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Початок третього тисячоліття характеризується новими тенден-
ціями цивілізаційного розвитку з небаченою до цього швидкі-

стю поширення в суспільстві наукових знань. Наука і використання 
сучасних технологій стають головним джерелом економічного зрос-
тання. На основі технологічної революції у світі відбуваються два 
взаємопов’язаних процеси: формування інформаційного суспільства 
і глобалізація.

Інформація і знання стають важливим ресурсом і справжньою рушій-
ною силою соціально-економічного, наукового і технологічного розвитку; 
формується ринок інформації та знання. Нестримно зростає питома вага 
галузей, що забезпечують створення, передачу, обробку й використання 
інформації. Розвинена інформаційна інфраструктура перетворюється на 
умову, що визначає національну й регіональну конкурентоспроможність. 
Розвиток та активне впровадження у всі сфери діяльності нових інформа-
ційно-комунікаційних технологій істотно змінюють моделі освіти, праці, 
суспільного життя та відпочинку.

Інформаційний сектор економіки стає найбільш важливим і першим 
за числом зайнятих у ньому. Основними критеріями інформаційного 
суспільства виступають кількість і якість наявної в обігу інформації, її 
ефективна передача та переробка. Інформаційне суспільство – це сус-
пільство, де всі засоби інформаційної технології (комп’ютери, інтегро-
вані системи, кабельні, супутникові та інші види зв’язку, відеопристрої, 
програмне забезпечення), наукові дослідження націлені на те, щоб 
зробити інформацію загальнодоступною та активно використовуваною 
у виробництві та вжитку.

Не менш значущим є формування єдиного світового інформацій-
ного простору й поглиблення процесів інформаційної та економічної 
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інтеграції країн і народів, створення ринку інформації та знань як чин-
ників виробництва, що доповнюють ринки природних ресурсів, праці 
й капіталу, і перехід інформаційних ресурсів суспільства у реальні 
ресурси соціально-економічного розвитку, а також підвищення рівня 
освіти за рахунок розширення можливостей систем інформаційного 
обміну на міжнародному, національному й регіональному рівнях та, 
відповідно, посилення ролі кваліфікації, професіоналізму та здібнос-
тей до творчості як найважливіших характеристик послуг праці.

Інформаційні технології є головним інструментом процесу гло-
балізації, причому інструмент і процес взаємно прискорюють один 
одного. 

Особлива роль інформаційно-комунікаційних технологій 
пов’язана зі специфікою такого ресурсу, як знання. Інформація і 
знання – це поняття, що пов’язані між собою, проте різниця між ними 
є принциповою. Інформація створює продуктивне поле для вина-
ходів, стимулюючи виробництво нових знань, що сприяє оптимізації 
розміщення матеріальних ресурсів і зародженню інших винаходів. 
Пропонують розрізняти відмінність між інформацією і знанням на 
підставі одно- або багатосуб’єктності володіння відповідним ресур-
сом. Такий підхід простежується у Ф. Махлупа: виробництво нових 
знань не може бути закінченим доти, поки вони не передані іншому і 
не перестають бути надбанням однієї людини1. Таким чином, інфор-
мація визначається як деяка підмножина знання. Інформація завжди є 
певним “закінченим набором”, тоді як знання передбачає відкритість, 
незавершеність. Тому процес генерації знання не можливо проаналі-
зувати в рамках “парадигми переробки інформації”. Це визначає 
сутнісні відмінності між “інформаційною економікою”, як поточним 
етапом соціально-економічного розвитку, та “економікою знань”, як 
можливим наступним етапом.

Розмах змін і масштаби можливостей, які відкриває нинішня інте-
лектуальна революція, визначають спрямованість вектора цивілізацій-
ного розвитку на побудову суспільства, заснованого на знаннях. Ідея 
знаннєвого суспільства може успішно реалізуватися лише за умови 
створення якісно нових систем, що продукують наукові знання. Між-
народна конкурентоспроможність економіки та соціальний розвиток 

1  Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Прогресс, 
1966. – С. 36-37. 
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будь-якої країни нині прямо залежать від можливостей інтелектуаль-
ного потенціалу, темпів його зростання, ефективності та мобільності 
використання.

Становлення знаннєвого суспільства пов’язане зі швидким 
розповсюдженням принципово нових технологій, що отримали на-
зву “високі технології” або мегатехнології знаннєвого суспільства. 
Перш за все, це – інформаційно-комунікаційні, когнітивні, нано- та 
біотехнології. Ці революційні технології впливають на спосіб життя, 
цінності сучасної людини, істотно змінюють способи її існування. У 
постіндустріальному суспільстві спостерігається значне збільшення 
наукоємності сучасних технологій. Сама наука переживає серйозні 
трансформації: змінюється її організація, модифікуються способи 
й методи отримання наукового знання, міняються взаємини науки 
і суспільства. Відбувається значна трансформація наукового етосу. 
Поява нових технологій створила ряд проблемних ситуацій, що не 
спостерігалися раніше. Проблемою стає виявлення місця і значен-
ня нових мегатехнологій, як фундаментального чинника сучасного 
соціального розвитку. Ці технології поки недостатньо досліджені як 
цілісний соціокультурний феномен, не виявлені властиві йому особ-
ливості й функції, не розкрито механізми функціонування і причини 
значного їх впливу на соціум, культуру і людину. Метою дослідження 
є виявлення механізмів взаємодій високих технологій, науки і суспіль-
ства. Для досягнення поставленої мети необхідно виявити причини 
різноманіття визначень поняття “технологія”, встановити принципові 
відмінності високих технологій від інших технологій, встановити 
причини значних соціокультурних наслідків від використання висо-
ких технологій, розкрити механізм дії технологій на соціокультурну 
дійсність і людину.

Методологічне значення при розгляді мегатехнологій знаннєвого 
суспільства, при розробці науково-технологічної та інноваційної стра-
тегії держави має нова практика визначення пріоритетів за допомогою 
методу “Форсайт” (Foresight). Під форсайтом розуміється процес 
систематичного визначення нових стратегічних наукових напрямів і 
технологічних досягнень, які в довгостроковій перспективі зможуть 
ефективно сприяти економічному і соціальному розвитку країни. Про-
блема вибору інноваційних пріоритетів є однієї з найбільш актуальних 
проблем сучасності в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. 
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Інноваційні пріоритети – це не просто науково-технологічні пріори-
тети, а пріоритети реального прогресу економіки. Тому при їхньому 
виборі завжди перетинаються інтереси вчених, інженерів, держави, 
ділових кіл, політичних сил, що ще більше утруднює їхній вибір. Фор-
сайт є процесом загальнонаціонального відбору нових напрямів, в ході 
якого досягається консенсус думок різних суб’єктів національної інно-
ваційної системи, і встановлюються зв’язки між її елементами. Такий 
підхід органічно корелює з засадами громадянського суспільства.

В Європейському Союзі методологія і технологія форсайту зараз 
використовуються також у бізнесі – на результатах форсайт-проектів 
формуються так звані дорожні карти. Дорожні карти (англ. roadmap) 
і процес їхньої розробки (roadmapping) є інструментом довгостроко-
вого планування, який дозволяє узгодити мету і результат шляхом 
врахування різних чинників та запропонувати працездатні сценарії 
організації діяльності в умовах невизначеності. В назві монографії 
дорожні карти використовуються як метафора, але така, яка відбиває 
сутність розробки стратегій використання високих технологій.

Проблеми переходу до знаннєвої економіки і знаннєвого суспіль-
ства широко обговорюються економістами, соціологами, філософами, 
культурологами, футурологами різних країн, у тому числі і в Україні. 
Ці проблеми є міждисциплінарними за своїм змістом і значенням. 
В монографії ця міждисциплінарність виявляється в аналізі техніки 
та технології в історико-науковому і наукознавчому планах з вико-
ристанням сучасних засобів філософсько-наукового, методологічного, 
культурно-історичного, антропологічного та ціннісно-прагматичного 
підходів.

Концептуальні засади міждисциплінарного підходу в авторській 
інтерпретації склалися під впливом обговорення проблем техніки і тех-
нології в таких осередках професійного співтовариства: історико-нау-
кознавчих аспектів – в Центрі науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.М.Доброва НАН України, соціокультурно-філософського 
і методологічного аспектів – на кафедрах філософії та методології 
науки філософського факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка і філософії Національного авіаційного 
університету. Стимулюючим чинником при цьому була підтримка 
авторських зусиль з боку керівництва Відділення інформатики НАН 
України. Оформленню авторської концепції сприяв також доробок 

ПЕРЕДМОВА
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в галузі міждисциплінарного аналізу науки і технологій мого батька 
В.І.Онопрієнка, викладений в багатьох публікаціях та монографії 
“Науковедение: поиск системных идей” (2008), що отримав визнання 
фахівців різного профілю на пострадянському просторі.

Хочу висловити щиру подяку всім, хто сприяв завершен-
ню цієї праці: Б.А.Маліцькому, В.П.Соловйову, О.С.Поповичу, 
Ю.О.Храмову, В.І.Онопрієнку, Л.В.Рижко, науковому редактору моно-
графії В.М.Гамалії, рецензентам  В.В.Скопецькому , М.М.Кисельову, 
Л.О.Шашковій.

М.В.Онопрієнко

Київ, 20.07.2011 р.
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1.1. Техніка як діяльність

Старогрецькою мовою “techne” означає мистецтво або майстерність 
тесляра, будівельника, а в більш загальному плані – це діяльність, 

яка вимагає професійної майстерності. Розуміння техніки як активної 
перетворюючої творчої діяльності людей є досить поширеним і збе-
реглося до наших днів. 

Діяльність пронизує життєві процеси всіх живих організмів – від 
простих тварин до людини. Але між діяльністю тварин і людини є 
істотні відмінності. Діяльність тварин за своїм характером інстинктив-
но біологічна і ситуативна, вона залишається в межах їх біологічних 
потреб і стосунків до природи. Діяльність тварин здійснює акти при-
стосування до середовища, але ніколи – акти оволодіння досягненнями 
розвитку філогенезу. Складна діяльність вищих тварин, зумовлена 
природними зв’язками, перетворюється у людини в діяльність, що 
залежить від суспільних стосунків. Людська діяльність є свідомою і 
продуктивною, вона змінює природу відповідно до своїх потреб, що 
розвиваються. Специфічною формою людської діяльності виступає 
праця як виготовлення і застосування знарядь праці з опосередко-
ваним ставленням людей до природи. Праця здійснюється в процесі 
спільної колективної діяльності. Важлива характеристика праці – її 
соціально-свідомий і творчо-продуктивний характер. Загальна тен-
денція розвитку трудової діяльності – від переважно репродуктивної 
на ранніх ступенях людської історії до модельно-творчої з розвитком 
знарядь праці.

В процесі творчої людської діяльності змінюється як зовнішній 
об’єкт, так і суб’єкт, що впливає на нього, тобто виникають суб’єктно-
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об’єктні стосунки. Їх дослідження дозволяють розкрити сутність 
творчості, в процесі якої відбувається процес переходу суб’єктивного 
в об’єктивне, – досвід і знання суб’єкта втілюються у створюваній речі, 
форма діяльності перетворюється на форму речі. Одночасно протікає 
протилежний процес – перетворення об’єктивного в суб’єктивне: 
створювана річ використовується у процесі діяльності суб’єкта, спо-
живається ним. Форма речі перетворюється на форму діяльності. Твор-
чість виступає як історичний процес саморозвитку сутнісних сил і 
здібностей людини в ході пізнання і перетворення дійсності. Творча 
діяльність складає характерну особливість людини як живої матеріаль-
ної істоти. 

Людина розуміється не як результат випадкової гри природних 
сил, а як закономірний підсумок космічного процесу. Розвитком 
Всесвіту в людину закладені величезні можливості і творчі здібності. 
Ці творчі здібності пронизують усі сфери її діяльності. Праця і твор-
чість нерозривно пов’язані одна з одною, але не є тотожними. В одних 
випадках праця може бути творчою, вести до розв’язання нової задачі 
оригінальним шляхом. В інших вона набуває рутинного, механічного 
характеру. 

Сутність творчості – це цілеспрямована взаємодія репродук-
тивного і продуктивного, в ході якої суб’єкт реалізує властиві йому 
творчі потенції. Репродуктивне – це відтворення досягнутих раніше 
результатів у світлі вирішення нових творчих завдань. Продуктивне 
характеризується новоутворенням, що має культурно-суспільну зна-
чущість. Продуктивне у творчості – це міра зміни у напрямі вектора 
еволюції суспільного прогресу. Але і репродуктивне має творчий 
зміст. Репродуктивні дії є “точкою відліку” процесу творчості і спо-
собом актуалізації новизни. Продуктивне і репродуктивне в мисленні 
і практичній діяльності знаходяться у взаємному зв’язку. 

Творчість як сутнісна характеристика людської діяльності аналі-
зується в різних аспектах. Розрізняють соціальну і психологічну сторо-
ни творчості. Розуміння творчості як діяльності людини, що створює 
матеріальні і духовні цінності, які мають суспільну значимість, відоб-
ражає соціальний аспект творчості. Психологічний аспект творчості 
позначається поняттям “креативність”. При розгляді креативності 
мова йде про психологічні процеси мислення, навчання, а також про 
їх результати. Креативність охоплює не лише індивідуальний, але й 
суспільний аспекти творчості. 
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Творча діяльність передбачає самостійність, гнучкість, спря-
мованість на постановку і вирішення проблем, уяву, комбінаційні 
здібності та інші аналітико-синтетичні розумові здібності, а також за-
взятість, упевненість у собі, прагнення до винаходів та експериментів, 
готовність до ризику. Творчості властиве особливе, ігрове відношення 
до дійсності, іронічне подолання сталих норм, скептицизм. 

На творчість впливають і соціальні чинники, такі, як процес ви-
робництва, що здійснює взаємозв’язок суспільства з природою, речове 
середовище, що сформувалося, спілкування, конкретно-історичні 
умови. 

Діяльність людини вельми багатоманітна. Тому можливі різні 
види творчості – художня, наукова, технічна та ін. Найважливішим 
різновидом людської діяльності і, відповідно, творчості, є технічна 
діяльність і технічна творчість, що має свої специфічні риси. 

У сучасному суспільстві технічна діяльність також різноманітна, 
має широкий спектр різних реалізацій. Технічна діяльність спрямована 
на реалізацію в процесі виробництва інженерних рішень, а діяльність 
інженерів націлена на проектування, конструювання і ефективне функ-
ціонування техніки, вона є важливим видом технічної діяльності. 

Спочатку технічна діяльність пристосовувала природні агенти до 
своїх потреб. Потім технічна діяльність була направлена на удоскона-
лення знарядь праці стихійним шляхом. До пізнішого часу відноситься 
винахідницька діяльність, що потребувала порівняно розвиненого 
рівня мислення. В цьому випадку люди оволодівали не лише влас-
тивостями матеріальних речей, але й закономірностями їх розвитку і 
функціонування. З’являється інженерна діяльність як особливий вид 
технічної діяльності [124, с. 8]. У сучасному значенні фігура інжене-
ра з’являється у ХVIII ст. з виникненням машинного виробництва. 
Інженер своєю діяльністю стає провідником науки у виробництві, 
немов би сполучаючи науку з виробництвом. Одночасно формується 
особливий клас наук – технічні науки, які поєднують наукове пізнання 
з практикою. 

Інженерна діяльність у сучасному її розумінні виникла, коли роз-
виток техніки як способу діяльності вже не міг ґрунтуватися тільки 
на виробничих навичках, традиції, умінні працівників виробництва, 
а вимагав цілеспрямованого використання наукових знань. Разом з 
ускладненням виробничих процесів інженерна діяльність диферен-
ціювалася на інженерно-дослідницьку, інженерно-конструкторську 
та інженерно-технологічну. 



15

Розділ 1.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТЕХНІКИ

Довгий час політична, моральна, споглядальна діяльність ціну-
валася вище за виготовлення речей, яке відводилося нижчим шарам 
суспільства. У середньовічній Європі технічні нововведення, прийоми 
і методи інтегрувалися у становий світ цехів. В епоху Відродження 
сформувалося інше ставлення до інженера та його діяльності. До ін-
женера почали ставитись не просто як до ремісника, техніка, а як до 
творця, що творить новий світ, світ іншої природи подібно до боже-
ственного творця. 

У сучасній своїй суті “інженерна діяльність – це технічне засто-
сування науки, спрямоване на виробництво техніки і задоволення сус-
пільних технічних потреб” [546, с. 39]. У процесі діяльності інженера 
закони науки зі своєї теоретичної форми трансформуються у технічні 
принципи, які знаходять своє практичне застосування. Ця діяльність 
має певний ступінь ризику, що вважається неминучим. З метою за-
безпечення необхідної надійності створюваних технічних засобів і 
технологій розробляються методи й засоби подолання цього ризику 
шляхом встановлення певних параметрів, стандартів і використання 
статистичного обліку випадків можливих аварій. 

Комісія Союзу німецьких інженерів, займаючись проблемами 
оцінки техніки, визначила основні ціннісні критерії інженерної діяль-
ності: здатність функціонування техніки та її надійність, економіч-
ність, добробут, здоров’я, безпека, екологічність, якість суспільства і 
розвиток особи [503]. 

Інженери в процесі своєї діяльності вирішують певні протиріч-
чя, що виникають в ході технічної діяльності. Одним видом таких 
суперечностей є суперечності між створюваними артефактами і тими 
законами природи, за якими створюються ці технічні засоби: інженер, 
долаючи ці суперечності, прагне до максимального втілення законів 
природи в техніці. Інший вид суперечностей – це суперечності соціаль-
ного порядку – між технічними завданнями, що виникли, і технічни-
ми можливостями. Вирішуючи протиріччя, інженер в процесі своєї 
діяльності неодмінно враховує економічні, ергономічні, організаційні 
та інші чинники. 

У структурі технічної діяльності першою стадією буде винахід, 
потім – проектування, в ході якого ідеальна модель втілюється в ро-
бочих кресленнях, конструювання – матеріальне втілення винаходу в 
технічному пристрої і, нарешті, промислове освоєння і впровадження 
у виробництво. 
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Мета інженерної діяльності полягає у створенні техніки, техноло-
гії та ефективного їх використання в системі суспільного виробництва. 
Інженерна діяльність є практичною, тобто має справу з реально існу-
ючими об’єктами на відміну від теоретичної або духовної, де існують 
мислимі, ідеальні об’єкти. Інженерна (діяльність) вирішує протиріччя 
між об’єктом (природою) і суб’єктом (суспільством), є процесом пере-
творення природного в соціальне, природного в штучне. Для інженера 
техніка виступає як “природно-штучна” система, що вирішує технічні 
протиріччя природного і штучного в його діяльності. Звідси – подвійна 
орієнтація інженера: на науку, що вивчає природу, і на виробництво, 
що містить певний практичний досвід. Разом з тим велику частину 
інтелектуального потенціалу інженера складають наукові знання, у 
межах яких переплавляються дані досвіду. Хоча необов’язково мати у 
своєму розпорядженні розвинену наукову теорію для конструювання 
і функціонування простих технічних засобів, складну сучасну техніку 
без застосування наукових знань створити не можна. 

Інженер займає проміжне становище між теорією і практикою, 
його праця є розумовою працею у сфері матеріального виробництва. 
На свої способи дії він дивиться не як ремісник і не як учений-при-
рододослідник. В процесі застосування відкритих природничими 
науками законів для проектування, конструювання, функціонування 
і вдосконалення техніки і технології ці закони потрібно не тільки мо-
дифікувати у форму, можливу для цього застосування, але й втілити 
їх у новій техніці і технології. Для досягнення своєї мети інженер 
може використовувати як різні закони природи, що відкриваються 
природничими науками, і їхні модифікації. Один і той же матеріальний 
результат може бути отриманий різними технічними способами. Так, 
обробка деталей здійснюється різними шляхами – механічним, хіміч-
ним, лазерним та ін. У сфері інженерної творчості існує велика свобода 
вибору, багатозначні конкретні техніко-технологічні рішення. Через 
ці обставини інженерна діяльність відрізняється високим ступенем 
інтелектуальної творчості. 

Діяльність інженера є цілеспрямованою: “Мета технічної твор-
чості – задоволення усвідомленої технічної потреби. Проблеми ви-
никають і формулюються з початком здійснення мети” [41, c. 110]. 
Інженерна творчість реалізує вихід за межі існуючого стану техніки 
і технології. 

Традиційно вважалася безсумнівною відмінність між відкриттям 
і винаходом. “Винайти щось, – писав І. Кант, – це зовсім не те, що від-
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крити; адже те, що відкривають, передбачається таким, що вже існує 
до цього відкриття, тільки воно не було відомим, наприклад Америка 
до Колумба; але те, що винаходять, наприклад порох, не було нікому 
відомо до майстра, який його зробив” [217, с. 466]. Винахід є створення 
людиною того, чого раніше не існувало, відкриття ж – це виявлення 
того, що існує незалежно від свідомості людини. Відкриття також ви-
значається як виявлення нових об’єктів дійсності і отримання знань 
про них. Винахід зазвичай відносять до технічної діяльності, а відкрит-
тя – до пізнавальної сфери духовної діяльності. 

Інженерне рішення – це вирішення практичних технічних про-
блем, що має творчий характер, реалізується не тільки в певних тех-
нічних зразках, але й в масштабах суспільного виробництва. Воно 
науково обґрунтоване і враховує накопичений виробничий досвід. В 
процесі вироблення інженерного рішення повною мірою виявляється 
і реалізується творчий потенціал інженера. Інженер повинен розумно 
поєднувати сміливий політ думки з холодним і здоровим практичним 
розрахунком, з існуючими нормами і стандартами виробництва. 

Не менше творчої енергії потрібно інженерові і при впровадженні 
нової техніки і технології у виробництво. Дослідний зразок доводиться 
до промислового зразка і серійного виробу через виробничий експери-
мент, що пов’язує науку з виробництвом. Внести зміни до дослідного 
зразка, здійснити його “доведення” відповідно до технологічного про-
цесу, що існує на виробництві, “вписати” новий технічний пристрій 
в існуючу і функціонуючу систему машин і механізмів, організувати 
цю роботу силами великого колективу учених, інженерів, техніків і 
робочих – це вимагає високої творчої напруги. 

Цілеспрямованість розвитку техніки задається людьми і в своїй 
більшості носить колективний характер. Про це пише відомий ні-
мецький філософ техніки Г.Рополь: “До цих пір, аж до теперішнього 
часу, навряд чи було зроблено винахід, мета якого не була продумана 
в колишніх джерелах колективної уяви, перш ніж були розпізнані за-
соби для її досягнення” [503, с. 213]. Не лише цілі та завдання процесу 
винаходу, але й самі технічні рішення при здійсненні винаходу при-
ймаються великим колективом інженерів – проектувальників, конст-
рукторів, технологів, дизайнерів. Більше того, до творчого процесу 
інженерів підключається діяльність економістів, психологів, екологів 
та інших фахівців. 

Інженерна діяльність націлена на перетворення природного в 
соціально значуще з метою задоволення певних потреб людей, через 



18

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

що сама техніка виступає як подолання природи за допомогою люд-
ської свідомості. Інженерна діяльність акумулює виробничий досвід 
і використовує наукові знання, відрізняється високим ступенем інте-
лектуальної творчості, протікає переважно в соціальному середовищі 
і є залежною від зовнішніх, соціокультурних чинників. 

Інженерна і наукова діяльність – це різні сфери практики. Перша з 
них є духовною діяльністю у сфері матеріального виробництва і фун-
кціонує в його рамках на основі науки і досвіду самого матеріального 
виробництва. Друга відділяється від сфери матеріального виробництва 
і починає виконувати функцію вироблення знань про навколишній 
світ. 

Промислова революція дала величезний стимул науковій діяль-
ності. Її результати у свою чергу знаходять технічне застосування. 
Починається історія взаємозв’язку інженерної і наукової діяльності. 
Для кінця XVIII і майже всього XIX століть характерна тісна співпраця 
у діяльності інженерів та вчених. Велике машинне виробництво може 
розвиватися і функціонувати тільки на науковій основі. Поступово, 
але досить швидкими темпами формується масова професія інженера 
в її сучасному розумінні. В середині і особливо в кінці XIX століття 
поступово розвивається професіоналізація праці інженерів і учених. 
Наприкінці століття інженери і вчені являли собою набагато більш 
ізольовані професійні корпорації. Характеризуючи становище, яке 
склалося, Дж. Бернал писав, що в XIX столітті “разом зі швидким 
зростанням виробництва машин ріс і розрив між відносно невеликим 
числом дослідників нового – учених і безліччю тих, хто реалізує і ви-
користовує ці наукові відкриття – інженерів” [47, с. 435]. У суспільній 
свідомості формується думка, що наукова діяльність обмежена рам-
ками виробництва нового знання, а інженерна – розробкою способів і 
форм його технічного і технологічного використання. 

Якісні зміни у взаєминах між науковою та інженерною діяльніс-
тю настають у міру визрівання науково-технічної революції ХХ ст., 
яка і логічно і хронологічно поєднала науковий і технічний прогрес 
і змінила сам характер наукової та інженерної діяльності. Праця 
вченого з унікальної перетворилася на масову. Наукова діяльність, 
яка у минулому носила головним чином індивідуальний характер, 
тепер все більше і частіше здійснюється великими колективами 
вчених і тим самим набуває колективного характеру. Пропорційно 
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зростанню соціальної значущості наукової діяльності посилюється її 
соціальна обумовленість. Науково-технічна революція стимулювала 
формування нових інженерних спеціальностей: інженера-наладчика, 
інженера-біоніка, інженера-дизайнера та ін. У інженерній діяльності 
відбуваються складні і суперечливі процеси інтеграції і диферен-
ціації. З одного боку, стираються грані між багатьма інженерними 
спеціальностями, відбувається їх інтеграція: інженер-фізик об’єднує 
спеціальності інженера-механіка, інженера-електрика, інженера-опти-
ка. З іншої – відбувається диференціація інженерних спеціальностей, 
у якості самостійних інженерних спеціальностей виділяються окремі 
види інженерної діяльності. Види інженерної діяльності визначаються 
її місцем і роллю в конкретній системі кооперованої трудової діяль-
ності, а сама різноманітність інженерної діяльності в рамках однієї 
професії, спеціальності, кваліфікації диктується проявом закону зміни 
праці. Чітко розділені дослідницька, проектна, конструкторська і тех-
нологічна інженерна діяльність. Відповідно розрізняються інженери-
дослідники, інженери-конструктори, інженери-проектувальники і 
інженери-технологи. 

Інженери-дослідники працюють не лише в науковій, але й у вироб-
ничій сфері. В цьому випадку предметом їх уваги стає зміст технічного 
об’єкту. Вони прагнуть знайти закон або оптимальний спосіб взаємодії 
сил природи з метою використання в процесі створення технічного 
об’єкту. Наприклад, інженер-дослідник, виходячи з функціонального 
призначення даного технічного пристрою та відволікаючись від його 
конструкторських характеристик, створює схему цього пристрою, 
звертаючи увагу на зміст, принцип його дії та відповідаючи на питан-
ня: як і чому працюватиме даний технічний об’єкт? 

Між науковою та інженерною діяльністю встановлюється ор-
ганічний взаємозв’язок, ліквідуючи ті чіткі межі, які були до цього між 
ними. Межі між науковими та інженерними розрахунками, відмінності 
між інженерними установками наукових лабораторій інститутів і 
промисловим устаткуванням багатьох підприємств все більш і більше 
стираються, стають вельми динамічними. Інженер перетворюється на 
людину, яка займається наукою, осмислює її досягнення, маючи на 
увазі можливість їх практичного застосування, використовує науку 
для доцільного перетворення дійсності. Іноді інженер іде попереду 
вченого. В цьому випадку він стимулює наукову діяльність, творчість 
ученого, спрямовує його думку, здобуває нове знання. Зрощення інже-
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нерної та наукової діяльності призводить не лише до “індустріалізації 
науки”, але й до “обнаучування індустрії”. 

Взаємозв’язки наукової та інженерної діяльності не виключають 
їхньої специфіки. Необхідно розрізняти відмінність між конкретними 
завданнями виробництва і абстрактними завданнями формування 
наукових понять і побудови теорій. Те, що в науці проходить через 
ідеалізацію, в інженерії реалізується через моделювання. Інженерна 
творчість, в основному, пов’язана з винаходом, наукова творчість 
– з відкриттям. Звичайно, і інженерні і наукові завдання виникають в 
процесі певної діяльності людини. Але це два різні види діяльності. 
Основна функція наукової творчості – виробництво нового знання і 
розробка способів його практичного використання. Але інженер пере-
важно зайнятий тільки використанням наукових і виробничих знань 
для створення і функціонування технічних об’єктів і технологій. Таким 
чином, основні кінцеві результати наукової і інженерної діяльності, не 
дивлячись на їх сьогоднішній органічний взаємозв’язок і взаємообумо-
вленість, різні. У науці вони виступають в ідеальній формі, в інженерії 
– у матеріальній. 

Різною є також і спрямованість руху думки ученого та інжене-
ра в процесі їх професійної діяльності. Якщо вчений іде від аналізу 
об’єктивної реальності до формування наукових понять, законів і те-
орій, то інженер – від побудованої на основі наукових знань ідеальної 
моделі до її матеріального втілення. Більше того, якщо вчений має 
можливість аналітично вивчати технічні засоби, то інженер повинен 
мати синтетичний склад мислення, бачити багатообразний об’єкт своєї 
діяльності цілком, у всіх його зв’язках з іншими чинниками – еконо-
мічними, організаційними, ергономічними, екологічними і так далі. 
Багатогранне сприйняття об’єкту вимагає від інженера комплексу 
найрізноманітніших наукових і практичних знань. 

Процес наукового дослідження може протікати незалежно від 
утилітарних цілей. Більш того, тривалий час ті або інші наукові знан-
ня можуть не мати ніякого практичного значення. Учені приходять 
до практики потім, після закінчення дослідження. Форми практики 
різноманітні і не зводяться до виробничої діяльності, хоча остання є її 
найголовнішою формою. Тому існують наукові знання, які взагалі не 
реалізуються в техніці. Зовсім інший характер має інженерна діяль-
ність. Вона вирішує конкретні практичні завдання і крізь їхню призму 
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розглядає весь фронт своєї діяльності. Інженер позбавлений можли-
вості в ході своєї творчості відволікатися від певних соціально-еконо-
мічних та інших практичних питань. Тому соціальна відповідальність 
інженерної діяльності набагато більша, ніж наукової. 

1.2. Техніка як реалізоване знання

Знання в широкому сенсі слова означає звернення до раніше невідо-
мого. Techne є сферою знання, безпосередньо пов’язаною з людсь-

кою діяльністю. Знання про те, чого раніше не існувало і що не може 
існувати само по собі, яке виникає в результаті людської діяльності, 
народжується свідомістю людини, його працею і служить його цілям, 
відноситься до сфери технічного знання.

Предмет технічного знання – це область створюваного, такого, 
що знаходиться в процесі становлення, знання, яке знаходить своє 
існування. Технічне знання є ніби сполучною ланкою між емпірич-
ним знанням і знанням теоретичним. У технічному знанні органічно 
поєднуються експериментальні дані, чітко сформульовані завдання, 
достатньо обґрунтовані міркування. Особливість технічного знання 
– в його спрямованості на виробництво і конструювання. Процес 
виробництва в технічному знанні включає такі етапи, як уявне конс-
труювання об’єкту, створення проекту, розробка конструкції. Ця 
важлива особливість дозволяє бачити в технічному знанні засіб для 
здійснення цілей.

Порівнюючи процеси виробництва в технічному знанні і виник-
нення, породження в природі, грецькі мислителі вважали, що, не дивля-
чись на те, що в технічному знанні процес виробництва є складнішим, 
ніж процес породження і становлення в природі, за своєю суттю вони 
аналогічні. Проте, на відміну від природи, техніка здатна моделювати 
і вдосконалювати те, що нею створюється, причому вдосконалювати, 
виходячи з потреб людини. Техніка надає можливість змінити напрям 
розвитку природи. Таким чином, техніка, з одного боку, діє аналогічно 
природі, а з іншого, – змінює її відповідно до потреб людства.

У XVII ст. в епоху наукових революцій і змін у виробництві в 
країнах Західної Європи латинське technica ars (мистецтво умілого 
виробництва) переходить у французьку мову як термін technique, а 
потім і в німецьку як technic. Термін стає все більш спеціальним. У 
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новий час він означає сукупність усіх тих засобів, процедур і дій, які 
відносяться до майстерного виробництва всякого роду, але, перш за 
все, виробництва знарядь праці і машин. Таким чином, з розвитком 
техніки значно змінюється і сам зміст цього поняття.

Німецький філософ К. Ясперс уявляв картину розвитку техніки і 
зміну змісту цього поняття таким чином. 

“Техніка як уміння застосовувати знаряддя праці існує з тих пір, 
як існують люди. Техніка на основі знання простих фізичних законів 
здавна діяла в галузі ремесла, застосування зброї, при використанні 
колеса, лопати, плуга, човна, сили тварин, вітрила і вогню – ми ви-
являємо цю техніку у всі часи, доступні нашій історичній пам’яті. У 
великих культурах старовини, особливо в західному світі, високо-
розвинута механіка дозволяла перевозити величезну вагу, споруд-
жувати будівлі, будувати дороги і кораблі, конструювати облогові 
та оборонні машини.

Проте ця техніка залишалася в рамках того, що було порівняно 
пропорційне людині, доступне її освіті. Те, що робилося, проводилося 
мускульною силою людини із залученням сили тварин, сили натягу, 
вогню, вітру і води і не виходило за межі природного середовища 
людини. Все змінилося з кінця XVIII ст. Невірним є твердження, що в 
розвитку техніки ніколи не було стрибка. Саме тоді відбувся стрибок, 
охопивши всю технічну сторону людського життя в цілому. Після 
того, як століттями робилися спроби в цьому напрямку і в мріях людей 
формувався техніцистський, технократичний світогляд, для якого, 
– спочатку поволі і фрагментарно – створювалися наукові передумови, 
в XIX ст. було здійснено їх реалізацію, що перевершила всі найпалкіші 
мрії. Ми питаємо, в чому ж полягало це нове? Його не можна звести до 
якого-небудь одного принципового положення.

Найпереконливіша відповідь свідчить: були створені машини 
– машини, що автоматично виробляють продукти споживання. Те, що 
раніше робив ремісник, тепер робить машина. Вона пряде, тче, пиляє, 
стругає, віджимає, відливає; вона виробляє весь предмет цілком. Якщо 
раніше сто робітників-склодувів, витрачаючи великі зусилля, видували 
декілька тисяч пляшок на день, то тепер машина, що обслуговується 
декількома робітниками, виготовляє 20 тисяч пляшок щодня.

Виникла необхідність винайти такі механізми, силою яких працю-
вали б машини, що виробляють продукти. Поворотним пунктом стало 
відкриття першого двигуна (1776 р.); слідом за цим з’явився універ-
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сальний двигун – електромотор (динамомашина в 1867 р.). Отримана 
з вугілля і сили води енергія прямувала всюди, де її потребували. 
Стародавній техніці, яка була єдиною, що визначала протягом тися-
чоліть стан техніки, протистоїть тепер сучасна енергетика. Колишня 
механіка мала у своєму розпорядженні лише обмежену потужність 
у вигляді мускульної сили людини або тварини, сили вітру або води, 
що приводила в рух млин. Новим було тепер те, що у розпорядженні 
людини опинилася в тисячу разів більша сила, яку, як спочатку здава-
лося, можна збільшувати до нескінченності.

Подібний розвиток техніки став можливим тільки на основі 
природничих наук на їх сучасному рівні. Вони дали потрібне знання і 
відкрили можливості, недосяжні в рамках колишньої техніки. Необхід-
ною передумовою нової технічної реальності стали насамперед елек-
трика і хімія. Те, що приховано від людського погляду і відкривається 
тільки дослідникові, дало в розпорядження людини чи не безмежну 
енергію, за допомогою якої він тепер оперує на нашій планеті” [350, 
c. 124].

Сучасне сприйняття терміну “техніка” багато в чому пов’язане з 
його класичним розумінням, проте науково-технічний прогрес вніс 
серйозні доповнення і розширив предметне поле цього поняття. Сьо-
годні вплив техніки розповсюджується на органічну і неорганічну при-
роду. У сфері органічної природи – це техніка сільського господарства, 
а також біотехнологія, що дозволяє включати в предметне поле техніки 
всю біологію. В області неорганічної матерії – це будівельна техніка, 
електротехніка, теплотехніка, фізико-хімічна техніка, енергетична 
техніка і т. д.

В той же час існує “техніка” мислення, дискусії, вивчення, пам’яті 
(мнемотехніка), техніка живопису, малюнка, гри на музичних інст-
рументах, так само як і техніка керівництва людьми, виробництвом, 
державою і так далі.

Тому в сучасному розумінні “техніка” в широкому сенсі слова є: 
галузь знання, що виступає як сполучна ланка між емпірією і теоре-
тичним знанням; область людської діяльності (включаючи всі можливі 
засоби і процедури), мета якої – зміна природи і панування над нею 
відповідно до потреб людини; сукупність умінь і навичок, складових 
професійних особливостей того чи іншого роду людської діяльності 
(досконале володіння навичками); мистецтво і майстерність людини, 
що займається цією діяльністю.
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Технічні знання існували задовго до виникнення технічних наук. 
У більш ранній період розвитку людської цивілізації і наукове, і тех-
нічне знання були органічно вплетені в релігійно-міфологічне світо-
сприймання і ще не відділялися від практичної діяльності. 

У стародавньому світі техніка, технічне знання і технічна дія 
були тісно пов’язані з магічною дією і міфологічним світобаченням. У 
античності поняття “техне” включає і техніку, і технічне знання, і 
мистецтво, але не включає теорію. Техне не мало ніякого теоретич-
ного фундаменту, антична техніка завжди була схильна до рутини, 
вправності, навику. Стародавні греки проводили чітке розрізнення 
теоретичного знання і практичного ремесла.

В середні віки архітектори і ремісники покладалися в основному 
на традиційне знання, яке трималося в секреті і яке з часом змінюва-
лося лише незначною мірою. Питання співвідношення між теорією і 
практикою вирішувалося в моральному аспекті з божественної точки 
зору. 

Саме інженери, художники і практичні математики епохи Відрод-
ження відіграли вирішальну роль у прийнятті нового типу практично 
орієнтованої теорії. Змінився і сам соціальний статус ремісників, які в 
своїй діяльності досягли вищих рівнів ренесансної культури. 

У науці Нового часу можна спостерігати іншу тенденцію – праг-
нення до спеціалізації і виділення окремих аспектів і сторін предмету 
як таких, що підлягають систематичному дослідженню експеримен-
тальними і математичними засобами. Одночасно висувається ідеал 
нової науки, здатної вирішувати теоретичними засобами інженерні 
завдання, і нової, заснованої на науці, техніки.

Саме цей ідеал призвів, зрештою, до дисциплінарної організації 
науки і техніки. В соціальному плані це було пов’язано зі становлен-
ням професій ученого та інженера, підвищенням їхнього статусу. 
Спочатку наука багато чого взяла у майстрів-інженерів епохи Відрод-
ження, потім в XIX-XX століттях професійна організація інженерної 
діяльності почала будуватися за зразками дії наукового співтоварис-
тва. Спеціалізація і професіоналізація науки і техніки з одночасною 
технізацією науки і сцієнтифікацією техніки призвели в результаті 
до появи безлічі наукових і технічних дисциплін, що склалися в 
XIX-XX століттях в більш менш струнку побудову дисциплінарно 
організованої науки і техніки. Цей процес був також тісно пов’язаний 
зі становленням і розвитком спеціально-наукової і заснованої на науці 
інженерної освіти.
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У реальному житті дуже важко відокремити використання нау-
кових знань від їх створення і розвитку. Інженери використовують не 
стільки готові наукові знання, скільки науковий метод. Крім того, в 
самих технічних науках поступово формується могутній шар фунда-
ментальних досліджень, тепер уже фундаментальні дослідження з при-
кладними цілями проводяться на користь самої техніки. Все це показує 
умовність меж, які існують між фундаментальними і прикладними до-
слідженнями. Тому слід говорити про відмінність фундаментальних і 
прикладних досліджень і в природничих, і в технічних науках, а не про 
зіставлення фундаментальних і прикладних наук, незмінно відносячи 
до перших з них – природничі, а до других – технічні науки. Основні 
відмінності природничонаукової і технічної теорій виявляються, перш 
за все, в плані особливого бачення світу, тобто універсуму досліджу-
ваних в даній теорії об’єктів і способів їх теоретичного уявлення. У 
природничій науці це бачення виражається в науковій картині світу, 
в якій будь-які реальні об’єкти розглядаються як природні, незалежні 
від людської діяльності. У технічних науках розвиваються інші прин-
ципи онтологізації, пов’язані з жорсткою орієнтацією на інженерну 
діяльність.

Сучасна техніка і, перш за все, технічне знання, нерозривно 
пов’язані з розвитком науки. 

Розглядаючи техніку як реалізоване знання, потрібно мати на 
увазі, що сам процес цієї реалізації в різні історичні періоди мав свою 
специфіку. Пояснюється це не тільки тим, що зміст і структура знань 
зазнавала істотних змін в ході історії – від примітивних знань первісної 
людини про навколишню природу до сучасних наукових абстракцій, 
але й тим, що не менш істотної еволюції зазнала й техніка як засіб 
діяльності – від ручних кам’яних знарядь до автоматів і комп’ютерів. 

За своєю природою знання ідеальне і свою матеріалізацію 
воно перш за все знаходить в знаковій формі, мові. Але знаки, що є 
матеріальною, мовною оболонкою думки, не є єдиною формою ма-
теріалізації знання. Насправді людське знання реалізується в різних 
формах, найважливіші з яких – з урахуванням мови – такі: наукові 
теорії й методи, художні форми й образи, етичні норми і правила, 
політичні, правові і філософські погляди і, нарешті, практичне ово-
лодіння предметами і явищами в різних галузях людської діяльності. 
Матеріалізація знань в об’єктивній дійсності реалізується перш за все 
в промисловості, яка є розкритою книгою матеріалізації сутнісних сил 
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людини. Матеріальне виробництво виступає як спосіб матеріалізації 
знань. Знання знаходить свою опредмечену форму перш за все в тех-
ніці і технології. 

