного і 

суб'єктивного. Об'єкт обумовлює, а суб'єкт формує метод, тому певною 

мірою і сам об'єкт може спрямовувати процес пізнання на правильний 

шлях. Втім такий шлях пізнання не є оптимальним (він складний, іноді 

заплутаний). 

Завдання науки – прискорити переведення процесу пізнання на 

оптимальний, свідомо діалектичний шлях. 

Для пізнання навколишнього світу необхідно з'ясувати й уміти 

застосовувати увесь різноманітний методологічний інструментарій 

наукового пізнання. Творче його використання вимагає подальшого 

підвищення філософської культури суб'єкта сучасної науки. 
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Колесник І. А. 

Кафедра теоретичної електротехніки та 

електронних систем 

ПРОБЛЕМА НЕСКІНЧЕННОСТІ В 

МАТЕМАТИЦІ 

Поняття "нескінченності" належить до числа тих категорій, які 

відіграють визначальну роль, як в філософії, так і в науці, подібно таким 

поняттям, як число, простір, час, рух, безперервне і неподільне та ін. 

Зміна в трактуванні цього поняття, зміст якого пов'язаний з культурно-

історичним контекстом тієї чи іншої епохи, тягне за собою зміни в 

характері наукового мислення, у принципах наукових програм і 

наукових теорій.  

Проблема нескінченності в даний час набуває все більшого 

значення для різних галузей наукового знання - філософії, математики, 

фізики та ін., а також відіграє принципову роль у вирішенні ряду 

світоглядних проблем. Яскравим прикладом є проблема нескінченності 

світового простору, часу, кількості речей в світі. Тема нескінченності не 

є прерогативою жодної спеціальної галузі культури: нескінченне як 

символ, як проблема, як таїнство присутнє і в мистецтві, і в науці, і в 

філософії, і в богослов'ї. Питання про нескінченне виникає на всьому 

протязі історії культури в найрізноманітніших формах. Ставлення до 

нескінченності в різних культурах різне. Поняттям "нескінченності" 

охоплені багато класів об'єктів, явищ, категорій. Власне нескінченністю 

(безмежністю) може характеризуватися будь-яке явище, але 

безмежність описує просторові форми, а вічність - часові. Тут же слід 

згадати і про нескінченну подільність, тобто про необмеженість 

наближення до нульового об'єкту, порожній множині, зникнення 

прояву. Актуальність дослідження проблеми поняття "нескінченності" 

в науці, а саме математиці, обумовлена необхідністю розробки 

теоретичних шляхів для вирішення наступної проблеми.  

Нескінченність по суті своєї виходить за межі людського досвіду, 

накопиченого у вигляді кінцевої безлічі фактів за кінцевий час. Вона не 

може бути осягнена з метафізичної точки зору, або на шляху надмірної 

довіри до прийому ідеалізації. З іншого боку поняття "нескінченності" 

має цілком певний сенс тільки в математиці. В геометрії поняття 

"нескінченності" потребує визначення; ще більше - у фізиці. Цих 

визначень не існує, не було навіть спроб дати визначення, які 

заслуговували б уваги.  

28



Нескінченність не може бути повністю сприйнята людським 

інтелектом на будь-якому його рівні розвитку у зв'язку з однією з 

властивостей нескінченності - невизначеністю нескінченності. Хоча 

нескінченність включає існування людського інтелекту. 

Мета даної роботи - розглянути поняття "нескінченності" в 

математиці. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати 

наступні задачі: вивчити історію поняття "нескінченності"; розглянути 

зміст поняття "нескінченності" в математиці.  

Починаючи з давніх філософських вчень, ведеться дискусія між 

прихильниками фінітізма і інфінітізма. В античній науці фінітізм був 

пов'язаний з математичним ідеалістичним "атомізмом" піфагорійців або 

матеріалістичним атомізмом Левкіппа і Демокріта. Демокріт, 

відкидаючи в своєму атомічному вченні нескінченну подільність, 

заперечував тим самим нескінченність, розглянуту як би "вглиб". Саме 

ідея атомізму при категоричному і односторонньому її розумінні часто 

ставала в історії науки жорстко фінітістською концепцією. На 

противагу фінітістському атомізму Анаксагор вважав, що "матерія 

ділена до нескінченності, найменше містить в собі нескінченність.  

У підходах інфінітістів були помітні розбіжності з питання про 

те, є в наявності чи тільки потенційна нескінченність як "можливість 

всього кінцевого", або слід визнати також і існування актуальної 

нескінченності, яка не тільки полягає в можливій безмежній 

послідовності будь-яких об'єктів або актів, а й дана цілком, відразу в 

усьому своєму обсязі. Наприклад, знаменита аксіома Евдокса - 

Архімеда зводила нескінченність тільки до потенційної, оскільки 

стверджувала, що для будь-яких двох нерівних величин шляхом ділення 

більшої з них навпіл рано чи пізно можна досягти такого моменту, коли 

велика величина перетвориться в меншу з двох. Відповідно до 

Аристотеля, слід приймати не актуальну нескінченну подільність, але 

потенційну нескінченну подільність в сенсі необмеженої можливості 

підрозділу. У Платона безмежність, так само як у Аристотеля, виступає 

як якась постійна можливість процесу поділу, тобто як потенційна 

нескінченність.  

Багатьма математиками і філософами відзначалася 

суперечливість з'єднання в понятті актуальної нескінченності 

протилежних аспектів, а саме кінцевого і нескінченного. Однак 

панування метафізичного способу мислення і обмеженість природничої 

бази не дозволяли дослідникам виробити адекватне реальності 

(діалектичне) розуміння актуально нескінченного, щоб на його основі 

вирішити логічну суперечку фінітістів і інфінітістів. Якщо ентузіазм 

інфінітістів підтримувався в основному зростаючим успіхом приватних 

29



наук, які використовують поняття нескінченності, то аргументами 

фінітістів служили, по-перше, твердження, нібито нескінченність існує 

лише в абстракції, а в реальності її немає; по-друге, зведення 

нескінченного до кінцевого в результаті негативного визначення 

нескінченності; по-третє, заперечення нескінченності на підставі її 

суперечливості; по-четверте, оголошення непізнаваності 

нескінченності, а це призводило до її заперечення. 

Використання актуальної нескінченності в математиці 

наполегливо прагнуть легалізувати з другої половини 19 ст. У цьому 

процесі велику роль відіграли праці Б.Больцано, К.Вейерштрасса, 

Р.Дедекінда і особливо Г. Кантора. В їх роботах було систематизовано 

вживання поняття нескінченності в європейській традиції, виділені його 

основні аспекти та була запропонована (Кантором) безпрецедентно 

зухвала конструкція «шкали нескінченностей», що веде від 

найпростіших типів нескінченності до нескінченності в Бога. 

Незважаючи на те що конструкції Кантора привели до перманентної 

кризи цього підстави, що тривала вcе 20 ст., теорія множин 

представляється зрілим плодом взаємодії центральних філософських 

тем європейської культурної традиції. 

Важливим питання в вирішенні проблеми нескінченності є 

виділення антиматерії як однієї з сутнісних основ світу поряд з матерією 

вже не ймовірно, а доказово свідчить про нескінченність світу. 

Кількісне співвідношення матерії і антиматерії спочатку дано в такій 

пропорції, яка дозволяє підтримувати в рамках світу відому 

впорядкованість. Антиматерія виключає час і простір як загальні форми 

буття матерії, як і саму матерію і її буття. Відсутність початку і кінця 

світу виключає односпрямованість, а разом з нею і розвиток, 

становлення, прогрес (від початку до кінця, від нижчого до вищого і 

т.д.). У цих умовах фундаментальними світоглядними поняттями поряд 

з матерією і антиматерією є хаос і порядок, а також об'єктивне ідеальне 

і інформація, поняття, що виражають і транслюють сутнісні зв'язки 

світу цього рівня. Можна припустити, що в безпочатково 

нескінченному світі відбувається поява і зникнення складових його 

Всесвітів. З цієї точки зору можна припустити виникнення нашого 

Всесвіту внаслідок Великого Вибуху і поява у зв'язку з цим відомих 

термінів: Сонячної системи, Землі, життя, людини з його свідомістю і 

т.д. Очевидно, для інших Всесвітів можуть бути характерні і інші. Але 

оскільки всі вони знаходяться в рамках безпочатково нескінченного 

світу, вони можуть розглядатися лише як його окремий випадок і не 

можуть бути граничними світоглядними поняттями, як матерія, буття, 

час і простір в якості загальних форм існування. 
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Портной Б. С. 

