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УДК 1:[504:001.18] 

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПІЗНАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

Арчибісова Д.С., аспірант кафедри менеджменту, ФЕМ 

Патлайчук О. В.,канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Численні техногенні явища, катастрофічне забруднення навколишнього 

середовища, економічні глобальні кризи, досі існуючий голод і нестаток води в 

деяких країнах говорять про недосконалість нашого світу і руйнівну діяльність 

людини. Ми настільки неекономно витрачаємо матеріальні, економічні, 

природні, водні, трудові ресурси, що в майбутньому від тваринного та 

рослинного світу нічого не залишиться.  

Останніми роками термін «екологія» вживається дуже часто і 

використовується як представниками природничих, так і соціогуманітарних 

наук. І, нарешті, науковцями, політиками, представниками громадських спілок, 

письменниками, публіцистами. Складається суперечливе враження: з одного 

боку, увага до екології зростає, а з іншого – здається, що предмет «екологічних 

розмов» вже є вичерпаним, оскільки відомо, що сучасний екологічний стан є 

кризовим, людство прагне вийти з кризи, і такий вихід є проблематичним. 

Приблизно з 60-х років ХХ століття людство почало активно просуватися 

шляхом усвідомлення суттєвого зв’язку можливості свого майбуття і стану 

природного довкілля. За декілька десятиліть відбулись суттєві зміни на рівні 

масової свідомості: від розуміння загрози екологічної катастрофи обмеженим 

колом західної науково-теоретичної, ділової і політичної еліти до 

«всезагальної» інформованості населення про планетарну екологічну кризу – 

про неї сьогодні, так би мовити, і дитині відомо. І що, мабуть, головне, – 
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екологічна проблема усвідомлена не лише на рівні наукового пізнання, а й на 

державно-політичному рівні як «проблема № 1» виживання людства. 

Очевидність зв’язку глобальної екологічної кризи зі зростаючим 

техногенним тиском людини на природу по-новому висвітлило проблему місця 

людини в природному світі. Питання, якими мають бути засади людської 

діяльності, щоб не впливати деструктивним, руйнуючим чином на довкілля, 

постало вже не перед природничою наукою, якою була класична екологія, а 

перед філософією. Ідеї розширення сфери людської моральності до включення 

в неї природи і потреба формування нового – екологічно орієнтованого – 

світогляду зараз оцінюються дослідниками як умови руху людства до нової 

цивілізаційної парадигми. 

В філософському осмисленні деструктивного впливу людини на культуру 

і природу наука, техніка і технологія розглядаються як чинники занепаду як 

культури, так і природи. О. Шпенглер був впевнений в тому, що беручи на себе 

роль творця, спираючись на техніку, людство стає силою, що руйнує культуру, 

духовність, людське в самій людині [1].  

Техногенна цивілізація визначила таку форму раціональності, яка і 

спричинила кризовий екологічний стан. Як підкреслює В. Стьопін, в 

техногенній цивілізації формується специфічна система цінностей, відповідно 

до якої виникає особливе розуміння влади і сили. Влада розуміється не лише як 

влада людини над людиною, але й як влада над об’єктами природи і 

соціальними явищами. Саме таку владу забезпечує людині наука [2]. Таким 

чином, відповідно до засад техногенної цивілізації формується ставлення до 

світу як існуючого для людини, а до природи - як до того, чим людина має 

оволодіти, підкорити. 

Не дивно, що останніми роками досить чутно лунають голоси 

дослідників, які вважають, що в ХХ ст. виявилися межі техногенної цивілізації і 

що наука є джерелом багатьох глобальних проблем, в тому числі і екологічної. 

В. Гьосле глибинною причиною екологічної кризи вважає дисбаланс між 
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різними формами людської раціональності. На його погляд, деякі форми 

раціональності, особливо технічна раціональність, розвиваються досить 

швидко, тоді як інші, які традиційно називають мудрістю, регресують. 

Невідповідність між цільовою і ціннісною формою раціональності, між владою 

і мудрістю і є, на думку дослідника, причиною екологічної кризи [3]. 

Ось чому в сучасній філософії науки відображається орієнтація на 

природу і людину у дослідженнях нового типу наукової раціональності; вона не 

спричиняє кризового стану культури. В. Стьопін впевнений, що наука збереже 

свій пріоритетний статус. Але тип наукової раціональності зміниться. 

Збережеться основна орієнтація науки – на пошук істини і зростання наукового 

знання. Але характер об’єктів, що їх створює наука, приведе до зміни її картини 

світу, методологічних настанов, філософсько-світоглядних засад – їхнє поле 

розшириться. Новий тип раціональності зараз узгоджується в науці і 

технологічній діяльності зі складними системами, що розвиваються і є 

людиновимірними. Він проявляє себе через такі суттєві риси. По-перше, на 

відміну від новоєвропейської науки, сучасна наука розглядає природу як 

цілісний організм, в який включено і людину, а біосферу – як глобальну 

екосистему. По-друге, вивчення системних об’єктів, що розвиваються і є 

людиновимірними, потребує нових стратегій діяльності. Так, синергетичні 

підходи доводять, що суттєву роль в таких системах відіграють несилові 

впливи, а теорія біфуркації передбачає можливість декількох сценаріїв 

поведінки системи. По-третє, суттєву роль починають відігравати моральні 

засади. В діяльності зі складними системами орієнтирами є не лише знання, а й 

моральні принципи, що є заборонами на небезпечні для людини і природи дії 

[2]. 

Сучасний стан екології як науки за параметрами, які означені 

дослідниками, може кваліфікуватися як становлення постнекласичної науки. 

М. Кисельов зазначає, що дослідження екологічних систем, які є 

нерівноважними, складнодинамічними, комплексними, зі складним 
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переплетінням соціально-політичних, економічних, технологічних та 

природних виявів, потребує орієнтації на статистичність, нелінійність, 

поліваріантність, полісемантичність, плюральність. Отже, об’єктивізм, 

однозначність, аналітичність, жорстке кваліфікування, що є вимогами 

класичного природознавства, втрачають свою вагомість [4].  

В ХХІ столітті з’являються все нові форми ведення господарства. Одним 

із таких є пермакультура, адже її принципи фокусуються на розумному 

проектуванні маломасштабних інтенсивних систем, які є ефективними відносно 

витраченої праці і використовують, наприклад, біологічні ресурси замість 

викопного палива або штучне розведення біоорганізмів замість знищення, 

вирощування сільськогосподарських культур замість збирання і т. д. 

Філософія пермакультури – це співпраця з Природою, а не боротьба з 

нею. Це філософія, яка має на увазі тривале і вдумливе спостереження, а не 

тривалу і малоефективну фізичну працю. Це філософія, яка має на увазі 

необхідність прийняти до уваги усі функції, властиві рослинам і тваринам, 

вивчити їхнє життя і спробувати його відтворити у штучних умовах. 

«Пермакультура» (від англ. «рermaculture» – «permanent agriculture» – 

«перманентне сільське господарство») – це система проектування умов для 

життєзабезпечуючого середовища організмів [5]. 

Незважаючи на це, вплив сільськогосподарського виробництва на 

навколишнє природне середовище і на саму людину не є предметом рефлексії 

сучасної філософії. Для того, щоб змінити існуючий стан речей, необхідний 

філософський аналіз ситуації, що склалася. Важливість філософського аналізу 

феномену сучасного аграрного виробництва зумовлена тим, що філософський 

інструментарій здатний виявити глибинні причини сучасних екологічних 

проблем шляхом аналізу виникаючих протиріч. Деякі з них – це традиційні 

сільськогосподарські методи, інші ж вимагають застосування сучасної науки і 

техніки.  
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Висновки: Філософія екології залишається «відкритою системою», 

елементи якої потребують визначення і осмислення. Сучасна інтеграція 

України в систему європейських держав потребує не лише економічної 

стабільності, а й гарантування екологічної безпеки, питання якої складають 

важливий пласт філософії екології. Залишаються невизначеними такі важливі 

для існування природи і людини питання, як можливість еволюції штучного 

біологічного світу, як необхідність нового осмислення розвитку генної 

інженерії, зокрема – генної терапії і дуже багато інших. Їхнє дослідження з’ясує 

ставлення сучасної людини до свого майбутнього – як до реальності чи як до 

утопії. 
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УДК 621.1: 338.28 

МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ 

ПОРТІВ 

Афанасьєв О.В., аспірант кафедри системотехніки морської 

інфраструктури і енергетичного менеджменту, ФМІ 

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Одним з напрямків вирішення питань розвитку морських портів України 

слід вважати впровадження різноманітних технічних та організаційних заходів, 

які спрямовані на зниження енергоспоживання [1]. 

Формування проектів та програм розвитку систем енергоспоживання та 

енергопостачання в морських та річкових портах, у відповідності до існуючих 

стандартів, повинно виконуватися на підставі основних положень теорії 

управління проектами [2] та різноманітних методів наукового пізнання [3, 4]. 

Методи 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 методи. До їх числа відносяться й 

аналітичний (характерний для сучасної аналітичної філософії), інтуїтивний, 

феноменологічний 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-методологічними 

положеннями спеціальних наук. До загальнонаукових найчастіше відносяться 

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

функція, система, елемент, оптимальність тощо. 
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3. Методи міждисциплінарного дослідження як сукупність ряду 

синтетичних, інтегративних способів, що застосовуються на стиках науки, 

включаючи 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. 

При визначені показників енергоспоживання елементами портової 

інфраструктури (рис. 1) виконувалось ряд експериментів, визначених як  метод 

емпіричного рівня наукового пізнання, спосіб чуттєво-предметної діяльності, 

коли явища вивчають за допомогою доцільно обраних чи штучно створених 

умов, що забезпечують перебіг у чистому вигляді тих процесів, спостереження 

за якими необхідне для встановлення закономірних зв’язків між явищами. 

 

Рисунок 1 – Результати експериментальних досліджень 

енергоспоживання портовими кранами 

На підставі формування проектів розвитку морських та річкових портів 

показані приклади застосування інших методів наукового пізнання. 
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УДК 101:608.1 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА 

ТЕХНОГЕННИХ ПРОБЛЕМ 

Ахмедова В.Р., аспірант кафедри екології та природоохоронних 

технологій, ФЕТБ  

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

На рубежі століть, на порозі нового тисячоліття людство намагається 

підвести підсумок своїх досягнень, визначити імена «людей століття» і 

«тисячоліття». Якщо б запропонувати дослідження найбільш вживаних слів і 

термінів ХХ ст., то, безперечно, серед них був би і термін «екологія».  

Наприкінці XX століття людство усвідомило, що досягти істинного 

прогресу без високої моралі, моральних норм та правил неможливо. Вони конче 

потрібні не тільки для того, щоб захистити кожного окремого індивідуума — 

хворого чи здорового, дитину чи людину похилого віку – а й саме життя на 

Землі. Так народилася біоетика [3]. 

Біоетика або етика життя – це розділ прикладної етики, філософської 

дисципліни, що вивчає проблеми моралі насамперед стосовно людини та всього 

живого, визначає, які дії щодо живого з морального погляду є припустимими, а 

які – неприпустимими. Або, іншими словами, біоетика – це органічне 

поєднання новітніх досягнень біологічної науки та медицини з духовністю. У 

сучасному суспільстві вона стала ознакою цивілізованості. 

Проблеми біоетики мають міждисциплінарний характер, до них причетні 

біологи, медики, екологи, філософи та правознавці, представники релігійних 

конфесій. Узагальнюючи наукові, суспільні, релігійні погляди, національні 

особливості, традиції, вони розробляють сукупність моральних принципів, 

норм і правил, яких необхідно дотримуватись у професійній діяльності. 
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Найважливіші з них закріплюються відповідними законодавчими актами, 

знаходять відображення у міжнародних документах і конвенціях, деклараціях, 

хартіях. Ці принципи, норми та правила з часом змінюються відповідно до змін 

соціально-економічних умов суспільства, державної політики та громадської 

думки [2]. 

Хоча наука розглядається як причина сучасних проблем людства, вихід з 

екологічної кризи не можна знайти, не спираючись на сучасну науку і новітні 

технології (зокрема, біотехнологію). Отже, проблема полягає в тому, на яких 

світоглядних засадах використовувати науку. І, крім того, шукаючи 

продуктивні науково-технологічні ідеї щодо розв’язання екологічної проблеми, 

треба оцінити, яким є тип раціональності, що відповідає сучасному етапу. На 

думку В. Зінченка, розв’язуючи глобальні проблеми, людству потрібно 

звертатися до «іншої, гуманної, культурної науки» відповідно до міркувань 

І. Пригожина, що потрібно зробити всі науки гуманітарними. 