Технічні знання є тією частиною людського знання, які реалі-
зуються в техніці й технології. В останніх втілюються далеко не всі 
людські знання, оскільки знання людей покликане обслуговувати всі 
сфери їхньої діяльності, однією з яких, щоправда, найголовнішою, є 
технічна. Більше того, людські знання реалізуються в різних формах, 
основними з яких є наукові теорії і методи, художні образи, етичні 
норми і правила, політичні, правові і філософські погляди і переко-
нання, практичне створення речей і процесів. У технічному знанні ми 
маємо справу з буденними і науковими знаннями, використовуваними 
в процесі створення артефактів і технологічних процесів. Ця обставина 
не відміняє того положення, що в процесі технічної діяльності можуть 
бути використані і використовуються і не технічні – економічні, ерго-
номічні та інші – знання. 

Технічне знання відіграє роль своєрідного інтегратора різних 
областей людського знання від економіки до естетики для використан-
ня їх у створенні і функціонуванні артефактів. Технічне знання – це 
частина людського знання, яка служить для проектування, конструю-
вання, розвитку і функціонування штучно створених засобів доцільної 
діяльності людей. Інтегруюча роль технічного знання означає, що 
певні блоки природознавства і суспільствознавства істотно транс-
формуються при використанні їх для проектування, конструювання 
і функціонування техніки і тим самим перетворюються на елементи 
іншої системи – технікознавства. Включаючись в цю нову систему у 
вигляді її елементів, вони набувають інших системних властивостей 
– властивостей системи технікознавства. Так, певні частини фізики 
як елементу природознавства перетворюються на технікознавство в 
електротехніці, теплотехніці, гідравліці та ін.; хімії – в хімічну техно-
логію; естетики як елементу суспільствознавства – в художнє конс-
труювання і так далі. Не можна експериментально досягнуті в науці 
результати розглядати як інструкцію до технічних дій. Безумовно, 
технічна діяльність ґрунтується на знанні об’єктивних законів і явищ, 
що відкриваються природознавством. Але знання про ці закони при-
роди повинні трансформувати свою абстрактно-теоретичну форму в 
правила практичної дії, що мають іноді рецептурний характер. 
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Технічне знання – це знання про штучну природу, іншу форму 
об’єктивної реальності. До специфічних рис технікознавства слід від-
нести яскраво виражену практичну спрямованість технічного знання. 
Воно не просто в ідеальній формі відтворює образ штучних засобів, 
що не існують у природі, а орієнтує людину на його матеріалізацію, 
створення цих або йому подібних засобів. Технікознавство націлене 
на практичне використання, реалізацію практичних можливостей 
і природознавства, і суспільствознавства. Через свою практичну 
спрямованість технікознавство всі властивості предметів і процесів 
об’єктивного світу “розглядає” крізь призму можливостей їхнього 
використання в процесі створення технічних пристроїв. Технікознавс-
тво використовує дані фізичних, хімічних, біологічних, математичних 
та інших наук в практичному аспекті, себто в аспекті їх практичної 
утилізації. Фахівець в області техніки з усієї сукупності природоз-
навства і суспільствознавства бере тільки те, що він може перетворити 
і втілити в технічних пристроях і технології. Цих фахівців зазвичай 
цікавить не сутність об’єктивних явищ і процесів самих по собі, а 
спосіб їх використання для практичних потреб. Критерії технічного 
знання відносяться до забезпечення конкретних виробничих про-
цесів, ефективності, надійності, довговічності артефактів, зручності 
їх обслуговування. 

У змісті технікознавства емпіричне знання переважає над теоре-
тичним. Пояснюється ця обставина знову-таки утилітарною спрямо-
ваністю технікознавства. Технічне знання має переважно емпіричний 
характер. Тут поняття утворюються на основі безпосередніх емпірич-
них даних без необхідної теоретичної орієнтації. Значна кількість явищ 
і властивостей широко використовується в техніці, хоча не має теоре-
тичного пояснення. Особливістю технікознавства є його розділення 
на проектно-конструкторське і технологічне. Проектно-конструк-
торським знанням є знання, що використовується в процесі створення 
технічних засобів, їхніх компонентів, а також цілих сукупностей тех-
нічних систем. Технологічне знання – це знання про функціонування 
технічних засобів і пов’язаних з цим змін властивостей, стану, форми 
і положення оброблюваного предмету. 

Сучасна епістемологія, розглядаючи поняття “знання”, все більше 
підсилює в ньому конструктивний акцент. Фактично така тенденція 
веде свій початок від уявлень Аристотеля про знання як уміння. Знати 
щось (ремесло, мова, обряд) означає вміти практикувати, користува-
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тися, відтворювати його. У такому разі знання розглядається як схема 
діяльності і спілкування, як функція всякої людської активності [224, 
c. 246]. З цим пов’язане також уявлення про опозицію практичного і 
теоретичного знання. І теоретичному, і практичному знанню відпові-
дає власна сфера досвіду. Практичне знання, вплетене в практичну 
діяльність і спілкування, зливається з ними, є спрямованим на їхнє 
ситуаційне обслуговування і володіє слабкою рефлексивністю. Воно 
не виробляє значення, якими володіють предмети і способи діяльності, 
але транслює їх в дану практику з інших контекстів досвіду. Тому, 
наприклад, у виробничій практиці відтворюється як науково-технічне 
знання, так і натурфілософські образи поєднання людини і об’єкту, лю-
дини і знаряддя, ототожнення природи з Богом, організму з машиною. 
Це має пряме відношення до розуміння суті технічного знання.

Оскільки знання є способом трансформації знакових систем, 
свідомості, діяльності і спілкування, надання їм нової форми, тобто 
нового сенсу і значення, технічне знання виступає як сенс, що вносить-
ся до виробничої практики. Найчастіше ці значення запозичуються 
в технічну та інженерну практику з теоретичного знання, але транс-
формуються до конкретних ситуацій виробництва, що також є зовсім 
не тривіальною процедурою, оскільки процес застосування наукових 
знань в інженерній практиці не є таким простим, як це часто думали, 
і пов’язаний не тільки з додатком тих, що вже є, але і з отриманням 
нових знань. 

Важливою особливістю функціонування технічного знання, що 
відображає його зв’язок з практикою, є те, що воно обслуговує про-
ектування технічних і соціальних систем. Технічні науки необхідно 
розглядати як специфічну сферу знання, що виникає на межі проекту-
вання і дослідження і синтезує в собі елементи того і іншого.

1.3. Техніка і культура

Розуміючи техніку як інструментальні засоби, що використовуються 
людиною в своїй діяльності по перетворенню природи, як деякі 

“об’єкти” (артефакти), створені людиною, завжди слід пам’ятати і 
більш ширший, позатехнологічний її сенс – соціальний, ціннісний, 
історико-цивілізаційний, коли її розуміють як продукт людської 
цивілізації, як частину суспільного прогресу, соціальної динаміки. Цей 
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сенс складає змістовне, внутрішньо властиве самій техніці проблемне 
поле, пов’язане із культурою. 

У зв’язку з цим виділяють такі аспекти техніки, які вивчають різні 
науки: інструментально-технологічний вимір, що становить предмет 
вивчення технічних наук, коли до уваги береться онтологічна природа 
технічного об’єкту, його внутрішня технологічна “логіка”; природний 
вимір, коли акцентується увагу на взаємовідношенні “техніка – при-
рода” і який є, перш за все, предметом вивчення природознавства 
та інженерної екології; індивідуальний людський вимір, коли увага 
зосереджується на предметній області “техніка – людина” (індивід, 
особа) і вивчається такими науками, як антропологія, психологія, 
фізіологія, естетика, ергономіка і др.; соціальне вимірювання в рамках 
відношення “техніка – соціальне буття”, предметна область якого є 
взаємовідношення техніки і суспільства, техніки і світового цивіліза-
ційного процесу – цей аспект вивчається соціологією, економічними 
науками, політологічною наукою та ін., звичайно, культурологією; 
культурний вимір в рамках відношення “техніка – соціокультурний 
світ”, що вивчається культурологією. 

Традицію культурологічного підходу до техніки було закладено 
в Німеччині, США і деяких інших країнах. Слід зазначити внесок до 
соціологічного осмислення техніки К.Маркса, що показав руйнівну 
дію машинного виробництва на робітника. М.Гайдеггер, К.Ясперс, 
X.Ортега-і-Гассет розвинули екзистенціалістичну інтерпретацію 
техніки, її ролі в динаміці культурного простору. А.Гелен, Г.Плесснер 
здійснили аналіз техніки з позицій філософсько-соціальної антропо-
логії. З соціологічної точки зору розглядає техніку Ж.Еллюль, вбача-
ючи в ній історичну долю сучасної цивілізації. У 70-80-х роках XX 
сторіччя особливу увагу було приділено етичним проблемам техніки 
(наприклад, американським філософом Л. Мемфордом). Культуроло-
гічний розгляд техніки та її співвідношення з існуючими цінностями 
актуалізується у зв’язку з проблемою управління в індустріальному, 
постіндустріальному, інформаційному суспільстві. 

Важливою культурологічною проблемою є оцінка техніки, її 
критерії, ідеали, людський вимір (докладніше вона буде розглянута в 
розділі 4). Величезне значення має питання про роль техніки в бутті 
людини і людства, її дії на соціокультурну динаміку. Соціокультурний 
аналіз техніки пов’язаний зі з’ясуванням того типу ставлення людини 
до світу (природи), яке формується під дією і на основі техніки.
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Однією з фундаментальних соціокультурних рис техніки є те, що 
вона є засобом перетворення середовища, природи і самої людини. Як 
засіб перетворення середовища техніка була осмислена і закладена в 
основу інженерної практики. 

Техніка виступає посередником між людиною і природою, що за-
дає тип відношення між ними. Наприклад, суть християнської концеп-
ції природи полягала в розумінні її як пасивного об’єкту використання 
і дії. Абсолютизація відношення до природи, в основі якого лежить 
прагнення і здатність людини панувати над нею, підпорядковувати її 
собі, поступово формувала агресивний тип взаємодії людини з приро-
дою, що і викликало глобальну проблему екології. 

Ще одна найважливіша соціокультурна характеристика техніки 
полягає в тому, що вона є засобом, який змінює саму людину і ставить 
проблему людини в світі техніки. Осмислення цієї характеристики 
породило безліч питань: про місце техніки у співтоваристві людей; про 
міру впливу її на характер соціуму; про включення техніки в систему 
соціальних, політичних, зокрема міжнародних, стосунків; про дію на 
психічне, інтелектуальне, духовне життя; про усунення негативних 
наслідків техніки; про необхідність особливого етосу (системи етич-
них норм) життя у технічному світі і тому подібне.

Культуру розуміють також в різних значеннях: як результати 
діяльності людства, що виступають у якості цінностей; як ступінь 
вдосконалення способів діяльності; як ступінь розвиненості духов-
ної складової особи. Тому техніка як соціокультурна цінність може 
розглядатися, принаймні, в трьох аспектах: як об’єкт – це прилади, 
інструменти, машини, що мають певну значимість для життєдіяль-
ності людини, ресурси, що її зберігають; як знання (технічне) – уміння, 
правила, теорії; як процес винаходу, проектування, виготовлення, 
використання, результатом якого є збільшення предметного, речового 
світу. По суті, техніка як процес складає основу штучного середовища, 
що створюється людиною, основу ноосфери.

Соціокультурний сенс техніки як ступеню досконалості способу 
діяльності полягає в тому, що вона є “майстерністю” (цей сенс закла-
дений в слові “techne” спочатку), і при цьому майстерність не тільки 
власне інженерної діяльності, але й будь-якої іншої (техніка читання, 
техніка приготування їжі, техніка здійснення влади і так далі). У цьому 
плані техніка є технологією (способом) діяльності, а її соціокультур-
ний сенс є вираженим в технологічній досконалості.
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Соціокультурний сенс техніки як ступеню розвитку людини 
(особи) полягає в тому, що, по-перше, техніка розширює людські мож-
ливості, створює умови для розвитку її здібностей, а, по-друге, слугує 
засобом реалізації природних задатків. Ці соціокультурні значення 
техніки не лежать на поверхні, вони є рефлексією включеності техні-
ки в культурний простір, але без усвідомлення цих сенсів подальша 
технічна діяльність людства може виявитися згубною.

У поясненні походження техніки склалося декілька підходів.
Натуралістичний підхід в його різних варіантах виділяє природ-

ничо-природні підстави виникнення техніки. Згідно цієї точки зору, 
людина як істота є слабкою перед природою, вимушена створювати 
технічні артефакти, щоб захиститися від ворожих природних сил. 
Інженерія є, з цієї точки зору, одним із інстинктів людини. Тому 
інженерний імпульс виявляється в найбільш ранніх культурах. При 
цьому підході увага зосереджується на нераціональних детермінантах 
технічних дій, проте не пояснює появи сучасної техніки, заснованої 
на науці. 

З точки зору вольового підходу, техніка тільки частково визна-
чається природою. Іншим чинником, що зумовив її походження, є 
воля. Це – воля світового вселенського порядку, що є джерелом усіх 
фундаментальних цінностей західної цивілізації. Існує також так зване 
інфернальне пояснення технічної влади, яка нібито є диявольською 
силою, що вимагає безмежного поклоніння. 

Третій підхід до проблеми походження техніки умовно називають 
раціональним. Техніка і технічна діяльність розуміються як свідомо 
проектована дія. Звідси витікають два варіанти пояснення. Один із них 
пов’язаний із суттю технічного знання і пояснюється техніко-науко-
вою раціональністю. У іншому варіанті раціональність виводиться з 
божественного веління. Проте на відміну від натуралістичного підходу 
джерелом технічного розвитку є не природа, а інтелект. 

І натуралістичний підхід (перший), і раціональний (третій) є, як 
правило, основою оптимістичного погляду на майбутнє людства у 
технізованому середовищі. Оптимізм цих підходів ґрунтується на уяв-
ленні про те, що історична еволюція природи і ratio, а також інтелект, 
як божественний дар, містять в собі гарантії позитивного кінцевого 
результату технічного розвитку і технізованої цивілізації. Пояснення 
техніки через вольовий підхід – основа песимістичного погляду. 
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У сучасних уявленнях про витоки виникнення техніки, що уза-
гальнюють названі підходи, можна виділити передумови двох видів.

Один із них пов’язаний з антропологічними витоками техніки і 
ґрунтується на тому, що людина – істота не тільки розумна, мисляча 
– homo sapiens, але і перетворююча – homo faber. Свій уявний проект 
(ідею) людина матеріалізує в праці, у дії над природним матеріалом, 
додаючи останньому інші, потрібні їй властивості. Поступово фор-
мується здатність порівнювати виготовлені нею предмети, оцінювати 
свою дію, спостерігати її ефективність, яка лежить в основі зміни ідей 
і задумів, а, отже, розвитку, вдосконалення самої техніки. 

До антропологічних передумов відноситься й інформаційно-
комунікативна здатність людини виробляти інформаційно-мовні 
засоби. 

Кожен виріб є системою знаків, що несе всім членам суспіль-
ства інформацію як про ідею, так і про її матеріалізовану форму, яка 
лежить в основі вироблення навичок технічної діяльності. Техніку 
можна розглядати як знаковий засіб зберігання і передачі технічної 
культури. Особливість її в тому, що техніка “наочна”, “очевидна” 
для всіх. При цьому довгий час здавалося, що доступним є весь зміст 
технічної діяльності. Ось чому протягом довгого часу панувало уяв-
лення про однозначну “корисність” техніки. І лише з часом стали 
все більше виявляти, що техніка і технічна діяльність залишаються 
в значній мірі таємницею для людства. Виявляється, що техніка як 
форма культурно-мовного спілкування не лише вдосконалює процес 
передачі інформації, але й видозмінює технічний процес, формує деяку 
таємницю techne.

Наприклад, обмірковуючи та реалізовуючи техніко-інженерні 
задуми, людина не усвідомлює, а частіше і не задається питанням про 
те, де витоки її творчого технічного обдарування. І в давнину, і сьо-
годні людина бачила і бачить величезну, “нелюдську” силу знарядь, 
але не бачить за ними самої себе. Цю “силу” людина не пов’язувала з 
самою людиною, її здібностями і приписувала її якимось зовнішнім 
джерелам.

Окрім антропологічних витоків походження техніки, сучасні до-
слідники виділяють соціокультурні передумови її виникнення. Вони 
полягають у тому, що техніка виникає на тлі загального соціокуль-
турного розвитку, як результат, обумовлений наявністю загальних 
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уявлень про світ, рівнем розвитку наукових і релігійних поглядів, 
мистецтва, моралі та інших проявів культури.

Техніка виступає як явище культури, оскільки потреби в ній ви-
ходять далеко за рамки елементарних біологічних потреб. У цій якості 
вона має різноманітні зв’язки з іншими явищами культури: наукою, 
мораллю, економікою, політикою, мистецтвом та ін. Але характер 
цих зв’язків техніки з різними елементами культури не однаковий. 
Зокрема, техніка і наука мають взаємообумовлюючий характер. Про-
те, і саме це взаємовідношення, і його розуміння зазнали історичної 
еволюції. 

Так, в античну епоху греки вважали, що техніка імітує природу 
і діє аналогічно природним процесам, але констатується людським 
мисленням. Тому техніка розглядалася як частина теоретичного 
знання найвищого роду. З іншого боку, греки, пов’язуючи техніку з 
природою, відзначали, що техніка здатна творити те, чого природа до-
сягти не може. Для греків функція техніки, що вдосконалює природу, 
є мистецтво, точніше, майстерність праці – techne [8].

В середні віки між технікою і наукою виникла деяка напру-
женість. Техніка розглядалася, більшою мірою, як практична май-
стерність будівельника, винахідника, тобто як ремесло. Між технікою 
й наукою виникає суперечка, змагання за вироблення кращих засобів 
в отриманні результату. 

У епоху Ренесансу починається відродження авторитету теоре-
тичної науки і виникає новий тип взаємовідношення науки і техніки. 
На відміну від стародавніх греків, які розглядали техніку як складову 
частину теоретичної науки, як її вершину, у представників епохи 
Відродження техніка здебільшого розглядається як продовження при-
роди: те, що може бути сконструйоване, – це межі можливостей самої 
природи. Тому пізнання природи (природознавство) стало ідентичним 
експериментальному і дедуктивному конструюванню. 

Аж до кінця XIX ст. науки розвивалися певною мірою в стороні 
від техніки, але залишалися все-таки технічно орієнтованими, потім 
знову почали приходити в тісне зіткнення, тепер на виробничо-про-
мисловій основі (телеграф, електрика). Цей зв’язок був ще несисте-
матичним. Новий рівень взаємодії науки й техніки в XX ст. не лише 
призвів до того, що нова техніка виникає як побічний продукт фун-
даментальних досліджень, але й зумовив формування різноманітних 
технічних теорій. 
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У культурі існують стосунки між позатехнічними галузями, 
сферами культури, які, проте, пов’язані з технікою. Наприклад, взає-
мовідношення техніки з моральністю виявляється у виникненні певних 
особових якостей, таких як заповзятливість, організованість, дисциплі-
нованість, відповідальність, зібраність, але також і холодна обачність 
і меркантильність, стандартизація поведінки і мислення. Техніка, на 
думку Х.Ортеги-і-Гассета, якраз і дає можливість людині закріпити 
своє панування над обставинами. Забезпечуючи величезне багатство, 
потужність економіки, вона формує у людини упевненість і забез-
печеність, “владу над нижчими рівнями існування”, дає можливість 
стати надзвичайно індивідуальним, зосередитися на собі і підтриму-
вати власні сили відчуттям повної незалежності, виробити прагнення 
жити у справжньому світі, в суворих земних умовах, при всій тяжкості 
реальної дійсності максимально насиченим життям [385]. 

Динаміка, розвиток техніки обумовлюється загальним соціокуль-
турним контекстом. Це означає, що розвиток техніки має не лише 
властиві їй внутрішні чинники, але й зовнішні детермінанти. Тим 
часом і сьогодні достатньо поширеним є вузьке розуміння техніки як 
інструментальних засобів, що створює обмежену модель технічного 
розвитку, обумовленого нібито тільки внутрішньою логікою самого 
технічного процесу. Модель цю називають технологічним детермініз-
мом. Прихильники цієї моделі як основний аргумент на користь твер-
дження, що еволюція техніки не залежить від соціальних і політичних 
систем, інших соціокультурних підстав, приводять ту обставину, що 
жодна соціальна група, жодна людина ніколи не хотіли, щоб техніка 
стала тим, чим вона є сьогодні (Дж.П. Грант). 

Інша модель розвитку техніки – модель ціннісного детермінізму 
– пов’язана з широким розумінням техніки як соціокультурного фено-
мену. Згідно цієї моделі, техніка та її розвиток вписуються в загальний 
соціальний і культурний контекст, в систему соціокультурних цінно-
стей. Технічний розвиток, з цієї точки зору, спирається на вільний 
вибір цінностей, що визначають процеси технічної дії і цілком визна-
чається зовнішніми обставинами. 

Технічні зміни – це зміни штучного середовища, штучного світу, 
створеного людиною, яка живе за власними законами, сформована 
нею шкала цінностей не повністю підкоряється фізичному світу. Разом 
з тим, посилання на вільний вибір людьми цінностей, що визначають 
технічні дії, також не повністю переконують, оскільки самі технічні дії 
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людей, їх вибір насправді залежать не лише від соціальних, політичних 
та інших, але й від технічних обставин, від рівня розвитку техніки. 
Процес розвитку техніки має як внутрішні детермінанти, що лежать в 
основі технологічної логіки, так і зовнішні, пов’язані з логікою соціо-
культурної динаміки. Як соціокультурне явище техніка не може бути 
вихоплена із загального контексту культури людства. 

Техніка не тільки включена в культуру, але і є пріоритетною в 
сучасних цивілізаціях, що призводить до панування технічної ра-
ціональності. Власне в цьому і полягає суть техногенної цивілізації. 
І потрібна, на думку Г.Маркузе, гранична напруженість людського 
суспільства, щоб воно усвідомило катастрофу панування технічних 
орієнтацій і зробило новий вибір пріоритетів в шкалі соціокультурних 
цінностей [307].

Одне з призначень техніки – звільнення людини від “обіймів” 
природи, отримання нею свободи і деякої незалежності від природи. 
Але, звільнившись від жорсткої природної необхідності, людина на її 
місце непомітно для себе поставила жорстку технічну необхідність, 
опинившись у полоні непередбачених побічних наслідків технічного 
середовища, таких як погіршення стану навколишнього середовища, 
брак ресурсів та ін. Люди вимушені пристосовуватися до законів функ-
ціонування технічних пристроїв, пов’язаних, наприклад, з розподілом 
праці, нормуванням, пунктуальністю, змінною роботою, миритися з 
екологічними наслідками їхньої дії. Досягнення техніки, особливо 
сучасної, вимагають неминучої розплати за них.

Техніка, що замінює робочу силу людини і сприяє підвищен-
ню продуктивності праці, викликає проблему організації дозвілля і 
безробіття. За житловий комфорт ми розплачуємося роз’єднаністю 
людей. Досягнута за допомогою особистого транспорту мобільність 
здобувається ціною шумового навантаження, незатишністю міст і 
занапащеною природою. Медична техніка, істотно збільшуючи три-
валість життя, ставить країни, що розвиваються, перед проблемою 
демографічного вибуху. 

Техніка, що забезпечує можливість втручання в спадкову при-
роду, створює загрозу людській індивідуальності, гідності людини і 
неповторності особи. Впливаючи на інтелектуально-духовне життя 
особи і суспільства, сучасна комп’ютеризація інтенсифікує розумову 
працю. Зростання раціоналізації праці, виробництва і всього життя 
людини за допомогою сучасної техніки викликає монополізацію 
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комп’ютерного раціоналізму, який виражається в прогресі зовнішньої 
раціональності життя за рахунок внутрішньої, за рахунок зниження 
автономності і глибини людського інтелекту, за рахунок розриву між 
мисленням і розумом. “Алгоритмізація” стилю мислення, заснована на 
формально-логічних методах формування понять, на яких базується 
дія сучасного комп’ютера, забезпечується виникненням кібернетично-
го, прагматично орієнтованого розуму, що втрачає образну, емоційну 
забарвленість мислення і спілкування.

Внаслідок цього зростає деформація духовної комунікації, духов-
них зв’язків: духовні цінності більшою мірою перетворюються на голу 
анонімну інформацію, що розрахована на усередненого споживача та 
нівелює особово-індивідуальне сприйняття.

Немає сумніву, що комп’ютерна техніка відіграє істотну роль в 
професійному розвитку людини, здійснює суттєвий вплив на загаль-
нокультурний розвиток особи – сприяє зростанню творчості в праці і 
пізнанні, розвиває ініціативність, етичну відповідальність, примножує 
інтелектуальне багатство особи, загострює розуміння людьми сенсу 
свого життя і призначення людини в суспільстві і в універсально-
му світі. Але вірно також і те, що вона несе в собі загрозу духовної 
однобічності, що виражається у формуванні технократичного типу 
особи.

Вочевидь ця обумовлена технікою неминучість може бути 
пом’якшена, але вона не може бути принципово усунена. Втрата 
природного способу життя з його органічними ритмами, якому ми 
підвладні як природні істоти, призводить до відчуження від наших 
природних витоків. 

Нові сторони у взаєминах техніки і культури відкриває запро-
поноване А.О.Вороніним розуміння культури і техніки як системної 
єдності комунікативних стратегій для створення “світу людини”, 
“другої природи” “місця існування”, можливості жити спільно, ро-
зуміти і взаємодіяти один з одним: “Серед цих стратегій – мова, освіта 
і виробництво, право і війна, наука і релігія, мистецтво і техніка. Ко-
мунікативна стратегія – не тільки ментальна, ідеальна і духовна суб-
станція, вона включає і всі засоби, що забезпечують її ефективність: 
те, що називають матеріальною культурою – писемність, навчальні 
заклади і промислові потужності, закони і зброя, дослідницькі центри 
і культові об’єкти, музеї і театри, і, звичайно, технічні засоби досяг-
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нення потреб людини в тому або іншому обігу “до міста і світу”. Всі ці 
стратегії, і весь їхній апарат, і вся їхня ідеологія, ціннісні, нормативні і 
мотиваційні системи, і вся їхня “матеріальна частина” служать врешті 
решт “людині що спілкується”, нею і лише нею створені і модифіку-
ються, приносячи їй і радощі й страждання” [105, c. 151-152]. Техніка 
виступає важливим елементом “західноєвропейського проекту”, в 
який “записаний” набір “комунікативних цінностей”, культурних 
інваріантів, констант. Конфлікт культури і техніки став внутрішньою 
суперечністю “західного проекту”, початковою і продуктивною для 
даної цивілізації. 

Техніка притаманна людському, культурному, комунікативному 
світу. У ній зосереджені і процес відчуження, і процес самореалізації 
людської природи, і акумуляція людської креативності, і зона підви-
щеної людської відповідальності. Техніка як комунікативна стратегія 
спілкування людини зі світом і собі подібними містить в собі і пози-
тивні і негативні потенції. 

Якщо техніка вважається основним резервуаром прогресу, ін-
новаційних змін, то як вона може розумітися як частина культури з її 
домінантною традиційністю? У культурі завжди щось народжується, 
але щось – служить гальмом. І ці гальма забезпечують стабільність 
суспільства, спадкоємність життя. Надлишок же інновацій веде до 
соціальних катастроф. Культура блокувала будь-який небезпечний 
інноваційний імпульс. Підтримка порядку, встановленого богами, 
важливіша за миттєву вигоду від впровадження симпатичного при-
строю або ідеї. Але були, за словами А.О.Вороніна, і “напівпровідни-
кові” пристрої, що пропускають інновації в обмеженому масштабі. 

А.О.Воронін відзначає: “Розрізняються стагнаційні і стабілізу-
ючі фільтри: у науці вони мають стабілізуюче значення, хоча сама 
наука залишається чинником інноваційного прогресу, тоді як станові, 
релігійні, бюрократичні і побутові забобони мають стагнаційне зна-
чення. Праця – виготовлення чогось із заданими властивостями і за 
технологією, що склалася, – це могутній фільтр, тому що недотриман-
ня рецепту веде до невдалого результату. Ремесло, наприклад, тому і 
якісне, що традиційне. Рацпропозиції проходять дуже важко. І, проте, 
виробництво, техніка, технології – це зони змішаної дії стабілізаційних 
та інновативних фільтрів, що в цілому накопичують та “опредмечу-
ють” нововведення. У соціальному житті їхнє співвідношення є рухо-
мим, весь час гойдається “маятник”, і весь час взаємодіють ті та інші, 
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підтримувані відповідними соціальними силами. І, нарешті, страшні 
репресивні структури, які судять і карають винних у виробництві і 
запуску інноваційної інформації, – інквізиція, традиціоналістська пе-
дагогіка, іноді – медицина, іноді – армія, іноді – бюрократія (поліція, 
наприклад), політичні силові групи, іноді релігійні “прояви” – секти, 
рухи, іноді – монархічні клани і тому подібне. Філіпп II Іспанський 
зараховував винахідників до єретиків – і не без підстав. Єдиний засіб 
уникнути риски самознищення – проводити та інституціоналізувати 
все нові й нові інноваційні фільтри, що діють в загальних інтересах, 
але від імені диверсифікованого громадянського суспільства, про-
фесійних і соціальних експертиз – таких, наприклад, як рух “оцінка 
техніки”. Саме у них, напівпровідниках, що пропускають одне і 
блокують інше, бачиться засіб – в усякому разі, один з можливих 
засобів – привласнення людиною і людством в цілому так довго і так 
безуспішно розшукуваній ролі суб’єкта свого власного буття. Скеп-
сис відносно культурних напівпровідників, можливо, і виправданий 
інтелектуально, але абсолютно неприпустимий морально” [там само, 
с. 176-177]. 

Сенс інновації – в зміні зразка, створенні нового і легалізації 
самих змін. У Новий час цінності підтримки зразка, порядку, вста-
новленого богами, поступаються місцем цінностям вигоди, виграшу, 
домінування як призу за активність і тому подібне. Дуже скоро це 
виявилося у втраті базових цінностей, у відчутті глибокого культур-
ного конфлікту, а слідом за тим пролунали катастрофи минулого 
століття. Зрозуміло, невдовзі виникли нові гальма. У науці – скеп-
тицизм, що переростає в логіку, в методологію, в процедури емпі-
ричного пізнання. Це обмеження свавілля мислення, “нормування” 
гонки пізнання. Технічна епоха створила нові інноваційні фільтри, 
або напівпровідники, що пропускають одні новації і блокують інші. 
Наприклад, демократичний політичний устрій, бюрократичну ор-
ганізацію, ідеологію вільного індивіда, професійні етики (зокрема, 
наукову). Їхня блокуюча сила незрівнянно менша, ніж колишніх, 
– звідси колізії між технікою й культурою, технікою і суспільством, 
наукою і моральністю. У сучасному суспільстві загальний потенціал 
блокуючих фільтрів набагато нижчий, ніж потенціал виробництва 
інновацій. У цьому – одна з головних відмінностей традиційного 
суспільства від такого, що модернізується.
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Наука, покликана проводити нове знання, наполовину (якщо не 
більше) зайнята недопущенням фальсифікованого знання, визначен-
ням меж застосовності отриманого знання, обґрунтуванням допусків 
і передумов, строгості висновків. Все це консервативна фільтрація 
інформації, що претендує на звання знання.

1.4. Технічні науки

Починаючи з XIX ст., спостерігається “сцієнтизація техніки”, 
що супроводжується “технізацією науки”. В цілому виділяють 

наступні етапи взаємодії науки і техніки, що призвели до розвитку 
технічних наук:

у перший період (донауковий) послідовно формуються три типи 
технічних знань: практико-методичні, технологічні і конструктивно-
технічні;

на другому етапі відбувається зародження технічних наук (з дру-
гої половини XVIII ст. до 70-х рр. XIX ст.), по-перше, формування на-
уково-технічних знань на основі використання в інженерній практиці 
знань природничих наук і, по-друге, поява перших технічних наук;

третій період – класичний (до середини XIX століття) характери-
зується побудовою низки фундаментальних технічних теорій;

для четвертого, сучасного етапу, характерне здійснення комплек-
сних досліджень, інтеграція технічних наук не тільки з природничими, 
але і з суспільними науками [127].

Технічні науки – це галузь дослідження, проектування і констру-
ювання штучних об’єктів за допомогою природничонаукових і мате-
матичних методів, цілі якої визначаються практичним використанням 
отриманих результатів для задоволення людських потреб. Якщо 
природничі науки описують закони першої природи, то технічні на-
уки характеризують закономірності іншої природи, тобто технічного 
світу. Знання технічних наук оцінюються не тільки на істинність, але 
і на ефективність, оскільки вони створюються спеціально для вико-
ристання в техніці та інженерній діяльності [424, c. 980-981].

Технічні науки формувалися перш за все як додатки різних галу-
зей природознавства до певних типів інженерних завдань. Інженери, 
проголошуючи орієнтацію на науку, в своїй практичній діяльності 
спочатку керувалися нею у незначній мірі. Лише після багатьох століть 
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розділення наука й техніка з’єдналися в XVII ст. Вже до XIX ст. ця 
єдність приносить свої перші плоди, а в XX ст. наука стає головним 
джерелом нового типу техніки й технології. З цього часу в технічних 
науках відбувається теоретичне узагальнення окремих областей тех-
нічного знання в різних сферах техніки. Таке узагальнення стає необ-
хідним, перш за все, з метою наукової освіти інженерів і відбувається 
при визначальній орієнтації на природничонаукову картину світу.

В період зародження технічних наук інженери постійно звер-
таються до природознавства і математики для вирішення технічних 
завдань, що стоять перед ними. 

Спочатку (ХVII-XVIII ст.) в інженерній діяльності використовува-
лися знання з певних природничих наук (відібрані або спеціально ство-
рені), а також технологічні знання (опис конструкцій, технологічних 
операцій і так далі). Такі знання дозволяли задати природний процес, 
який реалізовувався в інженерному пристрої, а також визначити в 
розрахунку точні характеристики конструкцій, що забезпечують даний 
процес. Поки мова йшла про окремі винаходи, проблем не виникало. 
Проте, починаючи з XVIII ст., складається промислове виробництво і 
виникає потреба в тиражуванні і модифікації винайдених інженерних 
пристроїв (парового казана, прядильних машин, верстатів, двигунів 
для пароплавів і паровозів і так далі). Різко зростає об’єм розрахунків 
і конструювання. Все частіше інженер має справу не лише з винахо-
дом нових конструкцій, але також зі створенням різних модифікацій 
винаходів.

Розробка поля однорідних інженерних об’єктів дозволяла зводити 
одні випадки до інших. В результаті починають виділятись і опису-
ватись певні групи природничонаукових знань і схем інженерних 
об’єктів. Фактично це були перші знання і об’єкти технічних наук, але 
такі, що існували поки не у своїй власній формі. Одночасно йшов про-
цес схематизації інженерних пристроїв, в ході якого об’єкти інженерії 
розбивалися на окремі частини і кожна заміщалася схемою, що ідеалі-
зувалася. Подібні ідеалізації вводилися для того, щоб до інженерного 
об’єкту можна було застосувати, з одного боку, математичні знання, з 
іншого – природничонаукові знання. Заміщення інженерного об’єкту 
математичними моделями було необхідним і само по собі, і як умова 
для побудови процедур ідеальних об’єктів природознавства. На цій 
основі йшло формування перших ідеальних об’єктів і теоретичних 
знань технічних наук (схема коливального контура, кінематичної 
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ланки і т. д.). Майже з перших кроків формування технічних наук на 
них був поширений ідеал організації природничих наук.

До кінця XIX ст. відбувається формування корпусу науково-
технічних знань на основі регулярного використання в инженерній 
практиці знань природничих наук і здійснюються спроби його систе-
матизації. Класичний період формування і розвитку технічних наук, 
що тривав приблизно до середини XX ст., характеризується побудо-
вою цілого ряду технічних теорій. 

Важливий чинник, що вплинув на формування технічних 
наук, – прагнення замінити існуючі громіздкі способи й процедури 
взаємозв’язків між параметрами інженерного об’єкту методами про-
стішими й витонченішими. Це здійснювалося за рахунок застосування 
рівнянь математичного аналізу і теорії графів. У подальшому технічні 
науки переходять до використання цілих математичних апаратів і 
мов, що дозволяє успішно вирішувати не тільки завдання аналізу, але 
і завдання синтезу технічних пристроїв, а також вийти на рубежі ство-
рення теорій ідеальних інженерних пристроїв (теорії ідеальної парової 
машини, теорії механізмів та ін.). Побудова подібних конструкцій 
моделей істотно полегшує інженерну діяльність, оскільки інженер-
дослідник може тепер аналізувати і вивчати основні процеси і умови, 
що визначають роботу створюваного їм інженерного об’єкту [127].

Лише до середини XX ст. технічні науки утворили особливий 
клас наукових дисциплін, що відрізняються від природничих наук за 
об’єктом та внутрішньою структурою і володіють дисциплінарною 
організацією. В даний час намітився етап, пов’язаний зі здійсненням 
комплексних досліджень, інтеграцією технічних наук не тільки з при-
родничими, але і з суспільними науками, і, разом з тим, відбувається 
процес подальшої диференціації і “відбруньковування” технічних 
наук від природничих і від суспільних наукових дисциплін, серед яких 
досить назвати, наприклад, інженерну психологію. Стосовно деяких 
науково-технічних дисциплін взагалі важко сказати, чи належать вони 
до чисто технічних наук або утворюють якусь іншу, складнішу єдність 
науки і техніки.

Для здійснення інженерної діяльності потрібні не лише коротко-
строкові дослідження, спрямовані на вирішення спеціальних завдань, 
але й широка довготривала програма фундаментальних досліджень 
в лабораторіях і інститутах, спеціально призначених для розвитку 
технічних наук. В той же час сучасні фундаментальні дослідження 
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(особливо в технічних науках) тісніше пов’язані з прикладними, ніж 
це було раніше. Для сучасного етапу розвитку науки і техніки взагалі 
характерним є використання методів фундаментальних досліджень 
для вирішення прикладних проблем. Тому можна говорити і про 
фундаментальні дослідження в технічних науках. Технічні науки, 
які виросли з практики, отримали систематичну організацію знань, 
почали спиратися на експеримент і навіть розвинули математизовані 
теорії. В даний час науково-технічні дисципліни є широким спектром 
різних дисциплін від найабстрактніших до вельми спеціалізованих, 
які орієнтуються не лише на використання знань природничих, але й 
суспільних наук, включають також різного роду комплексні “некла-
сичні” науково-технічні дисципліни.

Хоча технічні науки виникали як прикладні галузі дослідження 
природничих наук, використовуючи знання цих наук, але початкові 
теоретичні схеми, запозичені з природознавства, зазнали значної 
модифікації в результаті їх пристосування до вирішення різних кон-
кретних інженерних завдань. Важливу роль в становленні технічних 
наук відіграла математика. 

Як переконливо показав В.Г.Горохов [129], відносити технічні 
науки лише до області прикладних наук і досліджень, розглядаючи їх 
як галузі застосування фізики (або природознавства в цілому), істо-
рично невірно. Інженери й представники технічних наук використову-
ють свідомо або підсвідомо не стільки готові наукові знання, скільки 
науковий метод, намагаються формулювати загальні твердження або 
закони і гіпотези, користуються математикою, як аналітичним засо-
бом і мовою, проектують і ставлять експерименти для перевірки цих 
гіпотез, тобто займаються тим, що характерно для фундаментальних 
досліджень. Ця відмінність стирається, особливо після впровадження 
практично у всі сфери наукового і технічного дослідження і проек-
тування сучасної комп’ютерної техніки і методів комп’ютерного 
моделювання. Це означає, що в самих технічних науках поступово 
формується могутній шар фундаментальних досліджень. Тому слід 
говорити про відмінність фундаментальних і прикладних досліджень 
і в природничих, і в технічних науках, а не про зіставлення фундамен-
тальних і прикладних наук, відносячи до перших з них природничі, 
а до других – технічні науки. Технічні і природничі науки повинні 
розглядатися як рівноправні наукові дисципліни. 

Технічна наука обслуговує техніку, але є перш за все наукою, 
тобто спрямована на отримання і застосування об’єктивного, такого, 
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що піддається передачі знання. Становлення технічних наук історично 
пов’язане з доданням інженерному знанню форми, аналогічній науці. 
Це відноситься не тільки до теоретичної форми організації знань, 
пристосування математичних і експериментальних методів науки 
до потреб техніки, але і до інституціалізації професійного наукового 
співтовариства, розвитку наукової періодики, створенню дослідниць-
ких лабораторій, і так далі. Багато дослідницьких лабораторій в різних 
галузях промисловості вимушено звертатися до фундаментальних 
досліджень, тобто до отримання теоретичного знання, оскільки в науці 
знань, потрібних для вирішення прикладних завдань, що стоять перед 
ними, просто не існує. Цільові дослідження, що проводяться в про-
мислових лабораторіях інженерами-дослідниками, часто приводять до 
значних фундаментальних наукових результатів, а учені, що працюють 
в університетах або академічних центрах, отримують важливі технічні 
і технологічні продукти. Тому технічні науки повинні розглядатися не 
як придаток інших наук, а як самостійні наукові дисципліни разом із 
суспільними, природничими і математичними науками, відрізняючись 
від них специфічним зв’язком з технікою [127, c. 189-190].

Технічні і природничі науки займають одну й ту саму пред-
метну область інструментальних вимірюваних явищ. В той же час, 
досліджуючи одні і ті ж самі об’єкти, вони роблять це по-різному. У 
природничій науці фактично досліджуються технічні явища в експе-
риментальному устаткуванні, а не природні, не пов’язані з людською 
діяльністю, об’єкти. У технічних науках також досліджуються об’єкти 
й процеси, які є своєрідним синтезом “природного” і “штучного”, 
тобто, з одного боку, створюються з природного матеріалу, а з іншого 
– є продуктами людської технічної діяльності. Тому між природничо-
науковими експериментами і технічними розробками немає великої 
різниці. Використовуване в природознавстві експериментальне устат-
кування є артефактом, а технічні процеси є видозміненими природ-
ними процесами. Проведення експерименту – це діяльність, яка може 
бути частково кваліфікована як інженерна, тобто як конструювання 
штучних експериментальних ситуацій, як спроба створити штучні 
процеси і стани з метою отримання нових наукових знань про природу 
або підтвердження наукових законів. 

Природничонауковий експеримент – це не тільки конструювання 
реальної експериментальної установки, але, перш за все, експеримент, 
що ідеалізується, операція з ідеальними об’єктами і схемами. Вка-
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зуючи, проте, на інженерний характер фізичного експерименту, не 
слід забувати, що і сучасна інженерна діяльність була значною мірою 
видозмінена під впливом розвиненого в науці уявного і натурного 
експериментального методу. 