Кафедра кондиціювання і рефрижерації 

ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ 

Філософія техніки – достатньо нова галузь, що має низку 

проблем, але в межах цієї дисципліни вже сформувалися 

фундаментальні течії. Феномен техніки досліджувався, починаючи з 

античності, але техніка розумілася не як самостійний феномен, а 

скоріше як щось похідне від суспільного. 

Людство живе в умовах так званого інформаційного суспільства, 

де головним фактором розвитку суспільства є виробництво і 

використання знання. Зараз «філософія техніки», «філософія науки» 

сформувалися як відносно самостійні області теоретичного пошуку. 

На жаль, поки дуже повільно в інженерну свідомість проникає 

думка про необхідність звернення до історії техніки. Історія техніки, що 

розуміється як історія технічних рішень, проектів і теорій може стати 

справжньою основою не тільки сьогодення, а й передбачуваного 

майбутнього. Знати і передбачити – завдання філософське. Тому 

філософія і історія науки і техніки повинні зайняти одне з важливих 

місць у сучасному інженерному освіті. У цьому я бачу актуальність 

обраної теми. 

Предметом філософії техніки є розвиток технічної свідомості. 

Об'єктом філософії техніки є: 

1. Різноманітні види технічної діяльності;

2. Технічні знання як феномен культури.

У першому розділі визначено сутність техніки, а також поняття 

філософії техніки. 

У філософії техніки два підходи до дослідження. Перший 

базується на традиціях культурології, і соціально-гуманітарного знання, 

тоді як другий – логіко-методологічного дослідження природничого 

знання. Означені підходи пов’язані з двома шляхами становлення 

філософії техніки – від гуманітаристики і від методології 

природознавства.  

У другому розділі розглядається питання зв’язку філософії 

техніки та науки. 

У еволюційної моделі співвідношення науки і техніки 

виділяються три взаємопов'язані, але самостійні сфери: наука, техніка і 

виробництво. Внутрішній інноваційний процес відбувається в кожній з 

цих сфер за еволюційною схемою. Дуже часто винахідники поширюють 

еволюційну модель, розроблену для науки, і на еволюцію техніки. 
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Характерною особливістю сучасних технічних наук є регулярне, 

цілеспрямоване застосування знань у технічній практиці. При цьому 

відбувається як «спеціалізація техніки», так і «Технізація науки». 

Основна функція наукової творчості – виробництво нового 

знання і розробка способів використання. Інженер зайнятий 

використанням наукових знань для створення і функціонування 

об'єктів. Отже, результати наукової та інженерної діяльності різні. У 

науці вони виступають в ідеальній формі, в інженерії – матеріальній. 

Технічна діяльність з самого початку науково-технічного прогресу 

породила інженерну діяльність. Зв'язок наукової та інженерної 

діяльності на певному етапі їх розвитку в силу поділу праці загубився. 

В умовах сучасності цей зв'язок відновлено. 

До етики відносяться поняття крізь призму яких можна 

розглядати розвиток техніки. Йдеться про моральну оцінку 

використання техніки, про наслідки, про виправданість докладання 

зусиль. 

З найбільшою масштабністю проблема «техніки і етики» була 

виражена у вченні Миколи Федорова. Ключову роль в перетворенні 

суспільства згідно моральним ідеалам він відвів техніці, заснованій на 

науці, Федоров оцінює, в залежності від того, яким цілям воно служить. 

Виступив проти поширеного уявлення, що техніка дозволяє людині 

панувати над природою. Відзначав, що технічні досягнення 

використовуються для задоволення порожніх забаганок, виснажуючи 

природні ресурси. Моральність повинна бути поширена на всю 

природу. Завдання людини – моралізувати природне, обернути силу 

природи на знаряддя свободи.  

Сергій Булгаков зосередив увагу на початково позитивному 

характері техніки як моменті праці і господарства. Технологічна 

діяльність розуміється як господарська, пов'язана з науковою 

діяльністю. Моральний вимір господарської діяльності С. Булгакова 

був співзвучний з ідеям Ф. Дессауера про техніку як реалізацію 

людиною Божественної ідеї, а також поглядам М. Хайдеггера на техніку 

як на становлення вищих можливостей буття за допомогою людей. С. 

Булгаков вважав за необхідне «християнськи осмислити і 

облагородити» процеси індустріалізації та урбанізації. При цьому 

найкращою господарською формою була б та, яка «найбільш забезпечує 

свободу як від природної бідності, так і від соціальної неволі».  

Третій розділ присвячено аналізу питань проблем і перспектив 

розвитку філософії техніки. 

На початку XXI ст. людство постало перед проблемами світового 

порядку: забруднення середовища; вичерпання ресурсів; порушення 
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демографії; небезпека радіоактивної катастрофи. Це змушує задуматися 

про цілі й перспективи технічного розвитку, про заходи обмеження. 

Особливу цінність являє собою новий підхід учених до поняття 

критеріїв соціального прогресу, які традиційно вбачалися в 

безперервному нарощуванні потужностей, спрямованих на збільшення 

матеріальних благ. З часом стало зрозуміло, що ріст не може тривати 

нескінченно. Прийшов час, коли людство повинно відмовитися від 

кількості на користь якості. 

Розвиток техніки все більш гостро проявляє двоїстий характер її 

досягнень. З одного боку, без техніки неможливо уявити розвиток, а з 

іншого, – техніка – сила, здатна викликати негативні наслідки. 

Сьогодні в рамках філософії техніки проблема технократії стоїть 

дуже гостро. Критики переконані, що філософія за допомогою своїх 

установ і інтерпретацій може переконати суспільство в неприйнятності 

технократичної перспективи прогресу. У суспільстві "технічної 

цивілізації" людина є не тільки "конструктором світу", але і сам стає 

об'єктом конструювання. 

Інтелектуальні здібності людини є результат біологічної і 

соціальної еволюції. Штучний інтелект є результат науково-технічного 

розвитку.  Він виникає шляхом штучного з'єднання заздалегідь 

підготовлених різних деталей. Тому штучний інтелект є саме штучним, 

тобто вторинним, похідним по відношенню до діяльності людини. В 

даному випадку мова йде про різні джерела походження, що 

визначаються якістю різних форм руху матерії. 

Характеризуючи відмінності між природним і штучним 

інтелектом, слід вказати на те, що мозок людини оперує поняттями, 

судженнями, в той час як машина оперує обчисленнями за законами 

формальної логіки. Інтелект людини пов'язаний з абстракціями. В 

роботі людського мозку велике значення мають несвідома діяльність, 

інтуїція, творчість які не можуть бути формалізовані, а тому 

представлені у вигляді комп'ютерних програм. 

Штучний інтелект на даному етапі не є щось, що існує незалежно 

від природного інтелекту. Він є технічним, інструментальним 

продовженням останнього, підсилювачем інтелектуальних здібностей. 

Прорив людини у віртуальну реальність можна інтерпретувати як 

заколот проти існуючої реальності. Цей феномен матиме і вже має не 

тільки позитивні, але і негативні наслідки. Перетворившись на буденне 

явище, віртуальна реальність деформує духовний світ і культуру 

людини.  
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Технічні науки повинні звернутися до прогнозування результатів 

свого розвитку. Однак наслідки досягнень науково-технічного прогресу 

далеко не завжди можна пророчити досить однозначно.  

Філософія техніки – це молода філософська дисципліна, звернена 

до дослідження, аналізу і оцінювання результатів технічної діяльності, 

а також прогнозування можливих соціальних перспектив технічного 

розвитку.  

Філософія техніки не потрібна реміснику, не потрібна при 

вирішенні традиційних завдань, але справжня творча робота, як 

правило, виводить на проблеми філософії. Саме цим завданням і 

служить філософія техніки. 

Саустіян Я. П. 

Кафедра теорії та проектування суден 

ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день 

інтелектуальна, творча діяльність набуває все більшого значення у 

різних сферах людської діяльності. Від того, наскільки значним є 

інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного 

розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних 

проблем. 

Наука, культура і техніка можуть динамічно розвиватися лише за 

наявності відповідних умов, до яких належить і правове закріплення 

певних правил використання результатів інтелектуальної діяльності — 

творів літератури, мистецтва і науки, винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків та інших об’єктів інтелектуальної власності. 

В сучасних економічних та політичних умовах розвитку різних 

країн все більшу роль відіграють процеси, що відбуваються в сфері 

інтелектуальної власності. Саме вона є важливою частиною основних 

ресурсів держави, її науково-технічного потенціалу, який є вагомим 

чинником в сучасних економічних перетвореннях. Сприйняття 

інтелектуального продукту, (зокрема об’єкту промислової власності – 

винаходу, промислової моделі тощо) як категорії власності, 

усвідомлення необхідності його охорони та захисту зумовлює 

законодавче регулювання правовідносин, пов’язаних зі створенням, 
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правовим захистом та використанням винаходів та інших 

інтелектуальних продуктів. 