Однією з глобальних екологічних проблем XXI століття є забезпечення 

населення Землі якісною питною водою. Причому з часом дана проблема лише 

загострюється, тому що якість води в доступних джерелах водопостачання 

постійно погіршується, а чисельність населення, об’єми виробництва, а значить 

і об’єми споживання води постійно зростають. 

Добре відомо, що дефіцит води суттєво впливає не лише на наш побут, а 

й практично на всі функції організму. За оцінками ВООЗ, близько 80% всіх 

захворювань людини, від котрих щорічно помирає 25 млн. жителів планети, в 

тій чи іншій мірі пов’язані зі споживанням неякісної води. Неякісна вода 

негативно впливає і на середній вік людини, оскільки на 30% прискорює 

процеси старіння. 

Нерозумне, неекономне використання водних ресурсів призвело до 

значного забруднення та виснаження поверхневих та підземних джерел 

водопостачання в ряді регіонів світу. Півтора століття промислової революції 

суттєво погіршили якість води у доступних природних водоймах, з яких зараз 
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споживати воду без загрози своєму здоров’ю неможливо. Тому переважна 

більшість природних вод перед споживанням піддається відповідній обробці 

для доведення її параметрів до нормативних значень. Оскільки в процесі такої 

обробки використовують переважно, хімічні реагенти, то спостерігається 

вторинне забруднення обробленої води, і до речовин, що залишилися у воді в 

результаті низької ефективності очищення, додаються більш токсичні сполуки, 

шкідливі для людського організму. 

Особливо небезпечними для природної екологічної системи є 

забруднення біогенними елементами. Сполуки азоту та фосфору, які сьогодні в 

великій кількості попадають з побутовими стоками, призводять до евтрофікації 

водойм. Надлишок сполук азоту та фосфору у природних водах сприяє  

розвитку фіто- та зоопланктону, водоростей та гідробіонтів, наслідком цього є 

значне погіршення якості води при розкладанні відмерлої біомаси. Насамперед 

різко знижується концентрація кисню у воді, що призводить до загибелі риб та 

ін. Крім того, в процесі бурхливого розвитку фіто- та зоопланткону ними 

поглинається з донних відкладень велика кількість важких металів, 

радіонуклідів. При розкладанні біомаси всі токсичні речовини переходять у 

воду, що призводить до великої концентрації цих сполук у воді. 

Якщо врахувати, що кількість важких металів та радіонуклідів є досить 

значною (у донних відкладеннях), то дуже важливим є запобігання явищу 

евтрофікації водойм. Цьому можна запобігти, знизивши вміст сполук фосфору 

та нітрогену. У зв’язку з цим проблема створення високоефективних 

маловідходних процесів очищення води від біогенних елементів є досить 

гострою [1]. 

Висновки: На підсумок треба зауважити, що філософія екології 

залишається «відкритою системою», елементи якої потребують означення і 

осмислення. Сучасна інтеграція України в систему європейських держав 

потребує не лише економічної стабільності, а й гарантування екологічної 

безпеки, питання якої складають важливий пласт філософії екології. 
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УДК: 167.7 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Барабанова Ю.Є., аспірант кафедри аспірант кафедри менеджменту, 

ФЕМ  

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Віртуальність нині розглядається з різних точок зору, однак домінуючими 

є уявлення про віртуальність як про штучний феномен, створений людською 

діяльністю зі специфічними властивостями. Процеси віртуалізації, категорії 

«віртуальність» і «віртуальна реальність» комплексно аналізуються у працях 

багатьох дослідників. 

Термін «віртуальна реальність» володіє багатозначним семантичним 

полем з нечіткими межами. Про віртуальну реальність говорять, пов’язуючи її з 

телебаченням, Інтернетом, електронними засобами комунікацій, 

комп’ютерними програмами тощо. 

Віртуальність (від лат. «virtus» – «потенційний», «можливий») – 

вигаданий, уявний (можливо, для деяких певних цілей) об’єкт, суб’єкт, 

категорія, ставлення, дія тощо, не присутній у цей час у реальному світі, а 

створений лише грою уяви людської думки, або зімітований за допомогою 

інших об’єктів [1]. Найчастіше об’єкти віртуальності (віртуального світу) 

мають властивості, відповідні об’єктам реального світу, але можуть мати 

властивості, що відрізняються від них аж до протилежних.  

У сучасному світі закріпилося визначення, що віртуальна реальність – це, 

перш за все, комп’ютерні системи, які забезпечують візуальні і звукові ефекти, 

що занурюють глядача в уявний світ за екраном. Користувач оточується 

породженими комп’ютером образами і звуками, що дають відчуття реальності.  
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Віртуальна реальність – нова технологія безконтактної інформаційної 

взаємодії, що реалізує за допомогою комплексних мультимедіа-операційних 

середовищ ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі в 

стереоскопічно представленому «екранному світі». Більш абстрактно – це 

позірний світ, створений в уяві користувача, штучний простір, створений 

комп’ютерами, який має всі ознаки реальності як такої, що піддається 

проникненню і трансформації ззовні. При цьому у віртуальній реальності 

можливі комунікації не лише з іншими людьми, а й з віртуальними, штучними 

персонажами.  

Дослідженням феномену віртуальної реальності займається велика 

кількість фахівців з різних царин: філософи, культурологи, соціологи, 

психологи, політологи, економісти і багато інших. Це викликано тим, що 

поняття віртуальної реальності – одне з небагатьох у науці, що мають різні 

варіанти тлумачення, які залежать від трактування й розуміння. У філософії 

віртуальна реальність розглядається в межах підходу, що отримав назву 

«віртуалістика». 

Основа для осмислення понять «віртуальність» і «реальність» була 

закладена ще в античності. Стародавні мислителі у визначенні поняття 

«віртуальний» виходили з провідної сили розуму. Термін «virtus» вперше 

згадується у роботі Марка Тулія Цицерона «Про природу богів» [2] і має 

значення «чеснота». 

Античні погляди на цю проблему роблять акцент на зміні психіки людини 

під впливом чогось специфічного й незвичайного, тобто опинитися у 

віртуальності означає покинути межі буденності й поглянути інакше на 

дійсність, змінивши свідомість, застосувавши свої приховані можливості.  

З часів середньовічної схоластики термін «віртуальний» 

використовувався дуже активно, значення цього терміна розглядається в 

контексті аналізу статусу одиничного у складі загального. Категорія «virtus» 

аналізується не як окрема якість, а як здатність до гідних вчинків, які виходять 
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з прекрасних властивостей душі, що зв’язують вченість («doctrina») і 

практичний досвід («peritia»), щось перехідне між потенційним і актуальним. 

Згодом у повсякденному і в науковому побуті ототожнюються поняття 

віртуальна й суб’єктивна реальність взагалі, яка розуміється як відображення 

об’єктивної реальності, наповненої суб’єктивними індивідуальними 

характеристиками і штучно створеними феноменами. У ХХ ст. феномен 

віртуального отримав нові можливості і імпульси до розвитку. Науково-

технічна революція привела до розширення обсягу поняття «віртуальна 

реальність». 

Розвиток гуманітарного знання призводить до повернення до 

багатогранності значення поняття «virtus». Індивідуальність і суб’єктивність 

набувають рис реального, яке перебуває у процесі актуалізації. 

Перехід людства у ІІІ тисячоліття закріпив у нашій свідомості поняття 

«віртуальна спільнота», «віртуальна політика», «віртуальна економіка» і т. п., 

які вже стали повсякденними і звичними. Сам термін «віртуальність» 

використовується і в науковому, і у побутовому сенсах, його сучасне розуміння 

наповнене новим змістом, і все частіше поява «віртуальних світів» пов’язується 

з появою й розвитком комп’ютерних технологій. Феномен віртуальної 

реальності став широко обговорюватися після впровадження цього терміна у 

сферу високих технологій. 

Віртуалізація як процес створення віртуального, тобто штучного об’єкта 

чи середовища знаходить свій прояв у багатьох сферах сучасного життя: 

існують віртуальні прилади, віртуальні тури та музеї, віртуальний хокей, 

віртуальне навчання, віртуальні служби знайомств з таким же віртуальним 

спілкуванням і навіть віртуальна держава. Проте термін «віртуалізація» 

застосовується зазвичай до кіберпростору (реальності, що створюється з 

допомогою комп’ютерів). Нині віртуалізується виробництво, бізнес, медицина, 

мистецтво, дозвілля, освіта, культура загалом тощо. Більше того, електронні 

комунікації орієнтують парадигму культури на процес віртуалізації.  
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Не викликає сумніву той факт, що інформаційно-технологічне 

середовище породжує особливу соціально-культурну реальність, в якій 

виникають, поширюються і споживаються віртуальні культурні феномени. 

Саме віртуальна реальність не лише істотно впливає на життя і культуру 

соціуму, а й генерує новий тип соціально-культурної реальності, новий тип 

культури і новий тип соціального індивіда як суб’єкта віртуальної культури.  

Висновки: Інформаційно-технологічне середовище породжує особливу 

соціально-культурну реальність, в якій виникають, поширюються і 

споживаються віртуальні культурні феномени. Саме віртуальна реальність не 

лише істотно впливає на життя і культуру соціуму, а й генерує новий тип 

соціально-культурної реальності, новий тип культури і новий тип соціального 

індивіда як суб’єкта віртуальної культури.  
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УДК: 167.7 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА 

ЗАГРОЗИ 

Бутурля Є.А., аспірант кафедри зварювального виробництва,  КННІ  

Гончарова О.О., канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

Сьогодні в умовах активного розвитку техніки та інформатизації соціуму 

виникла необхідність переосмислення системи «людина-машина», що дозволяє 

розглянути їх з єдиних основ. Вивчення віртуальної реальності пов'язано з 

традицією осмислення у філософії науки і техніки проблем інформатизації 

суспільства, дослідженням ролі і значення техніки в розвитку особистості. 

За однією із версій термін «віртуальна реальність» з'являється в кінці 80-х 

років завдяки хакеру Жарону Ланьє для позначення «електронних пристроїв, 

що вводять їх користувача в новий вимір існування, в світ інформації, в 

абсолютно незвичну для людини дигітальну та інтерактивну, технологічну 

середу, що продукує симулякри всього того, що тільки може бути дано людині 

в досвіді сенсорного сприйняття дійсності» [1]. 

На поточний момент все ж є відсутність стійкого понятійного змісту 

терміну «віртуальна реальність». Так, психологічні концепції віртуальної 

реальності, визначаючи останню як змінені стани свідомості, визнають 

комп'ютерну віртуальну реальність лише засобом досягнення людською 

психікою подібних станів. Дотримання концепцій віртуальності в фізиці 

призводить до онтологічного енергетизму, який також залишає осторонь 

комп'ютерні технології. В результаті зникає межа, яка дозволяє розвести 

віртуальне з ідеальним, психічним та соціальним. 

Визначення поняття віртуальної реальності все ще залишається 

відкритим, і в нових умовах розвитку інформаційних технологій та науки воно 

mailto:hamisek@ukr.net
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змінюється і деформується під кожну сферу діяльності людини. Тобто 

словосполучення одне, а мається на увазі специфічні прояви віртуальної 

реальності. Тому сьогодні є необхідність систематизувати поняття під 

використання його для різних наук та сфер діяльності. 

На поточному етапі взаємодії між людиною та віртуальною реальністю 

можна виділити: 1) лікування психічних розладів, фобій, знеболююче; 2) сферу 

розваг і споживання; 3) освіту. 

Залежність людини від споживання, від речей, нею придбаних, отримує 

нове підтвердження в образі віртуала, що стає рабом незвіданих відчуттів, 

надзвичайного почуття свободи і самої альтернативної реальності, що стає 

більш прийнятною для нього, ніж матеріальний світ. За словами Ж. Бодрійяра, 

сенс візуального образу полягає в абстрагуванні від тривимірного світу і 

переході в двомірний. Образ віднімає у реальній тривимірності один вимір і 

саме за рахунок цього породжує силу ілюзії. Віртуальність, навпаки, створює 

підроблену реальність в трьох вимірах і знищує за рахунок цього ілюзію, що 

викликає у людини повну достовірність того, що відбувається [2]. Відчуження 

людини від природи і соціуму, тотальний технократизм культури призводить до 

домінування свідомості над розумом, зміни суб'єктивності в сторону 

раціонального конструювання і зміщення людського існування в віртуальну 

площину. Також це суттєво змінює цінності та мораль людини, коли вона може 

правдоподібно переживати жорсткі сюжети, де вона є головним героєм цих 

подій, або створювати ці жорсткі події. Якщо порівнювати однакові події, які 

відбуваються на моніторі і в шоломі віртуальної реальності, то в другому 

випадку асоціювання людини зі штучним відбувається набагато глибше. І 

досвід пережитого зі штучним може переходити вже на об'єктивну реальність. 