Технічні науки на початок XX сторіччя склали складну систему 
знань: від вельми систематичних наук до збірки правил в інженерно-
му керівництві. Деякі з них будувалися безпосередньо на науці (як 
опір матеріалів і гідравліка) і часто розглядаються як галузі фізики, 
інші (як кінематика механізмів) розвинулися з інженерної практики, 
а відповідна ним гілка природознавства з’явилася дещо пізніше. Але 
і в цьому, і в другому випадку інженери запозичували теоретичні і 
експериментальні методи науки разом з багатьма її цінностями і со-
ціальними інститутами. Технічні науки, що виникли з практики, стали 
повноправними науковими дисциплінами (у плані систематичної 
організації знань, опори на експеримент і математизовану теорію), в 
яких розвинулися особливі фундаментальні дослідження.

Та точка зору, що фундаментальна наука генерує всі знання, які 
потім просто застосовуються інженером на практиці, не відповідає 
реальному положенню справ у сучасній техніці. Технічні науки не 
повинні розглядатися як придаток природничих наук. Вони є само-
стійні наукові дисципліни разом із суспільними, природничими і ма-
тематичними науками. Разом з тим вони істотно від них відрізняються 
специфікою свого зв’язку з технікою. 

Як емпіричний базис сучасної технічної теорії виступає науко-
во-методичний шар: прецеденти – описи, що фіксують окремі акти 
діяльності, які виступають як зразкові, тобто як розпорядження до 
ще не здійсненої діяльності аналогічного типу; рецептурні знання 
– різні методичні рекомендації, дизайн-програми, план-карти, типові 
розрахунки, керівні стандарти і робочі інструкції; облікові структури 
– довідники, каталоги, переліки і так далі, що фіксують знання, що 
відносяться до об’єкту дослідження і проектування.

Проте всі ці три елементи емпіричного базису сучасної технічної 
теорії є не просто готовими рецептами майбутньої інженерної діяль-
ності, як в традиційній інженерній практиці, а одночасно і теоретико-
методологічною рефлексією, самовизначенням сучасної інженерної 
діяльності та проектування. На відміну від традиційної інженерної 
діяльності, в сучасних науково-технічних дисциплінах рецептурне 
знання вже не лежить поза теорією, а, навпаки, вплетене в саму схему 
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комплексного теоретичного дослідження. Проте ця схема не є такою 
теоретично однорідною і чітко ієрархічно структурованою, як в кла-
сичних технічних науках, нагадуючи скоріше клаптеву ковдру, де 
зшиті разом різнорідні елементи теоретичних уявлень різних наукових 
дисциплін і рецептурно-технологічні схеми практичної діяльності. Та-
ким чином, рецептурно-технологічний опис і поштовх до здійснення 
дослідницької і проектної діяльності стають особливим ідеалізованим 
уявленням процедур цієї діяльності [127].

Емпіричні знання технічної науки відображаються на її теоретич-
ному рівні у вигляді багатошарових теоретичних схем, абстрактних 
об’єктів різних рівнів.

Теоретичний рівень науково-технічного знання включає в себе 
три рівні, або шари, теоретичних схем – функціональні, поточні та 
структурні теоретичні схеми технічної теорії.

Для технічної теорії характерне вирішення інженерних завдань за 
допомогою ряду їх еквівалентних замін і спрощень за рахунок компро-
місу між точністю і складністю розрахункових схем. У цьому полягає 
відмінність чисто математичного доказу і наближеного обчислення в 
техніці, де заплутані докази та громіздкі обчислення можуть тільки пе-
решкодити проникнути в суть справи і вирішити інженерну задачу. 

Найбільша відмінність між фізичною і технічною теоріями по-
лягає в характері ідеалізації: фізик може сконцентрувати свою увагу 
на найбільш простих випадках (наприклад, нехтуючи тертям, опором 
рідини і т. д.), але все це повинно враховуватися технічною теорією. 
Таким чином, технічна теорія має справу зі складнішою реальністю, 
оскільки не може виключити складну взаємодію фізичних чинни-
ків, що мають місце в машині. Технічна теорія є менш абстрактною 
і такою, що ідеалізується, вона тісніше пов’язана з реальним світом 
інженерії.

Технічну теорію створює особливий прошарок посередників 
“учені-інженери” або “інженери-учені”, оскільки для того, щоб ін-
формація перейшла від одного співтовариства (учених) до іншого 
(інженерів), необхідними є її серйозне переформулювання та розвиток. 
Так, Дж. Максвелл був одним із тих учених, які свідомо намагалися 
зробити внесок в техніку (і він дійсно справив на неї великий вплив). 
Але були потрібні майже такі ж могутні творчі зусилля британського 
інженера О. Хевісайда, щоб перетворити електромагнітні рівняння 
Максвелла в таку форму, яка могла б бути використана інженерами. 
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Таким посередником був, наприклад, шотландський учений-інженер 
У. Дж. Ренкін – провідна фігура у створенні термодинаміки і при-
кладної механіки, якому вдалося зв’язати практику побудови парових 
двигунів високого тиску з науковими законами. Для такого роду дви-
гунів закон Бойля-Маріотта в чистому вигляді не застосовний. Ренкін 
довів необхідність розвитку проміжної форми знання між фізикою і 
технікою. Дії машини повинні ґрунтуватися на теоретичних поняттях, 
а властивості матеріалів – вибиратися на основі твердо встановлених 
експериментальних даних [128].

Наразі науково-технічні дисципліни є широким спектром різних 
дисциплін: від найабстрактніших до вельми спеціалізованих, що 
орієнтуються на використання знань не тільки природничих (фізики, 
хімії, біології і ін.), але й суспільних наук, наприклад, в інженерно-
економічних або інженерно-психологічних дослідженнях.

Технічні науки класичного типу виникали, як правило, на базі 
однієї природничої науки (так, електротехніка формується на базі 
теорії електрики). Сучасні, комплексні технічні науки некласичного 
типу (наприклад, теоретична радіолокація або інформатика), фор-
муються на базі декількох природничих наук. Вони складаються з 
різнорідних предметних і теоретичних частин, включають системні і 
блок-схемні моделі об’єктів, що розробляються, а також описи засобів 
і мов, використовуваних в дослідженні, проектуванні та інженерних 
розробках. Комплексні технічні системи відрізняються і за об’єктами 
дослідження. Окрім звичайних технічних і інженерних пристроїв, як 
правило, складніших, ніж в традиційній інженерії, вони вивчають і 
описують ще три типи об’єктів: системи людина – машина (ЕОМ, 
пульти управління, напівавтомати і т. д.), складні техносистеми (ін-
женерні споруди в місті, літаки і технічні системи їх обслуговування 
– аеродроми, дороги, обслуговуюча техніка) і такі об’єкти, як техно-
логія і техносфера [422, 424].

Наявність декількох рівнів дослідження, що забезпечують ефек-
тивне обслуговування інженерної діяльності й виробництва за рахунок 
існування очевидних прямих і зворотних зв’язків між ними, є специфі-
кою технічних наук. Така ієрархічна багаторівнева структура забез-
печує реалізацію теоретичних результатів, трансферт наукових знань 
в область інженерної практики, трансляцію їх у сферу інженерних 
методів і засобів, а також формулювання нових теоретичних проблем, 
необхідних для вирішення інженерних завдань, що виникають.
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Особливість технічних наук полягає в тому, що в них інженерна 
діяльність замінює, як правило, експеримент. Саме у інженерній діяль-
ності перевіряється адекватність теоретичних висновків технічної 
теорії і отримується новий емпіричний матеріал. Це зовсім не означає, 
що в технічних науках не проводиться експериментів. Просто вони не 
є винятковою практичною основою теоретичних висновків. Величезне 
значення в цьому відношенні набуває інженерна практика.

У науково-технічних дисциплінах необхідно розрізняти дослід-
ження, включені в інженерну діяльність (незалежно від того, в яких 
організаційних формах вони протікають), і теоретичні дослідження, 
які надалі називатимуться технічною теорією. Особливістю теорії в 
технічній науці в порівнянні з природничонауковою теорією часто 
вважають її спрямованість на створення нової реальності, тоді як 
наукова теорія покликана тільки досліджувати і пояснювати її. При 
цьому підкреслюється, що саме встановлення тісного зв’язку техніч-
них знань з математичними і природничонауковими методами робить 
їх теоретичними технічними знаннями, заснованими, однак, не на 
гіпотетико-дедуктивному, а на проектно-прагматичному підході, при 
якому місце абстракції, що ідеалізується, займає загальна схема дії, 
мета якої – досягти певної оптимізації.

1.5. Технології та технологічні устрої

Технологія (від грец. τέχνη – мистецтво, майстерність, уміння; 
λόγο̋ – думка, причина; методика, спосіб виробництва) – ком-

плекс організаційних заходів, операцій і прийомів, спрямованих на 
виготовлення, обслуговування, ремонт і/або експлуатацію виробу з 
номінальною якістю і оптимальними витратами, і обумовлених по-
точним рівнем розвитку науки, техніки і суспільства в цілому. При 
цьому: під терміном виріб слід розуміти будь-який кінцевий продукт 
праці (матеріальний, інтелектуальний, моральний, політичний і т. п.); 
під терміном номінальна якість слід розуміти якість прогнозовану 
або заздалегідь задану, наприклад, обумовлену технічним завданням 
і узгоджену технічною пропозицією; під терміном оптимальні вит-
рати слід розуміти мінімально можливі витрати, що не спричиняють 
погіршення умов праці, санітарних і екологічних норм, норм техніч-
ної і пожежної безпеки, наднормативний знос знарядь праці, а також 
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фінансових, економічних, політичних та ін. ризиків. У розмовній мові 
термін технологія часто-густо замінюють англомовною словосполу-
кою Know How – знати як. У промисловості і сільському господарстві 
опис технології виконується в документах, що іменуються як карта 
технологічного процесу або маршрутна карта. Стосовно політики 
з 70-х років минулого сторіччя встановився термін дорожня карта 
(дослівний переклад англомовного терміну Road map).

В кінці XVIII ст. в загальному масиві знань про техніку почали 
розрізняти традиційний описовий розділ і новий, такий, що народ-
жується, який отримав назву “технологія”. І.Бекман (1739-1811) ввів 
у наукове вживання термін “технологія”, яким він назвав наукову 
дисципліну, що читалася ним у німецькому університеті в Геттінгені 
з 1772 р. У 1777 р. він опублікував роботу “Введення у технологію”. 
Пізніше в п’ятитомній праці “Нариси з історії винаходів” (1780-1805) 
він розвинув це поняття. 

Технологія – в широкому значенні – обсяг знань, які можна вико-
ристовувати для виробництва товарів і послуг з економічних ресурсів. 
Технологія – у вузькому значенні – спосіб перетворення речовини, 
енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки і пе-
реробки матеріалів, складання готових виробів, контроль якості, уп-
равління. Технологія включає в себе методи, прийоми, режим роботи, 
послідовність операцій і процедур, вона тісно пов’язана із застосову-
ваними засобами, устаткуванням, інструментами, використовуваними 
матеріалами.

Сучасні технології засновані на досягненнях науково-технічного 
прогресу і орієнтовані на виробництво продукту: матеріальна техно-
логія створює матеріальний продукт, інформаційна технологія (ІТ) 
– інформаційний продукт. Технологія – це також наукова дисципліна, 
що розробляє і вдосконалює засоби та інструменти виробництва. У 
побуті технологією прийнято називати опис виробничих процесів, 
інструкції по їх виконанню, технологічні вимоги та ін. Технологією 
або технологічним процесом часто називають також самі операції 
добування, транспортування і переробки, які є основою виробничого 
процесу. Технічний контроль на виробництві теж є частиною техноло-
гії. Розробкою технологій займаються технологи, інженери, конструк-
тори, програмісти та інші фахівці у відповідних областях.

Мета технології полягає в тому, щоб розкласти на складові еле-
менти процес досягнення якого-небудь результату. Технологія за-
стосовна всюди, де є досягнення, прагнення до результату, але ус-
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відомлене використання технологічного підходу було справжньою 
революцією. До появи технології панувало мистецтво – людина робила 
щось, але це щось виходило тільки у неї, це як дар – дано або не дано. 
З допомогою ж технології все те, що було доступним лише обраним, 
обдарованим (мистецтво), стає доступним для всіх. Наприклад, ви-
готовлення кам’яної сокири можна представити як акт мистецтва, 
а можна – як технологію. У першому випадку ми маємо (можливо) 
незрівнянну сокиру, але зі смертю носія мистецтво виготовлення 
сокир, зазначених інструментів, більше не буде. У другому випадку 
майстерність збережеться назавжди, але якість продукту (можливо) 
буде не такою високою. Момент переходу від мистецтва до технології 
фактично створив сучасну людську цивілізацію, зробив можливим її 
подальший розвиток і вдосконалення.

В цілому технологія присутня у всьому живому, оскільки все 
живе, так або інакше, проводить переробку продуктів харчування 
в продукти життєдіяльності (відходи). Проте за початок технології 
людини варто вважати початковий досвід поліпшення властивостей 
перших інструментів, чи то палиці-копалки, чи кременевого ножа. 
Стосовно технології як процесу – однією з перших (але і досі значу-
щою!) технологією є процес добування первісною людиною вогню за 
допомогою тертя.

З часом технології зазнали значних змін, і, якщо колись технологія 
мала на увазі під собою просту навичку, то сьогодні технологія – це 
складний комплекс знань ноу-хау, отриманих іноді за допомогою 
дорогих досліджень.

Найбільш нові й прогресивні технології сучасності відносять 
до високих технологій (англ. high technology, high-tech). Перехід до 
використання високих технологій і відповідної ним техніки є найваж-
ливішою ланкою науково-технічної революції на сучасному етапі. До 
високих технологій зазвичай відносять найбільш наукомісткі галузі 
промисловості: мікроелектроніку, обчислювальну техніку, робо-
тотехніку, атомну енергетику, літакобудування, космічну техніку, 
мікробіологічну промисловість.

Теорія технологічних устроїв ґрунтується на теорії довгих хвиль 
М. Д. Кондратьєва. 

У 1920-х роках американський учений Дж. Кітчин виявив корот-
кострокові економічні цикли з середньою тривалістю 3,5 року і проде-
монстрував наявність їх коливань в економіці США. Практично в цей 
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же час в радянській Росії М.Д. Кондратьєв емпірично довів наявність 
довгострокових коливань – великих циклів кон’юнктури. Із засто-
суванням методів математичної статистики він обробив економічні 
показники за півтора століття (з часів промислової революції кінця 
XVIII століття) в чотирьох найбільш розвинених у той час країнах 
– США, Англії, Франції і Германії. В результаті ним були виявлені три 
великі цикли кон’юнктури – два повних і один незакінчений: 1-й цикл 
– з кінця XVIII до середини XIX ст.; 2-й цикл – від середини до кінця 
XIX ст.; 3-й цикл – з кінця XIX до середини XX ст.

На підставі своїх досліджень М.Д.Кондратьєв зробив прогноз 
майбутньої економічної кризи 30-х років, що отримала назву “Великої 
депресії”. Головною причиною утворення таких циклів є необхідність 
оновлення основного капіталу. Причому, виникнення довгих хвиль, 
протяжністю в середньому 55 років кожна, пов’язується з відтворен-
ням його пасивної частини. 

Теорія довгих хвиль М.Д. Кондратьєва дала поштовх до подаль-
шого дослідження інноваційних процесів і оцінки їх місця в економіч-
ному розвитку країни. Перед самим початком другої світової війни 
Й.Шумпетер, ґрунтуючись на “довгих хвилях Кондратьєва”, визначив 
імпульси нововведень, що викликають коливання всієї економічної 
системи. Створення нових технологій характеризувалося ним як 
власне інноваційний процес, а їх запозичення й розповсюдження – як 
процес імітації. У результаті економічний цикл розпався на дві скла-
дові: інноваційну та імітаційну.

Більше 30 років ідеї М.Д. Кондратьєва і Й.Шумпетера залиша-
лися незатребуваними. Проте криза світового господарства початку 
1970-х років змусила учених звернутися до них практично одночасно 
в декількох країнах. 

Першою в середині 1970-х років з’явилася робота німецького 
вченого Г.Менша, що доповнив розподіл кондратьєвських хвиль 
Й.Шумпетером третьою часовою складовою – “технологічним па-
том”. Річ у тому, що в своїй інноваційній теорії Й.Шумпетер не зміг 
пояснити нижню поворотну точку циклу. Введення “технологічного 
пата” дозволило розкласти кондратьєвський цикл на три часових 
складових:  – короткострокову частину циклу – “патову” (перехідно-
депресивну); – середньострокову частину циклу – інноваційну (ре-
волюційно-оновлюючу) – довгострокову частину циклу – імітаційну 
(еволюційно-застійну).
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Г.Менш провів аналіз третього кондратьєвського циклу, що за-
кінчився “великою депресією”, і зробив прогноз про те, що четвертий 
цикл закінчиться в 1994 р. 

Великі цикли кон’юнктури М.Д. Кондратьєва на сьогоднішній 
день є найбільш тривалими економічними циклами, всередині яких 
відбувається цілий ряд менш довготривалих циклів, таких як цикли 
Дж. Кітчина, К. Жюгляра, С. Кузнеца та ін. Таким чином, можна 
виділити три типи хвиль: 

–  довгі хвилі М.Д. Кондратьєва (середня тривалість 50-60 
років), пов’язані з появою нових галузей і технологій. 

–  середні хвилі Жюгляра (періодичність 7-11 років), пов’язані 
з інвестиціями в машини і устаткування. 

–  короткі інноваційні хвилі (40 місяців) в рамках “циклу 
кон’юнктури”. 

Подальше вивчення і системний аналіз теорії “довгих хвиль Кон-
дратьєва” привели до того, що в XX ст. виникло багато самостійних 
теорій, що як конкурують між собою, так і доповнюють одна одну.  
Перш за все, це інноваційна теорія, розроблена Й.Шумпетером, 
С.Кузнецом, Г.Меншем і доповнена останнім часом німецьким еко-
номістом А.Кляйнкнехтом і голландським ученим Дж. Ван Дайном.  
Й.Шумпетер вважається родоначальником теорії інноваційного роз-
витку. Згідно цієї теорії, інноваційна діяльність є основним чинником, 
що викликає динамічні зміни хвилевого характеру в економіці.

Г.Менш провів паралель між темпами економічного зростання і 
циклічністю з проявом базисних нововведень. Багато положень кон-
цепції Менша отримали подальший розвиток в роботах А.Кляйнкнехта, 
який стверджував, що нововведення-продукти утворюються на фазі 
депресії, а нововведення-процеси – на підвищеній стадії довгої 
хвилі. Серед інших численних теорій слід відзначити: теорію пере-
накопичення в капітальному секторі (модель системної динаміки 
Дж.Форрестера), теорію перенакопичення робочої сили К.Фрімена, 
цінові теорії У.Ростоу і Р.Беррі, монетарні концепції Д.Дельбеке, 
П.Карпінена, Р.Батра, теорію військових циклів Дж.Голдстайна, 
концепцію технологічних устроїв С.Ю.Глаз’єва, теорію еволюційної 
економіки (Нельсон, Уїнтер, Маєвський). 

Ключовим поняттям теорії С.Ю.Глаз’єва є поняття “технологічно-
го устрою” – сукупності технологій і виробництв одного рівня. Згідно 
цієї теорії, перехід до постіндустріальної стадії розвитку суспільства 
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знаменує заміну галузевого поділу національної економіки поділом 
технологічним. Пріоритетом стає не розширення певних галузей, а 
розвиток високих технологій у всіх галузях. Проте кожному техноло-
гічному устрою властиві свої провідні технології, що складають його 
ядро [118]. 

У ринковій економіці становлення і зміна технологічного устрою 
виявляється у формі довгих хвиль економічної кон’юнктури. Залеж-
но від фази життєвого циклу технологічного устрою – становлення, 
зростання, зрілості або занепаду – міняються темпи економічного 
зростання і рівень економічної активності. 

Слід зазначити, що різні дослідники вказують різну хронологію 
великих циклів кон’юнктури. Це залежить від того, які показники по-
кладені ними в основу аналізу і які країни обрані для цього. Крім того, 
деяка розмитість термінів початку й кінця кожного технологічного 
устрою пояснюється і тим, що зародження нового технологічного уст-
рою відбувається в надрах старого, і його характерні риси виявляються 
тільки з часом, впродовж якого старий і новий устрої співіснують. Во-
чевидь, початком кожного нового циклу можна вважати момент, коли 
новий комплект інновацій надходить у розпорядження виробників.

В даний час загальновизнаною є точка зору про існування шести 
технологічних устроїв. Починаючи з промислової революції в Англії, 
в розвитку світової економіки можна виділити періоди домінування 
п’яти технологічних устроїв, що послідовно змінювали один одного. 
На сьогоднішній день в розвинених країнах домінують технології 
п’ятого устрою і формуються технології шостого технологічного уст-
рою [1]. Умовні терміни становлення технологічних циклів і короткий 
перелік їх характерних рис наведені в таблиці 1.

Якщо проаналізувати зміну технологічних устроїв в історичному 
розрізі, можна відмітити, що час панування устроїв неухильно скоро-
чується. Якщо перший протримався близько 60 років, то п’ятий, який 
вже домінує в розвинених країнах сьогодні, по більшості прогнозів 
продовжуватиметься лише близько 30 років і закінчиться в 20-х ро-
ках ХХI століття. Скорочення часу панування устроїв пов’язано з 
підвищенням ролі і значення інновацій в економічному розвитку і з 
небувалою активізацією інноваційної діяльності, як окремих компаній, 
так і цілих держав [2]. 

Така хронологія технологічних устроїв в цілому збігається зі 
зміною інноваційних хвиль Й. Шумпетера. Його хвилі з’являються 



53

Розділ 1.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТЕХНІКИ

і зникають кожні 50-60 років. Кожна нова хвиля приносить з собою 
початок чергової “нової економічної епохи”, що характеризується 
різким зростанням інвестицій, услід за якою йде новий спад. Проте, 
після кожної нової хвилі економіка в цілому стає все більш і більш 
багатою.

Перша інноваційна хвиля, інспірована появою парових двигунів 
і розвитком текстильної промисловості і металургії, продовжувалася 
з 1780-х по 1840-і роки. 

Друга хвиля, пов’язана з появою залізниць і розвитком сталели-
варної промисловості, продовжувалася 50 років і завершилася близько 
1900 року. 

Третя хвиля, що також тривала близько 50 років, була пов’язана 
з розповсюдженням електрики і розвитком двигуна внутрішнього 
згоряння. 

Четверта хвиля, що почалася на початку 1950-х років і заверши-
лася в кінці 1980-х, продовжувалася вже трохи більше 35 років. Цього 
разу її рушійною силою стали досягнення в хімічній промисловості, 
електроніці і аерокосмічній промисловості. 

П’ята хвиля Шумпетера почалася близько 1990 р. з широкого роз-
повсюдження корпоративних мереж типу “клієнт-сервер”, Інтернет і 
розвитку програмного забезпечення, мультимедіа і телекомунікації. 
Ця хвиля ще далека від завершення: вона повинна продовжитися 
приблизно 20-25 років і завершитися новим технологічним стрибком 
десь в 2010-2015 роках. 

Дамо докладнішу характеристику кожному з них.
Перший технологічний устрій. Як видно, ядром 1-го устрою 

були технології, пов’язані з текстильною промисловістю. Імпульсом 
становлення 1-го устрою став винахід ткацьких і прядильних машин, 
що призвело до переходу текстильної промисловості на машинну базу. 
Це, у свою чергу, викликало підвищення попиту на продукцію маши-
нобудування. Відбувалося також і вдосконалення процесів обробки 
металів. Аналогічні технологічні зрушення з деяким відставанням 
відбувалися не лише в Англії, але й в інших країнах Європи: Росії, 
Франції, Німеччині. З 1790 року ці процеси почали розгортатися і в 
США. Становлення першого технологічного устрою в цих країнах, за 
винятком Росії, було здійснене за 30-50 років. 

Другий технологічний устрій. Приблизно з 1820-х років у надрах 
1-го устрою почав формуватися новий технологічний устрій. А в 
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1845-1850 роки 2-й технологічний устрій став домінуючим в економіці 
розвинених країн. Для нього характерний бурхливий розвиток ма-
шинного виробництва, зокрема виробництво машин машинами. Різко 
зросли значення та інтенсивність міжнародної торгівлі. Недостатній 
рівень розвитку транспортного сполучення у той час почав стримувати 
зростання крупної промисловості. Тому важливою особливістю цього 
устрою став бурхливий розвиток залізничного будівництва і транспор-
тного машинобудування. Концентрація населення в містах і бурхливе 
будівництво у сфері транспорту вимагали зміцнення технічної бази 
будівництва і стимулювали його механізацію. 

З вичерпанням можливостей механізації суспільного виробництва 
на основі парового двигуна, насиченням суспільних потреб в продукції 
2-го устрою економічне пожвавлення 1850-1860-х років змінилося 
стагнацією. Регулярні ознаки перевиробництва стали запеклішими, 
промислові підйоми менш інтенсивними. У цих умовах і почав фор-
муватися 3-й технологічний устрій, в якому лідерство переходить від 
Англії до США. 

Третій технологічний устрій. Головною особливістю 3-го устрою 
стало широке використання електродвигунів і бурхливий розвиток 
електротехніки. Одночасно відбувається спеціалізація парових дви-
гунів. Домінуючим стає споживання змінного струму, розгорнулося 
будівництво електростанцій. Головним енергоносієм у період пану-
вання даного устрою стає вугілля. В цей же час на енергетичному 
ринку починає завойовувати позиції і нафта, хоча варто відмітити, 
що провідним енергоносієм вона стала тільки в 4-му технологічному 
устрої. 

Великі успіхи в цей період робить хімічна промисловість. З ба-
гатьох хіміко-технологічних нововведень найбільше значення мали: 
аміачний процес отримання соди; отримання сірчаної кислоти контак-
тним способом, електрохімічна технологія. 

Четвертий технологічний устрій. До 1940-х років техніка, що 
склала основу 3-го устрою, досягла меж свого розвитку і вдосконален-
ня. Тоді почалося формування 4-го устрою, що заклав нові напрями 
розвитку техніки. Необхідна матеріально-технічна база до цього часу 
вже виявилася сформованою, наприклад:

– створення розвиненої автодорожньої інфраструктури; 
– створення мереж телефонного зв’язку; 



57

Розділ 1.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТЕХНІКИ

– освоєння нових технологій і створення інфраструктури 
нафтовидобутку; 

– вдосконалення технологічних процесів в кольоровій мета-
лургії. 

Під час панування 3-го устрою було впроваджено двигун внут-
рішнього згоряння, який з’явився одним з базисних нововведень 4-го 
устрою. Тоді ж відбулося становлення автомобілебудівної промисло-
вості і освоєння перших зразків гусеничної транспортної і спеціальної 
техніки, що сформували ядро нового устрою. До галузей, що склали 
ядро 4-го устрою, відносяться хімічна промисловість (перш за все, 
органічна хімія), автомобілебудування і виробництво моторизованих 
озброєнь. Для цього етапу характерні нова машинна база, комплексна 
механізація виробництва, автоматизація багатьох основних техноло-
гічних процесів, широке використання кваліфікованої робочої сили, 
зростання спеціалізації виробництва.  За час перебігу життєвого циклу 
4-го устрою продовжувався випереджаючий розвиток електроенер-
гетики. Головним енергоносієм стає нафта. Нафтопродукти стали 
основним паливом практично для всіх видів транспорту – дизельних 
локомотивів, автомобілів, літаків, вертольотів, ракет. Нафта також 
перетворилася на найважливішу сировину для хімічної промисло-
вості. З розширенням 4-го устрою було створено глобальну систему 
телекомунікацій на основі телефонного і радіозв’язку. Відбувся пере-
хід населення до нового типу споживання, що відрізняється масовим 
споживанням товарів тривалого користування, синтетичних товарів. 

П’ятий технологічний устрій. До 1980-х років у розвинених 
країнах 4-й технологічний устрій досяг меж свого розширення. З того 
часу починає формуватися 5-й устрій, який зараз домінує в більшості 
розвинених країн світу. Цей устрій може бути визначений як устрій 
інформаційних і комунікаційних технологій. Ключовими чинниками 
є мікроелектроніка і програмне забезпечення. Серед основних галузей 
слід вказати виробництво засобів автоматизації та телекомунікаційно-
го устаткування.  Як вже наголошувалося, більшість інновацій нового 
устрою формуються у фазі домінування попереднього устрою. Це 
особливо яскраво виражено в даному випадку. За оцінками фахівців, 
близько 80% основних нововведень 5-го устрою було впроваджено 
ще до 1984 року. А найперше впровадження відноситься до 1947 року 
– року створення транзистора. Перша ЕОМ з’явилася в 1949 році, 
перша операційна система – у 1954 році, кремнієвий транзистор – у 
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1954 році. Ці винаходи послужили основою формування ядра 5-го 
устрою. Одночасно з розвитком напівпровідникової промисловості 
спостерігався швидкий прогрес в області програмного забезпечення 
– до кінця 1950-х років з’явилося сімейство перших програмних мов 
високого рівня. 

Проте розповсюдженню нового 5-го устрою перешкоджала 
нерозвиненість провідних галузей, становлення яких у свою чергу 
гальмувалося обмеженістю попиту, оскільки нові технології були ще 
недостатньо ефективними і не сприймалися існуючими інститутами. 
Впровадження мікропроцесора в 1971 році виявилося переломним 
моментом у становленні 5-го устрою і відкрило нові можливості 
для швидкого прогресу в усіх напрямах. Винахід мікрокомп’ютера і 
пов’язаний з цим швидкий прогрес в програмному забезпеченні зро-
били інформаційну технологію зручною, дешевою і доступною як для 
виробничого, так і для невиробничого споживання. Рушійні галузі ін-
формаційного устрою вступили у фазу зрілості.  Початок 5-го устрою 
зв’язується з розвитком нових засобів комунікації, цифрових мереж, 
комп’ютерних програм і генної інженерії. П’ятий технологічний уст-
рій активно генерує створення і безперервне вдосконалення як нових 
машин і устаткування (комп’ютерів, ЧПУ, роботів, оброблювальних 
центрів, різного роду автоматів), так і інформаційних систем (баз да-
них, локальних і інтегральних обчислювальних систем, інформаційних 
мов і програмних засобів переробки інформації). Важливе значення 
серед виробництв п’ятого ТУ в оброблювальній промисловості мають 
гнучкі автоматизовані виробництва (ГАВ). Гнучка автоматизація про-
мислового виробництва різко розширює різноманітність продукції, що 
випускається. Іншою характерною межею п’ятого ТУ є деурбанізація 
населення і пов’язаний з нею розвиток нової інформаційної і транспор-
тної інфраструктури. Вільний доступ кожної людини до глобальних ін-
формаційних мереж, розвиток глобальних систем масової інформації, 
авіаційного транспорту радикальним чином міняють людські уявлення 
про час і простір. Це у свою чергу позначається на структурі потреб і 
мотивації поведінки людей. Протягом життєвого циклу 5-го устрою 
зростає роль природного газу і нетрадиційних джерел енергії.

Шостий технологічний устрій. З початку 1990-х років в надрах 
5-го устрою все помітніше починають з’являтися елементи 6-го техно-
логічного устрою. До його ключових напрямів відносяться біотехно-
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логія, системи штучного інтелекту, CALS-технології, глобальні інфор-
маційні мережі і інтегровані високошвидкісні транспортні системи, 
комп’ютерна освіта, формування мережевих бізнес-співтовариств. Це 
ті галузі, які зараз розвиваються в провідних країнах особливо швид-
кими темпами (іноді від 20% до 100% на рік) [275]. 

У 1993 році С.Глаз’єв випустив монографію “Теорія довгостроко-
вого техніко-економічного розвитку”, в якій детально проаналізував 
формування і зміну технологічних устроїв в Росії [118]. Його аналіз 
ґрунтувався на тому, що становлення 1-го технологічного устрою в 
Російській імперії почалося набагато пізніше, ніж у Європі, і впро-
вадження його йшло досить поволі. Це було пов’язано, насамперед, із 
наявністю в імперії великих можливостей для екстенсивного розвитку 
– величезних неосвоєних територій, природних ресурсів, дармової 
робочої сили в особі кріпосних селян, а також територіальної та ін-
формаційної відірваності від Заходу.

Включення Російської імперії в загальносвітовий ритм техніко-
економічного розвитку відбулося в кінці ХIХ століття на рівні 3-го 
технологічного устрою, причому на зростання російської економіки 
в той період чималий вплив робили тоді ще досить сильні і 1-й і 2-й 
устрої. 

Революція і громадянська війна призупинили технічний розвиток 
держави. Після їх закінчення ставку було зроблено на відтворення 
3-го устрою, який почав швидко заміщатися 4-м лише в передвоєнні і 
воєнні роки. Але і тоді це торкнулося не всієї промисловості, а тільки 
окремих оборонних галузей. 

Після війни було потрібно відновлення (а не модернізація) народ-
ного господарства, тому багатоукладність було відтворено ще раз.

У роки існування “залізної завіси” для підтримки обороноздат-
ності Радянському Союзу необхідно було б розвивати виробництво, 
переходячи до 4-го, а потім і до 5-го технологічного устрою. Але, з 
іншого боку, низькі стандарти життєвого рівня населення дозволяли в 
цивільних галузях зберігати нижчі технологічні устрої, концентруючи 
всі засоби в оборонних галузях. 

Ще одним чинником, що сприяв збереженню багатоукладності, 
стала світова енергетична криза. Цей чинник дозволив, експлуату-
ючи підприємства добувної промисловості, що відносяться до 3-го 
технологічного устрою, отримувати для країни валюту й купувати на 
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Заході продукцію 4-го устрою, що було дешевше, ніж розвивати власні 
підприємства вищих технологічних устроїв в цивільних галузях. 

У світовому технологічному прогресі, таким чином, Радянському 
Союзу відводилася роль країни другого технологічного кола: у 1970-і 
роки СРСР здійснював великомасштабний імпорт технологій і устат-
кування “другої свіжості” з розвинених капіталістичних країн, а також 
з країн СЕВ, причому частка машин і устаткування в загальному об’ємі 
імпорту постійно зростала. Якщо в 1981 році вона складала 30%, то в 
1990 році – вже 44%. 

Така стратегія технологічного прогресу законсервувала відставан-
ня СРСР від розвинених країн світу. До кінця 1980-х років у радянській 
економіці виразно простежувалася наявність одночасно 3-го, 4-го і 
5-го технологічних устроїв, з переважанням третього і четвертого. 
При цьому різні устрої були мало пов’язані між собою технологічно і 
тому практично не мали значного взаємного впливу. Причиною тому 
було існування ще й тісних коопераційних зв’язків із соціалістичними 
країнами з РЕВ, що поставляли до Росії складне технологічне устат-
кування. 

При цьому до певного часу СРСР все ж таки був центром, у якому 
народжувалися нові науково-технічні ідеї. Це було пов’язано з тим, що 
рівень наукових досліджень в СРСР було досить високим. Причинами 
тому були як існування наукових шкіл і висококваліфікованих кадрів, 
так і дорожнеча сучасних фундаментальних досліджень, які легко 
фінансувати в централізованій економіці при командному способі 
управління нею [258].

У Росії, на думку фахівців, приблизно 50% промисловості нале-
жить до 4-го технологічного устрою; 4% – до 5-го і менше 1% – до 6-го. 
Пануючими в більшості галузей виробництва є 3-й та 4-й технологічні 
устрої, для яких, серед інших, характерні наступні ознаки: 

–  автономне використання робочих, транспортних і енерге-
тичних машин при виготовленні продукту (3-й технологіч-
ний устрій); 

– комплексне механізоване виробництво, що об’єднує в 
конвеєрі робочі, енергетичні і транспортні машини, які 
працюють у зв’язаному часовому і просторовому режимах 
(4-й технологічний устрій). 

В Росії 5-й технологічний устрій існує, переважно, лише в обо-
ронних галузях промисловості [507]. 



61

Розділ 1.  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТЕХНІКИ

Перша стадія 5-го технологічного устрою – автоматизоване вироб-
ництво, що функціонує на основі електронного опису всіх зв’язаних 
технологічних процесів і комп’ютерного управління ними (АСУТВ і 
АСУВ), – освоєна переважно в електроенергетиці, нафтовидобутку і 
нафтопереробці, хімічній промисловості. 

Друга стадія 5-го технологічного устрою – гнучкі виробничі сис-
теми (ГВС), що функціонують на основі електронного (безпаперового) 
сполучення систем автоматизованого проектування продуктів і тех-
нологій їх виготовлення (САПР), верстатів із числовим програмним 
управлінням (ЧПУ) і АСУТВ – освоєна найбільшою мірою в космічній 
та авіаційній промисловості, на окремих підприємствах – в автомо-
більній промисловості. 

Третя стадія 5-го технологічного устрою – інтегровані вироб-
ничі системи (ІВС), що функціонують на основі ГВС підприємств, 
об’єднаних у технологічно цілісний комплекс зв’язаних виробництв 
на основі засобів телекомунікацій. У Росії через неефективність існу-
ючих корпоративних форм об’єднання підприємств вони практично 
не розвинені. 

Що стосується 6-го технологічного устрою, зокрема, використан-
ня СALS-технологій для супроводження продукту впродовж усього 
його життєвого циклу (від проектування і виробництва до післяпро-
дажного обслуговування і утилізації), то в розгорнутому вигляді він 
ще не розроблений, а фрагментарно реалізується лише в космічній та 
авіаційній промисловості [258].

На думку російських експертів, у найближчі 10 років в економіці 
Росії домінуватиме 4-й технологічний устрій (до 2015-2025 рр.), який 
ще має потенціал для розвитку і вдосконалення на рівні свого устрою 
(традиційні галузі машинобудування – енергетичне і електротехнічне 
машинобудування, верстатобудування, приладобудування, хімічне і 
нафтове машинобудування). Разом з цим одночасно формуватимуть-
ся і розповсюджуватимуться найбільш ефективні напрями 5-го і 6-го 
технологічних устроїв [275]. 

В цей же час у світі вже намітилася знижувальна стадія 5-го 
технологічного устрою, і світова криза 2001-2002 років означила пе-
релом у динаміці цього устрою та його ключових галузей. На думку 
Ю.В.Яковця, автора концепції стратегічного інноваційного прориву, 
у світі протягом найближчих 10-15 років здійснюватиметься перехід 
до 6-го технологічного устрою, основою якого буде не стільки мікро-
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електроніка, скільки наноелектроніка, фотоніка і фотоінформатика 
[258]. Виходячи з цього, Росія, замість того, щоб наздоганяти розви-
нені країни в технологіях 5-го устрою, повинна зосередити увагу на 
становленні ключових напрямів 6-го технологічного устрою. Росії 
потрібно обрати такі напрями 6-го технологічного устрою, де вона 
може взагалі вийти в лідери, знайти там свої ніші. 

Це стосується таких напрямів, як наноелектроніка, оптоінфор-
матика та фотоніка. Ще один напрям – наповнення глобальних ін-
формаційних систем. В даний час створено інформаційні мережі, але 
зараз йдеться про наповнення цих мереж. У найближчі 10-15 років 
необхідно дати мережам гуманістичне наповнення: в галузі науки, 
освіти, культури, екології, медицини. 

До того ж у світі вже накопичено досвід технологічного прориву 
такими країнами, як Китай, Індія, Сінгапур, Тайвань та інші держави. 
Їхній досвід показує, що держава може підвищити свій інноваційний 
рівень і увійти до числа технічно розвинених держав, як правило, у 
фазах зростання чергового технологічного устрою. Суть концепції 
технологічного прориву полягає в тому, що при вирішенні значних 
стратегічних завдань не можна орієнтуватися на те, щоб наздоганяти. 
Потрібно вибирати ті напрями, де можна зробити прорив, і орієнтувати 
на них нове покоління.

Для цього в період зміни технологічного устрою і структурної 
перебудови світової економіки необхідно створити в національній еко-
номіці конкурентоздатні виробництва нового устрою і підсилити свої 
позиції на світовому ринку. Сама ця можливість обумовлена тим, що 
в економічно відсталих країнах, як правило, відсутні значні виробничі 
потужності застаріваючого устрою, а відповідно і проблема вивіль-
нення зв’язаного в них капіталу, а також опір соціально-економічних 
інститутів структурній перебудові є набагато нижчим.

Відсутність тягаря у вигляді вкладеного в застарілі виробництва 
капіталу полегшує створення виробничо-технічних систем нового 
устрою.

Зрозуміло, що включення тієї або іншої країни в число технологіч-
но розвинених держав, припускає наявність відповідних внутрішніх 
соціально-економічних і науково-технічних передумов: достатньо 
розвиненого промислового потенціалу, наявність широких верств ос-
віченого населення, доступ до зовнішніх джерел інформації, капіталу 
і ресурсів. 
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Всі ці умови повинні формуватися в ході життєвого циклу попе-
реднього устрою. Адже відтворення останнього створює передумови 
для становлення наступного технологічного устрою, який не може 
бути створений “на порожньому місці”. В той же час для формування 
цих передумов зовсім не обов’язково розвивати виробництва поперед-
нього устрою до рівня розвинених країн. 

1.6. Техногенна цивілізація

Техногенна цивілізація – історичний етап в розвитку західної цивілі-
зації, особливий тип цивілізаційного розвитку, що сформувався в 

Європі в XV-XVII ст. і що розповсюдився по всій земній кулі аж до 
кінця XX сторіччя. Головну роль в культурі даного типу цивілізації 
займає наукова раціональність, підкреслюється особлива цінність 
розуму і заснований на ньому прогрес науки і техніки. Характерні 
риси: швидка зміна техніки й технології завдяки систематичному 
застосуванню у виробництві наукових знань; злиття науки і вироб-
ництва призвело до науково-технічної революції, що істотним чином 
змінила взаємовідношення людини і природи, місце людини в системі 
виробництва; прискорене оновлення штучно створеного людиною 
предметного середовища супроводжується зростаючою динамікою 
соціальних зв’язків, їх відносно швидкою трансформацією. Іноді 
впродовж одного-двух поколінь відбувається зміна способу життя і 
формування нового типу особи. На базі техногенної цивілізації ут-
ворилися два типи суспільства – індустріальне та постіндустріальне 
суспільство. 