Мета роботи полягає у дослідженні основних аспектів 

становлення ідеї та поняття «інтелектуальної власності». 

Об’єктом дослідження – філософія власності, яка формувалася 

протягом різних епох. 

Предметом дослідження – ідеї інтелектуальної власності в 

історії філософії. 

Структура і обсяг роботи. Реферат складається зі вступу, 

основної частини, висновку, списку використаних джерел. Містить 52 

сторінки загального тексту, 55 найменувань літературних джерел.  

Основний зміст роботи. Філософською основою сучасного 

розуміння інтелектуальної власності традиційно вважають трудову 

теорію власності видатного англійського філософа XVII Джона Локка. 

В главі «Про власність» твору «Два тракти про правління» він визначав, 

що саме людська праця є джерелом розвитку власності. Аналогічних 

поглядів на власність здебільшого притримувались і інші філософи 

епохи Просвітництва.  

Предметне поле філософських досліджень завжди включало в 

коло своїх інтересів власність, котра концентрувала в собі бажання, 

прагнення, надії, розчарування, злети, падіння, очікування людини. 

Відповідно до традиції загальноцивілізаційного розвитку людства, 

власність — це умова, яка забезпечує свободу людини. 

Теоретичний зміст «філософії власності» актуалізує питання про 

гносеологічний, онтологічний, антропологічний статус буття у 

співмірності його емпіричних і духовних, раціональних та 

ірраціональних аспектів. 

Проблеми змісту та структури відносин власності привертали 

увагу мислителів різних епох. Системність та багатогранність цієї 

категорії знайшли відображення у дослідженнях економістів, 

філософів, істориків, політологів, які спирались не лише на власні 

теоретико-методологічні підходи та уподобання, а й на запити епохи. 

Разом із тим античні мислителі одним із центральних предметів 

свого аналізу вибирали категорію власності як об'єктивної даності, яка 

є результатом відносин власності та права власності, виводячи звідси 

закони життя і розвитку сучасного їм і майбутнього людського 

суспільства. 

Суспільна думка середньовічної Європи розвивалась на ґрунті 

феодальних відносин під всебічним впливом християнства. Теологічні 

філософські концепції, що ґрунтувалися на ідеї рівності всіх людей 

перед Богом, визначали власність як дар Творця людям. Так, в усіх 
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п'ятикнижжях Мойсея проголошувався принцип справедливості, 

заснований на визнанні недоторканності шести основних прав людини: 

на життя, власність, одяг, житло, працю, відпочинок. 

У працях відомого Августина Блаженного непорушною 

апостольською заповіддю визнавався «обов'язок годуватись фізичною 

працею», а приватна власність трактувалась як причина сварок, 

ворожнечі та розбрату ніж людьми. Доброчинність тим вища, чим 

більшою кількістю речей зневажає людина. 

Прагнення до збагачення і здобування дедалі більшої кількості 

власності свідчило про перехід до нової епохи — Відродження. В 

господарському житті починає стверджуватися меркантилізм. Це епоха 

діяльності людини, котра пізнає структуру світу і впливає на нього.  

Це набуло яскравого вияву у філософських поглядах на 

концепцію власності. М. Монтень у знаменитих «Пробах» критикував 

становий поділ і облаштування сучасного йому стану суспільства, 

ідеалізуючи суспільство первісне, яке не знало майнової нерівності і 

соціального становища відповідно до кількості власності. Він вказував, 

що «всі люди повинні бути рівні за своїм природним правом».  

Становлення позитивного знання та його розрив із релігією в 

епоху Нового часу пов'язані з економічними революціями, які 

започаткували епоху капіталізму. Саме з цього часу власність стає 

наріжним каменем кожної теорії, яка брала на себе відповідальність 

вирішити проблеми суспільства і людини. У творчості видатних 

мислителів того часу (епохи Модерну) — Вольтера, Д. Дідро, К. 

Гельвеція, Ж.-Ж. Руссо, О. Ламетрі у Франції та Дж. Локка, Т. Гоббса, 

Дж. Берклі, Д. Юма в Англії чітко прослідковується соціоекономічна 

проблематика. Теорії природного права, швидкий розвиток 

природничих і точних наук сприяли радикальному переосмисленню 

тогочасних концепцій власності. На зміну уявленням про власність як 

про владу приходить усвідомлення власності як важливого механізму 

узгодження інтересів окремих індивідів та суспільства в цілому щодо 

задоволення існуючих потреб. 

У творі видатного англійського філософа Дж. Локка «Два 

трактати про правління» проблемам власності присвячено окремий 

розділ. Не заперечуючи загальної належності існуючих ресурсів, 

переданих Богом людству в цілому, мислитель виходив із того, що 

об'єкти спільної власності шляхом докладання праці окремої особи 

(об'єднання з особистою власністю) можуть перетворюватись у 

приватну власність. Ґрунтуючись на тому, що першоосновою будь-якої 

власності є людська праця, А. Сміт пов'язував із виникненням приватної 
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власності на землю та капітал існування основних класів тогочасного 

суспільства та притаманний йому розподіл доходів. 

Походження виразу «інтелектуальна власність» звичайно 

пов’язують з французьким законодавством кінця XVIII ст. і, зокрема, з 

теорією природного права, яка набула свого найбільш послідовного 

розвитку у працях французьких філософів-просвітителів і згідно з якою 

право творця будь-якого творчого результату, хай то буде літературний 

твір або винахід, є його невід’ємним природним правом, виникає з самої 

природи творчої діяльності «й існує незалежно від визнання» цього 

права державною владою. У вступній частині до французького 

патентного закону від 7 січня 1791 р. відзначалося, що «будь-яка нова 

ідея, проголошення і здійснення якої може бути корисним для 

суспільства, належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав 

людини не розглядати новий промисловий винахід як власність його 

творця». 

Особливий погляд на власність належить видатному німецькому 

філософу й економісту Карлу Марксу. Для нього власність виступає 

насамперед як приватна власність, боротьбі проти якої присвячена вся 

його творча діяльність. Критика і заперечення приватної власності 

випливають з його теорії суспільно-економічної формації, в якій 

виокремлюються общинна, приватна і суспільна власність. Визнаючи 

видатний внесок К. Маркса у філософію історії, не потрібно забувати 

про те, що його теорія, виходячи з його власних слів, мала не тільки (і 

не стільки) пояснювати світ, скільки змінити його. 

В теорії К. Маркса суспільна власність є саме аргументом, що 

свідчить про неминучість комуністичного суспільства. Звідси, на основі 

уявлень соціалістів-утопістів, випливав висновок про колективне 

володіння в цьому суспільстві засобами виробництва на противагу 

приватному володінню, властивому капіталізму. При цьому гегелівська 

логіка вимагала, щоб нова стадія прогресу виступала діалектичним 

життям усіх попередніх. У результаті виникала нічим не обґрунтована 

ідея общинної власності, котра немовби існувала до появи приватної. 

Таким чином, ідея про общинну, або суспільну, власність є логічною 

фікцією і дослідження розвитку реальних форм власності не може 

ґрунтуватися на подібних категоріях. 

Наш сучасник Владислав Леонідович Іноземцев стверджує, що 

приватна власність виступає одним з найбільш фундаментальних ознак 

економічної епохи. У ній втілені як відокремленість виробників, так і 

залежність людини від інших людей або суспільства в цілому — 

найважливіші умови товарного обміну. Перехід від індустріального 

суспільства до постіндустріального, відкриває перспективу 
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становлення комплексу постекономічних відносин, передбачає, що 

інститут приватної власності неминуче втрачає колишнє значення. 

Сучасні тенденції розвитку відносин інтелектуальної власності 

пов'язані з посиленням багатоваріантності, поліфонії, багатоманітності 

її типів, форм та систем. Відтак загострюється потреба у глибокому 

теоретичному осмисленні та адекватному відображенні нових реалій, 

що виникають у процесі постіндустріальної трансформації економіки і 

суспільства, зміни наукової картини світу на основі усвідомлення 

складної динаміки і суперечливої єдності економічних, соціальних і 

духовних процесів. Саме тому сучасна теорія власності 

характеризується плюралізмом наукових підходів, альтернативних 

течій і шкіл, які конструктивно співпрацюють та конкурують між 

собою, збагачуючи тим самим економічну науку. 