В таких умовах залежність людини від споживання посприяє створюванню 

різних з точки зору моралі і виховання проектів, які за допомогою віртуальної 

реальності зможуть змінювати мораль в ту чи іншу сторону. 
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Все вищеперераховане, при цьому це тільки мала частина того, де штучна 

реальність закріплюється в суспільстві в тому чи іншому вигляді, дає зробити 

висновок, що рано чи пізно це явище стане одним з ефективних способів 

ескапізму та часткової маніпуляції. Безсумнівно, контрольоване бажання піти 

від реального світу в світ ілюзій не несе в собі загроз, так і популярні в 

суспільстві онлайн-ігри не створювали загроз, поки вони не стали настільки 

доступними, що розум і психіка, які не зміцнілі, стикалися зі світом тільки 

через монітор, і цього їм було досить, щоб втрачати зв'язок з реальністю. У 

сучасному вигляді комп'ютерна віртуальна реальність поступово стає все 

доступнішою для широкого споживача і, досягнувши загальної доступності, 

вона, може, і стане інструментом для втечі з реального світу, особливо в тих 

випадках, коли буде досягатися збільшення якості комп'ютерної симуляції. 

Висновки:  

1. Поняття «віртуальна реальність» має занадто широку сферу 

використання, тому необхідно проводити систематику контекстуально-

ситуаційних визначень.  

2. Віртуальна реальність, що моделюється комп’ютером, має широкий 

спектр використання як для медичних засобів, так і у сфері розваг та освіти.  

3. Нерозумне та неконтрольоване використання штучної реальності може 

призвести до створення нового способу ескапізму та маніпулювання соціумом, 

тому суспільство необхідно навчати користуватися віртуальною реальністю та 

виробити щось на зразок техніки безпеки для використання віртуальної 

реальності. 
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УДК 629.12 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ЇХ СУТЬ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Веляєв Є.В., аспірант кафедри морських технологій та океанотехніки, 

КННІ  

Ступак О.П., ст.викл. кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), olga.stupak@nuos.edu.ua 

 

Людина завжди долала проблеми, коли вони перед нею поставали. В 

теперішній час, за часів глобалізації, яка розгортається на планеті, перед 

людством постали проблеми, що набрали великого розмаху і сили – глобальні 

проблеми [5, 16]. Глобальні проблеми – проблеми, які стосуються існування 

сучасного людства, держав та суспільства незалежно від рівня їхнього розвитку 

і впливають на життя окремих індивідів [3].  

Представники різних галузей знань, зокрема філософи, економісти, вчені 

і громадські діячі, присвятили свій час і зусилля, щоб дати відповідь на питання 

глобальних проблем і гострих викликів сучасності і наблизити людство до 

вирішення глобальних проблем або хоча б до зменшення їхнього негативного 

впливу. 

Зробили значний внесок в осмислення як сутності глобальних проблем, 

так і методологічних аспектів вивчення останніх провідні зарубіжні та 

вітчизняні філософи і вчені. До таких людей відносяться К.-О. Апель, В. Гьослі, 

І. Валлерстайн, А. Печчеі, В. А. Дергачьов, А. М. Єрмоленко, А. Н. Чумаков та 

інші [1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16].  

До основних проблем можна віднести наступні: проблема «Північ-

Південь», проблема бідності, світова продовольча проблема, глобальна 

енергетична проблема, проблема екології і сталого розвитку, глобальна 

демографічна проблема, проблема розвитку людського потенціалу, проблема 
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Світового океану, запобігання термоядерної війни і забезпечення миру для всіх 

народів, проблема тероризму. 

Цей перелік не є сталим, і в міру розвитку людської цивілізації 

змінюється розуміння існуючих глобальних проблем, коригується їхня 

пріоритетність, а також зароджуються нові глобальні проблеми (освоєння 

космічного простору, управління погодою і кліматом і таке інше). 

Всі глобальні проблеми, що стоять перед людством, можна розділити на 

чотири основні групи: військово-політичні, економічні, екологічні, соціальні. 

Всі вони тісно пов’язані одна з одною. Взаємозалежними є і їхні шляхи 

вирішення. Тому вирішити глобальні проблеми неможливо відокремлено: 

зосередження уваги на одній проблемі призведе до посилення або навіть зведе 

нанівець вирішення іншої проблеми [4, 6, 11, 12, 13, 14].  

Одним з найважливіших питань глобальних проблем є питання причини 

появи глобальних проблем. До таких причин можна віднести різке загострення 

нерівномірності соціально-економічного прогресу і стихійності суспільного 

товариства; зростаючий процес інтернаціоналізації всієї громадської діяльності; 

величезний розмах (масштаб) людської господарської діяльності; різке 

загострення нерівномірності науково-технічного прогресу; нерівномірність 

розвитку різних галузей життя сучасного людства; «спадщину» колоніалізму і 

триваючу експлуатацію країн багатонаціональними корпораціями; наслідок 

протистояння природи і людської культури, що проявляється в гонитві за 

прибутком і поточними вигодами на шкоду довгостроковим, корінним 

інтересам суспільства в цілому; суперечності в соціально-економічних, 

політико-ідеологічних, соціоприродних та інших відносинах людей і - як 

наслідок - проведення глобалізації на планеті Земля, що розглядається як одна з 

причин неспроможності долати протиріччя, які обов’язково виникають як перед 

окремою людиною, так і людством. 

Глобальні проблеми можуть бути вирішені лише колективними 

зусиллями. Тому необхідно розуміння кожної людини, що вона може зробити 
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свій пасивний чи активний внесок як в подоланні глобальних проблем, так і в їх 

посиленні. 

Лише змінивши свідомість людини, давши зрозуміти їй, що вона такий 

же елемент світобудови, як і комаха, що її інтереси звузилися екстремально до 

її побутових бажань і потреб, можна наблизитися до вирішення глобальних 

проблем. Все менше людей дивляться в небо/космос, все менше читають книги, 

все менше прагнуть осягати нові знання. Тому потрібно розуміння, що кожна 

людина може зробити свій пасивний чи активний внесок у вирішення чи 

загострення глобальних проблем. 

Перш за все, необхідним є вдосконалення етики технологічної доби. 

Зміни в діяльності і свідомості мають спиратися на нову етику технологічної 

доби (Г. Йонас, [7]) 

Для створення нової свідомості суспільства необхідно виробити таку 

модель поведінки людини, щоб вона не знищувала те, що має, а «зростала» і 

примножувала. Щоб осягала нове і, зіткнувшись з невідомим, не руйнувала, а 

вивчала, не втручаючись в природний хід речей. Зацікавити в цьому людей, 

щоб система була сомовідновлюваною і саморегульованою, націленою на 

творення, а не на руйнування. Адже в людині закладений величезний 

потенціал, який вона спроможна осягнути, якщо не весь, то хоча б частково. 

Висновки:  

1. Сучасний стан глобальних проблем вказує на недосконалість 

технологічної доби.  

2. Вирішенню глобальних проблем сприятиме вироблення імперативу 

моделі діяльності людства, яка торкнеться всіх аспектів життєдіяльності 

людства в цілому і окремої людини зокрема, яка вмонтує не тільки існуючих 

людей, а й залишить «поле» для зростаючого людства. Метою такої діяльності є 

спрямування до збереження людства і дому, в якому воно живе. А наш дім – це 

планета Земля…поки що. 
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УДК 167.7 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДОЛОГІЧНИХ 

НОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННЮ 

Ворона М.В., аспірант кафедри програмного забезпечення 

автоматизованих систем, ННІКНУП 

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Характерною ознакою сучасної науки є зростання ролі методології при 

вирішенні проблем розвитку спеціалізованого знання. Єдність 

загальнонаукового і філософського рівнів лежить в основі методології науки як 

ядра філософії пізнання. 

Науку слід розглядати не тільки як сукупність теоретичних знань про 

реальну дійсність, а й як особливий вид духовного виробництва – виробництва 

систематизованого знання. Наукове пізнання – це форма пізнання, головною 

функцією якого є створення та теоретична систематизація об'єктивних знань 

про дійсність [1].  

Методологія науки являє собою теорію наукового пізнання, що досліджує 

пізнавальні процеси. Вона включає в себе не тільки сукупність застосовуваних 

методів, а й пов'язані з ними інші елементи пізнавального процесу (цілі, 

поняття, завдання, гіпотези та ін.), принципи організації дослідницької 

діяльності – послідовність, систематичність, цілеспрямованість, керованість, 

порівняння результатів пізнання з його цілями. Визначальним завданням 

методології науки є формування уявлень про загальні підстави, шляхи, 

закономірності, принципи і методи організації, здійснення і розвитку наукового 

пізнання. Методологія науки виробляє загальні схеми наукового опису і 

пояснення досліджуваного явища. 
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Розвиток методологічних новацій у науці та аналіз перспективних 

напрямів розвитку сучасної методології показує, що розв’язання складних 

дослідницьких завдань передбачає використання нових методів та стратегій 

наукового пошуку. 

Найефективнішою та найпоширенішою інтеграційною стратегією в 

сучасній науці є співпраця між дисциплінами – міждисциплінарність. Вона 

здійснюється у різних формах, починаючи з тимчасових спільних досліджень і 

до виникнення нових дисциплін. Такі напрями науки, як соціальна психологія, 

біофізика, біохімія, біоетика, економічна географія тощо, незважаючи на те, що 

вони мають різну основу, проблемне поле й по-різному входять у 

міждисциплінарну взаємодію, є прикладами наукового синтезу, наукової 

співпраці.  

Основним інтеграційним засобом у науці вважається перенесення методів 

з однієї дисципліни в іншу. Проте в більшості випадків є так звана провідна 

дисципліна, яка стає основою для подальшого синтезу [2]. Всі інтеграційні, 

міждисциплінарні процеси можна класифікувати відповідно до мети, методів і 

результатів. 

Мультидисциплінарність є найпоширенішим науково-пізнавальним 

методом, що передбачає співіснування декількох дисциплін. Це співпраця між 

дисциплінами, яка не передбачає їхньої подальшої інтеграції чи зміни 

методологічної бази окремої дисципліни. Мультидисциплінарні спільноти 

складаються з науковців різних галузей, які стають рівноправними партнерами 

в дослідженні певної проблеми. Основним завданням такого синтезу є чітке 

розмежування функцій і сфер дослідження і, як результат, отримання 

ґрунтовнішого знання завдяки тому, що кожен працює у своєму 

дисциплінарному «ареалі», сприяючи у такий спосіб отриманню фахово 

верифікованих висновків. 

Інтердисциплінарність, на відміну від мультидисциплінарності, має 

інтегральний характер. Інтердисциплінарність – це підхід, який через взаємодію 
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двох або більше дисциплін об’єднує методології, створюючи нові можливості 

дослідження проблем, які нерідко переростають у нові дисципліни. Тому 

інтердисциплінарність має подвійне значення: з одного боку, вона створює 

основу для міждисциплінарної співпраці, а з іншого – вказує на 

позадисциплінарний простір, проблеми, які наразі не стали предметом 

дослідження жодного наукового напряму [2].  

Трансдисциплінарність – це підхід, який широко вживається в сучасній 

науці та не має чіткого й однозначного визначення. Вперше його вжив 

швейцарський психолог і філософ Жан Піаже в 1970: «Нарешті ми можемо 

сподіватися побачити вищий рівень взаємодії, що настає за 

інтердисциплінарністю. Цей рівень є «трансдисциплінарністю», що міститиме 

не лише взаємодію чи взаємний обмін між спеціалізованими дослідницькими 

проектами, а й включатиме ці стосунки у цілісну систему, без будь-яких 

нездоланних меж між системами» [2]. Трансдисциплінарність усуває межі між 

дисциплінами з метою створення нового бачення проблеми та розширення 

дослідницького поля. Цей метод формує основу для народження нової 

дисципліни зі своїми механізмами, нормами, цінностями, окреслює 

методологічне підґрунтя застосування інтегрованих наукових підходів до таких 

складних проблем, які виходять за межі академічних дисциплін (природне 

довкілля, енергія, здоров’я, культура). Тобто трансдисциплінарність – це 

інтеграція не науки, а знання.  

Парадисциплінарність є подібною до трансдисциплінарності. Іноді 

парадисциплінарністю вважається «паразитування» на певній дисципліні. 