Техногенна цивілізація є досить пізнім продуктом людської 
історії. Довгий час ця історія протікала як взаємодія традиційних 
суспільств. Лише у XV-ХVII сторіччях у європейському регіоні сфор-
мувався особливий тип розвитку, пов’язаний з появою техногенних 
суспільств, їх подальшою експансією на решту світу і зміною під їхнім 
впливом традиційних суспільств. Деякі з цих традиційних суспільств 
були поглинені техногенною цивілізацією. Пройшовши через етапи 
модернізації, вони перетворювалися потім на типові техногенні сус-
пільства. Однак, інші, випробувавши на собі щеплення західної техно-
логії і культури, зберігали багато традиційних рис, перетворившись на 
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свого роду гібридні утворення. Відмінності традиційної і техногенної 
цивілізації носять радикальний характер.

Традиційні суспільства характеризуються сповільненими темпами 
соціальних змін. Звичайно, в них також виникають інновації як у сфері 
виробництва, так і у сфері регуляції соціальних стосунків, але прогрес 
іде дуже поволі в порівнянні з термінами життя індивідів і навіть по-
колінь. У традиційних суспільствах може змінитися декілька поколінь 
людей за час існування одних і тих самих структур суспільного життя, 
відтворюючи їх і передаючи наступному поколінню. Види діяльності, 
їхні засоби і цілі можуть сторіччями існувати як стійкі стереотипи. І, 
відповідно, в культурі цих суспільств пріоритет надається традиціям, 
зразкам і нормам, що акумулюють досвід предків, канонізованим 
стилям мислення. Інноваційна діяльність зовсім не сприймається тут 
як вища цінність, навпаки, вона має обмеження і є можливою лише в 
рамках століттями апробованих традицій. Стародавні Індія й Китай, 
Давній Єгипет, держави мусульманського Сходу епохи Середньовіччя 
і так далі – все це традиційні суспільства. Такий тип соціальної органі-
зації зберігся і до наших днів: багато держав третього світу зберігають 
риси традиційного суспільства, хоча їх зіткнення із сучасною західною 
(техногенною) цивілізацією рано чи пізно призводить до радикальних 
трансформацій традиційної культури і способу життя.

Техногенна цивілізація – це особливий тип соціального розвитку 
і особливий тип цивілізації, визначальні ознаки якої є певною мірою 
протилежними характеристикам традиційних суспільств. Коли техно-
генна цивілізація сформувалася у відносно зрілому вигляді, то темп 
соціальних змін почав зростати з величезною швидкістю. Можна ска-
зати, що екстенсивний розвиток історії тут замінюється інтенсивним; 
просторове існування – часовим. Резерви зростання поповнюються 
вже не за рахунок розширення культурних зон, а за рахунок перебу-
дови самих основ колишніх способів життєдіяльності і формування 
принципово нових можливостей. Найголовніша і дійсно епохальна, 
всесвітньо-історична зміна, пов’язана з переходом від традиційного 
суспільства до техногенної цивілізації, полягає у виникненні нової 
системи цінностей. За цінність вважається сама інновація, оригіналь-
ність, взагалі нове.

В.С.Стьопін відзначає: “Виникнення техногенної цивілізації було 
підготовлене рядом мутацій традиційних культур. Перша мутація 
відбулася в античну епоху і була пов’язана з культурою античного 
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поліса, який, хоча і належав до традиційних суспільств, був їх особ-
ливим типом. Поліс ініціював безліч цивілізаційних винаходів, але 
найважливішими передумовами для майбутнього прогресу було 
виникнення теоретичної науки і досвіду демократичної регуляції 
соціальних стосунків. Другою значущою мутацією в історії традицій-
них культур, яка згодом справила вплив на становлення техногенної 
культури, було виникнення християнської традиції з властивим їй 
розумінням людини, створеної за образом та подобою Бога, з культом 
любові до людинобога Христа, з трактуванням людського розуму як 
малої копії божественного розуму, здатного зрозуміти задум божест-
венного творіння. Синтез досягнень античної культури і християнської 
культурної традиції в епоху Ренесансу і подальший розвиток цих ідей 
в епоху Реформації і Просвітництва сформували систему цінностей 
техногенної цивілізації, її світоглядних орієнтирів. Вони складають 
свого роду “культурну матрицю”, щось ніби генома даного типу 
цивілізації, який забезпечує відтворення і розвиток соціального життя 
на певних підставах. Вони виражені в новому осмисленні того, що є 
людина, природа, простір і час, космос, думка, людська діяльність, 
влада і панування, совість, честь, праця і т. п.” [464].

Культурна матриця техногенної цивілізації, яка починає свій 
власний розвиток в XVII ст., проходить три стадії: спочатку – пере-
діндустріальну, потім – індустріальну і нарешті – постіндустріаль-
ну. Найважливішою основою її життєдіяльності стає, перш за все, 
розвиток техніки, технології, причому не лише шляхом інновацій у 
сфері самого виробництва, що стихійно протікають, але й за рахунок 
генерації все нових наукових знань і їх впровадження в техніко-тех-
нологічні процеси. Так виникає тип розвитку, заснований на зміні 
природного середовища, що постійно прискорюється, предметного 
світу, в якому живе людина. Зміна цього світу призводить до активних 
трансформацій соціальних зв’язків людей. У техногенній цивілізації 
науково-технічний прогрес постійно змінює способи спілкування, 
форми комунікації людей, типи особи і спосіб життя. В результаті 
виникає чітко виражена спрямованість прогресу з орієнтацією на май-
бутнє. Для культури техногенних суспільств є характерним уявлення 
про незворотність історичного часу, який плине від минулого через 
сьогодення в майбутнє. У більшості традиційних культур домінували 
інші розуміння: час найчастіше сприймався як циклічний, коли світ 
періодично повертається до початкового стану. У традиційних культу-
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рах вважалося, що “золотий вік” вже пройдено, він позаду, у далекому 
минулому. Герої минулого створили зразки вчинків і дій, які потрібно 
наслідувати. У культурі техногенних суспільств інша орієнтація. У 
них ідея соціального прогресу стимулює очікування змін і рух до 
майбутнього, а майбутнє розглядається як зростання цивілізаційних 
завоювань, що забезпечують все більш щасливий світоустрій.

Головною характеристикою техногенної цивілізації є швидка змі-
на техніки і технологій, завдяки систематичному застосуванню у ви-
робництві наукових знань. Наслідком такого застосування є технічні, 
а потім і науково-технічні революції, які змінюють ставлення людини 
до природи і її місце в системі виробництва. З розвитком техногенної 
цивілізації відбувається оновлення “неорганічного тіла людини”, що 
прискорюється, тобто того штучно створеного предметного середови-
ща, в якому безпосередньо протікає її життєдіяльність. У свою чергу це 
супроводжується зростаючою динамікою соціальних зв’язків, їх від-
носно швидкою трансформацією (іноді впродовж життя одного – двох 
поколінь відбувається зміна способу життя і формування нових типів 
особи). У період становлення техногенної цивілізації, який збігається 
з підготовкою і розгортанням першої промислової революції, наука 
завойовує собі право на формування самостійної цілісної картини 
світу як результату об’єктивного дослідження мікро- і макрокосму, 
знаходить світоглядні функції, а наукова раціональність розглядаєть-
ся як одна з найважливіших цінностей людської життєдіяльності. 
Це забезпечує випереджаючий розвиток наукових знань в культурі 
техногенної цивілізації, що відкриває можливості для майбутніх нау-
ково-технічних революцій, перетворення науки в продуктивну силу, 
регулюючу управління різними соціальними процесами. Виділяють 
наступні основні риси техногенної цивілізації: перехід від сільсь-
когосподарської діяльності до індустріально-промислової; активне 
створення штучного місця існування і перехід до урбаністичного 
стилю життя; проголошення автономії особи як основної ціннісно-
світоглядної установки, свободи особи по відношенню до соціальної 
групи; відмова від сакралізації традицій і вільне співіснування різних 
ціннісних і культурних орієнтацій; динамізм і мобільність.

Техногенна цивілізація існує трохи більше 300 років, але вона 
виявилася вельми динамічною, рухомою і агресивною: вона пригні-
чує, підпорядковує собі, перевертає, буквально поглинає традиційні 
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суспільства та їхні культури. Подібна активна взаємодія техногенної 
цивілізації і традиційних суспільств, як правило, виявляється зіткнен-
ням, яке призводить до загибелі останніх, до знищення багатьох куль-
турних традицій, по суті, до загибелі цих культур як самобутніх ціліс-
ностей. Традиційні культури не лише відтісняються на периферію, але 
й радикально трансформуються при вступі традиційних суспільств на 
шлях модернізації й техногенного розвитку. Найчастіше ці культури 
зберігаються тільки фрагментарно, як історичні рудименти. Так від-
булося і відбувається з традиційними культурами східних країн, що 
здійснили індустріальний розвиток; те ж можна сказати і про народи 
Південної Америки та Африки, що стали на шлях модернізації, – скрізь 
культурна матриця техногенної цивілізації трансформує традиційні 
культури, перетворюючи їх смисложиттєві установки, замінюючи їх 
новими світоглядними домінантами.

Ці світоглядні домінанти складалися в культурі техногенної 
цивілізації ще на передіндустріальній стадії її розвитку, в епоху Рене-
сансу, а потім і європейського Просвітництва. Вони виражали карди-
нальні світоглядні сенси: розуміння людини, світу, цілей і призначення 
людської життєдіяльності. Людина розумілася як активна істота, яка 
знаходиться в діяльному ставленні до світу. Діяльність людини має 
бути спрямована зовні, на перетворення й переробку зовнішнього 
світу, перш за все природи, яку людина повинна підпорядкувати собі. 
У свою чергу зовнішній світ розглядався як арена діяльності людини, 
начебто світ і був призначений для того, щоб людина отримувала 
необхідні для себе блага, задовольняла свої потреби. Звичайно, це не 
означає, що в новоєвропейській культурній традиції не виникають 
інші, у тому числі і альтернативні, світоглядні ідеї.

Техногенна цивілізація в самому своєму бутті визначена як сус-
пільство, що постійно змінює свої засади. Тому в її культурі активно 
підтримується й цінується постійна генерація нових зразків, ідей, 
концепцій. Лише деякі з них можуть реалізовуватися в сьогоднішній 
дійсності, а інші постають як можливі програми майбутньої жит-
тєдіяльності, адресовані прийдешнім поколінням. У культурі техно-
генних суспільств завжди можна виявити ідеї і ціннісні орієнтації, 
альтернативні домінуючим цінностям. Але в реальній життєдіяльності 
суспільства вони можуть не відігравати визначальної ролі, залишаю-
чись немов би на периферії суспільної свідомості і не приводячи в рух 
маси людей.



68

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ідея перетворення світу і підпорядкування людиною природи 
була домінантою в культурі техногенної цивілізації на всіх етапах її 
історії аж до нашого часу. Що ж до традиційних суспільств, то тут ак-
тивне ставлення до світу, яке виступає родовою ознакою людини, ро-
зумілося і оцінювалося з принципово інших позицій. Властивий тра-
диційним суспільствам консерватизм видів діяльності, повільні темпи 
їх еволюції, панування регламентуючих традицій постійно обмежува-
ли прояв діяльнісно-перетворюючої активності людини. Тому сама ця 
активність осмислювалася швидше не як спрямована зовні, на зміну 
зовнішніх предметів, а як орієнтована всередину людини, на самоспо-
глядання й самоконтроль, які забезпечують дотримання традиції.

Цінності техногенної культури задають принципово інший вектор 
людській активності. Перетворююча діяльність розглядається тут як 
головне призначення людини. Діяльнісно-активний ідеал ставлення 
людини до природи розповсюджується потім і на сферу соціальних 
стосунків, що також починають розглядатися як особливі соціальні 
об’єкти, які може цілеспрямовано перетворювати людина. З цим 
пов’язаний культ боротьби, революцій як локомотивів історії. Варто 
відзначити, що марксистська концепція класової боротьби, соціальних 
революцій і диктатури як способу вирішення соціальних проблем, 
виникла в контексті цінностей техногенної культури.

З розумінням діяльності і призначення людини тісно зв’язаний 
інший важливий аспект ціннісних і світоглядних орієнтацій, який 
характерний для культури техногенного світу, – розуміння приро-
ди як впорядкованого, закономірно влаштованого поля, в якому 
розумна істота, що пізнала закони природи, здатна здійснити свою 
владу над зовнішніми процесами і об’єктами, поставити їх під свій 
контроль. Треба тільки винайти технологію, щоб штучно змінити 
природний процес і поставити його на службу людині, і тоді при-
боркана природа задовольнятиме людські потреби в масштабах, що 
все розширюються.

Що ж до традиційних культур, то в них ми не зустрінемо подібних 
уявлень про природу. Природа розуміється тут як живий організм, в 
який органічно вбудована людина, але не як знеособлене наочне поле, 
кероване об’єктивними законами. Саме поняття закону природи, 
відмінного від законів, які регулюють соціальне життя, було чуже 
традиційним культурам.
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Характерний для техногенної цивілізації пафос підкорення при-
роди й перетворення світу породжував особливе ставлення до ідей 
панування сили і влади. У традиційних культурах вони розумілися, 
перш за все, як безпосередня влада однієї людини над іншою. У пат-
ріархальних суспільствах і азіатських деспотіях влада і панування роз-
повсюджувалися не лише на підданих государя, але і здійснювалися 
чоловіком, головою сім’ї, над дружиною й дітьми, якими він володів 
так само, як цар або імператор тілами і душами своїх підданих. У 
техногенному світі також можна виявити немало ситуацій, у яких па-
нування здійснюється як сила безпосереднього примусу і влади однієї 
людини над іншим. Проте стосунки особистої залежності перестають 
тут домінувати і підкоряються новим соціальним зв’язкам. Їх суть 
визначена загальним обміном результатами діяльності, що набувають 
форми товару. Влада і панування в цій системі стосунків припускає 
володіння та привласнення товарів (речей, людських здібностей, 
інформації як товарних цінностей, що мають грошовий еквівалент). 
Сама перетворююча діяльність розцінюється як процес, що забезпечує 
владу людини над предметом, панування над зовнішніми обставинами, 
які людина покликана підпорядкувати собі. Змінюючи шляхом засто-
сування освоєних сил не лише природне, але й соціальне середовище, 
людина реалізує своє призначення творця, перетворювача світу.

Ідеал творчої, суверенної, автономної особи займає одне з пріо-
ритетних місць у системі цінностей техногенної цивілізації. У техно-
генній цивілізації виникає особливий тип автономії особи: людина 
може змінювати свої корпоративні зв’язки, вона жорстко до них не 
прив’язана, може і здатна дуже гнучко будувати свої стосунки з людь-
ми, включатись у різні соціальні спільності, а часто і в різні культурні 
традиції.

Стабільність життя традиційних суспільств з позицій представ-
ника західної цивілізації оцінюється як застій і відсутність прогресу, 
яким протистоїть динамізм західного способу життя. Вся культура 
техногенних суспільств, орієнтована на інновації і трансформацію тра-
дицій, формує і підтримує ідеал творчої індивідуальності. Навчання, 
виховання й соціалізація індивіда у новоєвропейській культурній тра-
диції сприяє формуванню у нього значно гнучкішого і динамічнішого 
мислення, ніж у людини традиційних суспільств. Це виявляється і в 
сильнішій рефлексивності буденної свідомості, її орієнтації на ідеали 
доказовості та обґрунтування суджень, і в традиції мовних ігор, що 
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лежать в основі європейського гумору, і в насиченості буденного 
мислення припущеннями, прогнозами, передбаченнями майбутнього 
як можливими станами соціального життя, і в його насиченості абс-
трактно логічними структурами, які формують міркування. Такого 
роду логічні структури часто взагалі відсутні у свідомості людини 
традиційних суспільств. Всі ці особливості функціонування свідомості 
в різних типах культур детерміновані властивими даним культурам 
глибинними життєвими сенсами й цінностями.

У культурі техногенних суспільств система цих цінностей ба-
зується на ідеалах креативної діяльності і творчої активності суве-
ренної особи. І лише в цій системі цінностей наукова раціональність і 
наукова діяльність знаходять пріоритетний статус. Особливий статус 
наукової раціональності в системі цінностей техногенної цивілізації 
і особлива значущість науково-технічного погляду на світ визначені 
тим, що наукове пізнання світу є умовою для його перетворення в 
масштабах, що постійно розширюються. Воно створює упевненість 
в тому, що людина здатна, розкривши закони природи і соціального 
життя, регулювати природні і соціальні процеси відповідно до своїх 
цілей.

Тому в новоєвропейській культурі і в подальшому розвитку 
техногенних суспільств категорія науковості знаходить своєрідний 
символічний сенс. Вона сприймається як необхідна умова процвітання 
і прогресу. Цінність наукової раціональності та її активний вплив на 
інші сфери культури стають характерною ознакою життя техногенних 
суспільств. Науково-технічне ставлення до світу є базисним для його 
перетворення. Воно створює впевненість у тому, що людина здатна, 
контролюючи зовнішні обставини, раціонально-науково освоїти при-
роду, а потім облаштувати і саме соціальне життя. Всі ці світоглядні 
настанови конкретизувалися в цілому ряду сенсів інших цінностей і 
менталітетів техногенної культури – у ставленні до інновацій, твор-
чості і прогресу як вищих цінностей, в розумінні і переживанні часу 
як необоротного руху від минулого через сьогодення в майбутнє, в 
уявленнях про свободу, добро і зло, чесноту і працю, і так далі.

Сучасна техногенна цивілізація – це складне утворення, що ди-
намічно розвивається. Тривалий процес її еволюції супроводжувався 
ускладненням форм соціальної організації, формуванням нових сус-
пільних інститутів, зростанням інструментально-перетворювальних 
можливостей людського співтовариства. Цілеспрямовано перетворю-
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ючи природу, удосконалюючи технічні засоби і заглиблюючи наукові 
знання, техногенна цивілізація, розвиваючись, створювала штучні 
умови свого буття. Виникнувши у Європі, техногенна західна цивілі-
зація продемонструвала небачені раніше в історії темпи зростання, 
динамізм і прагнення до експансіонізму. В епоху модерну діяльно-ак-
тивний ідеал ставлення людини до природи розповсюдився і на сферу 
суспільних стосунків, яка почала розглядатися як об’єкт цілеспрямо-
ваної діяльності людини, що перетворює ці стосунки відповідно до 
певної мети та ідеалів.

Одним з найважливіших понять, що описують соціальну динаміку 
техногенного (індустріального і постіндустріального) суспільства, є 
поняття “соціальна модернізація”. Нерідко вона зображується як при-
родний спосіб освоєння “життєвого простору” і зміцнення системних 
засад капіталізму, процесу їх розповсюдження в результаті взаємодії 
різних держав і становлення техногенної західної цивілізації як ціліс-
ного суб’єкта всесвітньої історії. Закони модернізації, що описують 
це перетворення, передбачають тиражування соціального досвіду і 
стандартів держав-еталонів, в чому полягає філософський сенс терміну 
“модернізація” і зміст цієї проблеми.

На шляху цього перетворення лежить комплекс взаємозв’язаних 
суперечностей, які не можуть бути розв’язані на даному етапі розвитку 
соціальної культури, суспільствознавства, соціально-філософської 
та соціологічної думки. Серед них, перш за все, суперечність тради-
ційного та сучасного суспільств, породжена феноменом “модерніті”, 
закономірним результатом еволюції індустріального “генотипу”, що 
з’явився. Західні теоретики модернізації ставили собі за мету перетво-
рити “традиційні” суспільства на “сучасні” шляхом активного перей-
няття культури modernity, що було спробою прикладного освоєння 
індустріальної парадигми. Всі ці рекомендації виходили з презумпції 
розділення націй на передові та відсталі, причому перші були зразком 
– об’єктом спрямованої зміни за еталоном модернізації, згідно який 
необхідно “наздогнати” шляхом розширення промислового сектора, 
формування ринкової інфраструктури і впровадження в політичну 
систему елементів західної демократії.

В результаті суперечності процесів модернізації виявилися су-
перечностями імітації та наслідування досвіду Заходу. Замість модер-
нізованості спостерігався розпад колишньої традиційної культури і 
нездатність сформувати нову, процес модернізації аграрних суспільств 
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мав поверхневий і анклавний характер. Заявлені цілі не були досягнуті, 
а стратегія наздоганяючої модернізації виявилася не ефективною 
багато в чому через те, що суть цього процесу залишилася за межами 
теоретичної рефлексії, поступившись місцем редукціонізму. Більше 
того, завершивши індустріалізацію, західне суспільство опинилося 
далеко попереду “наздоганяючих” країн, сформулювало нові цілі мо-
дернізації, пов’язані з постіндустріальною фазою розвитку.

Обираючи шлях модернізації традиційних суспільств, необхідно 
враховувати роль універсалій культури та їх еволюції як детермінант 
формування і розвитку комплексу ідей, що складають парадигму мо-
дернізації, оскільки з трансформацією цього культурного коду як осно-
ви людської діяльності пов’язане виникнення техногенної цивілізації 
та її еволюція, а також виникнення й еволюція усіх тих соціально-фі-
лософських і соціальних теорій, які описують цю цивілізацію. Подібні 
універсалії виділяються не лише в соціально-гуманітарному пізнанні в 
цілому, але й в структурі індустріальної парадигми суспільствознавс-
тва. Необхідно враховувати зміну способів детермінації, властивих 
техногенній цивілізації, а також зміну самої логіки “механізму” детер-
мінації, переходу від домінування техніки й техногенного середовища 
до вільного вибору людини, тобто від зовнішнього до внутрішнього 
способу детермінації.
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2.1. Технічні знання в донауковий період

Технічні знання і здібності складалися разом зі становленням 
людини в процесі наочно-трудової діяльності. Вже в ранньому 

палеоліті відбувається закріплення навичок конструювання, виго-
товлення та застосування технічних засобів. Це донаукове технічне 
знання, що формується разом з людиною на найбільш ранніх етапах 
її діяльності, містить у зародку багато важливих властивостей і ха-
рактеристик, що виявляються згодом у більш зрілій формі науково-
технічного знання.

Між VIII і V тисячоліттями до нашої ери, коли настав мезоліт – пе-
рехідний період історії людства між палеолітом і неолітом, – відбувся 
якісний стрибок у розвитку техніки, який забезпечив перехід суспільс-
тва від привласнення готових продуктів природи до виробничих форм 
господарства. З цією епохою пов’язують істотне розширення знань про 
природні властивості застосовуваної та оброблюваної сировини: кре-
меня, кварциту, обсидіану та інших природних матеріалів, виникнення 
технологій обробки каменю. В якості сировини використовувалися 
різні гірські породи, що містили сланці, кальцити, охру, залізняки та 
інші. Широко використовувався в технічних цілях вогонь: випалення 
кінців кілків, стріл для надання їм твердості, нагрівання гірських порід 
для їх руйнування. Люди навчилися піддавати хімічній обробці (дуб-
ленню) шкіру. Таким чином, вже на той час люди володіли достатньо 
різноманітними знаннями про природні речовини, процеси та явища, 
які використовувались у технічній діяльності, про сировину та матеріа-
ли, прийоми, навички та методи їх технологічної обробки, нарешті, 
про технічні засоби, тобто про цілеспрямовано вироблені в процесі 
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праці штучні матеріальні засоби людського існування і діяльності зі 
заздалегідь заданими функціональними властивостями. Принципово 
важливим моментом в історії раннього технічного знання стає поява 
перших складених знарядь, що свідчить про формування нової функції 
технічного знання – функції конструювання.

З так званою “неолітичною революцією” пов’язаний новий 
стрибок у розвитку технічних засобів і діяльності, а отже, і техніч-
ного знання, що відбувся під час переходу людського суспільства з 
палеоліту-мезоліту в неоліт-енеоліт. Загальною особливістю історії 
раннього технічного знання є його розвиток від простого до складного 
– своєрідна плата за поліпшення функціональних можливостей тех-
ніки. Програючи у простоті трудових дій, ускладнюючи технологію, 
повніше відображаючи в технічному знанні більш глибокі властивості 
природи, закріплюючи у свідомості різноманітну інформацію про 
штучні матеріальні засоби та причинно-наслідкові зв’язки, людина 
вигравала в ефективності і продуктивності суспільної праці. Цей внут-
рішній механізм зростання складності технічних засобів і знань про 
них діє потім протягом всієї подальшої історії [241].

Розвиток технологічних процесів обробки матеріалів призвів до 
підвищення ефективності робочих знарядь і зростання продуктив-
ності праці навіть без освоєння принципово нових технічних засобів. 
Так, поліровка робочих поверхонь кам’яних знарядь різко поліпшила 
можливості деревообробки: були освоєні технологічні процеси виго-
товлення дерев’яних деталей точних профілів – із гніздами, пазами, 
вушками і тому подібне. З’явилися складні столярні і будівельні 
конструкції з дерева, почали застосовуватися ефективніші способи 
з’єднання кам’яних і дерев’яних деталей складених знарядь. Засто-
сування шліфованих сокир сприяло розширенню посівних площ за 
рахунок вирубки лісів.

У епоху неоліту значно збільшився спеціалізований набір техніч-
них засобів усіх основних видів практичної діяльності. Були вироблені 
раціональніші форми робочих частин знарядь праці, раціоналізовані 
прийоми роботи. Від плетіння волокон людина перейшла до початко-
вих форм ткацтва. З’явилися технологічні процеси, що об’єднували 
конструювання, виготовлення і застосування технічних засобів.

Поява мідних, бронзових, а потім і залізних знарядь призвела до 
різкого розвитку продуктивних сил суспільства, значно підвищила 
продуктивність праці майже у всіх галузях предметно-практичної 
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діяльності. Особливо помітно це позначилося на техніці деревооброб-
ки, де більш гладка поверхня мідних сокир і менший кут їх заточування 
здійснили справжній переворот. Виробництво і номенклатура мідних 
знарядь безперерервно і швидко зростали. Відкриття ефекту зміцнення 
поверхонь мідних знарядь методом холодного кування підвищило їх 
твердість. Після винаходу металевих щипців було освоєне і гаряче 
кування, що ще більше поліпшило якість знарядь.

Принципово важливим для історії технічного знання було від-
криття колеса – конструкції, що не має аналога у живій природі, і яка 
сприяла розвитку колісного транспорту. Сильною стороною технічної 
діяльності стародавніх єгиптян була розвинена, єдина в масштабі усієї 
держави організація. Централізована, багаторівнева система управ-
ління і контролю всіх фаз виробництва забезпечувала високу для того 
часу ефективність простої кооперації праці. 

Серед нових у порівнянні з якнайдавнішим часом елементів у 
структурі технічних знань і діяльності, які виникли в давнину, відзна-
чимо появу зачатків відомостей про організацію виробничого циклу 
та управління ним, виділення функції навчання, розвиток знань про 
конструювання, будівництво технічних споруд і особливо – досить 
широке впровадження в технічну діяльність кількісних методів, ма-
тематичних розрахунків. 

Старогрецька культура просунулася далеко вперед у порівнянні 
з Давнім Єгиптом, Шумером, Вавилоном. Вона вперше дала людству 
не лише такі великі досягнення абстрактного мислення, як початок 
наукового природознавства, розвинені, зокрема матеріалістичні, 
філософські вчення, основи логіки, аксіоматичний і гіпотетико-де-
дуктивний методи побудови теоретичних систем, систематизовану 
геометрію, але й перші технічні теорії, раннє науково-технічне знання. 
Всі ці феномени античної духовної культури відіграли ключову роль 
в історії наукового мислення, у зародженні науки [там cамо, с. 20-23]. 
Порівняно повільна еволюція старогрецької техніки змінялася приско-
реним розвитком приблизно на межі VIII і VII ст. до н. е., пов’язаним 
зі швидким розвитком мореплавання та зовнішньої торгівлі, виклика-
ними, у свою чергу, широкою колонізацією околиць Ойкумени. Все 
це стимулювало розвиток ремесла, видобуток і переробку природних 
матеріалів. Хоча широке застосування рабської праці перешкоджало 
розвитку вільного ремісничого виробництва: останнє виявлялося 
менш рентабельним, не витримувало конкуренції. Деградація вільного 
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ремесла і застій технічної творчості супроводжувались поступовим 
знеціненням технічної діяльності в очах сучасників. Презирство грома-
дян до рабської праці було перенесене на технічну діяльність взагалі, в 
будь-якому її вигляді. При загальному сповільненому розвитку техніки 
в VI-III ст. до н.е. існували все ж таки галузі жвавіші: будівництво хра-
мів, мостів, водопроводів, кораблебудування, прикладна астрономія 
і, особливо, військова техніка. Саме тут виникали технічні завдання 
нових типів, що не вирішуються ані застосуванням раніше знайдених 
технічних способів і засобів, ані простим збільшенням чисельності 
працівників. 

Три століття еллінізму відіграли видатну роль у розвитку науки 
і технічних знань і, перш за все, в теоретичному осмисленні техніки 
[59, 162, 388]. У технічній практиці IV-III ст. до н.е. існувало три голо-
вних проблеми, для вирішення яких був потрібен новий, заснований 
не тільки на попередньому досвіді, але й на раціональному аналізі 
підхід до осмислення відомих древнім технічних пристроїв і способів 
їх застосування. Серед цих проблем – центральна механічна проблема 
античності, проблема виграшу в силі за допомогою застосування тех-
нічних пристроїв; задача про умови рівноваги тіл, що знаходяться під 
впливом сил; задача про розподіл важкості тіл між опорами. Уміючи 
виділити важіль в конструкціях п’яти простих “машин” – важеля, воро-
ту, блоку, гвинта і клину, античні механіки довго не могли встановити 
закон важеля. Для цього треба було вийти за межі безпосереднього 
досвіду технічної діяльності, піднятися на рівень узагальнення емпі-
ричних даних, на рівень емпіричної теорії, тобто зробити крок, що був 
рівнозначним революції в способі мислення. 

Таким кроком стала творчість Архімеда, роботи якого відрізня-
ються високим рівнем систематизації і логічно побудованою струк-
турою, визначеннями і абстрактними постулатами, що вводять теоре-
тичні поняття. Працям Архімеда властива уніфікована спеціалізована 
мова, що включає нові, введені ним самим поняття. У його роботах ви-
користовуються типові способи обґрунтування і доказу положень, що 
висуваються, теорії, що розвиваються, спираючись на раніше отримані 
результати. Саме ці переваги дозволили вирішувати технічні завдання 
із застосуванням понятійного і математичного апарату. Використання 
формальних (математичних) методів для вирішення неформальних 
(фізичних і технічних) завдань, що висувались практикою, стало го-
ловним напрямком розвитку науково-технічних знань.
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Давньоримські інженери прославилися будівництвом Колоссеу-
ма, терм, водопроводів, доріг і тому подібне. До кінця імперії в Римі 
було споруджено 9 великих кам’яних мостів. До Риму вели 28 великих 
мощених військових доріг. 11 водопроводів Риму щодня поставляли 
в місто 700 тис. м3 води. Завдяки застосуванню дворучного повітро-
дувного міху і введенню плавильних печей римляни підвищили 
якість сталі. Проте римські інженери не отримали нових теоретичних 
результатів. Вони узаконили технічні норми при зведенні будівель, 
але не створили нічого нового в методах розрахунку навантаження 
балок і тому подібне. Всі наукові основи технічної діяльності римля-
ни запозичували у греків. Енциклопедична, але рецептурно-описова 
праця Марка Вітрувія, що стала практичним керівництвом впродовж 
майже всього середньовіччя, переконує в цьому. Суспільство на заході 
античності і в ранньому середньовіччі практично не відчувало по-
треби в теоретичному аналізі досвіду застосування технічних засобів. 
Потенціал рецептурного технічного знання був більш ніж достатнім 
для рівня вимог практики того часу. 

Раціональна механіка александрійської школи, що узагальнила 
досвід технічної діяльності старовини і заклала наукові основи ста-
тики та гідростатики, стала вершиною раннього науково-технічного 
знання. 

Від античної механіки в працях Архімеда до виходу в світ фун-
даментальної праці І.Ньютона, якою під науково-технічні знання 
було підведено природничонаукову теоретичну базу, пройшло 
дев’ятнадцять сторіч. 

Європейське середньовіччя довго вважалося епохою дикун-
ства, неуцтва і технічного застою. Тим часом, саме цій епосі людство 
зобов’язане такими видатними досягненнями, як винахід книгодруку-
вання і механічного годинника, масовому впровадженню у виробниц-
тво водяних млинів, розробкою технологій далекого мореплавання і 
багатьом іншим, без чого були б неможливі ані географічні відкриття 
XVI ст., ані наукова революція XVII ст., ані промислова революція 
XVIII ст. У середньовіччі відбувається поступове розповсюдження і 
вдосконалення техніки, яка, з одного боку, змінювала соціальні умови 
і спосіб мислення людей, з іншого – ставила нові проблеми.

Частина технічних новацій ішла зі сходу. У Візантії були досягнуті 
нові успіхи в області будівельної техніки, досить помітний розвиток 
отримало ремесло. Візантія стала одним з посередників у передачі 
античного науково-технічного знання в Європу.
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Починаючи приблизно з VII ст. близькосхідні та елліністичні тра-
диції наукового мислення були продовжені в країнах мусульманського 
Сходу, у своєрідній культурі епохи халіфату, що швидко набирала 
силу. Досягнення учених еллінізму і механіків були покладені в основу 
подальшого розвитку медицини, астрономії, математики. Переведені 
зі старогрецької на перську та арабську мови рукописи Евкліда, Ар-
хімеда та ін. стали потім джерелом для перекладу латиною. Багато 
праць античних механіків збереглися до нашого часу лише арабською 
мовою. 

У Візантії та арабомовних країнах Сходу практично не пере-
ривалася антична реміснича традиція, що дуже рано отримала таку 
характерну для середньовіччя цехову організацію. У IV-VII ст. у 
Єгипті існувало більше 180 найменувань різних видів ремесла, зокрема 
більше 70 термінів – нових, таких, що не вживались у довізантійсь-
кий час. У Європі повільна еволюція ремісничого виробництва після 
його занепаду у ранньому середньовіччі змінилася пожвавленням у 
VIII-XI ст. У XII-XIII ст. успіхи розвитку ремесла в Італії стають оче-
видними, а у XIV-XV ст. жвава технічна діяльність охоплює Францію, 
Нідерланди, Німеччину, Англію. В основі цього процесу лежить роз-
виток економіки середньовічної Європи. 

З’являються нові джерела енергії для потреб ремесел і про-
мисловості. У XI столітті водяний млин, який був відомий ще алек-
сандрійцям у I столітті до н.е., широко розповсюджується на Заході в 
різних формах, залежно від місцевих умов (такий, що працює на силі 
припливів – у Венеції, наливний – у річкових районах). У той же пе-
ріод отримує розповсюдження і вітряний млин, що з’явився у арабів і 
прийшов у Європу через Марокко та Іспанію. Водяні і вітряні млини, 
які вже в первинному вигляді в XI та XII століттях мали потужність у 
40-60 кінських сил, до кінця XVIII ст. визначали характер технічних 
споруд.

Це нове джерело енергії в перших десятиліттях XIII ст. дало 
могутній поштовх розвитку металургії. У старовинних печах повітря 
нагніталося міхами, які приводилися в рух силою людини, так що 
не можна було досягти високої температури плавлення заліза (вище 
1500°C). У XIII ст. міхи почали приводитись в рух водою; це дозволило 
отримати високі температури, при яких можна було виплавляти чавун, 
поміщаючи у печі деревне вугілля і залізняк шарами, що чергуються. 
У XVI ст. висота доменних печей досягала вже 6 метрів, і чавун знай-
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шов найрізноманітніше застосування (гармати, снаряди, печі, труби, 
чавунний посуд, плити).

Вплив нового життя позначився на всіх формах праці: у пожвав-
ленні скляної майстерності, що почалася в Х ст. винаходом кольорово-
го скла; у розвитку ткацтва – з появою нових сукновальних і ткацьких 
машин; у винаході друкарського верстату; у новій архітектурі, яка 
відмовилася від монолітних римських конструкцій на користь більш 
легких, – романських, готичних, що поставило нові проблеми перед 
статикою; у застосуванні вогнепальної зброї, що поставило нові 
завдання перед динамікою; у грандіозних гідравлічних роботах, що 
провадилися у Голландії для осушення територій, які заливались во-
дами моря, із застосуванням насосів різних типів; у судноплавстві – з 
безперервним зростанням водотоннажності кораблів, ускладненням 
парусного оснащення, появою морських лоцій (XIII ст.) і компаса, ви-
находом вертикального штурвалу з рукояткою (XII ст.), що дозволило 
відмовитися від каботажного плавання і виходити у відкрите море.

У XI ст. вже вміють виготовляти листове скло, вдосконалюють 
техніку лиття металів. У 1150 р. починається виробництво цегли. 
1250-60-і роки ознаменовані відкриттям і описом купоросу; описано 
миш’як та його сполуки (Альберт Великий); вивчається горіння в за-
критих посудинах (Роджер Бекон). Опис вуглекислого амонію та сір-
чистих сполук ртуті (Раймонд Луллій) відносять до 1270 р. У 1290 р. 
у Ля-Шапельє відкрилася перша фабрика скла. У 1313 р. пропонують 
першу в Європі рецептуру пороху (приписується ченцеві Бертольду 
Шварцу). У 1330 р. вже вміли різати скло, надаючи йому різну форму. 
До 1354 р. освоюється техніка виробництва металевих обшивок судів. 
У 1378 р. з’являються залізні ядра для гармат. У 1380 р. Ісаак Голланд 
описує хлористий кальцій. Штромер (1360 р., Нюрнберг) удосконалює 
виробництво паперу. 1405 рік пам’ятний виготовленням першого сна-
ряда і першої гранати (Конрад Кайзер). У 1450 р. розпочато добування 
міді та мідне лиття в Німеччині. До цього ж періоду слід віднести знан-
ня реакції нейтралізації мінеральних кислот, кіноварі, оксидів заліза, 
“царської горілки”, сурми та її солей, осадження срібла з азотнокислих 
срібних розчинів міддю та ртуттю, уявлення про тверду природу солей, 
закладення основ стехіометрії [60]. 

Гончарний круг, який в давнину застосовувався для створення 
посудин з глини, був вдосконалений і використаний для прядіння. У 
1272 р. у Болоньї були механізовані процеси крутіння та перемотуван-
ня шовку. Також були створені ткацькі та прядильні верстати.
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З Х ст. в Європі успішно розвиваються гірнича справа та металур-
гія. У XIII ст. удосконалюється техніка добування та переробки руд, 
освоюється техніка виготовлення сплавів. У XIV ст. винаходять домен-
ний процес, розробляють способи отримання сурми, вісмуту, цинку, 
кобальту, методи добування золота й срібла, техніку їх очищення. У 
XIII ст. удосконалюється техніка зважування; освоюються прийоми 
пробірного мистецтва. Красильники вміють витягувати фарбувальні 
речовини з фарбувальних рослин, розширюється ввезення фарбників 
з Азії, широко застосовуються хімікалії у фарбуванні тканин, удоско-
налюється техніка приготування фарб. Виготовлення кольорового 
венеціанського скла (XI ст.); винахід вогнепальної зброї (XIII-XIV ст.) 
– технічні досягнення цих століть. Розробляються піротехнічні склади 
(на основі пороху й селітри). Удосконалюється техніка добування 
селітри [87]. 

Динамічний розвиток технічних удосконалень, введення і в сіль-
ському господарстві, і в ремісничому виробництві нових технологій 
не могло не позначитися на духовному кліматі середньовіччя, у тому 
числі й на науковій творчості. Але цей вплив не був прямим. Наука 
в середні віки була в основному книжковою справою, вона спирала-
ся, головним чином, на абстрактне мислення; при безпосередньому 
зверненні до природи вона користувалася, як правило, методами 
спостереження, украй рідко – експерименту, бачила свою роль не в 
тому, щоб сприяти перетворенню природи, а прагнула зрозуміти світ 
таким, яким він постає в процесі споглядання. В цьому відношенні 
середньовічна наука була антиподом як науки Нового часу, так і 
середньовічної техніки. Тому ані технічні досягнення і проблеми не 
мали безпосереднього впливу на середньовічну науку, ані вона, у свою 
чергу, не справляла скільки-небудь помітного впливу на розвиток 
техніки. Але опосередкований вплив техніки і технології на розвиток 
науки був величезним. 

Однією з важливих передумов формування феодальної системи 
суспільних стосунків і розвитку середньовічної культури було корін-
не перетворення системи агротехніки, що відбулося у ранньосеред-
ньовічний період. Правильніше навіть говорити про введення і широке 
розповсюдження нових технологій, тому що це торкнулося способів 
діяльності не лише в сільському господарстві, але й у військовій справі, 
і в ремісничому виробництві, практично у всіх сферах, пов’язаних з 
фізичною працею. Тим самим було відкрито шлях до освоєння нових 
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енергетичних ресурсів: використанню сили вітру і води разом з силою 
людей і тварин. 

Вже з раннього середньовіччя розповсюджувалися водяні, а піз-
ніше й вітряні млини. Будівництво водяних млинів стало помітним 
явищем вже в IX ст., а починаючи з X і по XIII ст. темп його весь час 
наростає. 

Шлях до механізації багатьох ручних операцій відкрили два важ-
ливі винаходи, що відносяться до цього часу. Перше – це кривошип. 
Значення його важко переоцінити, оскільки це пристосування дозволяє 
перетворювати обертальний рух у зворотно-поступальний, і навпаки. 
Кривошип вперше застосований в ручних млинах, потім в жорнах, 
що обертаються, точильних каменях, потім в різноманітних маши-
нах. Ще один винахід – маховик, важке махове колесо, що дозволяє 
вирівнювати нерівномірне зусилля двигуна, додаючи рівномірність 
обертанню. 

Від водяного двигуна влаштовувалася передача обертального 
руху до робочого органу, це і було потрібно в борошномельній справі. 
Для цього необхідно було вирішити механічну задачу про передачу 
обертання між осями (валами), що пересікаються під прямим кутом. 
Завдання було вирішене, мабуть, вже в найбільш ранніх водяних 
млинах – за допомогою зубчатого зчеплення. Млин став, ймовірно, 
першим механічним агрегатом, в якому знайшли практичне застосу-
вання і розвиток зубчаті передачі[194]. 

У ранніх водяних млинах, призначених для помелу зерна, були 
застосовані перші основні види зубчатих коліс, які потім використо-
вувалися упродовж декількох сторіч. Завдяки цим винаходам стало 
можливим змусити воду працювати не лише в звичайних млинах, де 
мелють зерно, але й приводити в рух різні машини: механічні решета 
для просіювання муки, молоти в кузнях, машини в сукновальнях та 
чинбарнях. На початок XII ст. такі машини набули широкого поши-
рення [389].