Сьогодні в літературі розгорнулась дискусія про те, що саме є 

об'єктом власності сучасних працівників інтелектуальної сфери. Згідно 

з різними точками зору, в такій якості можуть виступати як готовий 

продукт їх творчої діяльності - знання або інформація, так і 

організаційний процес, запропонований тим чи іншим менеджером. 

Відбуваються спроби ввести в науковий обіг такі поняття як «внутрішня 

власність, що невід'ємна від самої особистості», або «не власність» 

(non-ownership), коли говориться про те, що власність взагалі втрачає 

своє значення перед обличчям знань та інформації, права володіння 

якими можуть бути лише досить обмеженими і умовними. 

Закріплюється думка про те, що особиста власність, на відміну від 

приватної, в ході використання збагачує працівника, формуючи його 

нові, невідчужувані можливості і виступає більш потужним 

продуктивним мотивом, ніж будь-який інший вид власності. В основі 

особистої власності лежить незаперечна належність людині її власних 

якостей і продуктів діяльності, а результатом виступає подолання 

властивого індустріальній епосі відчуження людини від суспільства. 

З іншої сторони, особиста власність працівників на їх унікальні 

здатності і можливості самостійного створення закінченого 

інтелектуального продукту формують новий вищий клас інтелектуалів, 

що посідають домінуючі позиції на ринку праці та отримують таким 

чином можливість диктувати суспільству свої умови. На думку 

російського соціолога В.Л. Іноземцева, в найближчій перспективі Захід 

може зіткнутись із небезпечним соціальним протистоянням між 

працівниками інтелектуальної сфери, що втілюють нову господарську 

реальність на принципах особистої власності, володіючи своїми 

здатностями та результатами своєї діяльності і рештою суспільства, яке 

досі живе за канонами індустріальної епохи. 
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Висновок. Таким чином можна підсумувати три головних 

аспекти становлення інтелектуальної власності: 

1. Особиста власність на продукти інтелектуальної діяльності є

більш продуктивним інститутом для реалізації індивіда в суспільстві, 

ніж традиційна власність на засоби виробництва та власну робочу силу. 

Зміна цих форм власності є одним із найочевидніших свідчень переходу 

до інформаційного суспільства. 

2. Вищезазначений перехід може супроводжуватися також і

дезінтеграційними ефектами, такими, як протистояння між новим 

"класом інтелектуалів" та традиційними класами індустріального 

суспільства. 

3. Інший диференціюючий ефект інституціоналізації проявів

інтелектуальної власності виявляється у консервації країнами з високим 

рівнем інтелектуальних технологій і транснаціональними корпораціями 

свого домінуючого статусу в світовій економіці через створення і 

підтримання системи прав інтелектуальної власності. 

Смикодуб Т. Г. 

Кафедра програмного забезпечення 

автоматизованих систем 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО 

ЗНАННЯ КАРЛА ПОПЕРА 

Карл Поппер (1902-1994) вважається одним з найбільших 

філософів науки XX століття. Він був також соціальним і політичним 

філософом великого масштабу, який заявив про себе як «критичний 

раціоналіст», переконаний противник всіх форм скептицизму, 

конвенціоналізму і релятивізму в науці і взагалі в людських справах, 

вірний захисник «відкритого суспільства», і непримиренний критик 

тоталітаризму у всіх його формах. Висунув принцип фальсифікації 

(спростовності), що є критерієм демаркації - відділення наукового 

знання від ненаукового. 

У 1992 і 1993 роках виходять його книги, присвячені критиці 

ідейних передумов ідеології тоталітарного суспільства, книги, 

загострені у своїй політичній частині проти марксизму, а також проти 

націонал-соціалізму. Однак з самого початку своєї кар'єри Поппер був 

філософом науки. За його власним свідченням, філософія науки 

становила справу його життя. Перша опублікована книга К. Поппера 
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"Logik der Forschung" (Логіка дослідження. Відень, 1934) була книгою 

по філософії науки. Проблеми філософії науки визначили зміст таких 

книг К. Поппера, як "Пропозиції та спростування" (1963), "Об'єктивне 

знання: еволюційний підхід" (1972). Ці ж проблеми в центрі його книги 

"Самость і мозок" (1977), написаній у співавторстві з лауреатом 

Нобелівської премії з фізіології і медицині англійським 

нейрофізіологом Дж. Еклс, і безлічі статей. При цьому найважливішою 

рисою творчості Поппера полягає в тому, що, займаючись філософією 

науки, він не залишав осторонь проблеми суспільного розвитку; з цими 

проблемами його пов'язували теми наукової раціональності і 

критицизму. 

Виходячи з його праць, можна сказати, що філософ вважає, що 

наука не може мати справу з істиною, бо науково-дослідницька 

діяльність зводиться до висування гіпотез про світ, припущень і 

здогадок про нього, побудови імовірнісних теорій, і законів. Такий 

загальний шлях пізнання світу і пристосування наших уявлень про 

нього. Немає універсального механізму, який би міг виявити з 

різноманіття існуючих знань які з них справжні, а які є помилковими. 

Тому завдання філософії полягає в тому, щоб знайти такий 

спосіб, який би дозволив нам наблизитися до істини. У логіко-

методологічній концепції Поппера знаходиться такий механізм у 

вигляді принципу фальсифікації. Філософ вважає, що науковими 

можуть бути тільки ті положення, які спростовуються емпіричними 

даними. Спростовування теорій фактами науки, отже, визнається в 

"логіці наукового відкриття" критерієм науковості цих теорій. 

В основі філософсько-методологічної концепції Поппера лежить 

спостереження про те, що емпіричне твердження і спростування мають 

різну трудомісткість і статус. Припустимо, є теза "Всі помідори 

червоні". Щоб підтвердити це судження потрібно перевірити всі 

помідори, а щоб спростувати досить знайти один помідор іншого 

кольору. 

Отже, вчений може мати критерій неістинності наукової теорії, 

так як критерію істинності немає. Звичайно, кожен вчений прагне до 

істини, проте для того, щоб довести істинність, потрібно перевірити 

безліч фактів, тим самим істина все більше віддаляється від дослідника. 

Отже, замість принципу верифікації Поппер висуває принцип 

фальсифікації наукової теорії. У роботі "Припущення і спростування" 

Поппер сформулював принципи спростування і підтвердження 

наукової теорії 7 тезах: 

1. Можливо знайти емпіричний матеріал для підтвердження

окремих верифікації майже будь-якої наукової теорії. Поппер 
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зауважив, що можна знайти дані, що підтверджують астрологію. 

2. Підтвердження повинні прийматися до уваги тільки в тому

випадку, якщо вони є результатом ризикованих передбачень 

3. Наукова теорія є певного роду забороною, оскільки

спростовує звершення певних явищ. Чим більше явищ забороняє 

теорія, тим краще. 

4. Теорія повинна бути спростовувана. Незаперечність теорії є не

її гідність, але її недолік. 

5. Подолання перевірка теорії є спроба її фальсифікувати, тобто

спростувати. 

6. Емпіричні свідчення (що підкріплюють свідоцтва) не повинні

прийматися в розрахунок, за винятком тих випадків, коли вони є 

результатом справжньої перевірки теорії, тобто безуспішної спроби її 

фальсифікувати. 

7. При виявленні неістинності наукової теорії прихильники цієї

теорії часто винаходять допоміжні гіпотези "ad hoc", які допомагають 

врятувати теорію. Таку процедуру Поппер назвав 

конвенціоналістською стратегією.  

Поппер вважав, що будь-яка наукова теорія повинна мати клас 

потенційних фальсифікаторів, в іншому випадку сама теорія ненаукова. 

Не мають фальсифікаторів тільки релігійні догми. В якості 

потенційного фальсифікатора Поппер вважав можуть виступати 

ризиковані передбачення. 

В основі концепції "логіки відкриття" Поппера лежить ідея, що 

набула форми переконання, про відсутність якої б то не було істини в 

науці і будь-якого критерію її виявлення; сенс наукової діяльності 

зводиться не до пошуку істини, а до виявлення і виявлення помилок і 

помилок. Цією, по суті своїй, світоглядної ідеєю була детермінована і 

відповідна структура [15]: 

а) уявлення про світ, що приймаються в науці як знання про 

нього, не є істинами, бо не існує такого механізму, який би міг 

встановити їх істинність, але існує спосіб виявити їх хибність; 

б) в науці лише ті знання відповідають критеріям науковості, які 

витримують процедуру фальсифікації; 

в) у науково-дослідній діяльності "немає більш раціональної 

процедури, ніж метод проб і помилок - припущень і спростувань". 

Дана структура - це структура осмислена і прийнята на 

світоглядному рівні самим Поппером і реалізована їм у науці. 