Такий підхід об’єднує дисципліни через діалог і обмін, через протиставлення 

їхніх методів, теорій, засобів для того, щоб відкрити і/або розширити 

взаємозв’язки між окремими сферами наукового знання. 

Ще одним інтеграційним методом є кросдисциплінарність – науковий 

підхід, який у дослідженні та поясненні проблем окремої дисципліни 

передбачає використання методів інших дисциплін. Кросдисциплінарність 
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вивчає предмет за допомогою методів, запозичених із дисциплін, які 

безпосередньо з ним не пов’язані. У кросдисциплінарних зв’язках долаються 

межі дисциплін, але ні методи, ні цілі не змінюються.  

Гіпердисциплінарність – це підхід, що зосереджується на дослідженні 

найбільш загальних властивостей, законів розвитку та функціювання як 

людини, так і світу. Прикладом гіпердисципліни може слугувати фізика, тому 

що вона дає фундаментальне і найбільш загальне пояснення тих природних 

процесів, які відбуваються у світі, будучи водночас основою для об’єднання 

інших природничих дисциплін. Гіпердисципліною можна, звісно, вважати і 

філософію.  

Метадисциплінарність – це синтез наукового, технологічного, 

соціального знання з людським чинником. Цей метод закликає когнітивну 

науку зрозуміти і пояснити такий феномен, як взаємозв’язок між 

комп’ютерною наукою і теорією культури. Він наближений до 

соціогуманітарного пізнання, де науковець не є відстороненим спостерігачем, 

як у природничих науках. Метадисциплінарність поєднує теорію і практику; 

наука стає не лише суб’єктом пізнання, а й об’єктом.  

Існує ще ціла низка методів, які характеризують інтеграційні тенденції в 

сучасній науці: інтра-, інфра-, оліго, екстра-, пандисциплінарність тощо. Всі ці 

методи не мають однозначного визначення, яке б визнавалося всім науковим 

співтовариством, і спільного бачення того, наскільки вони ефективні та як вони 

можуть (і чи взагалі можуть) вплинути на створення нової науки. 

Висновки:  

1. Стан сучасної науки вказує на те, що поряд із тими розбіжностями, які 

існують між соціогуманітарним і природничим знанням, вони мають багато 

спільних рис, що й формують принцип міждисциплінарності.  

2. Інтеграційні процеси наукового пізнання привели до виникнення нових 

методів, форм, способів дослідження, які передбачають взаємонаближення 

дисциплін та їхній подальший науковий синтез з метою отримання нових знань.  
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УДК 167.7 

СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО МІЦНІСТЬ 

Грабенко А.А., аспірант кафедри конструкції та механіки судна, КННІ 

Гончарова О.О., канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

Тема дослідження зумовлена проблемами в суднобудуванні, які 

залишаються і будуть актуальними незалежно від розвитку технологій. Однією 

з них є проблема забезпечення міцності. На кожному етапі розвитку сучасних 

технологій ця проблема виникає в новому вигляді, заявляє про себе набагато 

наполегливіше, вимагає все більших зусиль, витрат та часу для її вирішення. На 

цій підставі виникла потреба проаналізувати історичні передумови виникнення 

знань про міцність, становлення таких наук, як опір матеріалів та будівельна 

механіка корабля; знайти взаємозв’язок у вирішені питань забезпечення 

міцності конструкцій, з яким стикалися люди з доісторичних часів до нашого 

часу; зрозуміти причини виникненні труднощів при проектуванні, 

конструюванні, побудові та експлуатації суден в XXI ст.  

В першу чергу, увага приділяється історії розвитку знань про міцність, 

історії розвитку опору матеріалів та теорії пружності, а також проблемам опору 

матеріалів в розвитку кораблебудування як галузі техніки XIX – XX ст. [1-3]. 

У практиці формування корпусних конструкцій часто зустрічаються 

зв'язки, що проходять лише на деякій ділянці їх довжини, або зв'язки, перетин 

яких по довжині різко змінює свій профіль. Такі зв'язки прийнято називати 

переривчастими. Прикладами перериваних зв'язків є надбудови і рубки, балки 

фундаментів, місцеві перебірки і платформи, комінгси палубних люків та ін. З 

огляду на чисельність і різноманітність переривчастих суднових зв'язків, можна 

відзначити великий інтерес до них. Конструювання малих і швидкісних 

суден - це окрема область суднобудування, яка знаходиться в активному 

mailto:hamisek@ukr.net
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пошуку в українських умовах. Авіаносці, крейсера ми вже не будуємо, а мале 

суднобудування ще має підтримку в нашій країні. Таким чином, переривчасті 

зв'язки викликали завжди особливий інтерес. Наводиться цілий ряд досліджень 

провідних вчених-кораблебудівників ще царської Росії, радянських часів, і 

сучасних дослідників про те, як проектувати і конструювати переривчасті 

зв'язки [4-6]. Такий інтерес пояснюється, перш за все, тим, що в переривчастих 

зв'язках виникають концентрації напружень, і оцінити цю концентрацію 

напружень дуже складно, навіть на сучасному рівні.  

Наука не стоїть на місці: якщо в XIX-XX ст. будь-які розрахунки 

проводилися за допомогою простого олівця і логарифмічної лінійки, то в 

сучасних реаліях ми вже маємо персональні обчислювальні машини, і свою 

роботу з забезпечення міцності з легкістю можемо виконувати вдома сидячи за 

своїм власним комп'ютером. Але чому ж, не дивлячись на таку колосальну 

різницю в обчислювальних можливостях тоді і зараз, все одно залишається 

безліч питань, які не всі можуть вирішити, і кількість цих питань і проблем 

зростає з кожним днем? 

Конструювання практично всіх елементів суднового корпусу ведеться за 

трьома показниками: коефіцієнт концентрації напружень, коефіцієнт 

ефективності конструкції і коефіцієнт жорсткості конструкцій, і є деякі 

різновиди, які дозволяють враховувати пластичні деформації. Нинішні 

розробки ведуться тільки в області пружних деформацій, тому робота полягає в 

складанні програм, завдання яких можна звести до системи лінійних 

диференціальних рівнянь, які власноруч і за допомогою арифмометра і 

логарифмічної лінійки вирішити неможливо. На даному рівні в основу лінійних 

алгебраїчних рівнянь входить метод кінцевих елементів і метод граничних 

елементів, ось чим і планується користуватися при конструюванні і визначенні 

перерахованих вище коефіцієнтів.  

Виходячи з цього, виникла необхідність розробки алгоритму розрахунку 

міцності для суднових конструкцій малих і швидкісних суден, що містять в собі 
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переривчасті зв'язки; забезпечити інженера-конструктора усіма засобами 

(алгоритмами розрахунку, спеціалізованими програмами, методиками 

розрахунку даних конструкцій) для вирішення завдань про концентрацію 

напружень в переривчастих зв'язках; розробити ті алгоритми і програми, які 

могли бути впроваджені в автоматичну систему проектування корпусних 

конструкцій і можуть бути реалізовані в пошуках коефіцієнтів концентрації 

напружень. Встановлено причини труднощів розрахунку корпусних 

конструкцій малих і швидкісних суден, які містять в собі переривчасті зв'язки. 

Проаналізовано історичні передумови, пов'язані з появою наук про міцність. 

Проаналізовано можливість впровадження сучасних алгоритмів і програм, а 

також методик розрахунку для забезпечення міцності малих і швидкісних 

суден, що містять в собі переривчасті зв'язки. 

Висновки: Виявлено проблему сучасного інженера-конструктора, яка 

полягає в забезпеченні інженера-конструктора усіма засобами для вирішення 

завдань про концентрацію напружень в переривчастих зв'язках і забезпечення 

міцності даними конструкціям. 

До засобів забезпечення входить: 

- розробка алгоритму розрахунку методом кінцевих і граничних елементів 

для забезпечення міцності конструкцій, що містять в собі переривчасті зв'язки; 

- розробка програмного комплексу, що включає в себе штучний інтелект, 

орієнтований на розрахунки в забезпеченні міцності конструкцій, що містять в 

собі переривчасті зв'язки. 
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УДК 167.7 

«HOMO TECHNICUS»: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ 

ФЕНОМЕНУ ТЕХНІКИ  

Знова Ю.А., аспірант кафедри теорії та проектування суден, КННІ 

Ступак О.П., ст.викл. кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), olga.stupak@nuos.edu.ua 

 

Згідно сучасних філософських уявлень, техніка й технології є не лише 

засобом, за допомогою якого людина впливає на світ (як це вбачали, наприклад, 

мислителі XVII-XVIII століть), а й чинником, що детермінує її життя й 

мислення. Така постановка питання про двобічний зв’язок і взаємний вплив 

людини і техніки переміщує це питання з площини технічних наук у царину 

наук соціально-гуманітарних, насамперед, філософії.  

Водночас сьогодні, коли створені людством технічні прилади здатні як 

нести благо, так і знищити всю нашу планету, осмислення (чи радше 

переосмислення) ролі техніки у людському житті стає як ніколи актуальним – і 

йдеться вже не виключно про теоретичний інтерес, а й про суто значення, 

пов’язане із фізичним виживанням людства. Тому філософія техніки в останні 

десятиліття закономірно посіла важливе місце у структурі філософського, та – 

ширше – соціально-гуманітарного знання, поряд із такими галузями, як 

філософія культури, філософія науки, філософія економіки тощо.  

Народження філософії техніки найчастіше пов'язують з появою в 1877 

році роботи Е. Каппа «Основні риси філософії техніки», помітного ж 

поширення вона набуває завдяки дослідженням О. Шпенґлера, насамперед, 

його праці «Людина і техніка» (1931). Після Шпенґлера техніка стає об'єктом 

філософської рефлексії таких мислителів, як Ф. Дессауер, Х. Ортега-і-Гассет, 

М. Бердяєв, К. Ясперс, Ж. Еллюль, Д. Белл, О. Тоффлер, Т. Веблен, 

Ю. Габермас, М. Гайдеггер, П. Енгельмейєр, Л. Мамфорд, Г. Маркузе, Е. Фром, 
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Ф. Юнґер та ін. Вони ставлять цілу низку питань щодо онтологічного статусу 

техніки, її сутності, закономірностей, тенденцій та перспектив розвитку, впливу 

на природу, людину, суспільство, культуру, історію, мислення і так далі. 

При тому аналіз поглядів найвідоміших представників філософії техніки 

свідчить про те, що місце і роль техніки і технологій в сучасному суспільному 

розвитку філософи оцінюють геть не однозначно: їхні позиції коливаються від 

відверто негативних до нейтральних і цілком оптимістичних.  

У граничному вигляді першу позицію можна схарактеризувати як 

абсолютизацію ролі техніки і технологій у суспільному розвитку, віри в 

безумовну благотворність їхнього прогресу для людства і людини. В сучасній 

філософії така позиція не є домінантною – на відміну, наприклад, від Нового 

часу, філософії й науці якого притаманне сприйняття людини як автономного й 

усемогутнього суб’єкта, що протиставляє себе світові-об’єкту та за допомогою 

техніки змінює його на свій розсуд. Як приклад можна навести, насамперед, 

мислителів доби Просвітництва (розгляд концепцій яких виходить за межі теми 

даного реферату), як-от Вольтера (який навіть Бога змальовував як інженера, 

механіка й конструктора світу, великого годинникаря, що накручує годинника 

та облаштовує світ згідно законів механіки) чи Д. Дідро (що в «Енциклопедії» 

вихваляв сучасних йому вчених як великих людей, «завдяки яким світ – вже не 

бог, а машина з колесами, мотузками, шківами, пружинами і гирями»). 

Протилежна позиція – негативне розуміння ролі техніки – більш типова 

для філософії ХХ століття, коли людство, переживши дві світові війни, чимало 

екологічних і технологічних катастроф та побувавши на волоску від ядерної 

війни, вже не могло ігнорувати ризики, пов’язані із розвитком техніки. Чимало 

мислителів цього часу розглядають техніку як ворожу, чужу, руйнівну силу, 

причину тотального соціального відчуження людини, загибелі культури, 

знищення природних основ людського існування, деформації суті людства і 

зміни видових ознак та навіть перетворення його на якесь зовсім інше 

«постлюдство». Одними з перших представників цієї позиції можна вважати 
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розглянутих у даному рефераті О. Шпенґлера (з його уявою про людину як 

«хижака-винахідника», техніку – як тактику знищення усього живого, а історію 

людства – як історію насильства «винахідливого хижака» над усім іншим, над 

природою [4]) та К. Ясперса (який, хоча й наполягає на доцільності 

дотримування нейтральної позиції, констатує, що в сучасному світі «техніка 

стала ні від кого не залежною силою, що все собою захоплює», а «людина 

підпала під її владу, не помітивши, що це сталося і як це сталося» [5]). 