У ХІІ-ХІІІ століттях в Європі відбувається революція в парусному 
флоті. Якщо до цього вітрило виконувало лише допоміжну функцію 
при русі судна, та й то за наявності попутного вітру, то з цього періоду 
з’являються повністю парусні судна. Це, а також застосування навіс-
ного керма і компаса, зумовило панування європейських флотів.

Ще один епохальний винахід людської цивілізації – книгодру-
кування. Зачатки книгодрукування були ще у Стародавньому Китаї, 
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проте саме християнська Європа зробила справжню революцію у 
виданні книг. З винаходом книгодрукування Гуттенбергом по всій 
Європі почали створюватись друкарні, починається швидкий розви-
ток паперового виробництва. Будується велика кількість паперової 
мануфактури і фабрик. Винахід паперу і книгодрукування відіграв 
неоціниму роль у розповсюдженні наукової, технічної і економічної 
інформації, а, отже, прискорив технічний прогрес [87].

Величезним поштовхом в розвитку техніки середніх століть стало 
широке використання гідродвигуна. Він застосовувався як привод в 
багатьох технічних пристроях: для приведення в дію повітродувного 
міху в металургії (що призвело і до винаходу чавуну та доменних 
печей), для волочіння залізного дроту на волочильній дошці, для роз-
пилювання колод, для обертання точильного і токарного верстатів, 
для штовхання і розтирання ганчірок у паперовій промисловості. В 
середні віки з’являються також верстати для холодної обробки металів 
(шліфувальні, свердлувальні), будуються великі кузні для плющення 
і штампування металу.

Для розвитку внутрішнього судноплавства велике значення мав 
винахід у XIV ст. в Нідерландах шлюзів з воротами, які потім почали 
використовуватися і в інших країнах.

У середньовічних європейських містах розвиваються системи 
водопостачання. Для цього споруджувалися насосні станції, що при-
водилися в дію все тим же гідродвигуном. 

У ХІІІ ст. був винайдений механічний годинник. Вдосконалення 
його конструкції, у свою чергу, призвело до винаходу деталей (нап-
риклад, покажчика швидкості, храповиків, зубчатих зчеплень), які 
згодом були використані в інших механізмах.

У XIV ст. в Європі починається застосування пороху, який, хоча і 
був винайдений в Китаї, саме в Європі отримав широке використання 
і подальше вдосконалення. Луки, списи і арбалети почали замінюва-
тися на вогнепальну зброю і гармати, які надалі зумовили домінування 
європейців на світовій арені.

Гірнича справа почала розвиватися, підштовхуючись гострою 
потребою Європи в залізі. В якості сировини, що є найбільш доступ-
ною і легко піддається обробці, для виплавки заліза використову-
вався болотяний або озерний залізняк. Гірнича справа розвивалася, 
головним чином, в сільських місцевостях і поступово перетворилася 
на окрему сферу трудової діяльності. З’являється особлива професія 
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ремісників-гірників, що займалися пошуками і видобутком корисних 
копалин. Залежно від наявності покладів корисних копалин і умов 
для реалізації видобутої руди і готових виробів виникають райони, 
населення яких займалося переважно розробкою корисних копалин 
і виробництвом з них готових виробів. Добування руди проводилося 
ручними інструментами. Рудошукачі спочатку викопували невеликі 
ями і визначали якість руди за кольором і вагою. Якщо руда виявля-
лася придатною, то знімався верхній шар землі і добування велося 
відкритим способом. Отриману таким чином руду залишали на деякий 
час в купах для провітрювання і просушування, а потім переробляли 
в невеликих домницях, розташованих, як правило, тут же. Як паливо 
використовувалося деревне вугілля. 

Виплавка заліза проводилася сиродутним способом. При цьому 
дуже трудомісткому способі залізо виходило шляхом прямого віднов-
лення із залізняку в так званих сиродутних сурмах. Вже на початку 
XIV ст. почалася й виплавка чавуну. Обробка заліза була однією з 
найважливіших галузей ремісничого виробництва. Нею займалися 
ковалі, зброярі, бронники, замочники та ін. [389]. 

Токарні верстати раннього середньовіччя в конструктивному від-
ношенні не відрізнялися від якнайдавніших зразків. Але потім потреба 
у виготовленні значної кількості складніших виробів змусила шукати 
способи поліпшення конструкції верстатів. Перш за все потрібно було 
звільнити для роботи над виробами обидві руки токаря. Цього досягли 
введенням ножного приводу.

Стрічкоткацький верстат – особливий різновид ткацького верста-
та, пристосований для одночасного ткання декількох стрічок, на якому 
здійснювана ткачем операція над однією стрічкою може відтворюва-
тися на всіх стрічках.

Інженери XV-XVII ст. продовжували, як і в римську епоху, ви-
значати розміри елементів споруд, покладаючись лише на практичний 
досвід і на інтуїцію майстра. У цей період в будівельній техніці замість 
готичної стрілчастої арки, що спирається на пучки колон, починає 
застосовуватися напівциркульна арка, що встановлена на класичній 
колоні, звичайній для давньоримської архітектури. 

Прогрес продуктивності ремісничої праці відбувався завдяки 
його розділенню і кооперації. Спеціалізація й диференціація техніч-
ної діяльності розвивалися швидко й ефективно, супроводжувалися 
становленням специфічної організаційної форми ремісничого вироб-
ництва – професійних корпорацій, або цехів.
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Проте консервативна політика організації цехового виробництва, 
вузькість технічної бази, мізерність накопиченого досвіду технічної 
діяльності й технічних знань, обмеження технології в XIV-XV ст. 
прийшли в суперечність з необхідністю різкого збільшення випуску 
товарів, особливо тих, які мали більший попит. Примітивна техніка 
й технологія не могли вирішити проблеми підвищення рівня вироб-
ництва навіть в умовах післяопераційного розподілу технологічних 
процесів. 

У XIII-XV ст. швидко зростає попит тканин для одягу, різко 
збільшилася потреба в металах. Сільське господарство висувало нові 
технічні завдання в області іригації. Зростаючі центри ремісного ви-
робництва – міста – вимагали вирішення проблем водопостачання. 

Після відкриттів Колумба й Васко да Гами найважливіше 
значення для розвитку торгівлі і промислового виробництва в XV-
XVI вв. почали відігравати нові ринки й джерела сировини. Загостри-
лася проблема розвитку технічних засобів мореплавання – від збіль-
шення мореплавства й вантажопідйомності судна до створення нових 
методів визначення місця корабля в морі. 

У сфері технічних засобів вирішення цих завдань так чи інакше 
зводилося до розширення застосування машин і створення нових ме-
ханізмів і приладів, в області організації технічної діяльності – до лікві-
дації цехів і подальшого розвитку заснованої на розділі та спеціалізації 
праці специфічно капіталістичної форми суспільного виробництва 
– мануфактури, що панувала приблизно з середини XVI до останньої 
чверті XVIII ст. З погляду історії технічного знання мануфактурний 
період важливий тим, що в цей час під впливом потреб практики 
були закладені наукові й технічні передумови промислової революції 
XVIII ст. і перші елементи організації фабричної промисловості, тієї 
безпосередньої основи, що стала початковою умовою формування 
технічних наук.

К. Маркс відзначав видатне значення для цього періоду, що дав 
могутній імпульс науковому осмисленню техніки, двох винаходів 
– годинника, на базі якого, на його думку, розвинулася теорія рівно-
мірного руху, і водяних млинів, на основі яких були проведені дослід-
ження про математичні форми зубчатої передачі, вперше розроблено 
вчення про вимірювання величини рухової сили, про кращі способи 
її застосування. Майже всі крупні математики з середини XVII ст. 
займаються практичною механікою і підводять під неї теоретичну 
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основу, виходячи з простого водяного млина для помелу зерна [241, 
312]. Водяним млинам належить видатна роль у розвитку мануфактур-
ного промислового виробництва, в якому вони твердо зайняли місце 
основного типу машини-двигуна.

У мануфактурний період водяні двигуни використовувалися в 
самих різноманітних галузях – від порохової мануфактури й гірської 
промисловості до суконної промисловості і водопровідного міського 
господарства. Особливе значення мало застосування одного водяного 
двигуна для приведення в рух відразу двох машин. Такі приводи ви-
магали створення складних передаточних механізмів. 

Виготовлення годинника, окрім всього іншого, призвело до різ-
кого підвищення вимог до точності вимірювань у сфері матеріального 
виробництва, сприяло накопиченню знань про тертя, постановці про-
блеми теоретичного обґрунтування роботи маятника і т. д.

Величезне значення для розвитку, збереження і розповсюдження 
технічних і науково-технічних знань мав винахід книгодрукуван-
ня. У XV-XVI ст. видається ряд книг, що є свого роду технічними 
довідниками – описи всіх відомих авторові або цікавими для нього 
машин і механізмів. Завдяки книгодрукуванню до нашого часу дійшли 
зведення про десятки талановитих інженерів, що працювали в XV-
XVII ст. в Італії, Нідерландах, Франції, Німеччині і Англії та накопи-
чили великий досвід практичного вирішення різноманітних технічних 
завдань в області артилерії і фортифікації, будівництва водопроводів, 
мостів і будівель.

Обстановка економічного підйому, розквіту торгівлі, зростання 
“попиту” на наукове вирішення практичних завдань сприяла форму-
ванню не лише високоосвічених, але й дійсно зацікавлених реальними 
справами фахівців. Перша самостійна робота Галілео Галілея була 
присвячена визначенню питомої ваги за допомогою винайдених ним 
гідростатичних терезів. Винахід цей цікавий тим, що був спрямований 
на підвищення точності виміру в експерименті і реалізував потен-
ційні можливості принципу, відкритого ще Архімедом. Технічному 
винаходу була присвячена й перша публікація Галілея, що описав у 
ній пропорційний циркуль для військово-інженерних робіт. Ці дві 
лінії – опора на теоретичні дослідження Архімеда й використання у 
власних теоретичних дослідженнях нових технічних засобів – прохо-
дять потім через всю науково-технічну творчість Галілея. Від Архі-
меда відштовхується молодий Галілей, досліджуючи теорію центрів 
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тяжіння твердих тіл і методи визначення їх густини. Вже у зрілому 
віці експериментальні й теоретичні дослідження Галілея присвячені 
підтвердженню гідростатики Архімеда й спростуванню її невірних 
тлумачень. Новий технічний засіб – телескоп – поклав початок його 
тривалим заняттям астрономією.

Механічна майстерня, влаштована Галілеєм, стала по суті першою 
технічною лабораторією. Тут були виготовлені винайдені Галілеєм 
прилади, наукові інструменти для замовників, тут же ставилися дослі-
ди, які вимагали застосування технічних засобів. Як викладач в універ-
ситеті, що читав університетські курси теорії фортифікації, вчення про 
перспективу, прикладну механіку, Галілей був добре поінформований 
про стан техніки свого часу та її актуальні проблеми [60]. 

На початок пізнього середньовіччя (XIII-XV ст.) технічна практи-
ка мануфактурного періоду висунула безліч завдань, що вимагали за-
стосування нових математичних методів розрахунку і пояснення таких 
явищ, як інерція, тертя, опір матеріалів і тому подібне. Відтворювані в 
експерименті, ці явища могли бути вивчені на емпіричному рівні, що, 
проте, само по собі не вирішувало проблему їх пояснення. 

Для узагальнення й теоретичного осмислення фактів не менш 
важливим, ніж спостереження за природою, було вивчення технічної 
практики, що являла собою свого роду технічний експеримент. Інтерес 
до античної механіки відродився у Європі лише тоді, коли предмет-
но-практична діяльність призвела до постановки принципово нових 
технічних завдань, які не піддавалися вирішенню без застосування 
наукових методів. Так, побудова загальної теоретичної системи ме-
ханіки, що об’єднувала природознавство й науково-технічне знання, 
належить Ісааку Ньютону. Ньютон зробив наступний після Архімеда 
і Галілея крок в ідеалізації предмету механіки як розділу науково-тех-
нічного знання. 

Методологічним принципом науково-технічного творчості 
Ньютона, як і Галілея, було органічне сполучення експериментальної 
й теоретичної діяльності. Він ніколи не проводив дослідів наосліп, 
поза зв’язком з якою-небудь теоретичною концепцією, яку вони були 
покликані або підтвердити, або спростувати [29]. 

Тривалий час середньовіччя характеризували як період духовного 
занепаду, період між великими епохами: Античністю й Відродженням. 
Але без цього часу, без його відкриттів і технічних удосконалень, на-
стання нового часу було б немислимим. Технічні успіхи Відродження 
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стали можливими в результаті використання й розвитку винаходів та 
відкриттів середніх століть, що, разом узяті, розкрили перед європей-
цями більші можливості управління і, кінець кінцем, розуміння світу, 
ніж вони могли б отримати від класичного спадку [107, 108, 241]. 

Розвиток технічної діяльності в епоху Відродження був важливою 
умовою розкладання феодальної соціально-економічної формації і 
зародження капіталізму. У XVI-XVII ст. були створені соціальні, тех-
нічні й теоретичні передумови становлення не лише зрілого науково-
технічного знання, але й усієї науки в сучасному її розумінні.

2.2. Технічні знання і науки промислової революції

Промислова революція – перехід від переважно аграрної економіки 
до індустріального виробництва, в результаті якого відбувається 

трансформація аграрного суспільства в індустріальне. Промисловий 
переворот відбувався в різних країнах не одночасно, але в цілому мож-
на вважати, що період, коли відбувалися ці зміни, починався від другої 
половини XVIII ст. і тривав до другої чверті XIX ст. [312]. Характер-
ною межею промислової революції стало стрімке зростання продук-
тивних сил на основі машинної індустрії і затвердження капіталізму 
як пануючої світової системи господарства. Термін “промислова 
революція” був введений в науковий обіг видатним французьким 
економістом Жеромом Бланкі. 

Промислова революція пов’язана не просто з процесом масово-
го застосування машин, але й зі зміною всієї структури суспільства. 
Вона супроводжувалася різким підвищенням продуктивності праці, 
швидкою урбанізацією, початком швидкого економічного зростання 
(до цього економічне зростання, як правило, було помітним лише 
в масштабах століть), історично швидким збільшенням життєвого 
рівня населення. Промислова революція дозволила впродовж життя 
всього лише 3-5 поколінь перейти від аграрного суспільства (де біль-
шість населення вело натуральне господарство) до сучасної міської 
цивілізації. Головна ланка промислової революції – масове машинне 
виробництво.

Початок промислової революції пов’язують з винаходом ефектив-
ного парового двигуна в другій половині XVIII ст. Хоча сам по собі 
подібний винахід навряд чи щось би дав (необхідні технічні рішення 
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були відомі й раніше), але на той період англійське суспільство було 
підготовлене до використання інновацій в широких масштабах. Це 
було пов’язано з тим, що тогочасна Англія на той час перейшла від 
статичного традиційного суспільства до суспільства з розвиненими 
ринковими стосунками й активним підприємницьким класом. Крім 
того, Англія мала в своєму розпорядженні достатні фінансові ресурси 
(оскільки була світовим торговим лідером і володіла колоніями), ви-
ховане в традиціях протестантської трудової етики населення і лібе-
ральну політичну систему, в якій держава не пригнічувала економічну 
активність.

Промислова революція у Великобританії почалася з текстильної 
промисловості [312]. Винахід в 1733 р. летючого човника збільшив 
попит на прядиво. У 1738 р. було створено машину, що пряла нитку 
без участі людських рук. У 1771 р. в Кромфорді поблизу Дербі почала 
працювати прядильна фабрика Аркрайта, де такі машини приводили-
ся в рух водяним колесом. До 1780 р. в Англії налічувалося 20, а ще 
через 10 років – 150 подібних прядильних фабрик і на багатьох з цих 
підприємств працювало по 700-800 чоловік.

Потім водяне колесо почали замінювати паровою машиною. У 
період з 1775 по 1800 рр. заводи Уатта і Болтона в Сохо випустили 84 
парових машини для бавовняних фабрик, 9 машин – для шерстяних 
фабрик, 30 – для кам’яновугільних копалень, 22 – для мідних копалень, 
28 – для металургійних заводів [241, c. 61-62]

Збільшення числа машин викликало підвищену потребу в ме-
талі, що вимагало розвитку металургії. У 1735 р. Дарбі вперше освоїв 
виплавку чавуну на кам’яному вугіллі замість деревного вугілля. У 
1784 р. Генрі Корт розробив процес пудлінгування. Розгорнулося 
спорудження каналів, що дозволяли перевозити вугілля й метали. 

У 1810 р. в Англії налічувалося 5 тис. парових машин, а впродовж 
наступних 15 років їхнє число потроїлося. До середини XIX століття 
ручне ткацтво у Великобританії майже абсолютно зникло. У текс-
тильній промисловості велику роль зіграв так званий сельфактор, що 
забезпечив механізацію прядильних процесів.

З 1830 по 1847 р. виробництво металу в Англії зросло більше, ніж 
у 3 рази. Застосування гарячого дуття при плавці руди, що почалося в 
1828 р., втричі скоротило витрату палива і дозволило використовувати 
у виробництві нижчі сорти кам’яного вугілля. З 1826 по 1846 р. експорт 
заліза й чавуну з Великобританії збільшився у 7,5 разів.
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Промислова революція вважається завершеною з появою машино-
будування (коли машини виробляють машини). Це означало створення 
стругальних, токарних, фрезерних, штампувальних верстатів.

Величезне значення мала поява залізниць. Перший паровоз був 
побудований в 1804 році Річардом Тревітіком. У подальші роки багато 
інженерів намагалися створювати паровози, але найвдалішим з них 
виявився Георг Стефенсон, який у 1812-1829 рр. запропонував декіль-
ка вдалих конструкцій паровозів. Його паровоз був використаний на 
першій у світі залізниці суспільного користування з Дарлінгтона до 
Стоктону, відкритій у 1825 р. Після 1830 р. у Великобританії почалося 
швидке будівництво залізниць.

Промислова революція супроводжувалася й тісно з нею пов’я-
заною виробничою революцією в сільському господарстві, що вела 
до радикального зростання продуктивності землі і праці в аграрному 
секторі. Без другої перша просто неможлива в принципі, оскільки 
саме виробнича революція в сільському господарстві забезпечує 
можливість переміщення значних мас населення з аграрного сектору 
в індустріальний.

Хоча на перших своїх стадіях зміни в технічних прийомах, пород-
жувані потребами економіки, могли відбуватися і дійсно відбувалися 
без втручання науки, часто траплялося, що навіть просте проходження 
по второваних шляхах призводило до непередбачуваних труднощів, 
усунути які можна було лише з допомогою науки. Так, наприклад, 
виснаження такого природного джерела постачання, як рослинні 
фарбники, могло бути наслідком простого розширення виробництва 
тканин; тим самим виникав попит на штучний їх замінник, який міг 
бути винайдений лише за допомогою науки. Така допоміжна роль на-
уки в промисловості була замінена в ході промислової революції більш 
позитивною. Ідеї, що зароджувалися в надрах самої науки, знаходили 
своє матеріальне втілення і розвиток в нових галузях промисловості. 
Першою і найважливішою з цих втілених ідей з’явилася парова маши-
на початку XVIII ст. Починала складатися нова, заснована на грошо-
вому обміні, форма суспільства, яке, на відміну від середньовічного 
суспільства з його нерухомим статусом і соціальною відповідальністю, 
спиралося на свободу і особисту ініціативу. Це суспільство, хоча блага 
його й обмежувалися певним класом і певною країною, вимагало для 
свого вираження та обґрунтування нові ідеї. Воно знайшло їх, голо-
вним чином, в методах і результатах досягнень нових наук, тоді як ос-
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танні зазнавали глибокого, хоча й неусвідомленого впливу пануючих 
суспільних поглядів на формулювання наукових теорій.

Промислова революція XVIII ст. була пов’язана з науковою рево-
люцією XVII ст., хоча між ними не було безперервної спадкоємності. 
Проте, між цими двома періодами існує помітна якісна відмінність. 
Протягом першого з них прорив був здійснений переважно у сфері 
розуміння, протягом другого – в області практики. До певної міри 
обидві еволюції – пізнання й уміння – йшли паралельно, рухомі само-
стійними внутрішніми чинниками, хоча й постійно впливаючи одна на 
одну, особливо в періоди швидкого прогресу. До кінця XVII ст. почав 
давати про себе знати третій, економічний, фактор – поява капіталізму 
в промисловості. Саме у ньому слід шукати причини для переходу 
науки XVII ст. – математичної, астрономічної, медичної – до науки 
XVIII ст. – хімічної, термічної, електричної [97, 98]. 

Наука за цей час пройшла шлях від завершення створення великої 
будови у ньютоновій фізиці до таких самих великих синтезів Фарадея і 
Максвелла в області фізики, Лавуазьє та Ю. фон Лібіха – в галузі хімії, 
Ч.Дарвіна і Л.Пастера – в області біології. 

Універсальний паровий двигун Дж.Уатта, сельфактор, верстат 
для візерункового ткання Ж.М.Жаккара і багато інших машин “пер-
шої хвилі” промислової революції були вершиною технічного знання, 
заснованого на емпіричному природознавстві. Їх подальший розвиток 
міг бути здійснений лише за допомогою теоретичного мислення, 
шляхом синтезу наукових знань про природні та штучно створювані 
властивості технічних засобів, синтезу, результат якого не може бути 
зведеним до простої сумі елементів, що беруть участь у ньому. Вже 
в кінці XVIII – початку XIX ст. дітища технічної емпірії – машини 
– зажадали уваги науки. 

Класичним прикладом того, як це відбувалось, може служити 
історія розвитку теоретичної основи теплотехніки – термодинаміки. 
Як колись Архімед абстрагувався від блоків, балок та інших техніч-
них пристроїв, розглядаючи центри ваги узагальнених геометричних 
фігур, а Ньютон – від реальних силових дій і предметів, так і творець 
термодинаміки Саді Карно (1796-1832) почав з того, що абстрагувався 
від конкретних конструкцій парових двигунів. 

С.Карно, відзначав Ф.Енгельс у “Діалектиці природи”, створив 
ідеальну парову машину, її теоретичну модель [305, c. 543-544]. Цей 
специфічний для наукового пізнання творчий акт принципово відріз-
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няє науково-технічну творчість Карно як від технічної творчості 
Уатта, Картрайта та інших талановитих техніків-винахідників XVIII-
XIX ст., так і від робіт фізиків-експериментаторів цього часу. Підхід 
Карно вимагав вже не лише знань про засоби, можливості та способи 
функціонування штучних технічних пристроїв, але й теоретичного 
аналізу фізичних принципів, реалізованих в їх конструкції. Ідеальна 
парова машина Карно зводила реальні парові машини з їх штучно 
створеними властивостями і функціями до системи фізичних величин, 
а конструктивно забезпечувана взаємодія частин реальної машини – до 
фізичних процесів, що у них протікають. Інженерові потім належало 
зробити зворотний перехід – від знання виявлених при аналізі теоре-
тичної моделі особливостей фізичних процесів до конкретної, реальної 
конструкції, що втілювала в собі це знання. Взаємодія цих двох видів 
знання, їхній синтез, і є технічною наукою як галузею специфічного 
пізнання. Вже починаючи з середини XIX ст. такий підхід забезпечив 
швидке зростання машинної техніки.

Обумовлена соціальними причинами, дія промислової революції 
XVIII ст. на техніку почалася переворотом у технологічних засобах 
одного класу – саме в робочих машинах, що потім значно посилилася 
переворотом у машинах-двигунах. Великі технічні винаходи, як і нау-
кові відкриття, здатні викликати “ланцюгову реакцію” удосконалень. 
Цей лавинний процес, що захопив спочатку суміжні, а потім і достат-
ньо віддалені сфери технічного знання і діяльності, і призвів, власне, 
до революційного перевороту в усій промисловості XVIII-XIX ст.

Наступним кроком у технічній революції стає виникнення і 
розвиток систем машин [306, c. 389-393, 442-443]. В організації тех-
нологічного процесу на зміну ремісничим майстерням і мануфактурі 
приходить фабрика. Перші машини, що поклали початок промисловій 
революції, могли бути й дійсно були створені на базі знань і умінь, які 
дісталися від попередніх періодів розвитку техніки. У технічній і нау-
ково-технічній базі, що послужила передумовою технічної революції 
в мануфактурній промисловості, вочевидь переважало емпіричне 
знання. Все це досить переконливо демонструє історія створення тек-
стильної техніки та універсального парового двигуна Уатта. 

Класична механіка Ньютона, досягнення великих природодослід-
ників і математиків XVIII-XIX ст. створили для формування спеціалі-
зованих технічних наук необхідні наукові передумови, включаючи 
стиль мислення, наукові методи й ефективний понятійний та матема-
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тичний апарат дослідження кількісних характеристик причинно-на-
слідкових зв’язків і закономірностей. Але ці області знання самі по собі 
не могли забезпечити вирішення конкретних технічних завдань, що 
народжувалися в процесі промислової революції. Завдання полягало 
в тому, щоб не лише застосувати природничонаукові та математичні 
знання для дослідження технічної проблематики, але й певним чином 
переробити, переформулювати їх, пристосувати для практичного 
використання у сфері створення й застосування техніки, включити їх 
до історичної системи технічного знання, що склалася. Розробка та 
впровадження науково-технічного знання виявилися включеними в 
цільову установку й структуру технічної діяльності, склали в ній нову 
підсистему – науково-технічну діяльність. Матеріальне виробництво, 
технічна діяльність стали виступати безпосередніми замовниками і 
споживачами науково-технічного знання. Разом з тим, нові сфери за-
стосування наукового знання і специфічні науково-технічні проблеми, 
що виникали в них, призвели до подальшого розвитку науки, до фор-
мування в ній відносно самостійної підсистеми науково-технічного 
знання і діяльності з його виробництва та застосування. 

Від початку середньовіччя до останньої третини XVIII ст. ос-
новною формою організації технологічного процесу була проста 
кооперація праці. Перші технологічні машини, що застосовувалися до 
того ж спорадично, відігравали ще й другорядну роль: основою ману-
фактури залишалося ремісниче мистецтво, доведене до високого сту-
пеня спеціалізації. Перші машини, які поклали початок промислової 
революції, могли бути й дійсно були створені на базі знань і умінь, що 
дісталися від попередніх періодів розвитку техніки. У технічній і нау-
ково-технічній базі, що послужила передумовою технічної революції 
в мануфактурній промисловості, явно переважало емпіричне знання. 
Однак подальше вдосконалення цих машин, істотне підвищення їхньої 
продуктивності та інших технічних характеристик зажадали принци-
пово іншого підходу. Технічні завдання революційного періоду вже не 
могли бути вирішені на основі використання одного тільки накопиче-
ного досвіду, здорового глузду і початкового узагальнення емпіричних 
даних. Назріло глибше пізнання природних сил і явищ природи, що 
використовувались в технічних пристроях і технологічних процесах. 
Поява принципово нових завдань у будь-яких сферах людської діяль-
ності спричиняє формування відповідних спеціалізованих областей 
знання, необхідних для вирішення проблем, що виникають.
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Провідною організаційною формою діяльності по виробництву 
і застосуванню науково-технічних знань стає спеціалізована лабо-
раторія. Орієнтовані на отримання знань, придатних для конкретних 
практичних застосувань, лабораторії найбільш повно відповідали дис-
циплінарній структурі науково-технічного знання і галузевій структурі 
машинізованого матеріального виробництва, що швидко розвивається 
в цей період. У цих рамках забезпечувалися умови для реальної взає-
модії наукового аналізу з технічно оснащеним експериментальним 
дослідженням, експериментальної перевірки наукових ідей і висновків 
шляхом конструювання й виготовлення зразків технічних засобів, які 
опредметнювали ці ідеї.

Вже у XVIII ст. лабораторії науково-технічного профілю були 
створені не лише при академіях, навчальних закладах, але й безпосе-
редньо на мануфактурах, фабриках, металургійних заводах. Причиною 
розквіту лабораторій була потреба в особливій організаційній формі 
науково-технічної діяльності, спеціально пристосованої для експе-
риментальної перевірки й практичного впровадження теоретичних 
результатів науки в промислове виробництво. При всій різноманіт-
ності нових напрямів науково-технічних досліджень в них і в XIX ст. 
зберігалися два основних типи спеціалізації продукованих знань, що 
сформувалися раніше: з наукової проблеми та з технічного об’єкту 
[241, c. 71-72].

В порівнянні з технічними науками механічного й теплотехніч-
ного циклів електротехнічна наука і дисципліни, що відносяться до 
неї, формувалися в період, коли технологічне застосування фізики 
(головним чином механіки й теплотехніки) та хімії стало визнаним 
засобом підвищення ефективності техніки й матеріального вироб-
ництва. Електротехніка виникла під впливом потреб матеріального 
виробництва в тісному взаємозв’язку з технічною діяльністю суспіль-
ства, що розвивалося. Але, на відміну від технічних наук механічного 
циклу, предмет науково-технічного знання в даній галузі сформувався 
не в процесі тривалої практичної діяльності, а в результаті експери-
ментальних досліджень магнетизму й електрики, що розгорнулися в 
кінці XVIII – першій половині XIX ст.

У період становлення електротехніки в дослідженнях елек-
тромагнетизму на першому плані знаходилася проблема створення 
електричного двигуна, здатного конкурувати з паровою машиною. 
Завдання створення двигуна з кращими, ніж у парової машини, 
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технічними й техніко-економічними характеристиками випливало 
з реальних запитів промисловості, що швидко розвивається. Після 
робіт Х.К.Ерстеда, М.Фарадея і розробки перших лабораторних 
моделей електричних двигунів, що приводилися в рух струмом від 
гальванічних батарей, потенційні можливості електротехніки в даній 
області здавалися очевидними, і створення практично придатного 
електродвигуна обґрунтовано пов’язувалося з розвитком теорії елек-
тромагнетизму. Винаходи в цій галузі відбувались один за одним. 
Органічний взаємозв’язок природничо-наукових і науково-технічних 
знань в електротехніці стає особливо помітним в середині і другий 
половині XIX ст., коли перед творцями технічних засобів виникли 
завдання нового класу.

Роль теорії в технічному прогресі електротехніки в середині-
третій чверті XIX ст. стає все більш важливою, оскільки до цього часу 
вже нараховувалося безліч різновидів конструкцій електромагнітних 
і магнітоелектричних машин, що мали різні індивідуальні характе-
ристики. Назріло завдання встановлення узагальнюючих показників 
електричних машин, вироблення таких теоретичних знань, які можна 
було б покласти в основу інженерних методів розрахунку конструкцій 
нових технічних засобів.

Для історії становлення електротехніки як технічної науки особ-
ливо важливо, що взаємопов’язаний та взаємообумовлений розвиток 
науково-дослідних і конструкторських робіт спирався на організацію 
відповідних інститутів, які забезпечували підготовку наукових та 
інженерно-технічних кадрів, а також проведення науково-технічних 
досліджень у безпосередньому зв’язку з промисловим виробництвом 
[241, c. 78-82].

Розвиток комплексу природничих (зокрема фізичних) і науко-
во-технічних знань, необхідних для вдосконалення конструкції та 
підвищення ефективності електротехнічних засобів, не може бути 
відірваним від технічної практики впродовж всієї історії технічних 
наук електротехнічного циклу. Однією з найважливіших передумов 
виникнення електротехнічної науки стали лабораторні дослідження 
природничонаукового характеру, що обумовили не лише принципи 
будови нових технічних засобів, але й знання про фундаментальні 
явища природи. Ця особливість розвитку передумов технічних наук 
електротехнічного циклу виявляється, головним чином, на етапі їхньої 
передісторії. Технічні науки й дисципліни виникають на тому етапі 
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розвитку електротехніки, коли для її практичного використання й 
подальшого прогресу стало необхідним систематичне технологічне 
застосування природознавства, з усіма наступними практичними 
заходами зі спеціального кадрового, організаційно-наукового, ма-
теріально-технічного забезпечення [125].

Як і в технічних науках механічного циклу, в електротехніці про-
блемні та об’єктні спеціалізовані теорії формуються на базі експери-
ментальних досліджень і описів конкретних явищ і конструкцій реаль-
них технічних пристроїв шляхом теоретичного узагальнення і прямої 
асиміляції отриманих з практики даних і спостережень за допомогою 
математики та спеціально створюваного специфічного понятійного 
аппарату.  Поряд з цим наукові знання про фізичні властивості і явища, 
що використовуються при створенні електротехнічних пристроїв зі 
заздалегідь заданими експлуатаційними характеристиками, вклю-
чаються до цілісної системи спеціалізованих наукових знань різних 
рівнів спільності, утворюючи її фундаментальне ядро.

Диференціація технічної діяльності й науково-технічних знань у 
XVII-XIX ст. відобразилась у розвитку їх дисциплінарної структури 
за рахунок появи ряду нових дисциплін і встановлення нових зв’язків 
між ними [126]. Основною сферою безпосереднього практичного ви-
користання науково-технічного знання стала галузь машинізованого 
матеріального виробництва. Відповідно до цілей машинного вироб-
ництва і формувалася система спеціалізованого науково-технічного 
знання та інституціоналізованої професійної діяльності з розробки та 
застосування цього знання, включаючи викладання та забезпечення 
всіх видів, форм і фаз науково-технічних досліджень. Вже в кінці XIX 
ст. можна було виділити три такі основні фази: науково-дослідни-
цька та експериментальна розробка, конструювання й технологічна 
підготовка і, нарешті, власне, виробництво. Практика виділила нове 
розчленування науково-технічного знання: за рівнем теоретизування і 
пов’язаній з ним формі його фіксації або уявлення – тут розрізняються 
рівні технічних теорій, інженерних методів і, нарешті, нормативно-
технічних знань, і за об’єктом – розрізнялися знання про матеріали, 
технологічні процесах і про енергію (способи її отримання, передачі, 
перетворення й використання). 
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2.3. Розвиток технічних знань 
 і вищої технічної освіти в Україні

За часів Київської Русі розпочався принципово важливий процес 
перетворення науки на самостійну галузь духовної культури. Дуже 

важливими були зв’язки з Візантією – головним нащадком античної 
спадщини, майже втраченої в Західній Європі.

Давня наука характеризувалася тим, що реальних дослідів прово-
дилося мало, але існувала надзвичайна зацікавленість теоретичними 
міркуваннями, які називали філософією. Збереглися відомості про 
таких “філософів” тих часів, таких як митрополит Климент Смолятич 
чи волинський князь Володимир Василькович, що “... був книжник 
великий і філософ, якого не було в усій землі і по ньому не буде...”. 
Втім, важко вважати їх за творців якихось нових філософських систем: 
просто цим людям з гарною освітою були відомі фрагменти з праць 
Платона і Арістотеля, що ввійшли до писань Іоанна Дамаскіна.

Знання з різних галузей природничих і технічних наук (ботаніки, 
зоології, ґрунтознавства, географії, геометрії, механіки, фізики, гео-
дезії, астрономії, хімії, техніки тощо) були досить поширені й знахо-
дили практичне застосування в спорудженні архітектурних пам’яток й 
оборонних укріплень, видобуванні сиродутного заліза й перетворенні 
його на сталь, одержанні різнокольорових перегородчастих емалей 
на виробах із золота й міді, виготовленні віконного скла, цегли тощо. 
Про це свідчать численні вироби ремесла, архітектурні й мистецькі 
пам’ятки Київської Русі, розвиток землеробства і скотарства, війсь-
кової справи й торгівлі та багато господарських і технічних досягнень 
[366].

Зодчі в X-XI ст. побудували Десятинну церкву, Софійський і 
Успенський собори в Києві, Спаський собор у Чернігові, потужні обо-
ронні земляні вали з дерев’яними конструкціями-клітями всередині 
тощо. У XII ст. в Києві було споруджено велику кам’яну підпірку-стіну 
біля Видубицького монастиря (1119 р.) і перший міст через Дніпро 
(1115 р.).

У накопиченні математичних знань провідну роль відіграли прак-
тичні потреби, що обумовили вивчення чотирьох арифметичних дій, 



98

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

часток, обчислення відсотків, площі кола. Зазвичай у вимірюваннях 
використовувалися засоби, надані людині природою: долоня, п’ядь 
(відстань між витягнутими великим і середнім пальцями), лікоть, 
сажень (відстань між витягнутими руками).

Вплив ідеології Відродження й Реформації знайшов відображення 
у розвиткові літератури та книгодрукуванні. Винахід І. Гуттенберга, 
перехід від папірусу й пергаменту до паперу у XV ст. були передумо-
вами активного розвитку книжкової справи у Європі. Більшість книг, 
особливо наукових, в цей період друкувалася латиною. Наприкінці XV 
– на початку XVI ст. перші книги церковнослов’янською мовою над-
рукували Швайпольт Фіоль у Кракові та Франциск Скорина у Празі. 
В Україні поштовх для розвитку книгодрукування дав Іван Федоров, 
який втік з Москви від переслідування реакційного духовенства у 60-х 
роках XVI ст. У 1573 р. він за допомогою меценатів створив у Львові 
друкарню, де роком пізніше надрукував знаменитий “Апостол” (збір-
ник описів життя святих). Через деякий час Федоров розорився, заклав 
друкарню й на запрошення князя К. Острозького – одного з тих, хто 
зберіг відданість православ’ю, – переїхав до його маєтку у м. Острог. 
Саме у цей час тут за ініціативи господаря здійснювався грандіозний 
проект – готувалося до друку перше у слов’янському світі повне видан-
ня Біблії церковнослов’янською мовою. Щоб уявити масштаби робіт, 
треба сказати, що з метою пошуків достовірного тексту К. Острозький 
спорядив послів до Чехії, Польщі, Московії, Болгарії, Греції, Палести-
ни, вів листування з Вселенським патріархом, створив при Острозькій 
академії спеціальну комісію з перекладу Святого письма, залучив 72 
перекладачів, грецьких вчених. У 1581 р. “Острозька Біблія” (1256 
сторінок) побачила світ, ставши взірцем для всього православного 
слов’янства. Її примірники купили королівські бібліотеки Швеції й 
Франції, що свідчило про високий рівень цього видання. 

Друкарська справа отримала розвиток по всій Україні. Вже в пер-
шій половині XVII ст. тут нараховувалося близько 20 друкарень, най-
більша з яких була розташована в Києво-Печерській лаврі. Друкарні 
створювалися на кошти меценатів та Війська Запорозького. Активно 
займалися організацією типографій братства.

Зростання книгодрукування в Україні ілюструється такими циф-
рами. Якщо за 30 років (1574-1605 рр.) друкована продукція всіх дру-
карень в Україні знаходилася в межах 460 друкарських аркушів (що 
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приблизно еквівалентно 46 сучасним книгам по 150 стор.), то лише за 
5 років (1636–1640 рр.) – вже понад 1927 друк. аркушів.

Поряд зі стаціонарними друкарнями також були пересувні. До 
середини XVII ст. нараховувалося вже близько 40 різних друкарень. 
Найбільшу питому вагу у друкарській продукції мали книги релігій-
ного характеру, але видавалися також наукові трактати, довідники, 
календарі, підручники. Деякі з підручників відіграли важливу роль 
у розвитку освіти. Так, граматику, автором якої був М.Смотрицький 
(1619 р.), М.Ломоносов назвав “вратами вченості”. Вона перевидава-
лася більше 150 років практично у незмінному вигляді. У домашніх 
бібліотеках багатих львівських міщан нараховувалися десятки й сотні 
книг.

Природничі й технічні знання в Україні до XIX ст. мали здебіль-
шого прикладний характер, внаслідок чого не знайшли помітного 
відображення в спеціальних працях. Але про значний обсяг цих знань 
свідчить високий рівень розвитку багатьох галузей економічного 
життя України того часу – землеробства й садівництва, ремісничого 
та мануфактурного виробництва, промислів, будівельної справи й 
торгівлі тощо.

У XVI-XVII ст. було складено перші мапи та “креслення” – до-
рожні схеми України для військових та інших потреб. У 30-40-і рр. 
XVII ст., французький інженер Г.-Л.Боплан за завданням польсько-
го уряду склав топографічні мапи майже всієї України, а в середині 
століття вітчизняні картографи склали “Чертежь Украинскимъ и Чер-
каскимъ городам от Москвы до Крыма”. Значні геодезичні вимірюван-
ня в Україні було здійснено у XVIII ст. у зв’язку з картографуванням, 
землевпорядкуванням, будівництвом міст, шляхів сполучень тощо. 
Багато різноманітних практичних знань з хімії, насамперед неорганіч-
ної, було поширено в Україні, особливо в поліських і лісостепових її 
районах, у зв’язку з виготовленням і використанням сплавів металів, 
скла, фарб і емалей, паперу й чорнила, поташу та смоли, селітри й 
пороху.

Геологічні знання були пов’язані з пошуками корисних копалин 
(залізної руди, шиферних сланців, вапняків, солі, бурштину тощо). 
У XVI ст. почали видобувати сіль на озерах поблизу сучасного 
м. Слов’янська. На початку XVIII ст. було відкрито поклади кам’яного 
вугілля в Донбасі. З кінця XVIII ст. систематичні геологічні досліджен-
ня в Україні розпочали комплексні експедиції Петербурзької академії 
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наук (П.С.Паллас, В.Ф.Зуєв та ін.). Більш-менш узагальнені відомості з 
питань економічної географії вперше зустрічаються в описах губерній 
та різних статистичних збірниках другої половини XVIII ст. (“Гене-
ральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.” тощо).

Знання у галузі технічних наук у XIV-XVIII ст. були найпоширені-
шими в Україні. Інтенсивно розвивалося металургійне виробництво 
– видобуток і обробіток заліза та кольорових металів. Середньовічні 
сиродутні підприємства – рудні України – забезпечували кричним 
залізом не лише власні потреби, а й експортували його до Росії та 
Польщі. Окремі рудні XVII-XVIII ст. на Житомирщині, Чернігівщині 
та в інших місцевостях щороку виробляли сотні й навіть тисячі пудів 
заліза. Наприкінці XVIII ст. почала розвиватися чорна металургія на 
півдні України. У 1797 р. запрацював Луганський ливарно-гарматний 
завод.

Значних наукових знань і великого практичного досвіду по-
требувало виробництво скла, паперу та ювелірних (золотарських) 
виробів. Провідними осередками золотарського художнього ремесла 
у XVII-XVIII ст. були Київ, Львів, Чернігів, Кам’янець-Подільський, 
Переяслав, Ніжин, Ромни, Полтава.