В чому ж бачить Поппер зростання наукового знання і прогрес в 

теоріях? Сенс і цінність нової, що змінила стару, теорії він бачить в її 

проблемовирішуючої здатності. Якщо даною теорією вирішується 
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проблеми, відмінні від тих, які вона покликана була вирішити, то, 

безумовно, така теорія визнається прогресивною. "... Найбільш вагомий 

внесок в зростання наукового знання, - пише Поппер, - який може 

зробити теорія, складається з нових проблем, породжуваних нею ..." 

[16]. З цього положення видно, що прогрес науки мислиться як рух до 

вирішення складніших і глибоких за змістом проблем, а зростання 

знання в цьому контексті розуміється як поетапна зміна однієї 

проблеми іншої або послідовність змінюваних один одного теорій, що 

обумовлюють "зрушення проблеми". 

Поппер впевнений, що зростання знання є суттєвим актом 

раціонального процесу наукового дослідження. "Саме спосіб зростання 

робить науку раціональною та емпіричною, - стверджує філософ, - 

тобто той спосіб, за допомогою якого вчені проводять відмінності між 

існуючими теоріями і вибирають кращу з них або (якщо немає 

задовільної теорії) висувають підстави для відкидання всіх існуючих 

теорій, формулюючи ті умови, які повинна виконувати задовільна 

теорія "[17]. 

Поппер вніс великий вклад в філософію науки. Перш за все, він 

набагато розсунув її межі. Логічні позитивісти зводили методологію до 

аналізу структури знання і до його емпіричному виправданню. Поппер 

основною проблемою філософії науки зробив проблему розвитку 

знання - аналіз висунення, формування, перевірки та зміни наукових 

теорій. Перехід від аналізу структури до аналізу розвитку знання 

істотно змінив і збагатив проблематику філософії науки. Ще більш 

важливим є те, що методологічний аналіз розвитку знання зажадав 

звернення до реальних прикладів розвитку науки. Звернення до 

реальної історії швидко показало істотні недоліки методології Поппера, 

проте розвиток філософії науки після краху логічного позитивізму в 

значній мірі було пов'язано з критикою і розробкою його ідей. 
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Сухарева А. С. 

Кафедра екології та природоохоронних технологій 

АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

СУЧАСНОСТІ ТА МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

Кожна наука, окрім філософії, досліджує один або декілька 

аспектів глобальних проблем. Філософія прагне до комплексного, 
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всебічного їх дослідження, націлює людство на їх гуманістичний 

аспект, встановлює їх концептуальний зв’язок з людською діяльністю 

та загальними тенденціями розвитку [1]. 

Об’єктом в роботі є глобальні проблеми людства. 

Предметом є аналіз глобальних проблем та шляхи їх вирішення. 

Існує дуже багато класифікацій глобальних проблем сучасності. 

Традиційною є класифікація, запропонована польським 

політологом Артуром Воднаром, який виділяє [3]: 

1) ядерну загрозу знищення цивілізації; 2) проблему вичерпання

природних ресурсів, зокрема енергетичних; 3) екологічні проблеми; 4) 

продовольчу проблему, тобто проблему забезпечення продовольством 

населення Землі, яке постійно зростає; 5) демографічну проблему, тобто 

проблему відтворення та міграції населення, формування його 

освітнього потенціалу, працевлаштування; 6) проблему охорони 

здоров’я; 7) проблему використання космосу в мирних цілях.  

Також всі глобальні проблеми можна поділити на три великі 

групи [2]. 

У першу групу входять проблеми, пов’язані з відносинами між 

державами або групами держав, «Сходом» і «Заходом», «Північчю» і 

«Півднем» (інтерсоціальні). У другу групу віднесені проблеми, що 

виникли в системі «людина-суспільство» (антропосоціальні). Третя 

група це проблеми, що виникають при взаємодії суспільства і природи 

[2]. 

Не менш гострі дискусії точаться щодо причин породження 

глобальних проблем. Деякі Західні мислителі, громадські й політичні 

діячі вважають, що основна причина їх виникнення пов’язана з кризою 

людини та її духовності тобто («коріння глобальної кризи у людині»). 

Втрата «людських якостей», прагнення до наживи, багатства і почестей 

за будь-яку ціну руйнують моральність, високу духовність, культуру 

поведінки, гуманність, почуття обов’язку та «розв’язування рук» «до 

вседозволеності». Людина дійшла до межі, стала сама собі ворогом і 

готова знищити себе [1]. 

Ряд вчених, екологів, філософів пов’язують виникнення 

глобальних проблем з науково-технічною революцією [1]. 

Значна частина вчених вважає, що глобальні проблеми – 

закономірний результат розвитку нашої цивілізації. І в даному випадку 

прогрес людства несе у собі побічні продукти регресу, породжує нові 

глобальні проблеми [1]. 

Корнієнко В. О. вважає, що кожна з глобальних проблем 

породжена комплексом специфічних причин, що зумовлені 

особливістю розвитку продуктивних сил, географічного середовища, 
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рівня прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, а також 

суспільною формою, політичними, юридичними, ідеологічними та 

іншими сферами відносин. Глобальні проблеми мають подвійний, 

соціоприродний характер, вони водночас і природні, і соціальні [4]. 

За Ф. Фукуямою, завершення історії тлумачиться як кінець 

традиційного історичного процесу, на зміну якому йде новий, опертий 

на зовсім інші принципи й реалії. 

Нині починають домінувати передбачення буквального «кінця 

історії» як «кінця світу» в екологічному та антропологічному сенсі, що 

ініціюються нестабільною і тривожною міжнародною ситуацією, 

всесвітньою екологічною кризою й передчуттями катастрофічних 

наслідків безоглядного і непродуманого розвитку науки та техніки і в 

останній час безпрецедентними успіхами наук медико-біологічного 

комплексу. Дж. Нейсбіт вважає, що наше суспільство (він має на увазі, 

перш за все, США) перетворюється в Зону Отруєну Технологіями [5]. 

Осмислюючи ситуацію, що склалася у сучасному світі, аналітики 

розвідувальних служб США прогнозують такі варіанти майбутнього: 

«Американський світ» – якщо США, як і раніше, будуть 

формувати світовий порядок; 

«Новий халіфат» – якщо буде домінувати ісламський світ; 

«Світ Давоса» – якщо Індія та Китай стануть більш впливовими, 

ніж США та Євросоюз [5]. 

Глобальні проблеми неможливо вирішити швидко на рівні 

окремих країн. Серед шляхів розв’язання цих проблем доцільними є 

розробка усіма країнами світу сукупності конкретних заходів 

дотримання екологічних стандартів [6]. 

По-перше, аналіз цих проблем приводить до розроблення нових 

методі, шляхів та засобів їх вирішення, що недотримання їх призведе до 

загибелі людства і всього живого. 

По-друге, ефективне вирішення глоб. проблем вимагає наукової 

філософської методології, формування планетарного мислення. Члени 

Римського клубу засвідчили, що одними лише природничо-науковими, 

економічними чи технологічними засобами цих проблем не вирішити. 

Потрібен комплексний підхід, використання методів, засобів, 

принципів різних наук, в тому числі й філософських. Діалектична 

методологія має бути покладена в основу формування планетарного 

мислення. 

По-третє, глобальні проблеми можливо вирішити лише на основі 

міжнародного співробітництва й кооперації та принципів мирного 

співіснування. 
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В-четвертих, вирішення глобальних проблем немислимо й 

неможливо без розвитку науки, науково-технічного прогресу. 

В-п’ятих, вирішення глобальних проблем лежить у площині 

радикальної перебудови сучасного світу, утвердження якісно нових 

ціннісних орієнтацій, спрямованих на глибоку демократизацію й 

гуманізацію суспільних відносин, створення загально планетарної 

парадигми розвитку, мислення й культури людства. 

У-шостих, вирішення глобальних проблем вимагає наукового 

прогнозування та наукового моделювання, моніторингу розвитку 

глобальних ситуацій. 

Останнє полягає в тому, що всі ці заходи, прийоми, методи, 

наукові теорії вирішення глобальних проблем, прогнозування й 

моделювання ситуацій та сценаріїв можливого розвитку і таке інше без 

зусиль людей є ніщо. 

Список використаної літератури: 

1. Філософія: підручник / С. П. Щерба, О. А. Заглада. – [5-

е вид.] - К.: Кондор, 2011. – 548 с. 

2. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / 

Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ 

технічних вузів, 2007 

3. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша. – К.: 

Знання, 2008. – 384 с. – (Вища освіта XXI століття). 