Дещо змінюється ставлення до техніки у працях мислителів кінця ХХ – 

початку ХХІ століття, коли західний світ переживає чергову науково-технічну 

революцію, що, згідно багатьох концепцій, розгортає новий період в історії 

людства, який різні автори позначають як посттехнологічну, постіндустріальну, 

інформаційну добу тощо.  

Такі концепції, як і наведені вище, можна віднести до технологічного 

детермінізму, утім у багатьох з них поряд із закономірною тривогою явно 

простежується надія  на позитивні зміни, до яких здатен призвести подальший 

розвиток техніки. Як визнає М. Гайдеґґер, «у самій сутності техніки мають 

таїтися паростки рятівного. Але тоді, ймовірно, як слід придивившись …, ми 

зуміємо вивести на світло ці паростки порятунку» [3]. Х. Ортега-і-Гасет, хоча й 

вважає, що саме безмежні можливості техніки стали витоком бездуховності 

сучасної епохи та породили «людину маси», визначає техніку як «невичерпне 

джерело людської діяльності, яка не знає меж [2, c. 220]. Л. Мамфорд 

висловлює сподівання на «поворот до людини», що має відбутися за 

«неотехнічної доби» завдяки – після тривалого панування фізики, механіки, 

математики – встановленню лідерства біологічних наук з їхнім інтересом до 

людини, її фізіології, анатомії, психології. Утім, за Мамфордом, можливість 

цього лише гіпотетична: допоки суспільство використовує наявну науково-

технічну потужність виключно для відтворення феноменів, які виникли під 

егідою капіталістичних і мілітаристських структур, технічні засоби, що містять 
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величезний гуманістичний потенціал, продовжують слугувати колишнім 

нелюдським цілям [1]. 

Схожу картину спостерігаємо у дискусіях щодо окремих аспектів 

сучасної філософії техніки, вагоме місце в яких посідає розвиток засобів 

інформації та комунікації. Про значущість цих процесів свідчать вже самі 

назви, що здобуває нинішнє суспільство у таких концепціях: сучасність постає 

як доба електронних засобів зв'язку (М. Маклюен), ера гіперреальності 

(Ж. Бодріяр), а сучасне суспільство – як інформаційне суспільство (Й. Масуда, 

Д. Белл), суспільство засобів масової інформації (Дж. Ваттімо), інформаційна 

цивілізація (Е. Тоффлер), мережеве чи інформаціональне суспільство 

(М. Кастельс), віртуальне суспільство (А. Бюль) тощо. 

Перелік актуальних питань філософії техніки  можна продовжувати, 

згадавши, наприклад, проблематику штучного інтелекту та взаємовідносин 

людини із створеними нею розумними машинами. Точкою відліку таких 

міркувань традиційно вважають експерименти А. Тьюрінга, а філософське 

осмислення теми сягає корінням до праць Дж. Сьорля, Д. Деннета та ін. 

Суміжні питання постають у зв’язку з проблематикою біоетики, біоінженерії й 

трансгуманізму, який фактично прагне дедалі більшого зрощення людини з 

технікою, її кіборгізації. Так само, як і у попередніх прикладах, тут зустрічаємо 

як негативне, так і позитивне бачення впливу цих тенденцій та процесів на 

людину і суспільство.  

Висновки: Вплив людини й техніки є взаємним: техніка, з одного боку, 

винайдена і створена людським розумом, з іншого – є тим чинником, що 

впливає на людину та суспільство, змінюючи їх. Роблячи людину вільною, 

техніка може поневолити її, зцілюючи, здатна вбивати, будуючи світ, може в 

одну мить зруйнувати його. Утім, хай би як, її розвиток неминучий, і цей 

розвиток стає дедалі більш стрімким й нестримним.  
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Тому завдання сучасних інтелектуалів – від інженерів до філософів і 

соціологів – полягає у тому, щоб гуманізувати роль техніки у суспільстві та 

зменшити її потенційно негативний чи руйнівний вплив.  
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УДК 167.7 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И 

ФИЛОСОФИИ 

Коломиец А.Д., аспірант кафедри технічної теплофізики та суднових 

паровиробних установок,  МННІ  

Гончарова О.О., канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

В течение ХХ века шла острая дискуссия относительно научного статуса 

принципов детерминизма и причинности в связи с новыми открытиями в 

квантовой механике. Как отмечает исследователь А. А. Печенкин, редукция 

волнового пакета была прямым вызовом для причинности, который сделала 

квантовая механика [20, с. 174]. Эта проблема актуальна и сейчас, даже 

отношение к редукции волновой функции становится «классификационным 

принципом» для многих интерпретаций квантовой механики [8, 3]. 

Детерминизм есть только там, где присутствует объяснение как 

преодоление непосредственного, превращение бытия в мысленный конструкт 

любой степени абстрактности и обобщения. Мир в детерминизме всегда 

проблематичен. Вне детерминистского обоснования он есть лишь чувственно 

фиксируемый феномен, не обладающий реальностью для мысли, 

теоретического сознания. Именно потому, что наука открывает законы 

детерминированного мира, детерминизм всегда является предпосылочным 

знанием, основанием (часто скрытым) любой науки, будь то механика, 

биология, социология и т. д.  

Вопросы детерминации тщательно обсуждались и в космологии ХХ века. 

Является ли Вселенная причинно-связанной? Что есть причиной расширения 

Вселенной? Является ли жизнь на Земле результатом чистой случайности? 

Приоритет решения этих сложных вопросов переходит к космологии ХХI века. 

mailto:hamisek@ukr.net
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Как отмечает В. В. Казютинский: «…космология ставит проблему причинности 

не менее широко, чем квантовая механика, но решение этих вопросов гораздо 

менее ясно, и мы путаемся даже в правильной постановке этих вопросов» [11, 

с. 272]. 

Относительно соотношения синергетики и детерминизма отечественная 

исследовательница И. С. Добронравова обращает внимание на то, что 

общепринятой концепции детерминизма в философских основах синергетики 

пока нет, «…хотя и естественнонаучные, и философские предпосылки для 

адекватного понимания причин самоорганизации … уже налицо» [11, с. 214]. 

Среди ученых так же встречаются полярные позиции по вопросу 

эпистемологической значимости принципа детерминизма. Так, с одной 

стороны, существует радикальная позиція одного из основателей 

синергетической концепции, нобелевского лауреата И. Пригожина, который на 

пороге XXI века опубликовал статью с категорическим названием 

«Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе» [9]. С другой стороны, 

последователи И. Пригожина (С. П. Курдюмов, А. Н. Князева), уже не так 

категоричны в выводах и переосмысливают синергетику как «новый образ 

детерминизма». Таким образом, как отмечает Н. А. Мещерякова: 

«… Проблемное поле детерминизма расширяется, но вместе с тем 

обнаруживается и явная недостаточность его собственно философской 

интерпретации» [5, с. 18]. Это, в свою очередь, требует нового философского 

исследования концепции детерминизма. Перспективным направлением для 

отдельного исследования является концепция «информационной 

детерминации», которая рассматривается Г. А. Югаем. Он определяет 

информацию как самый универсальный атрибут материи, который 

обеспечивает ее самоотражение, самоорганизацию и самодетерминацию [12, 

с. 166]. Одна из первых проблем, с которой сталкивается исследователь 

концепции детерминизма, связана с терминологической неоднозначностью, 

возникающей из-за неоднозначного соотношения детерминизма и причинности, 
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детерминизма и случайности. Данные категории в исследованиях либо 

противопоставляются, либо не имеют четких границ. Так, еще отечественный 

исследователь М. Е. Омельяновский обращал внимание на проблему отсутствия 

общепринятой точки зрения среди физиков, которые «придерживаются 

диалектического материализма по употреблению термина «детерминизм» и 

недостаточной определенности в вопросе соотношения детерминизма и 

причинности [11, с. 13-14]. Например, В. А. Фок и Д. И. Блохинцев 

предпочитали термин «причинность» в отличие от термина «детерминизм». По 

мнению Д. И. Блохинцева, «иллюзия детерминизма в области микромира 

становится попросту вредным самообманом», хотя это не значит, «… что в 

статистических теориях не имеет места причинность» [1, с. 44-45]. 

К проблеме терминологической неоднозначности примыкает проблема 

определения детерминизма, которая выражается, с одной стороны, в 

необходимости пересмотра существующих определений, с другой – в 

отсутствии общепринятого четкого определения детерминизма. Среди 

основных определений детерминизма философы в советский период выделяли: 

взаимообусловленность и всестороннюю связь явлений материального мира 

[11, с. 15]; относительную необходимость и универсальное взаимодействие [2, 

с. 64]; доктрину, которая признает общий характер принципа причинности [11, 

с. 74]; детерминизм как теорию отношений усреднения, учение о процессе, 

согласно которому события происходят вполне определенным, а не 

произвольным путем, а возникновение вещей определяется другими явлениями 

[7, с. 42, 57]. Наиболее распространенное значение приобрели определения 

Б. М. Кедрова [3, с. 41], который определяет детерминизм как общее учение, 

признающее существование всеобъемлющей связи явлений и отрицающее 

существование каких либо явлений и вещей вне этой связи. А. С. Кравец 

обобщает главные определения детерминизма в рамках диалектического 

материализма как учение: о универсальной связи и универсальной 

обусловленности явлений [4, с. 3].  
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Следующий пласт проблемных аспектов детерминизма в современных 

исследованиях связан с определением научного статуса и признанием 

универсальности принципа детерминизма. Научная значимость принципа 

детерминизма ставится под сомнение в связи с решением двух 

фундаментальных проблем – случайности и развития. С точки зрения 

Н. А. Мещеряковой, онтология классического рационализма по сути не 

справилась с решением этих двух фундаментальных проблем [5, с. 24]. Поэтому 

в современной науке они снова становятся основой для критики концепции 

детерминизма. По мнению исследовательницы, именно с утверждением 

синергетики случайность безоговорочно входит в наше сознание как 

самостоятельное начало мира [5, с. 6]. 

Так, И. Пригожин хотя и не исключает полностью детерминистские 

аспекты (доминирующие в интервалах между бифуркациями), но делает ставку 

на случайность: именно случайные элементы (или флуктуации) играют 

основную роль вблизи бифуркаций [9, с. 235]. 

Традиционные взгляды на причинность устарели в мире современной 

науки. Так, по мнению И. А. Акчурина, в рамках классической трактовки 

философской категории причины без учета категории когерентности 

невозможно объяснить одновременное согласованное друг с другом в 

пространстве и времени протекание в живой клетке тысяч и тысяч 

аллостерических (сильно зависимых от трехмерной пространственной 

конфигурации молекул) биохимических реакций и биофизических процессов. 

[10, с. 41-42]. В свою очередь, как отмечает А. А. Мамчур, не существует 

причинного объяснения и при теоретической реконструкции явлений 

микромира, поскольку квантовая механика до сих пор не дала однозначного 

ответа на вопрос о возможном поведении микрообъектов, обеспечивая только 

вероятностные прогнозы этого поведения [6, с. 246]. 

Терминологическая неоднозначность употребления понятия 

детерминизма, отсутствие его общепризнанного определения и подмена его 
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отдельными вариантами (сведение к предсказуемости или лапласовскому 

детерминизму) мешает его научному авторитету среди современных ученых. В 

нових филосовских исследованиях необходимо обратить внимание на 

необходимость переосмысления понятия детерминизма в контексте развития 

квантовой механики и синергетики. 
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УДК 167.7 

НАУКА ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ФЕНОМЕН 

Коробєйнікова Н.В., аспірант кафедри ССЕУ, МННІ 

Ступак О.П., ст.викл. кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), olga.stupak@nuos.edu.ua 

 

Техніка - благо чи зло, помічник чи ворог? Значення, переваги і недоліки 

техніки - ось одне з головних питань, навколо якого розгортаються гарячі 

суперечки. Завдяки розвитку техніки людська цивілізація почала стрімко 

розвиватися та досягла рівня техногенної цивілізації. Наука сьогодні 

розглядається як елемент культури, взаємопов'язаний і взаємодіючий з усіма 

іншими елементами культури. 

Термін «техногенна цивілізація» з'явився в 1921 році. Вперше його 

використав соціолог Торстейн Веблен. Це поняття швидко стало популярним в 

науковому середовищі. В першу чергу, техногенна цивілізація протиставлялася 

традиційному суспільству (цивілізації), яке характеризується тим, що його 

члени намагаються зберегти існуючий уклад життя, орієнтуються на традиції і 

болісно переносять зміни. Це суспільство з повільним соціальним розвитком. 