Значного розвитку в Україні у XIV-XVIII ст. досягла архітектура. 
Будували оборонні укріплення, кам’яні й дерев’яні церкви та цивільні 
будинки у містах, палаци у багатьох маєтках, споруджували й перебу-
довували великі кам’яні замки та фортеці на заході України (Луцьк, 
Хотин, Кременець, Кам’янець-Подільський) і дерев’яно-земляні вали 
та башти на сході (Київ, Чернігів, Черкаси, Запорізька Січ тощо). По-
ширився й набув національних рис архітектурний стиль – бароко. У 
XVIII ст. у цьому стилі було споруджено Києво-Могилянську академію 
(Й. Шедель, 1732-1740 рр.), так званий Ковнірівський корпус Києво-
Печерської лаври (С. Ковнір, 1721-1772 рр.) та Браму Заборовського 
Софійського собору в Києві (1746 р.), собор Юра у Львові (Б. Мере-
тин, 1745-1770 рр.), Успенський собор Почаївської лаври (Г. Гофман, 
Ф. Кульчицький та М. і П. Полейовські, 1771-1791 рр.) та ін.

Наприкінці XIX ст. було засновано три вищих технічних нав-
чальних заклади – Харківський технологічний (1885 p.), Київський 
політехнічний (1898 р.) інститути і Катеринославське вище гірниче 
училище (1899 p.), яке в 1912 р. реорганізували у Гірничий інститут. 
Нові ВНЗ у короткий термін перетворилися на потужні осередки нау-
ково-дослідної роботи. Завдяки їх діяльності було суттєво розширено 
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спектр досліджень у галузі природничих і технічних наук. На межі 
століть вченими вищих технічних інститутів були одержані важливі 
результати в галузі прикладної механіки і машинознавства, станкобу-
дування, електротехніки [364]. 

Яскравим прикладом поєднання педагогічної діяльності з інтен-
сивними науковими дослідженнями є особистість В.Л.Кирпичова 
– першого директора ХТІ та КПІ. Дослідницьку діяльність він розпо-
чав з експериментів зі всебічного механічного випробовування ме-
талів. Справжньою вершиною його наукової діяльності стала розробка 
вчення про подібність. Відкритий ним закон подібності, заснований 
на загальних диференційних рівняннях рівноваги теорії пружності, 
отримав блискуче доведення у багатьох його працях. В. Л. Кирпичов 
розповсюдив теорему подібності на проблеми конструювання машин, 
чітко уявляючи значимість відкритого ним закону для будівельної 
механіки.

Фундаментального значення на довгі роки набула його книга 
“Лишние неизвестные в строительной механике” (1903), у якій було 
розроблено метод напружень у частинах системи, що статистично 
невизначена.

В останні роки життя В.Л.Кирпичов захопився вивченням пруж-
ності деформацій оптичним методом та передбачливо визначив його 
перспективність у вченні про опір матеріалів при виготовленні деталей 
машин. Згодом цей метод здобув широке визнання. 

Досить значним був внесок В.Л.Кирпичова в обґрунтування теорії 
машинознавства та машинобудування. Його праця “Машиностроение 
в России” є глибоко аналітичною. Досліджені в ній тенденції розвитку 
машинної техніки окреслили перспективи подальшого прогресу у 
розвитку машинобудування.

Світове значення мала розробка О.П.Котельниковим теорії бік-
ватерніонів та її застосування в геометрії й механіці. Вчений довів, 
що певним операціям над бікватерніонами відповідають геометричні 
будови теорії гвинтів. Ці дослідження відкрили можливість для ви-
користання гвинтового обчислення в теоріях шарнірних механізмів, 
зубчастих зчеплень і в інших конкретних проблемах технічної ме-
ханіки.

Докторську дисертацію О.П.Котельникова “Проективная теория 
векторов” (1899) було присвячено побудові механіки тривимірного 
простору постійної кривизни. Учений здійснив спробу пов’язати 



102

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

прикладні питання механіки з новаторськими ідеями Лобачевського 
та встановити зв’язок між принципом відносності та геометрією Ло-
бачевського з точки зору проективної геометрії.

С.П.Тимошенко почав працювати в КПІ у 1906 p. Поряд з підго-
товкою навчальних курсів з опору матеріалів він здійснив серію екс-
периментальних досліджень. Його робота “К вопросу об устойчивости 
сжатых пластинок” (1907 p.) незабаром набула популярності серед 
інженерів-кораблебудівників.

Оригінальний характер в галузі автоматичного регулювання 
носили роботи професора кафедри прикладної механіки Катери-
нославського гірничого інституту Я.І.Грдини, які фактично заверши-
ли великий цикл досліджень з автоматичного регулювання відносно 
механічних систем і стали фундаментом для розгортання в середині 
XX ст. розробок з автоматичного регулювання електричних систем. 
Досить оригінальними були і роботи вченого по обґрунтуванню при-
нципів теоретичної механіки.

Працюючи в Київському політехнічному та Катеринославському 
гірничому інститутах, О.М.Динник здійснив значний внесок у розроб-
ку теорії пружності. У 1909 р. в дисертації “Удар и сжатие упругих тел” 
він запропонував розв’язання контактної задачі для випадку контакту 
по прямій, визначивши, що точки з найбільшою величиною напруги 
знаходяться на деякій глибині під поверхнею контакту і знайшов ве-
личину цих напруг. О.М.Динник опублікував рішення задачі про стій-
кість стиснутої круглої платівки, а у 1912 р. захистив у Мюнхенському 
політехнікумі ще одну дисертацію “Об устойчивости плоской формы 
изгиба”. У 1915 р. він успішно захистив у Харківському університеті 
третю дисертацію “Приложение функций Бесселя к задачам теории 
упругости”. Всі три дисертації були класичними роботами в галузі 
механіки.

 У 1913 р. О.М.Динник очолив у Катеринославі кафедру теоре-
тичної механіки. Він займався дослідженнями динамічних напруг у 
шахтних підйомних канатах, цікавився питаннями стійкості конструк-
цій. Вчений опублікував низку теоретичних праць з повздовжнього 
вигину, зі скручення, з розподілу напруг у стінках артилерійських 
гармат, з коливання та ін. Проведені згодом тривалі експериментальні 
перевірки результатів цих робіт підтвердили виключну правильність 
теоретичних передбачень, покладених О.М.Динником в основу влас-
них досліджень.
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Багато професорів вищих технічних інститутів працювали в га-
лузі теоретичних проблем машинобудування. Особливо актуальною 
була проблематика станкобудування, в розробку якої вагомий внесок 
здійснили професори В.С.Кнаббе і К.О.Зворикін.

В.С.Кнаббе розпочав педагогічну діяльність в ХТІ у 1888 p., 
маючи великий практичний досвід роботи на промислових підпри-
ємствах Росії. Він був знайомий з роботою машинобудівних заводів 
багатьох країн Європи. У 1892 р. В.С.Кнаббе опублікував роботу про 
фрезерування, яка відіграла значну роль у розповсюдженні в Росії 
цієї технології обробки металу. Заслуга В.С.Кнаббе полягала в аналізі 
процесу різання на фрезерних станках і порівнянні його з обробкою на 
інших типах станків, визначенні умов і галузей виробництва, де б мог-
ла ефективно застосовуватися ця технологія. Серйозним внеском до 
розробки теоретичних основ станкобудування стала книга В.С.Кнаббе 
“Машины – орудия для холодной обработки металлов” (1902) – цінний 
посібник, в якому було систематизовано досвід станкобудування.

Праця В.С.Кнаббе “Современное оборудование машинострои-
тельных заводов и железнодорожных мастерских” (1896, друге ви-
дання – 1900) базувалася на багатому фактичному матеріалі, оскільки 
автор був добре обізнаний з роботою понад 100 машинобудівних 
заводів у Росії й за кордоном. У цій роботі були описані важливіші 
технологічні процеси виробництва та устаткування заводів. Ця кни-
га, як і інша капітальна праця, опублікована в 1910 р., “Современные 
машиностроительные заводы и применяемые ими новые способы 
холодной обработки металлов”, відобразила досягнення науково-
технічного прогресу в машинобудуванні останніх двох десятиріч. 
Наукова діяльність В. С. Кнаббе була надзвичайно плідною й охопила 
різні галузі технічних наук у сучасному розумінні.

Класичною працею в галузі станкобудування стала книга профе-
сора ХТІ і КПІ К.О.Зворикіна “Работа и усилие, необходимые для от-
деления металлических стружек” (1893), яка була відзначена спеціаль-
ною премією Російського технічного товариства. К.О.Зворикін вперше 
теоретично визначив розмір кута сколювання й довів, що стружка при 
різанні сколюється в напрямі найбільшого напруження сколювання. 
Автором було встановлено, що товщина й ширина стружки неоднако-
во впливають на силу різання, формулу для розрахунку якої й запро-
понував вчений. Поряд із теоретичним аналізом К.О.Зворикін провів 
чисельні експериментальні дослідження процесу різання.
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Праця К.О.Зворикіна становила реальну теоретичну основу для 
вивчення й аналізу наступними поколіннями дослідників питань 
механіки та динаміки процесу різання металів. К.О.Зворикін відомий 
також як видатний спеціаліст у галузі технології обробки дерева та 
виробництва борошна.

У другій половині XIX ст. розвиток залізничного будівництва, 
суднобудування, збільшення номенклатури машин, механізмів і 
двигунів, що випускалися промисловістю, стимулювали значне 
піднесення ковальського виробництва, яке розвивалося передусім 
шляхом удосконалення ковальських машин, вагоме місце серед яких 
займали парові молоти та гідравлічні преси. Проблемами технології 
ковальського виробництва переймалися професори ХТІ В.С.Кнаббе і 
П.М.Мухачов, які докладно описали технологічні процеси цієї галузі, 
нові засоби механізації та різновиди інструменту і проаналізували 
методи підвищення якості отриманих ковок внаслідок використання 
нових видів вихідних матеріалів (мартенівська сталь, прокатні про-
філі).

У центрі уваги багатьох професорів (О.О.Радциг, Ю.В.Ломоносов, 
П.М.Мухачов, О.В.Гречанінов, О.І.Предтеченський та ін.) знаходи-
лися проблеми удосконалення конструкцій і виробництва парових 
машин, або, ширше, – проблеми теплотехніки, теплоенергетики та 
тепловикористання.

У передреволюційні роки актуальними були питання турбіно-
будування. До їх наукової розробки долучилися молоді професори 
В.М.Маковський (КПІ) і Г.Ф.Проскура (ХТІ). Останній запровадив на 
практиці метод конформних відображень для профілювання лопатей 
водяних турбін і насосів.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. частка українських металур-
гів у загальноросійській виплавці металу була досить значною завдяки 
високому рівню технічного оснащення цієї галузі. Важливий внесок 
у науково-технічний прогрес металургійної промисловості належить 
професорам технічних інститутів Харкова, Києва, Катеринослава 
О.Ф.Мевіусу, М.О.Павлову, В.П.Іжевському, О.П.Виноградову.

О.Ф.Мевіус у 1859 р. видав “Курс чугунолитейного произ-
водства”, за який Петербурзькою академією наук був удостоєний 
Демидівської премії. Ця праця стала класичною для російських мета-
лургів. Загальний доробок вченого становить майже 100 друкованих 
праць, присвячених проблемам металургії, гірничої справи й загально-
технічним питанням.
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Надзвичайно вагомим у розвиток вітчизняного доменного 
виробництва й металургійної науки був внесок професора Катери-
нославського вищого гірничого училища, а згодом Петербурзького 
політехнічного інституту М.О.Павлова. Маючи великий практич-
ний досвід (пройшов шлях від пересічного інженера-металурга до 
технічного керівника металургійного заводу), він розробив цінні 
проекти доменних печей, методи швидкісної їх реконструкції та ре-
монту. Випущений ним “Атлас чертежей по доменному производс-
тву” (1902) був досконалим посібником з металургії й неодноразово 
перевидавався. Великий вплив на розвиток доменного виробництва 
мали праці М.О.Павлова “Определение размеров доменных печей” 
(1910 р.), “Тепловые балансы металлургических процессов” (1911) 
і “Расчет доменных шихт” (1914). Остання робота включала методи 
розрахунків оптимального співвідношення руди, палива й флюсів 
у доменній шихті, а також оцінювала фізичні властивості та склад 
шлаку, що мають великий вплив на хід виплавки й значною мірою 
визначають якість чавуну.

М.О.Павлов був ініціатором розповсюдження у вітчизняній ме-
талургії технології роботи доменних печей із додаванням коксу при 
високовапняковому й малоглиноземистому шлаці. Виплавка чавуну 
з домішкою грушевського антрациту з розрахунку 22 відсотки об’єму 
при існуючих на той час цінах на кокс і антрацит була економічно 
вигідною. М.О.Павлов – автор багатьох технічних новинок, запро-
ваджених у процес пудлингування та в інші металургійні технології, 
ініціатор переводу заводів на гаряче дуття й т. ін.

Професор КПІ В.П.Іжевський, проаналізувавши фізико-хімічну 
природу металургійних процесів, висловив ідею доцільності вико-
ристання соляних ванн під час нагрівання сталевих виробів при їх 
термообробці. Вивчаючи явище дифузії вуглецю в металі, він запро-
вадив термічну обробку сталевих зразків у вакуумній печі, а також 
запропонував цікавий метод підрахунку доменної шихти за моле-
кулярною масою. В.П.Іжевський – один із фундаторів вітчизняного 
електрометалургійного виробництва сталі. У 1901 р. в майстернях КПІ 
він збудував електроплавильну піч, одержав патент у США на винахід 
електропечі барабанного типу.

Високий науковий потенціал мали праці вчених-гірничників. У 
роботах О.М.Терпигорєва вперше було проаналізовано й теоретично 
узагальнено досвід застосування в Донецькому басейні різних систем 
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розробки кам’яного вугілля на основі використання математичних 
методів для оцінки зони застосування рішень і визначення основних 
елементів системи розробок. Оригінальний характер носять висновки 
вченого щодо ефективності застосування електроперфораторів і пнев-
матичних бурильних молотів для збільшення швидкості поглиблення 
ствола та зниження собівартості виїмки породи, зроблені на матеріалі 
особистих спостережень. Ідеї механізації трудомістких процесів при 
видобутку вугілля й антрациту і розрахунково-аналітичний підхід при 
вирішенні питань ефективності систем і методів розробки родовищ 
сприяли подальшому формуванню самостійних напрямів і розділів 
гірничої науки. О.М.Терпигорєв взяв активну участь у підготовці 
капітальної багатотомної колективної праці “Описание Донецкого 
бассейна”, що мала дуже важливе науково-практичне значення.

Значну увагу О.М.Терпигорєв і його учні приділили проблемам 
безпеки при веденні гірничих робіт, провітрюванню копалень, за-
побіганню шахтних пожеж, вибухів гасу. Так, М.М.Протод’яконов 
здійснив важливі розрахунки рудничного кріплення й здобув широке 
визнання серед фахівців своїми теоретичними роботами з дослідження 
законів гірського тиску. Л.Д.Шевяков багато зробив для обґрунтування 
необхідних елементів системи розробки основних параметрів гірничо-
го виробництва. М.М.Федоров розробив загальну теорію турбомашин 
і підйомних машин для копалень.

Пріоритет у розробці проблем гірничої геометрії в Катеринославсь-
кому гірничому інституті належить професорам П.К.Соболевському і 
П.М.Леонтовському.

Наукові розробки професорів вищих технічних навчальних за-
кладів у галузі шляхів сполучення й транспорту мали велике значення 
для розвитку господарства країни. Важливих результатів у цій сфері 
досяг професор Київського політехнічного інституту Г.Д.Дубелір. 
Напередодні першої світової війни він став ініціатором розробки 
проблем будівництва автомобільних шляхів, а також активно долу-
чився до планування міст. Головне місце в його дослідженнях посіли 
проблеми застосування електричної тяги на транспорті. Г.Д.Дубелір 
у своїх перших наукових публікаціях довів доцільність переводу 
російських залізниць на електричну тягу. Критично проаналізувавши 
недоліки планування та упорядкування населених пунктів Росії, він за-
пропонував раціональні прийоми проектування міст, щоб будівництво 
нових районів здійснювалося з урахуванням комплексного розвитку 
території міст і приміських зон.
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Актуальним завданням мостобудування на зламі століть був 
розрахунок напруги в горизонтальних зв’язках мостів. Дослідивши 
чотири залізничних мости, Є.О.Патон у роботі “Влияние вертикальной 
нагрузки на напряжение горизонтальных связей мостов” (1900) визна-
чив напругу не лише від статичного, але й від динамічного рухомого 
навантаження. Ця робота поклала початок систематичному вивченню 
мостових зв’язків в експлуатаційних умовах.

Перспективними виявились технічні передбачення Є.О.Патона 
в галузі мостобудування. Удосконалюючи конструкції шосейних 
мостів, він довів, що залізобетонний настил не лише дешевший від 
металевого, а й забезпечує більш раціональний розподіл металу між 
фермами та проїжджою частиною. З часом цей висновок знайшов 
яскраве підтвердження, коли залізобетонні конструкції стали вико-
ристовуватися повсюди.

Завдяки розробці форм полюсних башмаків професор КПІ 
П.П.Копняєв суттєво вдосконалив теорію електричних машин змін-
ного струму.

Його колега професор М.О.Артем’єв систематизував існуючі в 
теорії методи розрахунку та прийоми конструювання електричних 
машин. Оригінальна пропозиція вченого розглядати явища в елементі 
простору машини, де утворюється електрична енергія (одиничний 
активний шар), та визначати найбільш вигідні умови для перетворен-
ня енергії виявилася надзвичайно перспективною для подальшого 
розвитку електротехніки.

М.О.Артем’єв запропонував нову формулу для визначення “ма-
шинної постійної”, що почала широко використовуватися при проек-
туванні машин, виступаючи теоретичною основою розрахунку її пара-
метрів. Вже сама постановка питання про дослідження енергетичних 
співвідношень сприяла прогресу теоретичних основ електротехніки.

Аналіз наукової діяльності професорів вищих технічних нав-
чальних закладів України показує, що вони досягли значних успіхів у 
дослідженнях, рівень яких відповідав світовим стандартам того часу. 
Науковий доробок вчених став надійним підґрунтям для реалізації но-
вих технічних ідей у промисловості й на транспорті, а також прискорив 
створення сприятливих умов для вдосконалення науково-технічної 
підготовки інженерних кадрів.

На відміну від університетської науки, діяльність вчених вищих 
технічних навчальних закладів, як правило, була тісно пов’язана з 
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потребами різних галузей економіки. Практичний досвід викладачів і 
науково-допоміжного персоналу ВТНЗ цінувався надзвичайно високо. 
Отже, заповнюючи вакансії у технічних інститутах, перевагу надавали 
фахівцям із досвідом практичної діяльності на підприємствах, особ-
ливо в якості організаторів виробництва чи технічних керівників. При 
прийомі на роботу перевагу надавали кандидатам, що виявили схиль-
ність до винахідницької діяльності та самостійної науково-технічної 
творчості. Цілком природно, що, виконуючи замовлення промислових 
підприємств і надаючи їм консультативну допомогу при здійсненні 
технічних проектів, спеціалісти з такими здібностями не лише ши-
роко застосовували свої практичні навички, а й значно підвищували 
власну наукову кваліфікацію. Щільний зв’язок із промисловістю, що 
бурхливо розвивалася, був надзвичайно корисним для викладачів 
вищих технічних закладів не лише як джерело заробітку, але й як за-
сіб розширення можливостей науково-технічного пошуку. Оскільки 
матеріально-технічне оснащення інститутів сучасними приладами, 
апаратурою й машинами досить часто продовжувало здійснюватися 
за залишковим принципом, передові промислові підприємства ставали 
допоміжним дослідницьким полігоном.

Професори, що працювали у ВТНЗ України, зробили вагомий 
внесок у розвиток техніки міського господарства, промисловості й 
транспорту не лише своїми теоретичними працями, але й конкретни-
ми винаходами, інженерними проектами, впровадженням технічних 
новацій.

2.4. Технічні науки ХХ століття: тенденції розвитку

Формування технічних наук у XIX ст., створення розвиненої 
специфічної організації науково-технічної діяльності в першій 

половині XX ст. забезпечили високу ефективність технологічного 
застосування науки і на цьому підґрунті величезне зростання про-
мислового виробництва та всіх інших взаємопов’язаних із ним галузей 
народного господарства.

Провідною тенденцією розвитку технічного знання у ХХ ст. ста-
ла зміна його місця в загальній системі наук. Раніше воно складало 
частину механіки, фізики і хімії і називалося прикладним знанням. 
Воно було сферою застосування, використання фундаментальних 
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принципів і законів фізики, механіки, хімії для вирішення конкретних 
завдань, що мають безпосереднє практичне значення. В цьому відно-
шенні воно нагадувало медицину й агрономію як сферу застосування 
біологічного знання до конкретних об’єктів. З середини XX ст. стали 
бурхливо розвиватися ті галузі технічного знання, в яких переважав 
комбінаційно-творчий елемент. Вже один винахід колеса у давнину 
і його широке використання свідчили про те, що людина натрапляє 
на щось відсутнє в природі в чистому вигляді, і створює досконалішу 
конструкцію. Своєрідним проривом у технічному знанні подальших 
десятиліть став вихід на передній рубіж досліджень в техніці комбі-
наційно-синтезуючого методу, який застосовується в тісному зв’язку 
з іншими методами (моделюванням, уявним експериментом і тому 
подібне).

Особливість технічного знання полягає в тому, що різні поєднан-
ня, комбінації, ланцюжки взаємозв’язаних у суворій послідовності 
діяльністю природних законів, сутностей, властивостей, сил та про-
цесів під впливом ученого-інженера перетворюються на комбінацій-
ний характер технічних законів і закономірностей. Технічних законів 
і закономірностей не може бути у не зміненій людиною природі, як 
немає там ані телевізорів, ані комп’ютерів, ані космічних станцій, ані 
закону посилення електромагнітних коливань в лазерних пристроях, 
ані законів порошкової металургії, ані багатьох інших законів. Але, 
головне, що й природні, й створені інженером-техніком закони за-
стосовуються у визначеному, продиктованому людською творчою 
думкою поєднанні, в синтезі, що дає принципове нове знання і нову, 
матеріальну конструкцію [41]. 

У безпосередньому зв’язку з бурхливим зростанням техніки на 
основі використання комбінаційно-синтезуючого методу почали роз-
виватися нові теорії: теорія автоматичного регулювання, теорія ідеаль-
них інженерних пристроїв, теорія технології, теоретична радіолокація 
і багато інших. З’явився особливий, теоретичний рівень у технічному 
знанні, що зажадав переорієнтації дослідників у сфері прикладного 
знання: не послаблюючи своєї орієнтації на фундаментальні дослід-
ження у фізиці, хімії, математиці, вони все більше зосереджували 
увагу на специфічних теоріях в області техніки. Поява теоретичних 
конструкцій у технічному знанні (з широким використанням об’єктів, 
що ідеалізуються, і моделювання) призвела до трансформації всього 
цього знання: поряд з прикладним знанням у ньому сформувався і 
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почав активно функціонувати теоретичний рівень технічного знання; 
з’явилося фундаментальне технічне знання.

Технічні науки – як фундаментальні, так і прикладні – націлені на 
створення того, чого немає в природі. Вони творять “другу природу” 
– технічну основу цивілізації. Якщо для природних наук характерні 
відкриття, то для технічних – конструювання, винахід. Якщо в науках 
про природу важливим є досягнення істини, то в технічних науках 
– володіння не лише істиннісним знанням, але й знанням, ефективним 
у контексті інженерних розробок.

Технічні науки є комплексними в тому відношенні, що в них у 
наш час все виразніше проступають гуманітарний, психологічний, 
економічний, соціальний і філософський (особливо, морально-етич-
ний) аспекти. Являючись самостійною галуззю науки, відповідаючи 
всім критеріям наукового знання, технічна наука тепер все більше стає 
до того ж комплексною наукою. Технічному знанню внутрішньо влас-
тива потреба в інтенсивній взаємодії з суспільними, гуманітарними 
науками і з філософією.

Становлення технічних наук як нової спеціалізованої підсисте-
ми науки, що спирається на складно організовану науково-технічну 
діяльність і її інститути, стало ще однією з причин формування від 
кінця XIX – початку XX ст. так званої “великої науки”, яка поглинає 
значні трудові, матеріальні та інші ресурси суспільства, що можна 
порівняти з витратами на розвиток провідних галузей народного 
господарства. Цей процес формування “великої науки” протікає в 
середині XX ст. у всіх промислово розвинених державах світу. Не-
рівномірність соціально-економічного прогресу в різних країнах, 
відмінність організаційних форм наукової діяльності, які склалися 
історично, систем підготовки інженерно-технічних та наукових 
кадрів і тому подібне, створюють різні початкові умови формування 
наукової галузі національної економіки. Разом з тим, цей процес має 
і низку загальних для багатьох країн і регіонів тенденцій і характе-
ристик.

Традиційна схема виникнення класичних технічних наук опи-
сується таким чином: у початковому пункті є яка-небудь достатньо 
розвинена базова природничонаукова дисципліна, в рамках якої 
з’являються перші засоби вирішення певного типу інженерних за-
вдань; далі в процесі вирішення цих завдань формуються специфічні 
теоретичні засоби, і розвиток технічної теорії з них відбувається від-
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носно самостійно. Вважається, що вирішальним чинником становлен-
ня технічної теорії є вплив інженерної практики. Дана схема, проте, 
дуже спрощена і не може бути з достатнім ступенем наближення 
поширена на всі конкретні історико-наукові факти.

Становлення природничої науки розглядається у філософії науки 
як послідовна побудова певних теоретичних схем і розбивається на дві 
основні фази, які також характерні для процесу виникнення науково-
технічної дисципліни. На першій фазі формується новий дослідни-
цький напрям, а потім сфера досліджень, яким відповідає розробка 
спеціальних теоретичних схем. На другій фазі відбувається власне 
побудова технічної теорії, в якій ця початкова модель узагальнюється, 
і математичного апарату, використовуваного для дедуктивного пере-
творення цих схем. Таким чином, будується узагальнена теоретична 
схема і математизована теорія. Причому кожна з цих фаз як на стадії 
формування узагальнених, так і спеціальних теоретичних схем вклю-
чає три основні етапи: перенесення вихідної теоретичної схеми з базо-
вої природничої науки, спорідненої технічної науки, з математики або 
методологічної сфери; її адаптацію до нового емпіричного матеріалу 
і, нарешті, модифікацію цієї схеми за допомогою конструктивного 
введення до неї нових ідеальних елементів.

За останні десятиліття у сфері науково-технічних дисциплін від-
булися істотні зміни, які дозволяють говорити про становлення якісно 
нового, некласичного етапу їх розвитку, що характеризується: новими 
формами організації знань, спрямованими на підвищення ефектив-
ності і результативності наукової діяльності; жорсткішою орієнтацією 
на вирішення різноманітних практичних завдань, для чого потрібне 
залучення фахівців найрізноманітніших галузей науки і практики; про-
никненням у сферу науки інженерних методів, проектних установок і 
методичних прийомів роботи, що перетворюють традиційні норми й 
ідеали наукового дослідження [127, c. 222-223].

Розрізняють два головні типи науково-технічних дисциплін – кла-
сичні й некласичні. Перші є предметно орієнтованими на певний тип 
досліджуваного і проектованого об’єкту (механізм, машину, технічний 
пристрій, коливальний контур і тому подібне). Другі проблемно орієн-
товані на різні класи складних науково-технічних проблем, хоча об’єкт 
дослідження і проектування може при цьому збігатися. До першого 
типу дисциплін відносяться теорія механізмів і машин, теоретична 
електротехніка і радіотехніка, де технічна теорія будується відповідно 
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до норм та ідеалів організації наукових знань, які запозичені з відповід-
ної базової природничонаукової теорії (теоретичної механіки, теорії 
електрики, електродинаміки і тому подібне). Відокремившись від пев-
ної області природознавства або математики, кожна науково-технічна 
дисципліна формує поступово свої власні ідеали й норми організації 
науково-теоретичного знання, які визначаються, орієнтуючись на ту 
або іншу галузь інженерної практики. Сучасні комплексні некласичні 
науково-технічні дисципліни (наприклад, системотехніка, інформа-
тика і так далі), що відносяться до другого типу, орієнтуються вже не 
на якусь одну базову теорію (галузь природознавства, певну технічну 
науку або соціально-гуманітарну дисципліну), а на цілий комплекс 
наукових знань і дисциплін. Тому в них формується новий тип дослід-
ження і проектування – комплексне дослідження й системне проекту-
вання. В основі цього розрізнення лежать реальні процеси історичного 
розвитку сучасної інженерної діяльності та проектування.

Вихід проектування в сферу соціотехнічних та соціально-еко-
номічних розробок призвів до виділення проектування з інженерної 
діяльності і перетворення його на самостійну область діяльності 
– системне проектування. З початку XX сторіччя воно стало особли-
вою сферою інженерної діяльності. На відміну від конструювання, 
в якому задається конкретна компоновка виробу і технологія його 
виготовлення, а також дослідний зразок, макет як прототип даного ви-
робу, проектування пов’язане з ідеалізованими уявленнями. Так зване 
зовнішнє проектування фактично є дослідницьким проектуванням, 
яке пов’язане з майбутніми станами системи технічних об’єктів якої-
небудь певної області. Цей тип проектувальної діяльності поєднується 
з плануванням технічного розвитку і одночасно є важливим аспектом 
технічних знань, що виходить за межі класичного етапу їх розвитку. 
Системне ж проектування тісно пов’язане з комплексним досліджен-
ням, оскільки необхідно, з одного боку, охопити майбутню складну 
систему як єдине ціле, а з іншого, – досліджувати функціонування 
відповідної системи. Окрім того, проект складної системи містить в 
собі також методологічні рекомендації та методичні вказівки з органі-
зації самої проектувальної діяльності. Системне проектування можна 
охарактеризувати як особливий проектний рух, до якого включені 
найрізноманітніші типи діяльності, що кардинально відрізняються від 
загальноприйнятих теоретичних засобів для вирішення конкретних 
науково-технічних проблем. 
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Системне проектування відповідає постнекласичному типу 
наукової раціональності, найважливішою межею якого виступає 
дослідження і проектування так званих “людинорозмірних” систем. 
Постнекласичний тип наукової раціональності пов’язаний з ціннісно-
цільовими структурами діяльності, прагне встановити зв’язок цілей 
науки з позанауковими, соціальними цінностями і цілями. У комп-
лексних дослідженнях складних систем, що саморозвиваються, та які 
все частіше стають домінуючими об’єктами сучасного природознавс-
тва і техніки (об’єкти екології, генетики і генної інженерії, технічні 
комплекси “людина – машина – навколишнє середовище”, сучасні 
інформаційні системи і так далі), експлікація зв’язків внутрішньона-
укових і соціальних цінностей здійснюється при соціальній експертизі 
відповідних дослідницьких програм [465, c. 712-713].

У постнекласичних науці й техніці виробництво наукових знань 
не може бути відокремлене як від їх застосування, так і від наукової 
та інженерної етики. Системна криза цивілізації вимагає змінити 
класичний спосіб людського мислення. Багато класичних наук, що ви-
користовуються при дослідженні нових завдань, змінюють свою зов-
нішність, трансформуються під їх рішення. З цим процесом пов’язане 
й усвідомлення проектувальної, програмуючої ролі науки в цілому по 
відношенню до практичної діяльності. Як показав В.Г.Горохов, для 
цілей дослідження сучасних технічних наук найбільш відповідною 
одиницею методологічного аналізу є наукова дисципліна. Це дозво-
ляє включити до сфери методологічного аналізу не лише теоретичні 
форми наукового пізнання, але й різні інші аспекти наукової діяльності 
(соціальні, організаційні, комунікаційні і так далі) [127, c. 227]. Су-
часна, так звана велика наука, є складною організаційною системою, 
що складається з безлічі різних дисциплін, серед яких важливе місце 
займають науково-технічні дисципліни. Саме до таких складно побу-
дованих ареалів науки можна застосувати вимоги постнекласичної 
раціональності.

До середини XX ст. диференціація у сфері науково-технічних 
дисциплін та інженерної діяльності зайшла так далеко, що подаль-
ший їх розвиток стає неможливим без міждисциплінарних технічних 
досліджень і системної інтеграції власне інженерної діяльності. Самі 
інженерні задачі стають комплексними, і при їх вирішенні необхідно 
враховувати найрізноманітніші аспекти, які раніше здавалися друго-
рядними, наприклад екологічні та соціальні. 
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Відмінності некласичних науково-технічних дисциплін від 
класичних технічних наук полягають в комплексності теоретичних 
досліджень, в якій би формі вони не проводилися і яким би способом 
вони не формувалися. Розвиваючись нестандартним шляхом, некла-
сичні науково-технічні дисципліни відрізняються від класичних тех-
нічних наук тим, що в останніх теорія будувалася під впливом певної 
базової природничо-наукової дисципліни і саме з неї запозичувалися 
спочатку теоретичні засоби й зразки наукової діяльності. Багато су-
часних науково-технічних дисциплін не мають такої єдиної базової 
теорії, оскільки орієнтовані на вирішення комплексних науково-тех-
нічних завдань, що вимагають участі представників найрізноманітні-
ших наукових дисциплін, які групуються навколо однієї проблемної 
області. Одночасно в них розробляються нові специфічні методи і 
власні засоби, яких немає в жодній із дисциплін, що синтезуються, і 
які спеціально пристосовані для вирішення даної комплексної науко-
во-технічної проблеми.

В основі синтезу різнорідних знань, теоретичних уявлень і ме-
тодів в сучасних науково-технічних дисциплінах знаходиться складне 
завдання координації, узгодження, управління та організації різних 
діяльностей, спрямованих на вирішення комплексної науково-техніч-
ної проблеми. Тому об’єктом комплексного дослідження в сучасних 
науково-технічних дисциплінах буде вже не традиційний об’єкт, хоча 
й достатньо складний, а якісно новий діяльнісний об’єкт. Наприклад, 
ергономіка пов’язана з дослідженням і проектуванням трудової 
діяльності в людино-машинних системах і включає два блоки знань: 
знання про об’єкт (тобто про трудову діяльність) і знання про те, як 
досліджувати і проектувати цей об’єкт (тобто також про діяльність). 
Так само і об’єкт системотехніки складається з двох частин: по-перше, 
об’єктом дослідження й організації в ній стає діяльність, направлена на 
створення і забезпечення функціонування складної технічної системи, 
і, по-друге, сама дана система, будучи створена, не лише включається 
в людську діяльність, що задовольняє певну потребу, але й заміщає 
собою цю діяльність [227, c. 232]. Навіть кібернетика, яка спочатку 
була орієнтована на машинізоване представлення технічних систем, 
почала ставати наукою про моделі людино-машинних систем.

У сучасній інженерній діяльності, спрямованій на створення 
складних людино-машинних систем, ключовим стає еволюційне 
системне проектування. Проектування не припиняється тоді, коли 
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система вже створена. Оскільки ж створювана технічна система може 
застаріти ще до того, як вона створена, в проекті мають бути передба-
чені її можливі майбутні модифікації. У проекті неможливо заздале-
гідь врахувати всі параметри й особливості функціонування складної 
людино-машинної системи. Їх можна лише передбачити з певним 
ступенем вірогідності. Саме тому в сучасній інженерній діяльності 
стає необхідною особлива діяльність впровадження, яка націлена на 
коректування проектних рішень в процесі налагодження системи від-
повідно до зміни соціальних, природних, економічних, технічних та 
інших умов. Більше того, навколишнє середовище часто включається в 
проектовану систему як особливий елемент. Діяльність використання 
і діяльність створення та вдосконалення таких систем стають немов би 
нерозривно пов’язаними з самими цими системами. Найяскравіше ця 
тенденція виявляється у сфері соціально-інженерних розробок. 

У сучасних науково-технічних дисциплінах визначальну роль 
починають відігравати комп’ютерне моделювання й проектування, 
що дозволяють у формі ідеалізованого комп’ютерного експерименту 
проаналізувати й вирахувати різні сценарії та варіанти можливого 
майбутнього функціонування складної системи. Експериментування з 
моделлю як з особливим ідеальним об’єктом дозволяє формулювати з 
певним ступенем вірогідності передбачення поведінки об’єкту для різ-
них умов за рахунок генерації варіантів моделі і вибору з них найбільш 
придатних. Причому сучасний імітаційний експеримент корінним 
чином відрізняється від експерименту в класичній природничі науці, 
мета якого – відтворити в матеріалізованому вигляді експериментальні 
ситуації, що ідеалізуються, підтвердити окремі висновки із загальних 
теоретичних положень. Для вирішення комплексних досліджуваних 
і проектних завдань необхідне цілісне представлення досліджуваної 
та проектованої складної системи, і саме цій меті служить імітацій-
не комп’ютерне моделювання, оскільки імітація функціонування 
системи дозволяє вже на ранніх етапах проектування представити 
систему як цілісний об’єкт. Аналізуючи таку модель, можна прий-
мати науково обґрунтовані рішення з вибору найбільш відповідної 
реалізації окремих компонентів з погляду їх взаємозв’язку і взаємного 
функціонування, врахувати заздалегідь різні чинники, що впливають 
на систему в цілому, і умови її функціонування, обрати найбільш оп-
тимальну структуру і найбільш ефективний режим її роботи. Дійсно, 
без використання сучасної обчислювальної техніки просто неможливо 
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врахувати всі численні дані про складну систему, особливо якщо мати 
на увазі їхню різнорідність. Автоматизація імітаційного моделювання і 
націлена на розширення можливостей дослідника та проектувальника 
при вирішенні завдань, що стоять перед ними, в плані прогнозування 
поведінки системи в різних змінних умовах і вибору адекватних цим 
умовам проектних рішень.

В кінці ХХ ст. сформувався цілий блок науково-технічних дис-
циплін, які мають загальну системну орієнтацію. Системні уявлення 
й поняття виконують роль фундаментальної теоретичної схеми, в якій 
задається специфічне бачення об’єкту дослідження і проектування. 
Системна картина світу виконує функцію методологічного орієнтиру 
при виборі теоретичних засобів і методів вирішення комплексних нау-
ково-технічних завдань. Вона є також методологічним орієнтиром для 
конструювання складних ідеальних об’єктів сучасних науково-техніч-
них дисциплін, їх подальшого моделювання та інтерпретації, тобто 
дозволяє екстраполювати накопичений в даній дисципліні досвід на 
майбутні проектні ситуації. 

Трансформація сучасного наукового та інженерного мислення, 
вихід його в сферу соціальної практики неминуче призводять до зни-
щення бар’єрів у наявній професійній організації науки між гуманітар-
ними, інженерними і природничо-науковими методами пізнання й дії, 
між суспільними, природничими й технічними науками. В результаті 
з’являється цілий клас нових науково-технічних дисциплін, в яких і 
формується цей альтернативний традиційному образ науки. 

Гуманітарна спрямованість сучасних комплексних науково-тех-
нічних дисциплін викликає необхідність зміни ідеалів і норм науково-
технічного пізнання. Об’єкт дослідження й проектування – складна 
система – є цілісним лише в уяві дослідника або проектувальника, а 
сама діяльність, що виконується різними фахівцями, які беруть у ній 
участь, вимагає координації з тим, щоб зібрати разом всі окремі части-
ни, аспекти і позиції. А без такого системного їх уявлення неможлива 
й реальна практична кооперація тих, хто бере участь в дослідженні 
або проектуванні даної складної системи. Отримати ж таке цілісне 
уявлення виявляється можливим лише на методологічному рівні. 
Причому тут буває непридатною значна кількість понять та уявлень 
традиційної методології науки, коли результати фіксуються у формі 
рецептурного знання й у вигляді особливих методичних рекомендацій, 
прецедентів, програм і так далі, що описують і вимагають певні види 
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діяльності. Стандартні теоретичні засоби, запозичені з інших наук, 
трансформуються і розвиваються, допрацьовуються у відповідності 
з характером вирішуваних конкретних науково-технічних завдань. В 
результаті формуються якісно нові сфери дослідження, де нерозривно 
сплавлені науково-теоретичні та інженерно-практичні аспекти. На 
цій основі поступово складаються специфічні узагальнені, концепту-
альні схеми діяльності нової комплексної дисципліни. У цих схемах 
фіксуються зразки, еталони, прототипи об’єкту дослідження й проек-
тування, тобто його особливі модельні уявлення і оперативні правила 
застосування цих уявлень для вирішення конкретних науково-техніч-
них завдань. При цьому суб’єкт, який досліджує та проектує об’єкт, 
одночасно змушений постійно аналізувати та організовувати свою 
власну діяльність, тобто й самого себе зробити об’єктом дослідження. 
В той же час об’єктом дослідження виявляється вже не традиційний 
об’єкт, а особливий суб’єкт, точніше, його діяльність, до якої можуть 
бути включені як машинні засоби, так і природні об’єкти. У цьому 
виражається гуманістична спрямованість даних дисциплін, немож-
ливість розгляду людської діяльності як ідеального об’єкту класичної 
природничої науки, тобто без урахування суб’єктивного чинника. 

У нових технічних дисциплінах різко зростає роль методоло-
гічної рефлексії. Постійне обговорення неправомірності постановок 
проблем, звернення за зразками до історії науки, мистецтва, культу-
ри, їх переосмислення, аналіз методологічних підстав комплексного 
дослідження й системного проектування є не наслідками незрілості, а 
життєво необхідними обставинами. Саме синтез різних точок зору, у 
тому числі й тих, що стали надбанням історії, забезпечує розвиток цих 
дисциплін, їхню специфіку і самобутність. 

Вихід проектування у сферу соціально-технічних і соціально-
економічних розробок призвів до кризи традиційного інженерного 
мислення, орієнтованого на застосування знань лише природничих, 
математичних і технічних наук, до створення відносно простих тех-
нічних систем, сприяв появі системного проектування, направленого 
на створення складних систем.

Системне проектування – це вже проектування не просто тех-
нічних систем, а систем людської діяльності (систем управління, 
обслуговування і так далі). Йдеться вже не про створення окремих 
технічних систем, а про проектування всієї системи діяльності, до якої 
вони включаються (обслуговування, управління, експлуатація і так 
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далі), а також про організацію самої діяльності зі створення складної 
системи. 

Системне проектування стає еволюційним проектуванням, оскіль-
ки припускає коректування проектних рішень у процесі налагодження 
і впровадження системи, відповідно до змін соціальних, економічних, 
природних, технічних та інших умов. Тому навколишнє середовище, 
що розглядається в ньому як особливий елемент проектованої системи, 
служить також об’єктом проектування.

Системне проектування – це проектування без прототипів, орієн-
товане на реалізацію ідеалів, які формуються у методологічній сфері. 
Його можна охарактеризувати як особливий “проектний рух”, до якого 
залучені різні типи діяльності. У ролі проектантів можуть виступати й 
учені. Сучасне системне проектування тісно переплітається з дослід-
женням, прогнозуванням, плануванням, управлінням та організацій-
ною діяльністю. 