4. Корнієнко В. О. Основні політико-ідеологічні 

доктрини та глобальні проблеми сучасності / В. О. Корнієнко, Г. Я. 

Буртяк. – 2003. 

5. Кисельов М.М., Гардашук Т.В., Зарубицький K.Є. та ін.  

Екологічні виміри глобалізаціі: Моноrрафія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 

2006. – 260 с. 

6. Программа действий: Повестка дня на XXI веки другие 

документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении / 

сост. М. Китинг. – Женева : Центр за наше общ. будущее, 1993. – 70 c. 

46



Трибулькевич В. В. 

Кафедра електрообладнання суден та 

інформаційної безпеки 

ФІЛОСОСЬКІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

Зростаюча роль інформації в житті суспільства стала предметом 

наукового осмислення. Були висунуті різні теорії, що пояснюють її 

роль, місце і значення в житті суспільства, найбільш популярними з 

яких є теорії постіндустріального та інформаційного суспільства. 

В наші дні будь-яка діяльність людини пов'язана з комп'ютерами та 

раз-особистої електронної технікою. Штучний Інтелект (ШІ) – так 

називаються розроблюємі для вирішення різноманітних задач всілякі 

програми, що імітують людське мислення. Проблема свідомості в усі віки 

привертала увагу філософів, бо вона розглядає одну з найбільш значущих і 

специфічних сторін людської життєдіяльності. В історії філософії існують 

різні,  точки зору, що пояснюють сутність свідомості, його походження і 

роль в суспільстві. У сучасній вітчизняній філософії взяла гору є розуміння 

свідомості як ідеальної форми діяльності, спрямованої на відображення і 

перетворення дійсності. Виникнення свідомості – результату тривалого 

соціального розвитку – тісно пов'язане з формуванням високоорганізованої 

матерії – мозку, функціонально здійснює вищу форму відображення 

дійсності, що є органом людської думки. 

Інтегральний підхід до розуміння мислення передбачає невід'ємною 

частиною опису інтелекту опис середовища його функціонування. Сучасні 

підходи, що застосовуються до моделювання ШІ, все частіше впираються в 

таку необхідність, але намагаються вирішити проблему в рамках звичної 

парадигми, адже в разі невдачі доведеться розпрощатися з мрією про 

універсальний і самодостатньому інтелекті, незалежному від свого 

матеріального носія.  

Поверхневий погляд на проблему штучного інтелекту дозволяє 

виділити кілька її основних аспектів: 

• необхідність декларування таких схем роботи комп'ютерної

техніки, які достовірно виробляли б враження розумної 

цілеспрямованої діяльності; 

• створення на основі теорії інформації таких комп'ютерних

програм, щоб їх функціонування можна було кваліфікувати як розумне; 

• відновлення на базі комп'ютерних програм інтелектуальних

процедур оперування знаннями, знаками і символами. 
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Отже, на сучасному етапі розвитку людства існує досить 

обґрунтоване переконання, що основна мета появи штучного інтелекту 

– це відтворення метапроцедур створення людським розумом

оригінальних програм власної творчої діяльності. 

Розглянемо штучний інтелект як проблему з точки зору 

філософії. Будь-яка проблема є віддзеркаленням якийсь об'єктивно 

існуючої неузгодженості між сторонами або явищами дійсності, 

атрибут людського буття і діяльності, який проявляється як утруднення 

в її продовженні, що вимагає осмислення, рефлексії. Філософська 

проблематика виникає не тільки власне в філософії як особливої форми 

професійної діяльності. Багато в чому на зміну філософської 

проблематики впливають потреби соціальної практики. Штучний 

інтелект є наслідком розвитку засобів людської діяльності. Більш того, 

комп'ютерні технології є нова, бурхливо розвивається форма діяльності. 

Поява кіберпростору змінило ставлення людини до дійсності, 

проявивши «майстерно створену штучну реальність». Людина 

зіткнувся з новою об'єктної сферою, раніше ніколи не освоюються. 

Кіберпростір має подобою «вільної волі», здатне до зміни (спонтанного 

або осмисленого) критеріїв управління і самоврядування, має 

змінюються в часі мети його власного існування. Схожість з людським 

розумом як основна мета існування штучного інтелекту була імпульсом 

для появи цілого ряду філософських дискусій в контексті проблеми 

свідомості. Здавалося б, філософські підстави проблеми штучного 

інтелекту на цьому вичерпали себе. 

Всі філософські питання кібернетики можна розділити на дві 

групи. Першу групу становить проблематика, пов'язана з розкриттям 

змісту основних категорій кібернетики (управління, інформація та ін.), 

розумінням її предмета, з аналізом перспектив її розвитку, з характером 

її специфічних особливостей і з її стосунками з іншими науками. 

До другої групи належать проблеми, пов'язані із з'ясуванням 

філософського сенсу основних результатів кібернетики, з аналізом 

специфіки застосування категорій діалектики в області кібернетики, з 

розглядом загальних методологічних висновків з кібернетики, що мають 

значення для пізнавального процесу в цілому, з дослідженням тих 

суспільних наслідків, до яких призводить впровадження досягнень 

кібернетики в виробничий процес. 

У сучасних умовах різко позначається необхідність переходу з 

науково-технократичного типу раціональності на історично новий тип 

раціональності людської діяльності. Одним із шляхів такого переходу 

має стати посилення світоглядної (філософської) компоненти цієї 

діяльності. Цей процес не може обійти стороною і сферу проривних 
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технологій. Філософське осмислення штучного інтелекту проявляє 

кілька її найважливіших аспектів: онтологічний, гносеологічний, 

соціально-антропологічний і етичний.  

Найбільш важливим аспектом застосування філософського 

осмислення проблеми штучного інтелекту є етичний аспект. В наш час 

з особливої важливості набуває необхідність вироблення моральних 

установок для цілого класу штучних систем.  

ШІ викликає особливу форму буття людини в культурі, знаходячи 

монополію на реалізацію інтегруючої соціальної функції, тривалий час 

належить іншим інститутам. ШІ як глобальна інформаційна мережа 

постає як надособистнісна система, певним чином впливає на відчуття 

людиною загальності, а, також відіграє суттєву роль в автономізації 

людської діяльності. 

Особливість ситуації, в якій опинилася сучасна людина, полягає 

в тому, що духовна криза, що виражається, в першу чергу, в розмитості 

ціннісних орієнтирів, поглиблюється на тлі поліпшення умов життя 

людей. Причиною цього поліпшення є технізація всіх сторін 

суспільного життя, яка призводить разом з тим до різноманітних форм 

відчуження та деморалізації суспільства, до лавиноподібного зростання 

потреб, які витісняють високі цілі і заміщають справжні смисли. 

Розвиток ШІ здатне багато змінити в найістотніших проявах людини, 

таких як віра, вибір цінності і воля до сенсу, що викликає необхідність 

вироблення особливого ставлення до ШІ, призначеного для реалізації 

такого роду функцій. 

Дана проблема розбурхує уми людства ще з часів Карела Чапека, 

який вперше вжив термін «робот». Велику лепту в обговорення даної 

проблеми внесли і інші письменники-фантасти. 

На жаль, можна припустити й інші аспекти проблеми, які 

потребують обговорення вже зараз. Їх принаймні дві. 

Перше – шкода людині від впровадження штучного розуму в 

творчість. Не виключено, що прийде час, і штучний розум зможе не 

тільки конструювати машини, але писати вірші і музику, відкривати 

нові закони природи. Це спричинить за собою ослаблення стимулу 

творчості у людей. 

Друга проблема полягає в перетворенні штучного розуму, що діє 

за програмами людини, в особистість, що має власні інтереси. Як вже 

говорилося – не можна виконати розум без будь-яких почуттів, так як 

вони відображають ступінь ефективності в реалізації поставлених 

цілей. Мінімальні почуття – добро і зло, приємне і неприємне. Цього 

вже достатньо, щоб при наявності самоорганізації, тобто здатності до 

створення нових моделей, з'явилися нові, похідні почуття і нові, власні 
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цілі діяльності. Особистість тим і відрізняється від автомата, що має 

власні інтереси – потреби, цілі, оцінки. Штучний розум неминуче 

перетвориться в особистість, як тільки у нього буде відтворена 

самоорганізація. 

Контроль над складним штучним розумом здійснити важко. 

Звичайно, можна видавати на вихід всі його думки, але прочитати їх 

практично не вдасться через складність і, головне, достаток. Внутрішні 

процеси в системах «машинного» регулювання будуть недоступні 

контролю, коли мова йде про такі складні програми, як управління 

суспільством. Ще одне питання: розмноження машин. Можна не 

сумніватися, що з часом люди оволодіють біосинтезом і зможуть 

відтворити біологічні системи в їх природному вигляді. Але це вже інша 

проблема. Напевно, розвиток штучного розуму піде цим шляхом. 