Техногенна цивілізація побудована навколо протилежних принципів - свободи 

особистості, прогресу, інновацій у всіх сферах життя, готовності 

підлаштуватися під швидкі зміни. Прихильники технократизму вважають, що 

немає нічого важливішого за розвиток науки. Ідеологія технократизму змінює 

не тільки побутовий уклад людей, а й політичну систему. Механізми 

управління країною в технократичному суспільстві працюють без оглядки на 

конкретного політика. Країна управляється професіоналами – людьми, які 

наполегливою працею досягли високої кваліфікації у своїй справі. 

З плином часу та інституалізації науки ціннісні установки, що виникли в 

епоху Відродження та на початку Нового часу, переплавлялися в специфічні 
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для науки нормативи її внутрішнього етосу: заборони на навмисне 

перекручування істини на догоду іншим, зовнішнім для науки цінностям 

(політичним, ідеологічним, релігійним) та заборони на плагіат. 

Утвердження цих ціннісних орієнтацій було умовою формування 

розвиненої науки і тих підстав наукової раціональності, які відрізняють її від 

інших форм пізнання світу. 

Техногенна цивілізація починає розвиток в XVII-XVIII століттях, в епоху 

підготовки й розгортання першої промислової революції, становлення науки 

нового часу, ранніх буржуазних революцій, що закріплювало панування 

капіталістичних відносин. 

В епоху Просвітництва людина сприймалася як сила, яка протистоїть 

природі, що вторгається в її процеси, перетворюючи об'єкти природи в 

необхідні для себе предметні форми. Природа сприймалася в цій системі 

цінностей як поле прикладання людської сили, як свого роду невичерпна 

комора, з якої можна брати будь-які матеріали та засоби. Розум, очищений від 

забобонів, що об'єктивно і неупереджено вивчав світ, розглядався в якості 

найбільш гідного прояву людської природи. Під знаком цих ідей техногенна 

цивілізація пройшла стадію індустріального розвитку і соціальні революції 

XIX-XX століть. 

Розвиток техногенної цивілізації, стверджує Р. Арон, виявляє протиріччя: 

чим більше суспільство опановує сили природи за допомогою техніки, тим 

менше стає його влада над «власною долею»; це найбільш яскраве протиріччя 

історичного розвитку сучасної техногенної культури [1]. 

Специфіка сучасного світу, особливості його пізнання і освоєння ставлять 

перед людиною і людством нові завдання і висувають нові вимоги: 1) 

розуміння світу як системи, розвиток якої має складний нелінійний характер; 2) 

пізнання як світу, так і культури в цілісності і єдності; 3) збагачення мислення 

через освоєння сучасних методів наукового пізнання; 4) усвідомлення реалій і 

особливостей сучасної цивілізації, відхід від технократизму, відповідальність за 
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результати діяльності людини і людства в цілому; 5) розуміння призначення 

людини, її інтегральної природи і особливого місця людини в культурі. 

Цінності техногенної цивілізації не ставилися під сумнів до останньої 

третини XX століття, поки вона не зіткнулася з глобальними проблемами, 

породженими попереднім науково-технічним розвитком [2]: екологічною, 

демографічною, продовольчою, енергетичною проблемами, а також 

проблемами освіти, охорони здоров'я та нерівномірністі економічного розвитку 

тощо. 

Висновки:  

1.Зараз неможливо представити людство без розвитку науки і техніки, але 

необхідно переглянути наше відношення до природи.  

2. Від нашого вибору сьогодні залежить, по якому шляху розвитку піде 

людство завтра. Це може бути шлях руйнування або шлях творення. 
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Інжиніринг можна виділити як особливий вид діяльності людства, так як 

крім істотного скорочення витрат праці і збільшення комфорту, її розвиток 

дозволив створити, крім природної біосфери, біосферу техногенну. На даний 

момент все більш складні механізми і велике їхнє поширення змінює не тільки 

підхід до сприйняття світу, а й взаємодії з ним. 

У зв'язку зі збільшуваним впливом науково-технічного прогресу 

важливим стає питання соціально-громадської відповідальності інженерів і 

вчених. Також досоціально-філософському аналізу соціальної відповідальності 

інженерів спонукає і ступінь розробки проблеми у вітчизняних та зарубіжних 

дослідженнях.  

Основна мета інженерної діяльності як специфічного виду творчої 

діяльності людства – спрощення фізичної праці людини. Серед основних 

характеристик можна виділити постійне створення та вдосконалення діючих 

механізмів та систем. Також виділяються три основні етапи розвитку інженерії, 

такі, як класичний (коли створювалися виключно машини та обладнання), 

системотехнічний (об’єднання багатьох елементів техніки та природи у 

системи), соціотехнічний (розрахунок впливу та взаємопроникнення соціальних 

параметрів у інженерні системи). 

Інженерна діяльність як форма пізнання досліджує велику кількість 

аспектів життя і природи, пізнає все, що може бути виміряним. Але 
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незважаючи на постійне вдосконалення і винахідництво, її не можна 

ототожнювати з науково-дослідною діяльністю, так як вони мають різний 

характер і об’єкт. 

З розвитком фах інженера розділився на безліч галузей і категорій, таких, 

як виробничник, дослідник-розробник, системотехнік, інженер соціотехнічного 

проектування. Остання категорія інженерів є по суті синергією соціологічної 

науки та інженерних підходів, основною метою якого є облік соціокультурних і 

антропологічних аспектів інженерної діяльності та її результатів. 

Соціальна відповідальність є найбільш гострою проблемою, яка 

розглядається в контексті існування людства у найближчі 50-100 років. Через 

високу інтенсивність освоєння природних ресурсів та незворотні зміни, 

спричинені в біосфері, людству треба корегувати напрями свого руху і 

притримуватися додаткових обмежень щодо взаємодії у біосфері планети. 

Праці Йонаса мають ідеї, які знайшли своє відображення в концепції 

сталого економічного розвитку, що є прийнятою у розвинених країнах і 

дозволила стимулювати чисте і безвідходне виробництво, поновлювану 

енергетику, збільшення соціальної рівності та ініціативи. 

У зв'язку з тотальним взаємопроникненням технічного прогресу в 

соціокультурну сферу і високу ступінь впливу на навколишню біосферу 

інженерна діяльність була поміщена в фокус глобального державної уваги, що 

направлена на вирішення проблеми соціальної відповідальності інженера за 

наслідки своїх рішень і діяльності. Йонас на тлі загального песимізму щодо 

майбутнього людства стверджує, що тільки в союзі з наукою і технікою можна 

надати «людським речам» моральний сенс. Вчений, за Йонасом, поряд з 

політиком є уособленням єдності об'єктивного обов'язку і суб'єктивного 

почуття відповідальності. 

Важливим аспектом змін, яких зазнає інженерна діяльність в останні 

роки, є дві основні тенденції: по-перше, це використання інженерних підходів 

практично у кожному секторі знання (включаючи соціологію та психологію), 
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по-друге, зменшення попиту на виключно інженерні компетенції спеціалістів. 

Це призводить до незворотного процесу, коли інженером має бути кожен, 

незалежно від професії, але професійних інженерів стає все менше. Ще однією 

великою проблемою сучасності постає надшвидке «старіння» технічних знань: 

через високий рівень фінансування винахідницької діяльності, який 

підкріпляється економічною необхідністю та можливістю вийти з конкурентної 

середи, технології змінюються швидше, ніж відбувається перепідготовка 

спеціалістів. На сьогоднішній день це питання гостро стоїть у країнах з 

високим рівнем розвитку, де автоматизація вже скоротила значну кількість 

робочих місць, і вирішення проблеми перепідготовки персоналу фактично стає 

основою майбутнього економічного зростання країни. Саме тому вже існує 

велика кількість програм, які виховують із спеціалістів підприємців, що 

зможуть самостійно знайти собі нішу та час для підготовки. Більшою мірою це 

зміна світосприйняття, коли людина є більш самостійною і бере на себе 

відповідальність за власне майбутнє. 

Також гостро стоїть проблема колективної відповідальності вчених, яку 

можна розглядати як позитивну колективну (співвідповідальність) і негативну 

колективну (індивідуальна відповідальність). Прогрес часто призводить до 

негативних наслідків і негативного використання. Відповідальність за 

підтримання-припинення експерименту або просування-зупинку робіт за 

обраною технологією повинен приймати не один вчений, а весь дослідницький 

колектив або вчене співтовариство. Це перший крок на шляху до 

загальнолюдської відповідальності і морально-етичної складової технічного 

прогресу. 

Успіхом у подоланні кризи в даній сфері на глобальній політико-

економічній арені є прийняття розвиненими країнами концепції стійкого 

економічного розвитку, яка дозволила змінити безвідповідальний капіталізм 

ХХ століття на екологічно-соціально-відповідальний розвиток, зберігши при 

цьому темпи зростання глобальної економіки. Серед основних кроків, яких 
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домоглися у сфері енергопостачання, можна виокремити план по зупинці АЕС 

у Германії, масове будівництво акумуляторних станцій та станцій 

відновлюваної енергії, створення СМАРТ-суспільств розподіленого 

споживання електроенергії. Значних результатів домоглися також і у сфері 

переробки сміття та відходів. Сміттєпереробна сфера завдяки дотаціям змогла 

вийти на окупність і у кількох розвинених країнах, таких як Норвегія, 

Швейцарія, Японія, де баланс відходів зведений до 0. Значну роль також грають 

законодавчі ініціативи з посилення відповідальності за використання пластику, 

що дозволяє таким країнам, як Індія та Нігерія, знизити забруднюючий вплив 

на довколишнє середовище. 
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УДК 1.101; 330  

МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

Кошара К.А., аспірант кафедри економіки та організації виробництва, 

ФЕМ 

Ступак О.П., ст.викл. кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), olga.stupak@nuos.edu.ua 

 

Актуальність роботи обумовлена тим, що економічна наука не менше 

інших наук потребує філософського пізнання, метою якого є пізнання сутності 

явищ, процесів, в тому числі економічних. В процесі філософського 

економічного пізнання розкривається прагнення не тільки зрозуміти економічні 

процеси, а й показати, якими вони повинні бути, і на основі отриманих 

результатів створити орієнтири, напрямки економічного розвитку. Для того, 

щоб пізнати сутність економічних явищ і процесів, в т. ч. і практики 

застосування економічного аналізу, необхідний глибокий філософсько-

методологічний аналіз, в ході якого з'ясовуються методології дослідження і 

відповідні їм теорії пізнання.  

Методологію не можна змішувати з методами - інструментами, 

сукупністю прийомів дослідження в науці і їх відтворенням в системі 

економічних категорій і законів. Метод (від гр. "metodos" – «шлях до чого-

небудь») - це спосіб дослідження, спосіб вивчення, засіб для відкриття істини. 

В економіці використовуються різноманітні методи, форми і способи наукового 

пізнання. Фундаментальним принципом пізнання соціально-економічних явищ 

і процесів є пояснення їх через внутрішні суперечності. Політекономічний 

аспект відкриває в пізнаваній суперечності такі її властивості, як тотожність, 

відмінність, власне суперечність і конфлікт. Питання про методи економічної 

теорії – це питання про те, як, яким чином вивчаються економічні явища і 

процеси. Необхідно розрізняти дві групи методів: загальні і локальні. Загальні 
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методи виражають наявність загальних підходів до наукового освоєння 

економічної дійсності в цілому, дають загальну філософсько-методологічну 

базу, світоглядний, методологічний стрижень дослідження економіки. Ці 

методи можна визначити і як методологічні підходи, і як напрями економічної 

методології. Вже перші розгорнуті наукові системи економіки, які з'явились у 

XVIIІ-ХІХ століттях, спирались на ту або іншу філософську основу. Так, 

економічна система А. Сміта, яка реалізована в його «Багатстві народів», багато 

в чому базувалась на принципах філософа-емпірика Дж. Локка; економічна 

система Д. Рікардо, втілена в його «Початках політичної економії», мала 

помітний зв'язок з висновками філософа-раціоналіста Б. Спінози; економічна 

система К. Маркса, представлена в його «Капіталі», явно мала своєю 

методологічною основою вчення філософа-діалектика Г. Гегеля. [1-2] Тісний 

зв'язок філософського і економічного аспектів, що знайшов свій вираз у 

загальних методах економічної теорії, проявляв себе на всіх етапах розвитку 

економічної науки. Для пізнання соціально-економічних процесів 

використовують загальнонаукові та спеціальні для економічної теорії методи, 

які наведені в табл.1.1. 