У ХХ ст. провідною тенденцією розвитку організації технічних 
знань стає формування науково-дослідних інститутів технічного 
профілю. Науково-дослідні інститути технічного профілю стали ос-
новною формою організації науково-технічних досліджень. Станов-
лення науково-дослідних інститутів технічного профілю і подальший 
розвиток їх галузевих і національних мереж, а також міжнародних 
зв’язків між ними, змінило роль лабораторій. При цьому самі лабора-
торії як форма організації діяльності, не лише не зникли, а й отримали 
певний розвиток, але вже як елементи нової структури. Включившись 
до системи нових внутрішньоінститутських функціональних зв’язків, 
наукові колективи отримали можливість подальшого поглиблення 
спеціалізації діяльності. 

2.5. Технічні науки в НАН Україні: еволюція статусу

Однією з особливостей Академії наук України впродовж її 90-річної 
історії є той факт, що в ній прикладні і технічні дослідження зай-

мали значне і все зростаюче місце. Ідея включення прикладного при-
родознавства в структуру Академії наук належала В.І.Вернадському. 
Курс, узятий Українською академією наук на ранніх етапах її розвитку, 
забезпечив надалі створення в ній багатьох технічних установ. Це від-
булося в 1930–50-і роки. Істотною виявилася і тверда позиція Президії 
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АН України на початку 60-х років, коли в академічній науці йшов про-
цес згортання технічних досліджень. В результаті вдалося не тільки 
зберегти найважливіші науково-технічні напрями, але й організувати 
в подальші роки нові технічні інститути, забезпечити їх добре підго-
товленими кадрами і досвідом використання інновацій в народному 
господарстві, зберегти традиції науково-технічного пошуку.

Пропозиція В.І. Вернадського в комісії із заснування УАН про 
організацію спеціального класу прикладного природознавства, чого не 
було в більшості академій наук світу, була конкретизована ще одним 
видатним вченим, професором механіки С.П.Тимошенком, що увій-
шов до першого складу дійсних членів УАН. Ним була підготовлена 
записка про організацію при Фізично-математичному відділі Академії 
наук особливого класу прикладного природознавства. У цій записці 
були сформульовані завдання вивчення природних багатств України 
і вдосконалення його методів, озброєння представників технічних 
наук найновітнішими засобами, розробленими фізико-математичним 
природознавством. Він надавав великого значення створенню сучасної 
лабораторної і експериментальної бази технічних наук, а також вис-
ловлював деякі міркування про принципи реалізації технічних ідей і 
доведення їх до стадії виробництва.

Ще одна записка про принципи організації в УАН класу при-
кладних наук була підготовлена професором-хіміком Київського 
політехнічного інституту В.Г. Шапошниковим, який у 1922 р. також 
став академіком ВУАН. Він виділив такі галузі прикладних наук, як 
прикладна фізика, прикладна механіка, механічна технологія, хімічна 
технологія і прикладна біологія.

Ці дві записки лягли в основу розробок академічного статуту. 
Віддаючи належне значенню прикладних наук, Комісія з вироблення 
законопроекту про заснування УАН та її Статуту намітила широку 
програму їх розгортання. Передбачалося створення 15 кафедр, на 
яких розроблялися б наступні напрями: кінематика і динаміка машин, 
гідродинаміка і гідравліка, аеродинаміка і авіаційна техніка, теорія 
пружності, будівельна механіка, прикладна математика, електротехні-
ка, теплотехніка, метрологія, прикладна хімія, мінеральна технологія, 
металургія і металографія, технологія органічних речовин, будівниц-
тво сільськогосподарських машин, гідрологія, зоотехнія і рибництво, 
землеробство, селекція й генетика, лісництво, хімія землеробства, 
садівництво й городництво, загальна патологія, патологічна анатомія, 
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фармакологія та фізичні методи лікування, народна медицина, медич-
на бактеріологія, гігієна, акліматизація, практична геодезія [396].

Ця масштабна програма не могла бути реалізована в умовах гро-
мадянської війни й розрухи. З технічних установ прикладного профілю 
в УАН були організовані тільки Інститут технічної механіки і кафедра 
хімічної технології, які очолили С.П. Тимошенко і В.Г. Шапошников. 
Проте програма розгортання науково-дослідних установ прикладного 
профілю на Україні не забулася. Вона була в якійсь мірі використана 
при створенні мережі науково-дослідних кафедр, зокрема технічного 
профілю, своєрідних наукових установ епохи військового комунізму. 
З багатьох науково-дослідних кафедр сформувалися згодом інститути, 
частина з яких стала розвиватися в системі АН УРСР.

Структура Інституту технічної механіки, заснованого разом з 
УАН і довгий час єдиної установи Академії наук технічного профілю, 
виходила з ідей С.П. Тимошенка про структуру технічної механіки як 
науки. Останній вважав, що два основні відділи інституту – прикладної 
механіки і будівельної механіки – зможуть охопити основні напрями 
цієї науки. Передбачалося організувати в інституті лабораторії для 
дослідження тертя, стійкості конструкцій, властивостей будівельних 
матеріалів, гідравлічну і аеродинамічну. Проте пройшло немало часу, 
поки вдалося реалізувати ці плани. Спочатку ж Інститут технічної ме-
ханіки УАН не міг забезпечити кадрами всі заявлені напрями, не мав 
чіткого профілю і необхідного лабораторного устаткування. Головною 
формою роботи інституту в перші роки існування були наукові семіна-
ри з питань прикладної й будівельної механіки, на яких заслуховували 
доповіді і реферати наукових співробітників, інженерів та аспірантів. 
Розроблялися питання статики і динаміки споруд та конструкцій, ме-
тоди випробовування матеріалів. Надзвичайно актуальними були на 
той час завдання відновлення і введення в експлуатацію зруйнованих 
мостів, зношених рухомих складів, устаткування, промислових під-
приємств, що вимагало дослідження проблем втоми і корозії споруд 
і виробів з металу та інших матеріалів, використання в цивільному 
будівництві природних будівельних матеріалів і промислових відходів, 
розрахункових норм для конструкцій, що вводяться в експлуатацію, 
відновлених або наново побудованих. Пізніше інститут включився в 
розробку конструкцій сільськогосподарських машин.

Питання техніки розроблялися також в Комісії з вивчення при-
родних багатств України, яка була організована при УАН в 1919 р. за 
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пропозицією В.І. Вернадського за аналогією із заснованою ним при 
Російській академії наук у 1915 р. Комісією з вивчення природних 
продуктивних сил Росії. Учений вважав, що, окрім інститутів і кафедр, 
об’єднуючих штатних співробітників Академії наук, слід створити ряд 
великих комісій, щоб привернути до співпраці з Академією наук фахів-
ців різного профілю. Такі комісії можна було створювати оперативно 
і додавати їм функції своєрідних центрів, навколо яких зосереджува-
лися б наукові й технічні сили певного наукового напряму.

Комісія з вивчення природних багатств України об’єднала багато 
українських фахівців – природодослідників та інженерів. Найбільш 
численними були секції геологічного профілю. Були організовані 
гідротехнічна секція, секція будівельних матеріалів і хіміко-техно-
логічна секція, в яких розроблялися питання технічного профілю. 
В.І. Вернадський надавав великого значення вивченню проблем 
електрифікації України. Серед інших гідротехнічних проблем Комісія 
зайнялася дослідженням питання про енергетичне використання вод 
Дніпра в районі його порогів. На одному з перших засідань Комісії 
(14 травня 1919 р.) професором С.Н. Усатим була зроблено доповідь 
“Як використовувати енергію дніпровських порогів у зв’язку із за-
гальною електрифікацією на Україні” [396]. Вже в перші роки були 
отримані важливі результати з горно-геологічних проблем, з питань 
меліорації і гідротехніки, хімічної переробки кам’яного вугілля, 
механічних властивостей будівельних матеріалів. У 1925 р. була 
проведена конференція з вивчення продуктивних сил України. На 
ній обговорювалися питання технічного розвитку промисловості і 
сільського господарства.

Наступний етап розвитку прикладних і технічних наук припав 
на 1930-ті роки, коли радянська влада мобілізувала академічну науку 
на вирішення проблем індустріалізації. Серед обраних у 1928 р. ака-
деміків були й представники технічних наук: Є.О. Патон, Г.Ф. Про-
скура, О.М. Динник, Є.В. Оппоков, М.М. Федоров. У вирішенні задач 
створення могутньої енергетичної бази, металургії, машинобудування, 
хімічної промисловості, транспорту брали безпосередню участь учені 
академічних і галузевих інститутів, перш за все технічного профілю. 
Це був час формування могутньої системи галузевих інститутів: у 
СРСР було засновано 794 інститути. Тільки у системі Наркомату 
важкої промисловості СРСР створено 126 інститутів та їх філій, серед 
них 20 – в Україні [364].
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Заснований в 1928 р. Всесоюзний науково-дослідний вугільний 
інститут (Харків) багато що зробив для індустріалізації Донбасу. 
Він вирішував питання механізації вуглевидобування, організації 
виробничого процесу, електроустаткування шахт, проектування 
нових машин і механізмів для вугільної промисловості. Український 
науково-дослідний інститут металів у Харкові з філією в Дніпропет-
ровську проводив значні роботи в галузі доменного, сталеплавильно-
го, ливарного і прокатного виробництва, термічної обробки металу. 
Інститут металів входив у виробниче об’єднання “Сталь”, тому нау-
ково-дослідні роботи проводилися безпосередньо на металургійних 
заводах, експерименти ставилися в промислових масштабах. Багато 
наукових нововведень в області металургії швидко впроваджували-
ся у виробництво: вітчизняний спосіб мартенівської плавки, заміна 
феромарганцю при плавці з марганцевою рудою, спосіб отримання 
малофосфористої бессемерівської сталі обробкою рідкого металу 
спеціальним синтетичним шлаком, метод фізико-хімічного аналізу 
металевих сплавів за допомогою механічних випробувань і т. і.

Створений в 1930 р. Український науково-дослідний інститут 
промислової енергетики (Харків) працював над розв’язанням питань 
ефективного використання палива на промислових підприємствах, 
виробництва і передачі теплової, електричної та гідравлічної енергії, 
конструювання енергомашин і апаратів, газифікації бурого вугілля. 
Великих успіхів досягли співробітники гідромеханічного відділу інс-
титуту під керівництвом академіка АН УРСР Г.Ф.Проскури. Ученими 
було розроблено вихрову теорію відцентрових насосів і вирішено 
багато теоретичних питань гідромеханіки, що мали в ті роки велике 
практичне значення. Інститут промислової енергетики підтримував 
тісні зв’язки з багатьма промисловими підприємствами: Харківським 
тракторним, Луганським паровозобудівним, Краматорськом маши-
нобудівним та іншими заводами. У інституті конструктор-ентузіаст 
Ю.В.Кондратюк (Шаргей) розробив оригінальний проект вітроелек-
тростанції.

У Києві в 1930 р. був створений Український науково-дослідний 
інститут металообробки і хімічного машинобудування. Колектив 
проводив роботи зі створення сплавів, стійких проти корозії, вирі-
шення питань хімічного апарато- й машинобудування, ливарного 
виробництва, механічної й термічної обробки металів, металографії 
та зварювання. Інститут виконував обов’язки центральної лабораторії 
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київського заводу “Більшовик”, що виготовляла складне устаткування 
для хімічної промисловості. Співробітники НДІ багато зробили для 
створення нових металообробних верстатів і модернізації старих, 
нових кислотостійких сплавів, газової зварки труб високого тиску, 
дугової зварки алюмінію та алюмінієвої бронзи.

Велике значення для розвитку нових напрямів техніки мали 
розробки широко відомого в країні Харківського фізико-технічного 
інституту – одного з лідерів фізичної науки в СРСР і у світі. Характерна 
риса досліджень, що проводилися в інституті, – відносно швидка ре-
алізація в технічних ідеях і конструкціях нових глибоких теоретичних 
розробок учених-фізиків. В інституті було збудовано найбільший на 
той час в Європі електростатичний генератор. Розробки лабораторії 
електромагнітних коливань стали основою для прогресу радіотехніки 
і радіолокації. Учені інституту розробили метод радіовиявлення ру-
хомих об’єктів, побудували перший в країні радіолокатор, вперше в 
Радянському Союзі здійснили розщеплення атомного ядра. Інститут 
надавав постійну допомогу промисловим підприємствам: електроме-
ханічному, радіотехнічному, тракторному заводам в Харкові, заводам 
Москви, Горлівки, Іжевська та ін.

У заснованому в 1927 р. Інституті фізичної хімії АН УРСР під 
керівництвом Л.В.Писаржевського, окрім розробки фундаменталь-
них електронних уявлень, що сприяли розвитку теорії гетерогенного 
каталізу, електрохімії розчинів, фотохімії та фізико-хімічних методів 
аналізу, були досягнуті й найважливіші результати для подальшого 
вдосконалення новітньої техніки і технології. У 1934 р. в інституті 
вперше в СРСР була отримана важка вода, що мало величезне значення 
для використання в народному господарстві атомної енергії, широко 
проводилися дослідження по отриманню і застосуванню ізотопів.

Важлива роль в становленні технічних напрямів науки в АН 
УРСР належить академікові Є.О.Патону. Створені за його ініціати-
вою Комітет електрозварювання та Електрозварювальна лабораторія 
стали опорними пунктами для розвитку цього наукового напряму, а в 
1934 р. були перетворені в Інститут електрозварювання АН УРСР, 
першим директором якого протягом чверті століття був Є.О.Патон. 
Виключно швидкий прогрес зварювання в промисловості в ті роки 
ще більше актуалізував розробку наукових основ його технології. 
Є.О.Патон, знаний інженер-мостобудівник, передбачливо визначив 
перспективи електричного зварювання металів і стратегію роботи 
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керованих ним установ, поєднуючи глибокі розробки теоретичних ос-
нов електрозварювання з конкретним застосуванням їх для вирішення 
практичних завдань технічної реконструкції народного господарства. 
До середини 30-х років головним напрямом робіт інституту були до-
слідження металургії зварки та удосконалення технології й устатку-
вання. Є.О.Патоном і його співробітниками була доведена можливість 
застосування дугової зварки при виготовленні конструкцій, що пра-
цюють як при статичних, так і динамічних навантаженнях.

Кардинальним напрямом розробок інституту стало автоматичне 
зварювання. Час показав вірність такого курсу досліджень. Спів-
робітники інституту вирішували проблеми автоматичного дугового 
зварювання комплексно, розробляючи конструкцію зварювальної го-
ловки в сукупності з питаннями технології автоматичного зварювання, 
пошуком електродного дроту, створенням зварювальної апаратури. 
Вже у 1932 р. була сконструйована перша зварювальна головка, що 
виявилася простішою і надійнішою за зарубіжні моделі. Пізніше був 
сконструйований автомат для зварювання відкритою дугою, вдоско-
налення якого відкрило еру прогресу автоматичного зварювання в 
промисловості. З часом зварювання перетворилося на найважливіший 
технологічний процес виробництва металоконструкцій. Створення в 
1940 р. в інституті під керівництвом Є.О.Патона способу швидкісного 
автоматичного зварювання під флюсом сприяло корінному підвищен-
ню якості зварних з’єднань [360]. 

Вагомі результати було досягнуто в Інституті будівельної механі-
ки, в тематиці якого в 30-і роки переважали два напрями: теоретичні та 
експериментальні дослідження в галузі будівельної механіки споруд 
і розробка питань будівельної механіки машин. В інституті під керів-
ництвом К.К.Симінського і С.В.Серенсена багато що було зроблено 
для зміцнення експериментальної і конструкторської бази: побудовані 
нові випробувальні машини, апаратура і прилади. Інститут продов-
жував роботи по дослідженню міцності металевих і дерев’яних конс-
трукцій. Були розроблені методи розрахунку будівельних конструкцій, 
багатоопорних колінчастих валів, стійкості арок різних контурів, які 
мали безпосереднє практичне значення для розвитку машинобуду-
вання і будівництва. Пожвавилися проектно-інженерні розробки для 
народного господарства.

У лютому 1934 р. був заснований Інститут гірської механіки АН 
УРСР, який очолив відомий учений М.М.Федоров. Інститут включав 
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два відділи: гірської механіки в Києві і теорії пружності в Дніпро-
петровську, яким керував О.М.Динник. Дещо пізніше був створений 
гірський відділ, який працював над застосуванням гірських машин і 
механізмів при розробці твердих корисних копалин.

Створення в структурі АН УРСР Відділення технічних наук 
(1936 р.) сприяло прогресу цих напрямів науки. Під час виборів в Ака-
демію наук її склад був значно поповнений за рахунок крупних техні-
кознавців. Дійсними членами АН УРСР були обрані М.М.Давиденков 
(механіка матеріалів), М.М.Доброхотов (металургія), М.В.Луговцов 
(металургія), В.М.Свєчников (металургія), В.М.Хрущов (елект-
ротехніка), С.В.Серенсен (механіка), О.М.Фролов (гідротехніка), 
Г.В.Курдюмов (металознавство). У складі Академії наук УРСР 
з’явилися нові інститути – чорної металургії, енергетики, технології 
силікатів, органічної хімії і технології.

Основними напрямами досліджень Інституту чорної металургії в 
Харкові з філією в Дніпропетровську і київською дослідницькою гру-
пою (1939 р.) стали пошуки нових видів сировини для металургійної 
промисловості, розробка нових металургійних процесів, збільшення 
виробничих потужностей металургійних агрегатів і удосконалення 
технологічних процесів. 

Істотний внесок в розробку проблем енергетики, також над-
звичайно актуальних у 30-ті роки, зробили співробітники Інституту 
енергетики АН УРСР, створеного у 1939 р. в Харкові з філією в Києві. 
В інституті велася інтенсивна робота з питань передачі і розподілу 
електроенергії, розрахунку електричних мереж, автоматичного регу-
лювання, створення різних типів електромашин, розроблялися теорія 
газодинаміки і наукові основи підвищення економічності і надійності 
газових та парових турбін і котельних установок, вирішувалися важ-
ливі проблеми енергетики.

Створений ще в 1926 р. в системі Наркомпросу Науково-дослідний 
інститут водного господарства України в 1930 р. був переданий Уп-
равлінню водного господарства при Раднаркомі УРСР, а в 1938 р. пе-
ретворений на Інститут гідрології АН УРСР. Тривалий час його керів-
ником був академік АН УРСР і дійсний член ВАСГНІЛ Є.B.Оппоков. 
Інститут проводив серйозні дослідження водних ресурсів республіки, 
технічних питань їхнього використання для гідроенергетики, зрошу-
вання, водопостачання, водного транспорту, рибного господарства. 
Після передачі інституту в систему АН УРСР його колектив займався 
питаннями вивчення річкового стоку і гідравліки.
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У 1938 р. в АН УРСР створений Науковий центр по розробці 
проблем сільськогосподарської механіки і організований в Інституті 
електротехніки АН УРСР відділ сільськогосподарської механіки, 
якими розпочато великі дослідно-конструкторські роботи в галузі 
сільськогосподарського машинобудування.

У 1930-і роки в стислі терміни установами технічного профілю 
АН УРСР були досягнуті видатні результати. 

Масштаби прикладних досліджень в Академії наук різко зросли 
в екстремальних умовах Великої Вітчизняної війни. Інститути АН 
УРСР, встановивши тісні зв’язки майже з 300 оборонними підпри-
ємствами, виконали ряд найважливіших завдань. Загальновідомий 
подвиг Інституту електрозварювання АН УРСР, евакуйованого до 
Нижнього Тагілу, де проектне бюро інституту зайнялося проектуван-
ням установок для автоматичної зварки корпусів важких танків KB, 
середніх танків Т-34 і легких танків Т-60 і Т-70. Автоматизація про-
цесу зварювання створила можливість переходу на потокову систему 
збірки танків, підвищила якість зварних з’єднань за механічними влас-
тивостями металу шва і стійкості проти обстрілу, зменшила витрату 
електродного дроту та електроенергії. Вперше в світовій практиці за 
допомогою швидкісного автоматичного зварювання під флюсом було 
організовано потокове виробництво фугасних авіабомб, реактивних 
снарядів для “катюш”, а також багатьох інших видів озброєння і 
боєприпасів для потреб фронту. Десятки тисяч бронекорпусів танків, 
артилерійських самохідних установок, сотні тисяч авіабомб, снарядів 
і мін, інше озброєння різного роду та боєприпаси були зварені авто-
матами інституту.

Багато що зробили для оборонної промисловості співробітники 
найстарішого інституту технічного профілю АН УРСР – Інституту 
будівельної механіки, евакуйованого до Уфи. Головним напрямом 
роботи колективу в роки війни стало вирішення задач динамічної 
міцності конструкцій оборонного значення, особливо для авіаційної 
промисловості і транспортного машинобудування. Вивчалися причи-
ни руйнування клапанів авіаційних двигунів і парових казанів. Велике 
місце в дослідженнях займали питання конструкційної міцності дере-
вини для потреб літакобудування.

Учені-металурги удосконалювали конструкції мартенівських 
печей, запровадили у виробництво технологію виплавки артилерій-
ських сталей в мартенівських печах, технологію розкислювання і 
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легування броньових сталей. Досліджувалися нові типи литих та мета-
локерамічних жаростійких сплавів. Проектувалися нові металургійні 
заводи. Великого значення набули розробки технології модифікова-
ного чавуну, з якого виготовлялися артилерійські снаряди, авіаційні 
бомби, важливі деталі машин. У роки війни над розв’язанням питань 
термічної обробки і гартування сталі, теорії та практики трубопрокат-
ного виробництва, вивчення основних чинників процесу плющення 
працювали відомі українські металурги, металознавці, металофізи-
ки В.М.Свєчников, К.Ф.Стародубов, В.Н.Гріднєв, Г.В.Курдюмов, 
О.П.Чекмарьов, П.Т.Ємельяненко та ін.

Великим є внесок у справу оборони країни в роки війни одного 
з флагманів української науки – Харківського фізико-технічного 
інституту. Вже на початку війни тут було створено першу радянську 
станцію радіолокації, випробувану в бойових умовах. Винайдено 
запальник для протитанкових пляшок із запальною сумішшю. Після 
евакуації інституту до Алма-Ати його співробітники розробили склад 
і технологію виготовлення висококалорійного терміту для начинки 
мін і снарядів, нову конструкцію торпеди для військових кораблів. 
Велися роботи по вдосконаленню артилерійських оптичних прицілів. 
Перспективне значення мали роботи колективу інституту в галузі 
ядерної фізики.

У післявоєнний період інститути технічного профілю Академії 
наук стали найчисленнішою групою наукових установ Академії наук, 
що швидко розвивалася. 

З 1930-х років частка прикладних досліджень в академічній науці 
безперервно зростала. Це було неминуче в умовах індустріалізації краї-
ни. До того ж структура народногосподарського комплексу України 
із промисловістю, яка швидко розвивалася, не лише через директивні 
органи, але й іманентно, впливала на зростання частки прикладних 
досліджень у галузі природознавства і технічних наук. Разом з тим, 
академічна наука саме за рахунок прикладних досліджень довела своє 
значення для розвитку економіки країни. 

Новий етап в розвитку прикладних і технічних галузей науки в 
Академії наук України розпочався з обранням у 1962 р. президентом 
АН УРСР Б.Є.Патона. Програма реформ в Академії наук, яку він 
почав реалізовувати, була засновувана на тому, що головний ресурс 
академічної науки полягає в фундаментальних дослідженнях. Тому 
треба було виключити з Академії наук інститути, які не здатні вико-
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нувати головне призначення академічної науки, перевести їх в галузі 
промисловості. Ті ж інститути з великою часткою прикладних розро-
бок, що залишалися в Академії наук, повинні були різко підняти рівень 
фундаментальних досліджень. Це стосувалось і рідного Б.Є.Патону 
Інституту електрозварювання, який на той час вже мав високий рей-
тинг у країні. 

Цей процес фундаменталізації наукового пошуку в академічних 
установах, де прикладна тематика домінувала, і став основою роз-
витку Академії наук на два десятиліття [359]. Прикладна тематика не 
заборонялася і частка її зростала, але, разом з тим, повинен був зро-
стати і рівень фундаментальності досліджень. І цю програму вдалося 
реалізувати. Саме на цій основі у 70–80-і роки Академія наук різко 
збільшила ефективність свого впливу на галузі народного господар-
ства, реалізувала численні організаційні новації, які наблизили її до 
виробництва. З метою здійснення оперативного доведення науко-
вих результатів до стадії промислового освоєння АН УРСР почала 
створювати науково-технічні комплекси (НТК). Вони складалися з 
інститутів, конструкторських бюро, дослідних виробництв і заводів. З 
часом виникли міжгалузеві науково-технічні комплекси (МНТК), два 
з яких організовано на базі Інституту електрозварювання та Інституту 
проблем матеріалознавства. Щоб прискорити технологічне впровад-
ження перспективних здобутків наукового пошуку, в деяких НТК АН 
УРСР з’явилися підрозділи, що дістали назву інженерних центрів. В 
середині 80-х років діяло дев’ять інженерних центрів – шість в МНТК 
“Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона”, два – в НТК “Інститут 
кібернетики ім. В.М.Глушкова” і один – в НТК “Інститут надтвердих 
матеріалів ім. В.Н.Бакуля”.

На основі підвищення рівня фундаментальності технічних наук 
зростала і частка прикладних досліджень для промисловості, військо-
во-промислового комплексу, космічних програм, що сприяло швидко-
му зростанню Академії наук. Вимоги фундаменталізації досліджень 
застосовувались і до тих інститутів, що протягом цього періоду пе-
рейшли до Академії наук з галузей.

Зі складу AH УРСР 1963 р. було передано міністерствам, галузе-
вим комітетам та іншим відомствам Інститут гірничої справи, Інститут 
радіотехнічних проблем, Інститут мінеральних ресурсів, філіали Інс-
титуту гірничої справи в Кривому Розі та Інституту теплоенергетики 
в Донецьку, а також 56 відділів та інших структурних підрозділів 
наукових установ АН УРСР.
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У багатьох інститутах змінювався або уточнювався науковий 
профіль. Реорганізовано 14 інститутів. Їхні назви повинні були відпові-
дати процесу фундаменталізації. Інститут гідрології і гідротехніки став 
Інститутом гідромеханіки, Інститут теплоенергетики – Інститутом 
технічної теплофізики, Інститут електротехніки – Інститутом електро-
динаміки, Інститут металокераміки і спеціальних сплавів – Інститутом 
проблем матеріалознавства. Інститут ливарного виробництва перей-
менували в Інститут проблем лиття, Інститут полімерів і мономерів 
– в Інститут хімії високомолекулярних сполук, Інститут використання 
газу – в Інститут газу, Інститут геології горючих копалин – в Інститут 
геології і геохімії горючих копалин, Інститут мікробіології – в Інститут 
мікробіології і вірусології.

Протягом 1956-1965 pp. організовано або прийнято від інших 
відомств, з наступним переформуванням або реорганізацією, 10 на-
уково-дослідних установ. Половина нових академічних інститутів 
розташовувалася у Києві, решта – в інших містах України. У Києві 
знаходились Інститут проблем лиття (1958), Інститут хімії високомо-
лекулярних сполук (1959), Інститут напівпровідників (1960), Інститут 
геофізики (1960) та Інститут кібернетики (1961). У Харкові утворився 
на основі відповідних відділів Харківського фізико-технічного інсти-
туту Фізико-технічний інститут низьких температур (1960).

Робота по перегляду структури АН УРСР і переспеціалізації бага-
тьох її установ майже завершилася до кінця 1965 р. У складі Академії 
наук було утворено три секції – фізико-технічних і математичних наук, 
хіміко-технологічних і біологічних наук, суспільних наук.

Протягом двадцятиліття 1965-1985 рр. потенціал Академії наук 
швидко зростав. Більше половини нових установ було утворено в 
Києві, дев’ять з 20 – в інших містах України: по одному – у Львові й 
Одесі, по два – в Харкові і Дніпропетровську, три – в Донецьку. Майже 
всі Відділення поповнилися новими установами. 

У Відділенні математики і кібернетики з’явилися Інститут при-
кладної математики і механіки у Донецьку та Інститут прикладних 
проблем механіки і математики у Львові. До Відділення механіки 
увійшло три інститути – проблем міцності (Київ), геотехнічної ме-
ханіки та технічної механіки (Дніпропетровськ). У Відділенні наук 
про Землю з’явився Інститут геохімії і фізики мінералів.

У Відділенні фізики і астрономії було створено два інститути 
– теоретичної фізики і ядерних досліджень. Відділення фізико-тех-
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нічних проблем матеріалознавства поповнилося чотирма установами: 
Проектно-конструкторським бюро електрогідравліки, Інститутом над-
твердих матеріалів, Інститутом проблем машинобудування (Харків) 
та Інститутом проблем моделювання в енергетиці.

Починаючи з 60-х років, в Академії наук була розгорнута ціле-
спрямована робота по технологічному забезпеченню досліджень, 
розробок та дослідного засвоєння наукових результатів. Саме в цей 
період в інститутах було створено експериментальну базу досліджень, 
яка практично існує донині. Керівництво Академії та інститутів чітко 
усвідомлювали, що наукові прилади та устаткування – надзвичайно 
динамічний елемент всієї системи ресурсного забезпечення наукових 
досліджень. В сучасній науці нові напрямки частіше за все виникають 
у зв’язку з організацією вимірювань нового типу. Створення нових ме-
тодик і приладів, за допомогою яких можна ці методики застосувати, 
– це ключова лінія до наукових відкриттів.

В 60–80-ті роки центральною ланкою дослідних технологічних 
систем стали наукові прилади та устаткування. Формування випе-
реджальними темпами основних фондів академічних інститутів, 
особливо активної їх частини, перетворилося на головний напрямок 
розвитку наукового потенціалу. Обсяг основних фондів установ 
науки і наукового обслуговування АН УРСР зростав в середньому 
за рік на 8–11%. Щорічно в академічних установах встановлю-
валось біля 5 тисяч одиниць наукового устаткування. При цьому 
проводилась велика аналітична робота по врахуванню структури 
технологічних систем для різних галузей науки, тому що процеси 
формування технологічної бази досліджень в різних галузях знань 
мають свої особливості. Науковці Академії були серед перших в 
країні, що розпочали створення та впровадження автоматизованих 
систем досліджень. На початку 60-х років в АН УРСР почала форму-
ватися власна приладобудівна база для дослідних цілей, а потім і для 
дрібносерійного виробництва, що дозволило частково компенсувати 
зменшення імпорту устаткування в результаті різкого зростання цін 
на наукову техніку на світовому ринку у 70-ті роки. Провадилися 
заходи і для створення колективних баз користування цінним нау-
ковим устаткуванням [6].

Академія наук України стала центром створення та впровад-
ження нових технологій: термообробки конструкційних матеріалів, 
процесів термозміцнення сталей і сплавів, технології і обладнання 
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для автоматичного зварювання тиском виробів з великим зрізом 
стиків, принципово нових технологій виготовлення високонадійних 
багатошарових зварних труб і посудин високого тиску, зварювання в 
газовому середовищі, контактного, електрошлакового, електронно-
променевого, мікро- та макрозварювання, зварювання вибухом, тер-
тям, електрошлакової технології, технології переплаву, рафінування і 
лиття сталі та сплавів, маловідходних і високоефективних технологій 
електрошлакового кокільного та відцентрового лиття, технології ме-
ханізованого імпульсно-дугового зварювання, зварювання в умовах 
космічного простору та під водою, процесів виготовлення порошкових 
чорних і кольорових металів, тугоплавких сполук і створення з них 
нових матеріалів широкого призначення: композиційних, конструк-
ційних та інструментальних, антифрикційних і фрикційних, жарос-
тійких, армованих, електроконтактних, напівпровідникових; синтезу 
надтвердих матеріалів та їх композицій; одержано конструкційні, 
фрикційні та антифрикційні електротехнічні та радіотехнічні, магнітні, 
напівпровідникові матеріали, а також матеріали на основі тугоплавких 
сполук; технології кам’яного лиття; метод імпульсного деформування 
за допомогою електрогідравлічних установок; здійснюється багато 
операцій високошвидкісної обробки матеріалів; вперше реалізовані 
в промислових технологіях принципово нові методи вилучення зо-
лота, срібла та інших дорогоцінних металів зі вторинної сировини; 
технології виробництва штучних цеолітів і модифікованих аеросилів, 
що забезпечило вирішення проблем, пов’язаних із промисловим ви-
пуском високотемпературних пластичних змазок, нових клеїв, лаків, 
фарб та ін.

Інститути АН УРСР матеріалознавчого профілю (електрозва-
рювання, проблем матеріалознавства, проблем міцності, надтвердих 
матеріалів, металофізики та ін.), принциповою спрямованістю яких 
був розвиток фундаментальних досліджень з урахуванням потреб 
провідних галузей техніки, перетворилися на головні організації з ба-
гатьох загальносоюзних програм, які забезпечували вирішення задач 
міцності, довговічності і надійності техніки, в тому числі оборонної та 
космічної, розвитку машинобудування та інших, що мали стратегічне 
значення для країни.

Саме на тлі процесу фундаменталізації прикладних і технічних га-
лузей дослідження в АН України йшло оформлення дисциплінарного 
статусу прикладних і технічних наук.
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Поняття фундаментального і прикладного знання широко вжива-
ються не лише в науці, але й у повсякденному досвіді. Вони вплетені в 
існуючу практику людини, що не виключає необхідності їх наукової 
експлікації, оскільки вони мають неоднозначне тлумачення і більш 
точного значення набувають лише у відповідному контексті. Ставля-
чи проблему визначення “прикладна наука”, доречно було б навести 
думки двох Нобелівських лауреатів про труднощі такого визначення. 
М.М.Семенов вважав, що поділ науки на прикладну і фундаментальну 
має умовний характер, бо це, так би мовити, паралелі та меридіани 
– вони є на глобусі, але на самій планеті їх немає, їх вводять для зруч-
ності. П.Л.Капиця про співвідношення фундаментальних і прикладних 
досліджень казав, що це питання зводиться до питання про те, хто 
створив яблуко: той, хто його зірвав, чи той, хто посадив яблуню.

Науково-технічний розвиток у ХХ ст. ще більше розмив і до цьо-
го не дуже чіткі грані між фундаментальним і прикладним знанням, 
істотно змінив їхню природу. Зокрема, Б.Є.Патон вказав на появу 
нового типу наукових досліджень, названих ним цілеспрямованими 
фундаментальними, що максимальною мірою відповідають потребам 
інтенсивного розвитку виробництва, органічно поєднують теоретичні, 
експериментальні та прикладні задачі в рамках єдиного дослідниць-
кого циклу й орієнтовані на одержання кінцевих результатів у вигляді 
технологічних рішень [394]. 

Прикладні дослідження, перш за все, визначають як механізми 
застосування фундаментальних знань в чуттєво-предметній діяльності 
людей. Вироблені в процесі пізнання наукові знання стають джерелом 
нових форм практичної діяльності, виконуючи по відношенню до 
останньої прикладну проектну функцію. Методологія прикладного 
знання містить у собі й методологію технічних наук, що знайшли у 
ХХ ст. самостійний науковий статус, але, вочевидь, виходить за межі 
технічного пізнання: прикладними є, до речі, сільськогосподарські 
та інші галузі знань. Але саме на прикладі технічних наук найбільш 
раціонально розглянути принципові питання методології прикладного 
знання.

Традиційне завдання прикладного знання полягає в тому, щоб 
розкрити зв’язок між особливостями функціонування і будови об’єкта, 
дати опис взаємозв’язку його технічних властивостей, структурних 
особливостей і природних процесів. Прикладні, технічні знання існу-
вали до появи експериментальної науки і зробили істотний вплив на 
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формування основних понять про природу. Але перетворення їх в нау-
кове знання відбулося вже під впливом прогресу експериментального і 
теоретичного природознавства, оскільки моделі опису технічних влас-
тивостей і процесів могли бути запозичені лише з природознавства.

Становлення прикладних наук пов’язане з процесом з’єднання 
теоретичних побудов природознавства і технічного досвіду зі схе-
матизації виробничих структур. Перетворення природного об’єкта в 
технічний засіб досягається шляхом зниження (чи усунення) ефекту 
дії одних його властивостей і створення необхідного їх набору для 
практичного використання даного технічного засобу. Отже, технічний 
об’єкт є однією з можливих форм реалізації певного фізичного, хіміч-
ного чи якого-небудь іншого процесу, відповідні властивості якого 
належним чином забезпечують його технічне застосування.

Спрямованість прикладного пізнання на конструювання і винахід 
нової техніки визначає своєрідність науково-технічного мислення і 
його мови, мови креслень і схем, що специфічно зображують дійсність. 
Оскільки опис технічної ідеї за допомогою природної мови громіз-
дкий і невиразний, а формалізми математики і теоретичного приро-
дознавства абстрактні та безвідносні до предмету техніки, найбільш 
адекватною формою вираження стають геометричні образи технічних 
конструкцій. Ці образи, які фіксуються в інженерній графіці, цілком 
відповідають вимогам інформативності, однозначності, чіткості та 
стислості у формулюванні задуму і його розрахунку та забезпечують 
надійну основу для виготовлення деталей і вузлів. Графічні вираження 
інженерної думки є своєрідним різновидом теоретичного моделюван-
ня, коли природний матеріал заміщається геометричними образами.

Якщо в природничих науках підсумком пізнання є побудова 
ідеалізації, за допомогою якої виявляється закон, то прикладні науки 
не можуть цим обмежитися, оскільки технічна творчість характе-
ризується впровадженням практики в сам процес створення нових 
конструкцій. Теорія технічного об’єкта може бути побудована на 
основі природничо-наукової теорії. Абстрактно-теоретичні уявлення 
природничих наук зростаються зі структурно-функціональними по-
няттями технічних знань і на цій основі виростає наукове прикладне 
знання [534, 535]. Різна спрямованість природничо-наукового і тех-
нічного пізнання (перше зв’язане з відкриттям законів об’єктивного 
світу, друге – з розкриттям і освоєнням корисних дій законів) створює 
ситуацію, у якій ці два види наукового знання взаємно доповнюють 
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один одного. Техніка виступає як форма використання природних 
процесів для досягнення соціальних цілей, як засіб соціального пере-
творення світу.

На відміну від природознавства, що розкриває закони природи у 
формах, що склалися незалежно від потреб і цілей людини, прикладне 
знання завжди соціально орієнтоване на створення економічно ефек-
тивних і практично необхідних засобів, на оцінку простоти й ефек-
тивності шляхів їхнього використання. Соціальна природа техніки, її 
орієнтованість на людину вимагають не лише вивчення цього аспекту 
технічних систем, але й включення в технічну теорію соціологічних 
компонентів, що дозволяє підвищити пізнавальну ефективність техні-
кознання. Дослідження соціальної природи техніки дозволяє зрозуміти 
суспільні потреби, особливості технологічних та економічних відно-
син, характер і принципи організації трудової діяльності. Проектуван-
ня технічних засобів так чи інакше пов’язане з рішенням соціальної 
задачі впливу техніки на людину. Впровадження великих технічних 
комплексів вимагає обліку їхнього впливу на природне середовище і 
здоров’я людини, вирішення проблем комунікацій, зайнятості людей 
у виробництві і т. д. Тому сучасне прикладне знання у вигляді тех-
нічного проектування повинно підходити до технічних структур як 
органічного елемента соціального цілого. 

Технічні науки зв’язані не лише з проектуванням техніки, але й з 
її виготовленням, експлуатацією, підтримкою надійності та ефектив-
ності її функціонування. Головним завданням прикладного знання 
є доведення результатів фундаментальних наук до стадії створення 
нової техніки. Це складна, багатоаспектна соціально-економічна за-
дача включає розробку наукових і технічних ідей у формі, придатної 
для швидкого та ефективного використання у виробництві, забез-
печення сприйнятливості підприємств до нововведень з наступною 
організацією виробничого освоєння науково-технічних досягнень і 
широке їхнє використання в різних галузях народного господарства. 
Відомо, що повний цикл втілення науки у виробництві включає такі 
ланки: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, розробка 
нових технічних засобів, технічна підготовка виробництва і, власне, 
матеріальне виробництво. Для встановлення методологічного статусу 
прикладного знання важливе значення має розгляд їхнього співвід-
ношення з фундаментальними дослідженнями, розробкою нових 
технічних засобів, технічними науками.
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Прикладні дослідження можуть проводитись при вирішенні 
технічної задачі з експериментальних результатів фундаментальних 
досліджень, і тоді у функцію прикладного дослідження входять не 
лише пошук можливостей технічного втілення цього відкриття, але 
й теоретичний його опис. Однак, частіше прикладне дослідження 
спрямоване на пошук технічних втілень фундаментальних ідей і те-
орій. Здійснюється цей пошук різними шляхами. Так, винахідницька 
діяльність, як правило, не звертається до теоретичних засобів, а поля-
гає в комбінуванні вже перевірених практикою технічних рішень для 
створення їхньої нової системи. Інший шлях, дуже характерний для 
сучасного етапу розвитку прикладних наук, полягає в переході від при-
родничо-наукових уявлень до створення штучного технічного об’єкту. 
В цьому випадку задача прикладного дослідження полягає в пошуку 
різних варіантів реалізації досліджуваного процесу. При цьому вста-
новлюються обмеження, що накладаються на комбінацію елементів 
законами природознавства, а також призначенням технічного об’єкту. 
Отже, задача прикладних досліджень полягає в пошуку принципів 
організації предметних структур, що здійснюють ті чи інші процеси, 
і в дослідженні особливостей протікання процесів у сконструйованих 
дослідником структурах.

Саме прикладні дослідження складають основу для здійснення 
стійкого зв’язку природознавства, технічних наук та інженерної 
діяльності. Прикладні дослідження значно розширюють інженерні 
можливості, даючи теоретичний апарат, необхідний для побудови 
технічної теорії. Вони виступають як пошук структурних елементів 
і принципів організації структур за допомогою винайдення предмет-
них форм фізики процесу. Знання про способи здійснення природних 
процесів, запозичені з природничих наук, є відправним пунктом для 
пошуку конструктивних елементів створюваного технічного об’єкту. 
В результаті саме прикладні дослідження виступають тією сферою 
науки, що трансформувала природничонаукові теорії, з яких технічні 
науки запозичують ідеї для формування власне технічних ідей [382].