Людина має в своєму розпорядженні більше можливостей для 

створення нових складних систем і навряд чи буде намагатися 

повторити природу, тим більше що вона недосконала. Цілком мислима 

така фабрика штучних організмів – від примітивних роботів до 

найскладніших інтелектів, яка зможе обійтися без допомоги людей. 

Вона не тільки забезпечить серійне виробництво але і необмежену 

«мінливість», конструювання все нових видів з новими якостями. 

Розум знаходиться на магістральний дорозі розвитку світу, яке 

можна затримати але не зупинити. Отже, питання тільки в регулюванні 

прогресу і в пошуку нових шляхів вирішення проблеми людини в 

майбутньому світі. 

Таким чином, проблема створення штучного інтелекту викликає 

значний інтерес не тільки своєю практичною значущістю, але і 

широкими можливостями для моделювання природних 

інтелектуальних процесів. На сьогоднішній день частково вдається 

побудувати в машинах моделі протікання фізичних процесів і 

реалізувати правила формальної логіки. Однак для успішної побудови 

штучного інтелекту необхідно вивчення способів адаптації природного 

інтелекту в умовах сильно надлишкової інформації. Крім того, 

необхідно розуміти, що природний інтелект не обмежується 

когнітивними функціями, а включає також емоції, саморефлексію, волю 

і інші людські якості. Реалізація їх в штучному інтелекті, крім технічних 

труднощів, включає цілий комплекс морально-етичних, моральних 

проблем, які необхідно буде вирішувати. 
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Тубальцева С. А. 

Кафедра економіки та організації виробництва 

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ 

ТЕХНОГЕННОГО СУСПІЛЬСТВА 

«Світ рухається стрімко і наближається до кінця», - такі слова 

вимовив архієпископ Вульфстан під час проповіді в Йорку 1014 р. 

Подібні висловлювання нерідко можна почути і сьогодні. Існує чимало 

об'єктивних підстав вважати, що ми переживаємо важливий з 

історичної точки зору перехідний період. Більш того, зміни не 

обмежуються якимось одним регіоном земної кулі, вони відбуваються 

майже повсюдно [1].  

Останні три століття наша епоха розвивалася під впливом науки, 

технологій та інтелектуального раціоналізму, що виникли в Європі ХVII 

і ХVІІІ ст. Західну індустріальну культуру сформували ідеї 

Просвітництва, що відображено в творах мислителів, які виступали 

проти впливу релігії і догм і прагнули замінити їх більш розумним 

підходом до реального життя. 

Філософи-просвітителі виходили з простого, але дуже 

переконливого принципу. Чим більше ми здатні пояснити світ і самих 

себе з раціональних позицій, вважали вони, тим більше зможемо 

управляти історією в наших власних цілях. Впевненість у силі 

людського розуму, в його безмежних можливостях, у прогресі наук, що 

створює умови для економічного і соціального добробуту, – ось пафос 

епохи Просвітництва. Виникнувши на початку 17 ст. В Англії ( Бекон, 

Рене Декарт,   Томас Гоббс)   просвітницька ідеологія одержує широке 

поширення у Франції ХVІІІ ст. в перші десятиліття ХІХ ст., 

антіфеодалістична ідеологія Просвітництва розвивається в Північній 

Америці (Б. Франклін, Т.Купер; Т. Пейн;), Німеччині (Кант, Лессінг),  

Росії (Радищев О.М .; Козельський Я.П.). (6,540). 

Період розвитку нової ідеології  має  три стадії: 

передіндустріальну (ХVІІІ ст. ХІХ ст.); індустріальну (ХХ ст.); 

постіндустріальну (ХХІ ст.). 

В індустріальній стадії виникає тип розвитку, заснований на 

прискореній зміні природного середовища, предметного світу, в якому 

живе людина. Зміна цього світу призводить до активних трансформацій 

соціальних зв'язків людей. У техногенної цивілізації науково-технічний 

прогрес постійно змінює типи спілкування, форми комунікації людей, 

типи особистості і спосіб життя. 
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Коли техногенна цивілізація досягла постіндустріальної стадії, то 

темп соціальних змін став зростати з величезною швидкістю. Можна 

сказати так, що екстенсивний розвиток історії тут замінюється 

інтенсивним; просторове існування - часовим. Резерви зростання 

черпаються вже не за рахунок розширення культурних зон, а за рахунок 

перебудови самих підстав колишніх способів життєдіяльності та 

формування принципово нових можливостей. Найголовніша і дійсно 

епохальна, всесвітньо-історична зміна, яка пов'язана з переходом від 

традиційного суспільства до техногенної цивілізації, полягає у 

виникненні нової системи цінностей [1]. 

Цінності техногенної культури задають принципово інший 

вектор людської активності. Людина розуміється як активна істота, що 

знаходиться в діяльністному ставленні до світу і її енергія повинна була  

спрямована назовні, на перетворення і переробку зовнішнього світу. 

Ідея перебудови всіх сфер існування та підпорядкування людиною 

природи була домінантою в культурі передіндустріального та 

індустріального періоду розвитку техногенного суспільства. 

Перетворююча діяльність розглядається тут як головне 

призначення людини. Причому діяльно активний ідеал відносин 

людини до природи поширюється і на сферу соціальних відносин, що 

розглядаються в якості особливих соціальних об'єктів, які вона може і 

повина цілеспрямовано перетворювати. З цим пов'язаний культ 

боротьби, революцій як локомотивів історії. Варто відзначити, що 

марксистська концепція класової боротьби, соціальних революцій і 

диктатури як способу вирішення соціальних проблем виникла в 

контексті цінностей техногенної культури. 

З розумінням діяльності тісно пов'язаний другий аспект 

ціннісних та світоглядних орієнтацій, який характерний для культури 

техногенного світу, - розуміння природи як упорядкованого, 

закономірно влаштованого поля, в якому розумна істота, що пізнає 

закони природи, здатна здійснити свою владу над зовнішніми 

процесами і об'єктами, поставити їх під свій контроль. 

В якості третього найважливішого компонента в системі 

ціннісних пріоритетів техногенної цивілізації можна виділити ідеал 

автономії особистості. Людина стає суверенною особистістю саме 

завдяки тому, що вона жорстко не прив'язана до тієї чи іншої конкретної 

соціальної структури, не зрощена з нею, а може і здатна гнучко 

будувати свої відносини з іншими людьми, занурюючись в різні 

соціальні спільності, а часто в різні культурні традиції . 

В якості четвертого найважливішого компонента культурної 

матриці техногенних товариств слід зазначити особливе розуміння 

52



влади і панування над природними і соціальними обставинами. Пафос 

перетворення світу породжував особливе ставлення до ідей панування 

сили і влади. 

П'ятої важливою складовою в цікавій для нас системі цінностей 

техногенної цивілізації є особлива цінність наукової раціональності, 

науково-технічного погляду на світ, бо науково-технічне ставлення до 

світу є базисним для його перетворення. Воно створює упевненість в 

тому, що людина здатна, контролюючи зовнішні обставини, 

раціонально-науково освоїти природу, а потім облаштувати і саме 

соціальне життя. . Цінність наукової раціональності і її активний вплив 

на інші сфери культури стає характерною ознакою життя техногенних 

товариств. 

Постіндустріальне суспільство  характеризується збільшенням 

сфери послуг, домінуванням класів професійних і технічних 

працівників, де центральне місце займає теоретичне знання, 

доступність інформації, а також високо розвинені  інтелектуальні 

технології. 

Нові акценти розвитку технократичного суспільства потребують 

вирішення проблеми, як людині не перетворитися в жертву технічної 

потужності, не втратити духовне багатство і різнобічність мислення, 

зберегти унікальні людські форми, глибинні риси своєї сутності. 

Перетворення світу в єдиний комунікативний простір на етапі 

формування постіндустріальної цивілізації  знову поставило  питання 

про моральні норми, духовні цінності,  соціокультурні орієнтири, на які 

спиралися попередні покоління [2]. Для продовження свого буття 

людству необхідно здійснити радикальний поворот до нових форм 

цивілізаційного прогресу з новою системою цінностей  гармонії с 

навколишним середовищем  і розв’язанням усіх сучасних протирічь. 
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Урсолов О. І. 