Таблиця 1.1 

Методи наукового пізнання (розроблено автором) 

№ 

№ 

Назва методу  Підкатегорія 

методів 

Характеристика підкатегорії методів 

1 Формальна 

логіка - це 

вивчення 

думки з боку її 

структури, 

форми. 

Засновником 

Аналіз і 

синтез. 

Аналіз - це уявне розчленування 

досліджуваного явища на складові частини 

і дослідження кожної з цих частин. Шляхом 

синтезу економічна теорія відтворює єдину 

цілісну картину. 

Метод 

індукції та 

Метод індукції - метод умовиводів, 

заснований на узагальненні фактів. За 
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формальної 

логіки 

вважається 

Аристотель, 

який відкрив 

своєрідну 

форму 

умовиводу 

(силогізм) і 

сформулював 

основні закони 

логіки. 

Формальна 

логіка 

розробила 

великий набір 

методів і 

прийомів 

пізнання 

дедукції. допомогою індукції (наведення) 

забезпечується перехід від вивчення 

одиничних фактів до загальних положень і 

висновків. Дедукція (виведення) робить 

можливим перехід від найбільш загальних 

висновків до відносно часткових. 

Порівняння Порівняння - метод, який визначає 

подібність або відмінність явищ і процесів. 

Аналогія Аналогія - метод пізнання, заснований на 

перенесенні однієї або цілого ряду 

властивостей з відомого явища на невідоме. 

Гіпотеза Гіпотеза - це метод пізнання, що полягає у 

висуванні науково обґрунтованого 

припущення про можливі причини або 

зв'язки явищ і процесів. 

Доказ Доказ - обґрунтування істинності однієї 

думки за допомогою інших. 

Закони 

формальної 

логіки 

Закони формальної логіки (закон 

тотожності, закон суперечності, закон 

виключеного третього, закон достатньої 

підстави). 

2 

 

Діалектичний 

метод. 

Діалектика - це 

наука про 

найбільш 

загальні 

закони 

Сходження 

від 

абстрактного 

до 

конкретного 

Метод абстракції (від лат. 

«аbstractio» - «відволікання») широко 

застосовується в економіці. Дослідник 

відволікається від другорядних сторін 

явищ, щоб виявити те, що в них суттєво і 

постійно повторюється. Так виникають такі 

загальні поняття, як виробництво взагалі, 
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розвитку 

природи, 

суспільства і 

людського 

мислення. 

Вперше 

діалектичний 

метод був 

успішно 

застосований в 

рамках 

політичної 

економії 

К. Марксом. 

потреби, розподіл, обмін та ін. За 

допомогою абстрактного мислення крок за 

кроком відбувається розкриття сутності 

економічних явищ, що вимагає формування 

певних логічних понять, які більш-менш 

повно відображають реальну економічну 

дійсність в її розвитку. 

Єдність 

історичного 

і логічного. 

Історичний і логічний методи 

розглядаються в єдності, оскільки 

історично вихідний пункт дослідження 

збігається з вихідним пунктом логічного 

дослідження. Використовуючи історичний 

метод, економічна теорія досліджує 

господарські процеси і явища в тій 

послідовності, в якій вони в самому житті 

виникали, розвивалися і змінювали один 

одного. Такий підхід дозволяє конкретно і 

наочно представити всі особливості різних 

економічних систем. Але він має недолік, 

який зводиться до того, що велика кількість 

описового матеріалу і часткових історичних 

подробиць може ускладнити серйозне 

теоретичне вивчення господарства. 

Історичний метод показує, що в природі і 

суспільстві розвиток йде від простого до 

складного. 

3 

 

Системний 

метод 

Математичні 

і статистичні 

Економічним процесам і явищам 

притаманні якісна і кількісна визначеність, 
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дослідження 

з'явився в ХХ 

столітті. 

прийоми і 

засоби 

дослідження. 

тому економічна теорія широко 

використовує дані методи, що дозволяють 

виявити кількісну сторону процесів і явищ 

господарського життя, їхній перехід в нову 

якість. При цьому широко застосовується 

обчислювальна техніка, в тому числі ЕОМ. 

Особливу роль тут відіграє метод 

економіко-математичного моделювання. 

Даний метод, будучи одним із системних 

методів дослідження, дозволяє в 

формалізованій формі визначити причини 

змін економічних явищ, їхні 

закономірності, наслідки, можливості і 

витрати впливу на хід змін, а також робить 

реальним прогнозування економічних 

процесів. За допомогою цього методу 

створюються економічні моделі. 

Економічний 

експеримент 

При вивченні економічного життя людей, 

їхніх груп і всього суспільства можливі і 

необхідні економічні експерименти, хоча 

далеко не завжди можна передбачити всі 

ймовірні результати цих експериментів. 

Економічний експеримент - це штучне 

відтворення економічного явища або 

процесу з метою його вивчення в найбільш 

сприятливих умовах і подальшого його 

практичного застосування. 
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Серед загальнонаукових методів пізнання соціально-економічних 

процесів чільне місце належить структурно-функціональному методу, що 

передбачає розгляд будь-якого економічного явища як системного з 

обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Так, за цим методом 

можна визначити склад сучасних продуктивних сил України або інших країн, 

простежити зміни, які в них відбуваються, визначити місце і роль кожного 

елемента цих продуктивних сил. Останні є системним об'єктом зі зв’язками 

відповідних рівнів: а) координаційними, що визначають узгодженість 

взаємодіючих структурних елементів системи і місце елемента в рамках 

системи; б) субординаційними, які вказують на супідрядний зв'язок елементів у 

системному об'єкті; в) генетичними, які показують зв'язок елемента з історією 

розвитку системи. 

Висновки: Отже, структурно-функціональний підхід визначає системні 

ознаки, що зберігаються за об'єктами дослідження незалежно від характеру 

їхньої трансформації [3, c. 21-22]. Оволодіння економічною теорією є 

передумовою підвищення соціальної активності різних груп суспільства, 

свідомого господарювання, опанування сучасним економічним мисленням [4, 

c. 19]. 
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УДК 167.7 

МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОГО 

ЗНАННЯ 

Любицька Н.Г., аспірант кафедри конструкції та механіки судна, КННІ 

Гончарова О.О., канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

Актуальність теми. Метод моделювання є одним із способів наукового 

пізнання. При цьому філософія науки і техніки поєднує в собі не тільки 

історично сформовані категорії, а й сучасні актуальні гносеологічні методи. 

Новітні науково-технічні засоби сприяють створенню сучасних методів 

дослідження будь-яких напрямків гуманітарних та прикладних наук, їхньому 

моделюванню, отриманню та інтерпретації підсумкових модельних результатів. 

В наш час метод моделювання проник практично в усі галузі діяльності вченого 

і впливає як на суб'єкт, що пізнає, так і на розвиток науки в цілому. Для 

створення моделей різних процесів головним чином використовуються 

комплекси програмно-технологічних забезпечень, статистичних та 

алгоритмічних методів обробки одержуваної первинної модельної інформації. 

При цьому основним інструментом виступає комп'ютер, який служить для 

автоматизації складних статистичних розрахунків великих масивів даних в 

формалізованому моделюванні. 

Мета реферату полягає в філософсько-методологічному аналізі методу 

моделювання стосовно технічних наук. Поставлена мета здійснюється шляхом 

поетапного вирішення наступних дослідницьких завдань:  

 розкрити сутність, методологічну специфіку методу моделювання 

як способу наукового пізнання в гуманітарних і природничих науках; 

 показати особливості і основні етапи становлення методу 

моделювання. 

mailto:hamisek@ukr.net
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У рефераті зроблено спробу розглянути філософські аспекти 

математичного моделювання як методу пізнання навколишнього світу. У 

першій частині досліджені загальні питання математичного моделювання. 

Визначаються і обґрунтовуються поняття моделювання, стадії пізнання 

дослідження. У другій частині розглядається питання про виникнення 

математичної моделі та наводиться класифікація математичних моделей. У 

третій частині розглядається застосування кібернетичного моделювання в 

сучасних наукових дослідженнях. Остання частина присвячена питанням 

моделювання уявної діяльності людини.  

Основний виклад матеріалу 

Вступ. ХХ століття принесло методу моделювання нові успіхи, але 

одночасно поставило його перед серйозними випробуваннями. З одного боку, 

кібернетика виявила нові можливості та перспективи цього методу у розкритті 

загальних закономірностей і структурних особливостей систем різної фізичної 

природи, що належать до різних рівнів. З іншого боку, теорія відносності і 

особливо квантова механіка вказали на неабсолютності, відносний характер 

механічних моделей, на труднощі, пов'язані з моделюванням. Численні факти, 

що свідчать про широке використання методу моделювання в дослідженнях, 

завдяки деяким протиріччям, які при цьому виникають, вимагали глибокого 

теоретичного осмислення даного методу пізнання, пошуків його місця в теорії 

пізнання. Цим можна пояснити те, що велика увага приділяється цьому 

питанню філософами різноманітним країн в їхніх численних роботах[6]. 

У першому розділі представлено визначення поняття «моделювання» та 

розглядається застосування цього методу в різних галузях. 

Моделювання - науковий метод непрямого (опосередкованого) дослідження 

об’єктів пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, 

ускладнене, неефективне чи недоцільне, через дослідження їхніх 

моделей - предметних, знакових чи мисленнєвих систем, що відповідно 
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відтворюють, імітують чи відображають певні характеристики (властивості, 

ознаки, принципи внутрішньої організації або функціонування) оригіналів. [2]  

Застосування методу моделювання вимагає виконання цілого ряду 

об’єктивних законів і закономірностей розвиту явищ та процесів, порушення 

яких нівелює здатність моделі замінювати оригінал, бути його прототипом. 

Моделювання розглядається у філософії як один із методів наукових 

досліджень, проте побудова моделі та робота з нею також повинні 

здійснюватися на основі застосування загальних наукових методів дослідження, 

про що, на жаль, не вказується у переважній більшості робіт з питань 

моделювання. Є праці з філософії, у яких відсутнє посилання на метод 

моделювання як один з методів пізнання дійсності [4]. 

Другий розділ відображає сутність математичної моделі, її класифікацію 

та методи дослідження. Під математичною моделлю реальної системи 

(процесу) розуміють сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, 

логічних умов, операцій тощо), які визначають характеристики станів системи 

залежно від її параметрів, зовнішніх умов (вхідних сигналів, впливів), 

початкових умов та часу. Загалом, за визначенням В. М. Глушкова, 

математична модель - це множина символічних математичних об’єктів і 

співвідношень між ними. За М. М. Амосовим, математична модель - це 

система, що відображає іншу систему [3].  

Класифікація математичних моделей: 

 Статичні моделі характеризують конкретний стан об'єкта у заданий 

момент часу.  

 Детерміновані (жорсткі) моделі передбачають, що зв'язок між 

входами та виходами системи може бути описаний за допомогою відомих 

детермінованих функцій, а вхідні значення є точно визначеними.  

 Стохастичні (статистичні) моделі будують, якщо параметри об'єкта 

дослідження піддаються впливу неконтрольованих випадкових факторів або 

якщо він характеризується власною невизначеністю поведінки.  
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 Лінійні моделі характеризуються лінійним зв'язком між вхідними та 

вихідними змінними [3].  

В третьому розділі розповідається про сучасні наукові знання, у яких 

дуже поширена тенденція побудови кібернетичних моделей об'єктів 

найрізноманітніших класів. К. Б. Батороев писав, що «кібернетичний етап у 

дослідженні складних систем, ознаменований істотним перетворенням «мови 

науки», характеризується можливістю вираження основних особливостей цих 

систем в термінах теорії інформації та управління. Це зробило доступним їхній 

математичний аналіз» [9]. Характеризуючи процес кібернетичного 

моделювання, звертають увагу на наступні обставини. Модель, будучи 

аналогом досліджуваного явища, ніколи не може сягнути ступеня складності 

останнього. При побудові моделі вдаються до відомих спрощень, мета 

яких - прагнення відобразити не весь об'єкт, а з максимальною повнотою 

охарактеризувати певний його «зріз». Завдання полягає в тому, щоб шляхом 

запровадження низки спрощень виділити важливі для дослідження властивості. 

Створюючи кібернетичні моделі, виділяють інформаційно-управлінські 

властивості. Всі інші сторони цього об'єкта залишаються поза розглядом. 