кафедра теорії та проектування суден 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК 

СУЧАСНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 На даний час не можна назвати область людської діяльності, в 

якій не використовувалися б методи моделювання. Математика впливає 

на розвиток різних галузей людської діяльності. Більш точний 

математичний опис процесів і явищ, викликаний потребами сучасної 

науки, приводить до появи складних систем диференціальних, 

інтегральних, трансцендентних рівнянь і нерівностей, які не вдається 

вирішити аналітичними методами. Для вирішення таких завдань 

доводиться вдаватися до обчислювальних алгоритмів. 

В даний час прикладна математика і ЕОМ є одним з 

визначальних факторів науково-технічного прогресу. ЕОМ забезпечує 

інтенсивний процес математизації не тільки природних і технічних, а 

також суспільних і гуманітарних наук. Математичне моделювання 

отримує широке застосування в хімії, біології, медицині, психології, 

лінгвістиці, криміналістиці і цей список можна продовжувати і 

продовжувати. 

У рефераті розглянуто філософські аспекти математичного 

моделювання як сучасного методу наукового пізнання навколишнього 

світу.  

У першій частині розглянуті загальні питання математичного 

моделювання. Моделюванням називається заміщення об'єкта іншим 

об’єктом-моделлю з метою отримання інформації про найважливіші 

властивості першого за допомогою проведення експериментів з другим. 

По відношенню моделі дослідник є, по суті справи, 

експериментатором, тільки в даному випадку експеримент проводиться 

не з реальним об'єктом, а з його моделлю. Треба мати на увазі, що будь-

який експеримент може мати суттєве значення у конкретній галузі 

науки тільки при спеціальній його обробці та узагальненні. 

Обчислювальний експеримент передбачає перехід від вивчення 

реального об'єкта до вивчення його математичної моделі. Такою 

моделлю, як правило, є одне або кілька математичних рівнянь, яке є 

символьним формалізованим відображенням властивостей об’єкту. 

Таким чином, математичне моделювання є одночасно і теоретичним і 

емпіричним методом дослідження в тій чи іншій мірі.  
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До основних переваг обчислювального експерименту порівняно 

з фізичним можна віднести: 

– значну економія матеріалів та людської праці;

– можливість дослідження кожного чинника окремо;

– отримання інформації, недоступної у фізичному експерименті;

– можливість дослідження процесів, що неможливо реалізувати

на практиці. 

До недоліків можна віднести: 

– математичну складність деяких моделей;

– можливість помилок, пов’язаних із людським фактором.

Обчислювальний експеримент включає в себе наступні основні 

етапи: 

– фізичний опис процесу, тобто з'ясування вагомих

закономірностей у об’єкті; 

– розробка математичної моделі;

– вибір або розробка алгоритму вирішення рівнянь;

– написання програми, або імплементація;

– проведення розрахунків;

– та аналіз результатів.

Після аналізу результатів перших розрахунків рідко виходить 

отримати остаточні результати дослідження. По-перше, дослідник може 

припустити помилки у програмі. У цьому випадку можливі дві ситуації: 

програма зовсім не виконується, вказавши на помилку або програма 

виконається, але результати розрахунків будуть неправильні. Останній 

випадок більш небезпечний, бо дослідник не помітивши помилки може 

використати недостовірні результати. Для того щоб цього уникнути, 

необхідно обов’язково проводити тестові розрахунки на задачах, для 

яких є експериментальні дані чи перевірене науковим співтовариством 

теоретичне рішення. Процес виправлення помилок у програмі 

називають відлагодженням. 

По-друге, може виникнути ситуація, при якій математична 

модель не може бути вирішена обраними обчислювальними 

математичними методами. У цих випадках необхідно використовувати 

більш потужні алгоритми. 

По-третє, Велика різниця результатів розрахунків та 

експериментальних даних може бути викликана суттєвістю тих 

факторів об’єкту, якими було знехтувано у моделі. Таким чином, для 

адекватного моделювання необхідно включити урахування цих 

факторів у розрахунках, тобто відредагувати саму модель.  

55



Тільки після того як модель налаштовано і вона більш-менш 

відповідає експериментальним даним, її можна використовувати для 

дослідження параметрів об’єкта та їх оптимізації. 

Існують різноманітні класифікації математичних моделей. 

Виділяють лінійні та нелінійні моделі, стаціонарні та динамічні моделі, 

що описуються алгебраїчними, інтегральними і диференціальними 

рівняннями, рівняннями в частинних похідних. Можна виділяти класи 

детермінованих моделей, вся інформація в яких є повністю визначеною 

і стохастичних моделей, тобто залежних від випадкових величин та 

функцій. Так само математичні моделі розрізняють щодо застосування 

до різних галузей науки. 

У другій частині реферату зроблено історичний огляд розвитку 

математичного моделювання та сучасного етапу розвитку, який 

характеризується синергетичним поглядом на науку.  

Зараз можна говорити про три "покоління" парадигм 

математичних моделей. На перших етапах найчастіше йдеться про 

математичні записи окремих спостережень над реальними об'єктами. 

Для них характерна простота описів, типова лінійність рівнянь і мала 

розмірність – одна або дві змінних.  

На другому етапі, з'являються моделі, що описують об'єкт "у всій 

його повноті" – в них об'єкт представлений у вигляді "системи" – модель 

відображає його структуру і закони, за якими він функціонує. Робочим 

інструментом на цьому етапі стає обчислювальний експеримент.  

В даний час відбувається перехід до третього покоління 

математичних моделей - моделей віртуального світу. Віртуальне 

моделювання можна визначити як відтворення тривимірного світу 

комп'ютерними засобами.  

Повчальний приклад недооцінки моделювання - загибель 

англійської броненосця "Кептен" в 1870 році. Консультант інженер Рід 

побудував математичну модель остійності корабля і показав, що через 

низькі борта та посилене вітрильне оснащення, навіть при незначному 

вітрі і хвилюванні йому загрожує перекидання. Але лорди 

Адміралтейства наполягли на будівництві корабля. На першому ж 

вченні після спуску на воду налетів шквал, що перевернув броненосець. 

Загинули 523 моряка. Цього могло не бути, якщо результатами 

моделювання не було б знехтувано. 

У третій частині реферату розглядається застосування 

математичного моделювання в різних галузях людського знання і 

діяльності, таких як кібернетика, економіка, історія та суднобудування. 

Математичне моделювання широко використовується у 

суднобудуванні на всіх етапах життєвого циклу судна – від вибору 
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основних елементів до експлуатації та утилізації. Судно представляє 

собою складний плавучій інженерний об’єкт з великою кількістю 

властивостей, обладнання, систем і механізмів. Для вирішення 

конкретних задач буває достатнім будувати не загальну детальну 

модель судна, а тільки набагато спрощену, що відтворює суттєві 

властивості саме для цієї задачі, отже судно і модель не є тотожними. 

Тим не менш, передові конструкторські бюро та суднобудівні заводи 

все частіше використовують PLM-системи (product lifecycle 

management), які найбільш повно моделюють судно впродовж усього 

його життєвого циклу.  
Останнім часом обчислювальної методи гідродинаміки та 

будівельної механіки корабля досягли такого розвитку, що можуть 

давати точність результатів, що порівнянна з фізичним експериментом. 

Сучасні програмні комплекси дозволяють проводити віртуальні 

експерименти для визначення характеристик математичних моделей 

судна, необхідних для оптимізації проекту з точки зору ефективності та 

перевірки показників безпеки.  
Використання таких методів дозволяє водночас економити 

кошти на дослідженні нових форм корпусів та обладнання, а з іншого 

боку отримувати додаткову інформацію для покращення проектів.  

Можна сміливо казати, що у наш час просто неможливо уявити 

проектування суден та розвиток суднобудівної науки, як і будь якої 

іншої технічної галузі, без використання методів математичного 

моделювання. 

Висновки 

Можливість постановки обчислювального експерименту на ЕОМ 

істотно прискорила процес математизації науки і техніки. Розширилось 

коло професій, для яких математична грамотність стає необхідною. 

Завдяки можливості оперативного дослідження процесів, важкодоступ-
них і недоступних для реального експериментування, математичне 

моделювання все більше та більше знаходить своє застосування в об-
ластях, здавалося б, далеких від математики і природничих наук, таких як 

соціологія, історія, кібернетика, хімія, біологія, медицина та криміналістика. 

Математичне моделювання має виключну роль у науково-

технічному і соціально-економічному прогресі як методологія розв'я-
зання найважливіших проблем, розробки наукоємних технологій і виробів. 

Цілком очевидно, що виходячи з темпів розвитку і застосування 

математичного моделювання можна з великою долею впевненості 

говорити про його актуальність. Очікувано, що розвиток і застосування 
математичного моделювання, як методу наукових досліджень, буде 

продовжуватись у різних областях науки. 
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