Четвертий розділ присвячений моделюванню розумової діяльності 

людини. У поняття «штучний інтелект» вкладається різний зміст - від визнання 

інтелекту в ЕОМ, що вирішують логічні або навіть будь-які обчислювальні 

задачі, до віднесення до інтелектуальних лише тих систем, які вирішують весь 

комплекс завдань, здійснюваних людиною, чи ще більш широку їх сукупність 

[10]. Ми будемо намагатися вичленувати той зміст поняття «штучний 

інтелект», який найбільшою мірою відповідає реальним дослідженням у цій 

галузі. 

Якщо завдання не є розумовим, то воно вирішується на ЕОМ 

традиційними методами і, отже, не входить в коло завдань штучного інтелекту. 

Його інтелектуальна частина виконана людиною. На долю машини залишається 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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частина роботи, яка не вимагає участі мислення, тобто ця частина роботи є 

«безмисленнєвою», неінтелектуальною. 

Висновки: Можливість постановки обчислювального експерименту на 

ЕОМ істотно прискорила процес математизації науки і техніки. Розширилося 

коло професій, для яких математична грамотність стає необхідною. Завдяки 

можливості оперативного дослідження важкодоступних і недоступних для 

реального експериментування процесів математичне моделювання все більше і 

більше знаходить своє застосування в галузях, що, здавалося б, є далекими від 

математики і природничих наук. Воно широко використовується і в 

криміналістиці, і в лінгвістиці, і в соціології, і цей список можна продовжувати 

і продовжувати. 

Системне моделювання носить міждисциплінарний характер і вже в силу 

однієї цієї обставини виконує важливу інтеграційну функцію, що продовжує 

диференціюватися в науковому пізнанні нашої епохи. Крім комп'ютеризації, 

моделювання в наш час володіє також властивістю багатомодельності, оскільки 

при дослідженні надскладних об'єктів, що включають в себе елементи, які 

відносяться до різних форм руху матерії, необхідно формувати систему 

моделювання.  
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УДК 167.7 

ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІКИ 

Савченко О.В., аспірант кафедри  теоретичної електротехніки і 

електронних систем,  ННІАЕ 

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Філософія техніки – це філософська дисципліна, предметом і завданням 

якої є філософська рефлексія над технікою, виявлення її природи і 

закономірностей розвитку. Термін «філософія техніки» був введений 

німецьким філософом Ернстом Каппом (1808 – 1896 рр.). Як самостійна 

філософська дисципліна філософія техніки склалася в середині XX століття, 

завдяки таким великим мислителям, як Ф. Дессауер, Л. Мамфорд, М. Гайдеггер, 

О. Шпенглер, А. Тоффлер, Ж. Еллюль, К. Ясперс та ін., отримавши помітне 

поширення в країнах Європи та Північної Америки, а також в Японії. У 80-х 

роках ХХ століття в українській філософії розвивалася філософія техніки і 

технології, спираючись на ідеї П. В. Копніна, зокрема М. Тарасенко, К. Князев 

розглядали технології в контексті людського способу буття. 

На початку ХХI ст. людство постало перед необхідністю розв’язання 

проблем світового порядку: забруднення навколишнього середовища відходами 

промислового виробництва, невідновне вичерпання природних ресурсів, 

порушення балансу в демографічних процесах, небезпека радіоактивної 

катастрофи та ін. Все це змушує задуматися про цілі й перспективи технічного 

розвитку, про заходи його можливого обмеження.  

У філософії техніки існує принаймні два різних підходи до дослідження і 

осмислення техніки, які взаємно доповнюють один одного. Перший базується 

на традиціях культурології, філософської антропології і соціально-

гуманітарного знання, в той час як другий використовує досвід логіко-
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методологічного дослідження природного знання. Саме тут полягає спільність 

філософії науки та епістемології, філософії техніки і філософії науки. 

При здійснені періодизації технічного знання потрібно брати до уваги як 

відносну самостійність розвитку технічного знання, так і його обумовленість 

прогресом природознавства і техніки. На підставі цього дослідниками 

виділяється чотири основних етапи (періоди) у розвитку технічних знань. 

 Перший етап – донауковий, коли технічні знання існували як 

емпіричний опис предмета, засобів трудової діяльності людини і способів їх 

застосування. Він охоплює тривалий проміжок часу, починаючи з первісного 

ладу і закінчуючи епохою Відродження. 

 Другий етап у розвитку технічного знання – зародження технічних 

наук, охоплює проміжок часу, починаючи з другої половини XV ст. до 70-х 

років ХІХ ст. Для вирішення практичних завдань починають залучатися наукові 

знання. На стику виробництва і природознавства виникає наукове технічне 

знання, формуються принципи і методи його отримання і побудови.  

 Третій етап починається з середини ХІХ ст. і триває до початку ХХ 

ст. Це період інституціональної диференціації науки і техніки, їх незалежного, 

самостійного розвитку.  

 Четвертий етап – у ХХ ст. наука досягає стадії, коли вона може бути 

орієнтована на практичні цілі, може створювати нові технології, які не в змозі 

робити окремі винахідники. В свою чергу, технічні нововведення є наслідком 

застосування наукового методу до розв’язання технічних проблем. Тим самим у 

ХХ ст. здійснюється інтеграція, взаємопроникнення наукового і технічного 

знання. 

Видається, що якщо розуміти філософію техніки в широкому і 

системному плані, то в ній можна виділити чотири головні розділи: онтологію 

техніки, гносеологію техніки, соціокультурні та антропологічні проблеми 

техніки. 
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Американський філософ і соціолог Л. Мамфорд вважав, що відлік в 

історії сучасної техніки слід починати з початку другого тисячоліття нашої ери. 

Спираючись на досвід європейської історії, він виділив три технічні епохи: 

 еотехнічну (1000—1750 рр.), в основі якої лежить «технологія води 

й дерева»; 

 палеотехнічну (від другої половини XVIII ст. до середини XX ст.), 

для якої характерними є комплекс «вугілля та залізо»; 

 неотехнічну (від середини XX ст.), яка використовує комплекс 

«електрики й сплавів». 

В основу періодизації покладено основний вид енергії, що 

використовується в техніці, та «речовину», яка є головною у створенні 

технічних приладів. 

Свого часу різноманітні проблеми філософії техніки намагалися 

розв'язати М. Гайдеггер, Г. Маркузе, Е. Дюркгейм, А. Бергсон, К. Ясперс. 

Однак їм не вдалося знайти несуперечливі, цілісні й систематизовані рішення. 

Більше того, своєрідна, свідомо ускладнена мова праць М. Гайдеггера, 

приміром, робила їх незрозумілими для більшості практичних інженерів. 

К. Ясперс, який критикував у своїх працях антропологічні наслідки технічного 

прогресу для індивіда та суспільства, не надто заглиблювався у предмет своєї 

критики. 

Висновки: Сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не 

являє собою певної філософської цілісності. Переважно це зумовлено 

«дитячим» віком цієї філософії, відсутністю дослідницьких традицій, 

систематичності в накопиченому знанні, а також узгодженості щодо 

використання термінології. Вона звернена до дослідження технічного знання, 

оцінювання і аналізу результатів технічної діяльності, а також прогнозування 

можливих соціальних перспектив технічного розвитку. 
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УДК 167.7 

КРИТИЧНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ КАРЛА ПОППЕРА 

Тарасенко С.О., аспірант кафедри аспірант кафедри менеджменту, 

ФЕМ 

Гончарова О.О. канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

Будова світу, його сутність та реальність, сприйняття світу окремо 

людиною чи соціумом загалом - це питання, якими задаються великі розуми 

всіх часів. Поєднує всі думки, теорії та гіпотези щодо буття наука філософія. 

Одним із яскравих прикладів пізнання світу є роботи британсько-австрійського 

філософа та логіка Карла Поппера, який вбачав головною метою філософії 

вивчення зростання наукового знання, особливо – наукової космології. За 

К. Поппером, остання виявляє собою проблему пізнання світу, включаючи нас 

самих (і наше знання) як частин цього світу. На думку Поппера, не існує 

особливого методу філософії – є метод будь-якої раціональної дискусії з чіткою 

постановкою питань і критичним аналізом пропонованих рішень. Ідеї Поппера, 

зокрема концепція «третього світу», справила великий вплив на формування 

сучасної методології науки.  

Поппер стверджує погляд на науку як на постійний динамічний процес, в 

якому безперервно відбуваються якісь зміни. Причому розвиток наукового 

знання, за Поппером, не слід представляти як прогресивний, кумулятивний 

процес, тобто процес додавання, накопичення нових істинних знань. Наукові 

теорії незалежні один від одного. Вони в своєму розвитку не доповнюють, а 

розвивають одна одну. 

У 1967 році Карл Поппер запропонував розрізняти наступні три «світи»: 

перший – світ фізичних об'єктів або фізичних станів; другий – світ станів 

свідомості, ментальних станів; третій – це світ об'єктивного змісту мислення, 

mailto:hamisek@ukr.net


Сучасні проблеми філософії науки 
 

Науково-практична конференція аспірантів та здобувачів наукового 

ступеню PhD (доктор філософії) 

 
 

  

 
75 

 

світ наукових ідей, проблем, поетичних думок і творів мистецтва. Цей «третій 

світ» цілком об'єктивний. Це світ книг, бібліотек, географічних карт, світ творів 

живопису. Книга, згідно концепції Поппера, містить об'єктивне знання 

незалежно від того, прочитає її хто-небудь або не прочитає. Важливо тільки те, 

що вона потенційно може бути прочитана і зрозуміла. Це приблизно так само, 

як реклама є рекламою, навіть якщо вона нікого не зацікавить. 

Концепція Поппера підкреслює своєрідність і загадковість знання як 

об'єкта дослідження: для того, щоб знайти йому місце в ланцюгу явищ, 

знадобилося виділити особливий «третій світ», в якому ці знання будуть 

доступні для будь-кого зацікавленого, а не тільки для тих, хто краще пізнав 

сутність. 

З виникненням «третього світу» змінюється характер людського пізнання. 

Визначальним фактором еволюції останнього виступає вплив об'єктивних ідей 

на суб'єктивні процеси мислення, що є фактором не менш і навіть більш 

важливим, ніж творчі можливості мислення, завдяки яким ці ідеї формуються. 

Саме «третій світ» гарантує об'єктивність наукових досліджень і наукових 

теорій. Це твердження Поппера спрямоване проти концепцій, що пояснюють 

розвиток науки соціологічними або соціально-психологічними відносинами 

усередині наукових співтовариств; зрозуміти, чому вчені в проблемних 

ситуаціях діють так, а не інакше, можна тільки зі змісту їхніх теорій і методів, а 

також з об'єктивної логіки наукового дослідження, що становить основу 

наукової раціональності, але не з описів психологічних станів окремих 

індивідів або соціологічних характеристик наукових співтовариств. 

Поппер писав: «З нашими теоріями відбувається те ж, що і з нашими 

дітьми: вони мають схильність ставати в значній мірі незалежними від своїх 

батьків. З нашими теоріями може статися те ж, що і з нашими дітьми: ми 

можемо придбати від них більшу кількість знання, ніж спочатку вклали в них». 

Поппер не схильний називати їх онтологічними підсвітами. Слово «світ» 

використовується ним замість термінів «матеріальне», «ментальне», «ідеальне», 
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що мають безліч конотацій і скоріше виступають як метафора для розрізнення 

якісних рівнів реальності. Можна виділити і більше «світів» (наприклад, 

«третій світ» можна розділити на істинні теорії та фантазії або чисті 

можливості). Але це не важливо. Важливим є те, що всі три світи реальні: 

реальні не тільки фізичні сутності, але і стани свідомості, і зміст думок людини. 

Генетично усі світи пов'язані між собою; випадкові схильності в фізичному 

світі привели до виникнення органіки, психіки, а мутації в тваринній психіці 

призвели до появи мови і «повної свідомості», а разом з цим - до 

трансценденції продуктів свідомості в «третій світ» ( «нові ідеї мають 

дивовижну схожість з генетичними мутаціями») . Зі створенням «третього 

світу» «всі світи відкрилися перед людським буттям». Зростання знання в 

«третьому світі» описується Поппером наступною схемою Р -> ТТ -> ЕЕ -> Р, 

де Р - вихідна проблема, ТТ - теорія, що претендує на вирішення проблеми, ЕЕ 

- оцінка теорії, її критика і усунення помилок, Р - нова проблема. 

Висновки: Стан сучасної науки вказує на те, що «третій світ» Карла 

Поппера є актуальним і нині. Як він вважав, книга – це знання, а знання, перш 

за все, - це деякий особливий пристрій пам'яті. Книга, паровоз, комп'ютер - все 

це матеріальні продукти діяльності людини, так само, як «третій світ» – її 

ідеальний продукт. 
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