Найважливішою ланкою в процесі з’єднання науки з виробниц-
твом є розробка технічних засобів, що являє собою відправний етап 
створення будь-якої техніки. Ця ланка розташовується між прикладни-
ми дослідженнями і технічною підготовкою виробництва та включає 
великий комплекс робіт від спеціалізованих наукових досліджень і 
проектування до створення дослідного зразка нового технічного засо-
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бу. Це самостійний етап у ланцюзі наукових досліджень і виробничої 
практики, що не може бути віднесений тільки до науки або тільки до 
виробництва. На цьому етапі відбувається інтеграція знань з різних 
галузей науки і практики.

В основу класифікації наукового знання на фундаментальне та 
прикладне покладено ціннісний критерій наукових досліджень та за-
сади їхнього буття в культурі. Для прикладного знання є характерним 
високий рівень аксіологічної, праксеологічної спрямованості наукових 
досліджень. З цим пов’язаний специфічний понятійний апарат, місце 
прикладного знання в ланцюгу соціокультурного втілення науки. 

Наука розвинутих країн світу перебуває у стані кардинальних 
трансформацій. З одного боку, невпинно зростає значення прикладних 
досліджень, з іншого – в умовах переходу до знаннєвого суспільства 
відбувається переструктуризація всієї системи науки: технічні та інже-
нерні науки поступаються місцем інформаційним, медико-біологічним 
та соціогуманітарним дисциплінам.

На пострадянському просторі наука, як і раніше, має структуру, 
що є характерною для індустріального суспільства, – з абсолютною 
перевагою технічних наук, з нерозвинутими сегментами медико-біо-
логічних та соціогуманітарних наук, зі слабким інформаційним сег-
ментом. Кардинальні зміни у структурі науки знаннєвого суспільства 
формують нові виклики до технічних та інженерних наук, потребують 
коригування їхнього статусу, в тому числі в НАН України.
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Розділ 3.

СОЦІАЛЬНІЙ ПРОСТІР МЕГАТЕХНОЛОГІЙ 
ЗНАННЄВОГО СУСПІЛЬСТВА
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3.1. Уточнення змісту поняття “технологія”

Поняття технології зайняло центральне місце при визначенні суті 
сучасної цивілізації. Багатоаспектність поняття викликає безліч 

його трактувань. Наведемо деякі з пропонованих його визначень.
Технологія – сукупність прийомів і способів отримання, обробки 

або переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів або виробів, 
здійснюваних в різних галузях промисловості, у будівництві і т.д.; 
наукова дисципліна, що розробляє і вдосконалює такі прийоми і спо-
соби [449]. 

Технологією (або технологічними процесами) називають самі 
операції добування, обробки, переробки, транспортування, складу-
вання, зберігання, які є основною складовою частиною виробничого 
процесу [94]. 

Технологією прийнято називати опис виробничих процесів, інс-
трукції по їх виконанню, технологічні правила, вимоги, карти, графіки 
та ін. [256, c. 387].

Технологія – послідовність матеріальних процесів та операцій, 
реалізація яких приводить до появи продукту (споживчої вартості) з 
необхідними для подальшого використання людиною властивостями 
[268].

Багатозначність поняття “технологія” обумовлена тим, що техно-
логія сьогодні постає як відкрита складна система. 

Найбільш раціональний підхід до визначення технології запро-
понований O.О.Жуковою [184, 185], яка розглядає технологію як 
інформаційний процес, оскільки в ній здійснюється вся сукупність 
механізмів інформаційних процесів – генерація, рецепція, кодування, 
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передача, зберігання, побудова оператора для цілеспрямованих дій, 
тиражування. 

Процес формування технології в матеріальному виробництві мож-
на продемонструвати на прикладі індустріального суспільства.

Технологія виникає як якась ідея. Спочатку це відбувається ви-
падковим чином емпіричним шляхом у процесі поліпшення наявних 
технологій. Винаходи роблять, як правило, самі працівники та інжене-
ри. У розвинутому індустріальному суспільстві ідея технології сприй-
мається з наукового знання. В цьому випадку відбувається сприйняття 
ідеї нової технології інженерним співтовариством і відбір оптимально-
го варіанту. Потім здійснюється процес кодування інформації – май-
бутній технологічний процес описується у спеціалізованих термінах, 
створюється технологічна документація. Технологічне знання постає 
у вигляді розпоряджень до діяльності. Потім здійснюються процеси 
передачі та зчитування інформації іншою рецепторною системою.

На другому етапі формулюється технологічне завдання, здій-
снюється передача технологічної документації, наприклад, в конструк-
торські бюро і далі технологам. На цьому етапі технологічне знання 
безпосередньо реалізується в конкретний технологічний процес, від-
бувається “налагодження” цього процесу.

Завершальна стадія формування технології відображає процес 
реплікації (тиражування) продуктів технологічного процесу. Продукти 
технології сприймаються у масовій свідомості. Фактично тут іде мова 
про соціокультурний ефект від дії технології, про вплив продуктів 
технології на соціум, культуру і людину.

Отже, технологія – це інформаційний процес, який складається з 
трьох стадій процесу формування: технологічного знання, технологіч-
ного процесу і процесу реплікації продуктів технології.

Саме в індустріальному суспільстві починається масове цілес-
прямоване створення нових і оновлення наявних технологій на основі 
машинного виробництва, які все більше починають базуватися на 
застосуванні наукового знання, а різноманітне технологічне знання 
поступово, паралельно з народженням крупної промисловості, пере-
творюється у спеціалізовані науки, які, в свою чергу, набувають назви 
“технологія”, наприклад технологія машинобудування, технологія 
приладобудування, технологія зварювальних робіт і ще багато іншого. 
Розробка технологій, яка починає здійснюватися цілеспрямовано і на 
науковій основі, дозволяла знаходити найбільш раціональні шляхи 
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побудови й організації виробничого процесу. Наукова діяльність по 
розробці технологій матеріального виробництва поступово інститу-
ціалізується, професіоналізується та спеціалізується. Процес форму-
вання відповідних наукових галузей, що носять назву “технологія”, 
призвів до змін в структурі освіти, відбившись як на формуванні нових 
напрямків і спеціальностей підготовки, так і на формах, методах і 
структурі навчання.

Важливо також, що саме в індустріальному суспільстві техноло-
гічне знання втратило свій містичний, сакральний сенс і стало фор-
мально загальнодоступним. Обмеження в отриманні технологічних 
знань почали обумовлюватися лише освітнім рівнем людини або 
комерційною таємницею.

Основа будь-якої технології – це технологічний процес, в якому 
і реалізується технологічне знання, тому не випадково поняття “тех-
нологія” часто фактично ототожнюється з поняттям “технологічний 
процес”. Технологія пов’язана не з будь-яким процесом, а саме зі 
штучним процесом випуску необхідного продукту, в результаті якого 
відбувається перетворення початкового об’єкту (сировини) в продукт, 
що має споживчу цінність, тобто призначений для задоволення якоїсь 
потреби. Який-небудь процес можна вважати технологічним лише 
в тому випадку, якщо відомі закономірності його протікання, засоби 
контролю початкового об’єкту (сировини) у будь-який момент часу 
і є можливості повністю керувати процесом на будь-якому його про-
міжному етапі [187].

Технологічний процес припускає, що його результатом повинен 
стати новий або змінений об’єкт (продукт) із заздалегідь заданими і 
точно визначеними властивостями. Ретельно спроектований і спла-
нований на науковій основі технологічний процес із заданою часткою 
ймовірності може бути неодноразово відтворений в будь-якому місці 
і будь-яким суб’єктом праці, якщо вони якомога точніше відповідають 
вимогам, описаним в технологічній документації. Іншими словами, 
при дотриманні певних умов гарантується повторюваність техноло-
гічного процесу і отримуваного результату.

Отже, налагоджена технологія виступає як якась програма (алго-
ритм, сценарій), що задає певну послідовність дій при дотриманні за-
даних умов і порядок функціонування всіх особових, методологічних 
та інструментальних засобів, використовуваних для досягнення мети. 
Але завдяки розумінню процесуального характеру технології можна 
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вести мову як про технології, які вже впроваджені у виробництво, 
так і про технології, які знаходяться на різних етапах своєї розробки і 
впровадження.

Наступний важливий аспект, на який слід звернути увагу, – це 
розширення сфери застосування поняття “технологія”.

Зовсім недавно були вельми поширені визначення поняття 
“технологія”, які пов’язувалися лише з матеріальним виробництвом. 
Подібні визначення поняття “технологія” з’явилися й отримали роз-
повсюдження в індустріальному суспільстві, яке було орієнтоване 
на розвиток матеріального виробництва, і пріоритет у виробництві 
віддавався вторинному сектору. Відповідно, основним продуктом у 
виробництві були матеріальні предмети або речовини. Подібні визна-
чення поняття “технологія” досить добре “працювали” в матеріально-
му виробництві індустріального суспільства і спочатку застосуванням 
до цієї сфери і обмежувались. Але з розвитком індустріального сус-
пільства поступово відбувалося розширення сфери вживання поняття 
“технологія”, особливо цей процес посилився з початком формування 
постіндустріального суспільства. Дане поняття почало вживатися не 
лише стосовно матеріального виробництва, але й сфери послуг, у якій 
кінцевим продуктом технології стає послуга.

Поступово сфера вживання і зміст поняття “технологія” розшири-
лися настільки, що воно втратило свою специфічність. Наприклад, тех-
нологією почали називати як виробничі і господарські, так і політичні 
та соціальні інститути, поширені в тому або іншому суспільстві [206, 
c. 165]. Незрозуміло, навіщо взагалі треба в даному випадку говорити 
про технологію?

Сьогодні склалася така ситуація, коли, як відзначив Б.І. Кудрін, 
слово “технологія” стало модним і застосовується в глобальному сенсі 
для “назви” всього технічного, всього штучного і “розумно” зроблено-
го [256]. Наприклад, широко почало уживатися поняття “технологія” в 
трактуванні С. Лема, який під технологією розумів обумовлені станом 
знань і суспільною ефективністю способи досягнення цілей, постав-
лених суспільством, у тому числі і таких, які ніхто, приступаючи до 
справи, не мав на увазі [270, c. 23].

В результаті розширювального вживання поняття “технологія” 
з’явилися такі поняття, як “соціальні технології”, “гуманітарні техно-
логії”, “освітні і педагогічні технології”, “комунікативні технології”, 
“бізнес-технології”, “передвиборчі технології”, “технології мислення” 
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і багато інших. Причому часто поняттям “технологія” просто підміня-
ються такі поняття, як “метод”, “методика”, “майстерність”, “уміння”, 
“мистецтво” та ін.

Розширенню сфери вживання поняття “технологія”, на наш по-
гляд, сприяли ряд причин: складання завдяки розвитку техніки і техно-
логій реальних можливостей технологізації діяльності не лише у сфері 
матеріального виробництва, але й у сфері послуг, сфері духовного 
виробництва, індивідуальній діяльності і т.д.; формування розуміння 
того, що не тільки виробництвом, але й соціумом можна управляти 
на основі наукових знань, використовуючи спеціально розроблені 
стандартні методи, процедури, алгоритми, а звідси і пильна увага 
до фундаментальних та прикладних соціогуманітарних досліджень; 
розповсюдження системного підходу до аналізу суспільних явищ і 
людської діяльності; формування нової міфології, заснованої на вірі у 
можливості вирішення наявних соціальних і екологічних проблем за 
допомогою науки, техніки і технологій.

Останнє пов’язане з тим, що, починаючи з Нового часу, в культурі 
техногенної цивілізації, до якої відноситься і культура постіндуст-
ріального суспільства, домінували ідеали сили, могутності і влади, 
панування людини над об’єктами, обставинами, соціальним та при-
родним середовищем. Людина розуміється тут як творець власної долі. 
Їй необхідні лише знання, здобуті наукою і перетворені в технології, 
щоб упоратись із більшістю проблем, які з’являються.

В.М.Розін вказує на те, що технологія сьогодні постає як складна 
реальність, яка у функціональному відношенні забезпечує ті або інші 
цивілізаційні завоювання (тобто є механізмом новацій і розвитку), а, 
по суті, є сферою цілеспрямованих зусиль (політики, управління, мо-
дернізації, інтелектуального і ресурсного забезпечення і так далі), що 
істотно детермінуються рядом соціокультурних чинників [423].

Широко розповсюдився погляд, згідно якого технологія ро-
зуміється в широкому сенсі як сфера цілеспрямованої діяльності 
людини, організованій на новітніх досягненнях сукупності технічних 
і соціальних наук. Тому правомірним є застосування поняття “техно-
логія” не тільки до сфери виробництва конкретних видів матеріальної 
продукції, але й до різних сфер соціального життя і суспільства в ці-
лому. Тоді можна говорити і про технології державного управління, 
освіти, управління окремими сторонами суспільного життя або всього 
суспільства в цілому, тобто про соціально-технологічні стосунки і від-
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повідні ним види діяльності. При цьому найважливішою властивістю 
технології, за словами O.О.Жукової, є те, що суть будь-якої технології, 
у тому числі й соціальної, полягає в можливості повністю управляти 
технологічним процесом на будь-якому його проміжному етапі. Якщо 
процес виходить з-під контролю, то він перестає бути технологічним 
[187].

Технології не існують ізольовано від суспільства, культури й при-
роди. Вони роблять величезний вплив на “першу” і “другу” природу. 
Тому в центрі уваги виявляються соціокультурні і екологічні наслід-
ки від впровадження нових технологій (тобто мова йде про процеси 
реплікації). На це вказує і А.І.Ракитов, який показує багатоаспектність 
феномену технології [411], але розглядає його тільки в статиці, тоді 
як феномен слід вивчати в динаміці, враховуючи його процесуальну 
природу [411].

Необхідно розрізняти технологію створення (виготовлення, ви-
робництва) якого-небудь продукту і технологію з використанням цього 
продукту як технічного засобу. У обох випадках мова йде про техноло-
гічні процеси, але про різні. Комп’ютер стає частиною технології, якщо 
він залучається до конкретного, певним чином організованого проце-
су задоволення суспільних або індивідуальних потреб. Наприклад, 
комп’ютер як частина технології попередньої друкарської підготовки 
видавничої продукції. Дана технологія включає сам комп’ютер як засіб 
набору, обробки і передачі інформації; дизайнера, складача, технічно-
го редактора та інших людей; принтер як друкуючий пристрій; правила 
верстки тексту; друкарські вимоги до оформлення оригінал-макету 
і ще багато іншого. Комп’ютер також може виступати як технічний 
засіб у різних технологіях. Наприклад, комп’ютер може виступати 
як потенційний засіб для обчислень, як мультимедійний засіб (для 
перегляду фільмів або прослуховування музики), як засіб комунікації 
і в якості ще ряду технічних засобів. Але він виступає як технологія 
на етапі процесу реплікації технології створення комп’ютера. Тому 
можна говорити про автомобіль або комп’ютер як технології тільки з 
урахуванням процесуальної природи технології.

Технологія передбачає попереднє конструювання технологічного 
процесу з точним обліком чітко заданих вимог і оціночних критеріїв, 
що йдуть, наприклад, від соціального замовлення або від запитів 
конкретного замовника. Технологія пов’язана, перш за все, з масовим 
індустріальним виробництвом, в її основі лежать, як правило, наукові 
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знання, вона має бути описана стандартною мовою і може бути роз-
тиражована. Технологія, за її визначенням, націлена на виробництво 
не просто масового, але й стандартизованого продукту. Історично 
технологія виникає тоді, коли в результаті неодноразових дій з досяг-
нення поставленої мети, заснованих на повторенні певних прийомів 
і техніки, виявляються більш оптимальні та ефективні способи вико-
нання конкретної діяльності, які надалі певним чином описуються, і 
опис транслюється. У будь-якій технології опредмечена колективна 
діяльність і сукупний досвід багатьох поколінь.

З поняттям “технологія” пов’язують ще низку суміжних понять. 
У останні десятиліття XX ст. з’явилися такі терміни, як “закриваючі 
технології”, “відкриваючі технології”, “критичні технології”, “рубіжні 
технології”, “підривна інновація”, “технології загального призначен-
ня” і ще багато іншого. 

Технологічні революції характеризуються значним збільшенням 
кількості так званих закриваючих технологій, які настільки радикаль-
но змінюють і вдосконалюють виробничий процес, що тим самим 
руйнують сформовані в суспільстві економічні і соціальні взаємини. 
Ці технології здатні викликати справжні соціальні потрясіння. Нап-
риклад, широко відомий факт, коли через впровадження в XIX ст. на 
англійській мануфактурі парових машин в Індії, яка була на той час 
англійською колонією, втратили роботу й загинули з голоду декілька 
мільйонів ткачів-кустарів та їх сімей. Поява закриваючих технологій 
за дуже короткий термін робить неконкурентоздатними не лише 
окремі професії, підприємства, але й цілі підгалузі промисловості. 
Саме тому впровадження технологій, що мають закриваючий харак-
тер, часто зустрічає запеклий опір, що особливо яскраво виявлялося 
в традиційних суспільствах. Сьогодні транснаціональні корпорації, 
щоб перешкодити впровадженню закриваючих технологій, під 
виглядом захисту інтелектуальної власності часто скуповують кон-
куруючі технології, що дозволяє блокувати їх на тривалий час або 
назавжди [151]. 

Закриваючі технології змінюють загальноприйняті уявлення лю-
дей про способи задоволення об’єктивно обумовлених потреб. Так, 
поява й розвиток залізничного транспорту змінили уявлення про швид-
кість переміщення і відстань. Це призвело до “закриття” галузі дальніх 
гужових перевезень і всіх сфер діяльності, з нею пов’язаних. Освоєння 
виробництва транзисторів “закрило” індустрію електронних ламп. По-
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ява електронних мікрокалькуляторів “закрила” виробництво ручних 
рахівниць, логарифмічних лінійок і механічних арифмометрів.

Термін “критичні технології” зустрічається в декількох значен-
нях. У першому значенні він практично виступає як синонім терміну 
“закриваючі технології”. Критичні – це ліквідаційні технології, які 
дезавуюють, і фактом своєї появи “закривають” цілі лінії або роблять 
безглуздим подальший розвиток цього напряму. Наприклад, розви-
ток ракетної техніки і міжконтинентальних ракет “закрив” напрям 
стратегічних бомбардувальників, “закрив” у тому сенсі, що зробив їх 
звичною, а не стратегічною зброєю. Фактично програма їх розвитку 
була згорнута. Базова метафора, що лежить в основі терміну критичні 
технології – це “заперечення”, тобто це, насамперед, заперечливі або 
закриваючі технології.

Інше значення терміну “критичні технології” використовується 
нині у політико-управлінській практиці, де він служить для позначення 
технологій, що вимагають особливої уваги. З другої половини XX ст. 
критичними почали називати найважливіші з погляду державних по-
треб та інтересів суспільства технології. Поняття “критичні технології” 
з’явилося у США. Був визначений перелік технологічних напрямів і 
розробок, які насамперед підтримувалися урядом США на користь 
економічної та військової першості. Їх відбір здійснювався на основі 
надзвичайно ретельної, складної і багатоступінчатої процедури, що 
включала експертизу фінансистів і професійних учених, лідерів біз-
несу, аналітиків Пентагону, політичних діячів. Ці технології ретельно 
вивчалися численними фахівцями у сфері наукознавства, науко- й 
технометрії [411]. Уряд Росії в 1996 р. вперше затвердив список кри-
тичних технологій. Критичні технології носять міжгалузевий характер, 
створюють істотні передумови для розвитку багатьох технологічних 
областей або напрямів досліджень і розробок та створюють у сукуп-
ності головний внесок до вирішення ключових проблем реалізації 
пріоритетних напрямів розвитку науки і технології.

Термін “рубіжні технології” розроблявся як своєрідне логічне 
дзеркальне відображення “критичних технологій”, тобто технологій, 
що створюють фундамент для нового покоління діяльності. Виходять 
дві принципово різні схеми: критична технологія – поява нової лінії 
“замикає” собою більш давню технологічну лінію або лінії; рубіжна 
технологія – деякий технологічний процес, що створює платформу для 



146

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

розгортання цілого комплексу нового вигляду діяльності. Тому рубіж-
ні технології і відкриваючі технології – це фактично синоніми [25].

Термін “підривна інновація” (disruptive innovation) служить для 
позначення розробки і розкручування know-how, яке кардинально 
змінює ситуацію на глобальних ринках. Даний термін також позначає 
ситуацію, коли нова технологія не стільки відкриває, скільки закриває 
цілі галузі, знищуючи конкурентів нестандартним поглядом на ви-
робництво товару або послуги, тобто фактично – це синонім терміну 
“закриваюча технологія”. На противагу терміну “підривна інновація” 
використовується термін “підтримувальна інновація”. Мова йде про 
технології, які вже налагоджені, і йде процес їх поліпшення (напри-
клад, дизайну ліків у хімічній фармакології). 

Під технологіями загального призначення розуміють нововве-
дення такого роду, які зазвичай починають свій розвиток як дуже 
грубі технології з обмеженими варіантами використання, але згодом 
швидко розповсюджуються на інші сфери життя. Це призводить до 
початку “процесу креативної деструкції”, тобто процесу, в якому нова 
технологія або продукт надають нові можливості і кращі рішення, 
результатом чого є повна заміна попередньої технології або продукту. 
Так, електрика замінила пару, а електронна пошта з часом витіснить 
телеграф. При найближчому розгляді видно, що в даному випадку 
мова йде про закриваючі технології.

3.2. Інформаційні технології в науці:
методологічний вплив і проблеми

Методологічні засади інформатики та інформатизації докладно 
розглядаються в багатьох працях, в тому числі й у публікаціях 

автора [373-377 та ін.]. Тому є сенс в цій роботі окреслити лише головні 
поняття, такі як “інформація”, “інформаційні технології”, “інформати-
зація”, до яких доведеться звертатися при розкритті теми.

Інформація (від лат. information- повідомлення) – це вибір одного 
(або кількох) сигналів, параметрів, варіантів, альтернатив з багатьох 
можливих. З теоретичної точки зору це – деяке ідеальне повідомлення, 
що зменшує або повністю виключає невизначеність у виборі однієї з 
кількох можливих альтернатив. Інформація може існувати лише у ви-
гляді закодованих повідомлень (наприклад, на мові генетичного коду 
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або на мові електричних (нервових) імпульсів і т. і., які обов’язково 
повинні бути зафіксовані на матеріальних носіях. Біологічна інфор-
мація виникає як результат світового еволюційного процесу з появою 
найпростіших організмів. В ході подальшої еволюції організмів від-
бувалося самозародження когнітивної інформації, яка створюється 
і перероблюється когнітивною системою живих істот. Виникнення 
когнітивних систем давало адаптивні переваги і виявилося резуль-
татом природного відбору. Когнітивні системи здатні інформаційно 
контролювати навколишнє середовище і власні когнітивні стани за 
допомогою систем когнітивної інформації, що створюються ними. У 
60-80-ті роки ХХ ст. моделі переробки когнітивної інформації були 
покладені в основу архітектури цифрових комп’ютерів і широко ви-
користовуються в когнітивних науках [316].

Сучасна кібернетика вважає інформацію об’єктивною якістю 
матеріальних об’єктів і явищ породжувати багатоманітність станів, які 
за допомогою фундаментальних взаємодій матерії передаються від од-
ного об’єкта (процесу) до іншого, і відбиваються в його структурі [448, 
556]. Поняття інформації припускає наявність двох об’єктів – джерела 
і споживача інформації. Для того, щоб інформація була передана від 
джерела до споживача, стани джерела повинні бути якось відображені 
в зовнішньому середовищі, яке впливає на прийомні органи спожива-
ча. Відображення станів джерела на зовнішнє середовище називають 
кодуванням. Матеріальна система в кібернетиці розглядається як мно-
жина об’єктів, які самі по собі можуть знаходитися в різних станах, але 
стан кожного з них визначається станами інших об’єктів системи. В 
природі множина станів системи являє собою інформацію, самі стани 
– це первинний код, або код джерела. Таким чином, кожна матеріальна 
система є джерелом інформації.

Інформаційні технології (ІТ, від англ. information technology) – це 
широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до тех-
нологій управління та обробки даних, а також створення даних, у тому 
числі із застосуванням обчислювальної техніки. В останній час під 
інформаційними технологіями частіше всього розуміють комп’ютерні 
технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп’ютерів і 
програмного забезпечення для збереження, перетворення, захисту, 
обробки, передачі й отримання інформації.

Згідно з визначенням, яке прийнято ЮНЕСКО, ІТ – це комплекс 
взаємозв’язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, 
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що вивчають методи ефективної організації праці людей, які зайняті 
обробкою та збереженням інформації: обчислювальна техніка і методи 
організації та взаємодії з людьми й виробничим обладнанням, їх прак-
тичні застосування, а також соціальні, економічні та культурні про-
блеми, що з ними пов’язані. Основні риси сучасних ІТ: комп’ютерна 
обробка інформації згідно заданих алгоритмів, збереження великих 
обсягів інформації на машинних носіях, передача інформації на значні 
відстані протягом обмеженого часу. В широкому розумінні ІТ охоп-
люють всі сфери передачі, збереження та сприйняття інформації, а 
не лише комп’ютерні технології, але поява комп’ютерів вивела ІТ на 
принципово новий рівень.

Інформатизація (англ. – informatization) – політика і процеси, 
спрямовані на побудову і розвиток телекомунікаційної інфраструк-
тури, що об’єднує територіально розподілені інформаційні ресурси. 
Процес інформатизації є наслідком розвитку інформаційних техно-
логій і трансформації технологічного, продукт-орієнтованого засобу 
виробництва в постіндустріальний. В основі інформатизації знаходять-
ся кібернетичні методи й засоби управління, а також інструментарій 
інформаційних та комунікаційних технологій. Інформатизація – це не 
стільки технологічний, скільки соціальний і культурологічний процес, 
що пов’язаний зі значними змінами у способі життя населення. Такі 
процеси потребують серйозних зусиль не лише влади, але й всього 
співтовариства інформаційно-комунікаційних технологій в багатьох 
напрямках, включаючи ліквідацію комп’ютерної неграмотності, фор-
мування культури використання нових інформаційних технологій і 
т. і. Мета інформатизації – трансформація рушійних сил суспільства, 
яке повинно переорієнтуватися на виробництво послуг, формування 
виробництва інформаційного, а не матеріального продукту. В ході 
інформатизації вирішуються завдання зміни підходів до виробниц-
тва, модернізується сам устрій життя, система цінностей. Особливої 
цінності набуває вільний час, відтворюються та споживаються інте-
лект і знання, що призводить до зростання частки розумової праці. 
Від громадян інформаційного суспільства вимагаються здібності до 
творчості, зростає попит на знання. Змінюється матеріальна й техно-
логічна база суспільства, ключового значення набувають керуючі та 
аналітичні інформаційні системи, що створені на базі комп’ютерної 
техніки та комп’ютерних мереж, інформаційної технології, телеко-
мунікаційного зв’язку.
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Інформаційні технології та інформатизація розглядаються як 
взаємно пов’язані процеси трансформації суспільства і науки в останні 
десятиліття. Інформатизація в сучасному суспільстві має тотальний 
характер і розповсюдження. Щоб якось локалізувати тему, розглянемо 
вплив інформаційних технологій на систему науки.

Інформатика зародилася в лоні науки, тут були її перші прояви, і 
сама вона є галуззю наукового знання. Наука випробувала на собі най-
більш сильний первинний вплив інформатики. Інформатизація науки 
була викликана як необхідністю ефективного виконання наукою тих 
завдань, які ставило перед нею життя, так і внутрішніми потребами 
самої науки. 

У другій половині ХХ ст. наука в результаті свого невпинного 
зростання опинилася в такому стані, який потребував переходу до 
нової її якості. Необхідність інформатизації науки обумовлюється, 
зокрема, тим, що у самій тканині сучасної науки відбуваються великі 
зміни, які становлять передумови для якнайглибшої наукової револю-
ції. Відбуваються складні процеси інтеграції та диференціації наук, 
виникають нові галузі наукового знання. Наука береться за досліджен-
ня все більш складних явищ і процесів живої матерії з підвищенням 
точності отримуваної інформації про них. 

Серед основних причин необхідності інформатизації науки мо-
жуть бути названі такі.

• Експоненціальний приріст обсягу наукових знань: за ос-
танні 70 років наука виробила 90% всіх знань людства. 
Якщо до 1500 року в Європі за найбільш оптимістичними 
підрахунками видавалося близько 1000 книг на рік, то до 
1950 року Європа стала випускати 1 200 000 книг у рік, а до 
середини 60-х років світове виробництво книг досягло рівня 
1000 книг на день, а кількість наукових журналів і статей 
в розвинених країнах збільшується удвічі кожні п'ятдесят 
років.

• Майже 90% відсотків учених, що існують за всю історію 
людства, живуть в даний час, і наукові відкриття здійсню-
ються щодня. 

• Швидке оновлення наукових знань та їх швидке моральне 
зношення. Так, у математиці, фізиці та хімії період на-
півстаріння інформації дорівнює відповідно 10,5; 4,6 і 8,1 
рокам. В цілому оновлення знань відбувається кожні 5 років 
на 50%. 
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• Обробити масив отримуваних знань колишніми технічними 
засобами стало вже неможливим. 

• Стала зростати питома вага незатребуваної інформації та 
дублювання в отриманні нових знань. 

• Введення, як в сам процес наукового дослідження, так 
і в зберігання, переробку та передачу його результатів, 
інформаційної техніки. Комп’ютеризація науки стала 
інструментом вирішення протиріччя між отримуваним 
обсягом наукового знання і можливістю його ефективного 
використання. Саме інформаційна техніка є головним чин-
ником прискорення придбання і практичного використання 
отриманих наукою знань [339].

Інформатика як теорія, нове бачення об’єктивної реальності, су-
купність технічних засобів здійснюють зростаючий вплив на наукове 
пізнання, організацію наукових досліджень та впровадження їх ре-
зультатів у практику. Змінюються успадкований від античності старий 
раціональний спосіб наукового мислення, докази, побудовані на абс-
трактних поняттях і дедуктивних міркуваннях. Виникають можливість 
безпосередньої перевірки складних теорій і представлення результатів 
цієї перевірки в чисельному вигляді, розширюються сфери кількісного 
підходу до дослідження в різних науках. У існуючих наукових теоріях 
виявляються певні вади, неточності, логічні суперечності, що ведуть 
до обмеження їх застосування. Змінився сам предмет науки, тому що 
стають доступнішими засоби вирішення проблем нового рівня склад-
ності. Наука отримала можливість з величезною швидкістю оперувати 
великим масивом інформації. Відбувається інтернаціоналізація науко-
вої діяльності через різні світові інформаційні системи типу Інтернет, 
персональні комп’ютери долають ізоляціонізм наукової діяльності, в 
науку впроваджуються методи формалізації знань для строго логічної 
їх обробки [145, 225, 226, 424, 251, 413 та ін.]. 

Інформатика розширює сферу чуттєвого сприйняття дослід-
жуваних об’єктів, зображаючи їх на екрані дисплея у вигляді схем, 
графіків, таблиць, наочного образу, що, безумовно, створює певний 
оптимальний для сприйняття психологічний клімат. Ці образи інфор-
матика пов’язує з абстрактними уявленнями, що є своєрідною формою 
переходу від абстрактного до конкретного.

Звільняючи дослідника від рутинної діяльності, комп’ютери ство-
рюють додатковий простір для наукової творчості, умови для зрос-
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тання творчої свободи мислення. Цьому сприяє й те, що комп’ютери 
надають ученому величезний масив інформації (не можна забувати, 
що кількість інформації нині щорічно подвоюється) і є засобом сис-
темного дослідження й наукового моделювання. За допомогою ін-
формаційної технології наукові знання формалізуються і, разом з тим, 
використовуються наочні форми представлення даних (схеми, графі-
ки). Одночасно інформаційна техніка полегшує пошук вже один раз 
отриманої інформації і створює умови для логічної оцінки отриманих 
результатів задля постановки нових наукових проблем. Більше того, на 
основі теорії подібності комп’ютери можуть передбачати результати 
дослідження і навіть визначати шляхи й засоби досягнення результату, 
тобто скласти ідеальний план дослідження. На всіх етапах наукової 
діяльності від постановки завдань дослідження, вибору його об’єктів, 
методів дослідження, його ходу до перевірки отриманих результатів 
інформаційна техніка є могутньою підмогою, без якої нині неможливі 
глибокі наукові дослідження.

Комп’ютери вирішують не лише алгоритмічні обчислювальні 
завдання, але й реалізують логічні алгоритми, коло яких є дуже ши-
роким. Більше того, можливі неалгоритмічні способи розв’язання 
задач шляхом застосування методів, що скорочують безліч можливих 
варіантів рішення по якихось критеріях. Людина приймає низку рі-
шень на основі проміжних результатів. Виникає завдання забезпечити 
комп’ютери методами самостійного ухвалення рішень, здібністю до 
самонавчання та операцій з нечіткими цілями й ідеями. Це завдання 
вирішується в процесі створення штучного інтелекту [339, 340, 317]. 

Інформаційна техніка дала науці якісно нові можливості для 
широкого обміну думками між вченими і окремими масивами знань. 
Наука –колективна діяльність, вона неможлива без безперервного 
обміну інформацією між ученими. В одному випадку це обмін в часі 
– між попередниками та їх послідовниками, через що існує спадкоєм-
ність в розвитку наукових знань і діє закон кумуляції (накопичення) 
знань. В іншому – відбувається обмін інформацією в просторі – між 
ученими одного покоління. Сучасні інформаційні засоби забезпечують 
якісно новий рівень спілкування учених один з одним, надають нові 
можливості для цього спілкування.

Інформаційна технологія принципово змінила форми комуніка-
ції учених [317]. Поява безпаперової технології, електронної книги 
замінила особисте спілкування між людьми електронною пам’яттю. 
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Ця заміна сприяє широкому обміну думками і опосередкованому спіл-
куванню учених (навіть у глобальному масштабі), функціонуванню 
неформальних груп, тобто співтовариств колег, що мають одні й ті ж 
самі наукові інтереси, працюють над вирішенням одних і тих же про-
блем. Мобільність і мінливість змісту та оформлення комп’ютерної 
сторінки стимулює користувача до діалогу з нею. Формується перехід 
від жорстко фіксованого тексту, характерного для письмової культури, 
до швидкої трансформації тексту на екрані комп’ютера. Принципово 
нові перспективи і проблеми у науковій комунікації виниклі з розвит-
ком Інтернет-мереж і нових технологій прогнозування розвитку науки 
та технологій [145, 225, 340, 413].

Інформатизація науки реформує пізнавальний процес у науці. На 
різних етапах наукового пізнання відбувається виключення компо-
ненти людського мислення, дослідження протікає немов би в автома-
тичному режимі. Більш того, стало можливим проведення наукового 
дослідження без безпосередньої участі людини. Змінилися харак-
теристики знання і мислення. Відбулася радикальна трансформація 
експериментальної бази наукових досліджень. Інформатизація науки 
допомагає зберігати час, необхідний для збору необхідної інформації: 
без інформатизації він займає до половини, а іноді і більше робочого 
часу дослідника. Звільнення ученого від малотворчої праці по збору 
інформації різко підвищує творчу продуктивність, евристичність по-
шуку, поетапну і загальну продуктивність праці [456].

На етапі емпіричного дослідження інформатика сприяє перетво-
ренню наукового експерименту з діяльності кустарно-ремісничого 
типу в особливий різновид сучасного наукового аналізу, орієнтований 
на автоматизоване отримання і обробку величезних масивів інформа-
ції. На етапі теоретичного дослідження інформаційна техніка висту-
пає як засіб перевірки різних наукових гіпотез, сприяє обробці суми 
неврегульованих даних в науково-теоретичні положення. 

Автоматичні інформаційно-пошукові системи забезпечують 
певні статистичні вимоги до результатів експерименту. Однією з 
таких вимог є ефективність оцінок – якомога точніша відповідність 
отриманій інформації об’єкту, що вивчається. Серед інших – вимога 
спроможності оцінок, яка полягає в тому, що при збільшенні числа 
спостережень оцінка параметра повинна прагнути до дійсного значен-
ня. Третьою є вимога незміщеності оцінок – відсутність систематичних 
помилок в процесі обчислення параметрів. Всі ці вимоги повинні бути 
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сумісні одна з одною, що є найважливішою умовою проведення і об-
робки результатів експерименту.

Експеримент завжди включає числову обробку результатів з ви-
користанням статистичних методів. Для інформатизації цієї обробки 
широко застосовуються комп’ютери з чималим числом спеціальних 
програм, що дозволяє скоротити час статистичної обробки отри-
маних даних і створює можливості багатоваріантних розрахунків. 
Комп’ютерні програми дозволяють обрати вид аналізу вхідних даних, 
представити їх у графічному зображенні, відобразити величини поми-
лок вимірювань на діаграмі.

Відомо, що в наукових дослідженнях застосовуються різні види 
експерименту – інформаційний і обчислювальний, речовинний та 
енергетичний, модельний і технологічний, однофакторний і багато-
факторний, соціометричний та інші. В процесі різних експериментів 
інформаційна техніка застосовується в різному ступені. Особливо 
широко інформатика застосовується в таких видах експерименту, як 
інформаційний, обчислювальний і модельний.

Інформаційний експеримент застосовується для дослідження 
дії різної інформації на об’єкт, що вивчається. Область застосування 
інформаційного експерименту – біологія, кібернетика, соціологія і 
деякі інші науки. 

Інформатизація науки призвела до появи нового методу дослід-
ження складних систем і процесів – обчислювального, або машинного, 
експерименту. Цей вид експерименту заснований на прикладній мате-
матиці і застосуванні інформаційних технічних засобів для створення 
моделей об’єктів, що вивчаються. Обчислювальний експеримент 
націлений на створення специфічної моделі явища, що вивчається, 
або процесів. Ці моделі формуються за допомогою математичних 
рівнянь, які відображають властивості об’єктів. Проте ці рівняння 
трансформуються в моделі, коли їх значенням додається фізичний 
сенс і характеристики цих рівнянь приходять у відповідність з власти-
востями об’єкту, що вивчається. Отже, обчислювальний експеримент 
базується на математичній моделі і на методах обчислювальної мате-
матики. Власне кажучи, термін “експеримент” має в цьому випадку 
умовний сенс, оскільки вчений тут не експериментує з матеріальними 
об’єктами і процесами, а вивчає ті, що описують їхні математичні мо-
делі. Проте способи його реалізації мають значну структурну схожість 
з методикою реального експерименту. Важливим є те, що в процесі 
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обчислювального експерименту можуть вноситися різні модифікації, 
програватися різні ситуації, перевірятися різні гіпотези.

Обчислювальний експеримент тісно пов’язаний з таким специфіч-
ним і широко поширеним методом наукового пізнання, як моделюван-
ня. Нагадаємо, що метод моделювання – це відтворення властивостей 
об’єкту пізнання на спеціально створеному його аналогу – моделі. 
Остання є умовною версією чи зразком пізнаваного предмету або 
процесу. Між оригіналом та його моделлю повинні бути подібність, 
схожість у якому-небудь сенсі. У сучасній науці модель – це така сис-
тема, що виникає в уяві або реалізується матеріально. Відображаючи 
або відтворюючи об’єкт, вона здатна заміщати його так, що її вивчення 
дає нам нову інформацію про цей об’єкт. Звичайно, модель за своїм 
змістом бідніша за об’єкт. Даючи спрощене уявлення про реальні яви-
ща, процеси і об’єкти, вона відображає якийсь аспект, сторону об’єкту. 
Так, кінематична модель верстата, відображаючи його кінематику, не 
дає інформації про його структуру або ступінь надійності того матеріа-
лу, з якого виготовлений верстат. Але переваги моделі полягають у 
тому, що вона дає можливість отримати певну інформацію про об’єкт 
за його відсутності. Модель є своєрідною формою кодування інфор-
мації. Застосування інформаційної техніки для вирішення складних 
наукових проблем вимагають відповідного їх переформулювання зі 
звичайної мови на математичну з метою створення математичних 
моделей. Відбувається математизація інформації і на перший план 
висуваються моделі, що мають імовірнісно-статистичний характер, 
описують складні системи, що самоорганізуються.

Існують різні види моделей. В одному випадку розрізняють ма-
теріальні (геометрично-, фізично- і структурноподібні) та ідеальні (об-
разні, знакові та змішані). В іншому – концептуальні та кібернетичні, 
квазіаналогові та електронні. Інформаційні технології особливо широ-
ко застосовуються при електронному моделюванні, коли мають спра-
ву з синтезом ланцюгів моделей різних об’єктів. Електронні моделі 
використовують при проектуванні та експлуатації великих технічних 
систем. Вони дозволяють досліджувати предмети і процеси на основі 
створення моделей з комбінованих операційних блоків і подальшого 
проведення синтезу моделей. На базі комбінації операційних блоків 
створюються аналогові машини, що пов’язані з комп’ютером.

Комп’ютер не моделює який-небудь конкретний процес або пред-
мет. На основі аналізу отриманих даних він обчислює певну функцію, 
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створюючи формальну модель – алгоритм обчислюваної функції. 
Разом з цим алгоритмом комп’ютер може розглядатись як модель, що 
забезпечує розв’язання певної задачі.

Поява інформаційної техніки мала настільки істотний вплив на 
наукові дослідження, що часто-густо говорять про якісно новий етап 
у розвитку науки. Так, комп’ютерна генетика займається розшифров-
кою структур ДНК за допомогою комп’ютерів. Комп’ютерний синтез 
успішно вирішує задачі синтезу необхідних хімічних елементів. Від-
крилися можливості широкого використання математичних методів 
для побудови математичних моделей хімічних реакцій, обробки ре-
зультатів експериментальних досліджень у реальному режимі часу, 
пошуку оптимальних умов проведення технологічних процесів. Екс-
пертні системи використовуються для обґрунтування вибору методів 
розрахунку рівноваги в системах “пар-рідина”, методів термодинаміч-
них розрахунків, аналізу зв’язків між структурою хімічних сполук та 
їх біологічною активністю. Комп’ютери все більше стають складовою 
частиною устаткування хімічних науково-дослідних лабораторій. 
Вони використовуються для проведення великого обсягу обчислень 
при квантово-хімічних розрахунках, обробці результатів рентгенос-
труктурного аналізу, опису складних хімічних реакцій, розрахунку 
концентрацій речовин, що входять до складу різних сумішей. Разом з 
тим, існують завдання, що не вимагають великого обсягу обчислень, 
такі як відображення експериментальних даних з їх подальшою оброб-
кою і побудовою діаграм [317, 339, 340]. 

Інформаційна техніка показала свою ефективність при роботі з 
системами, поведінка яких визначається законами механіки, фізики, 
хімії. Що стосується гуманітарних наук, то тут застосування цієї тех-
ніки має певні обмеження. 

У гуманітарних науках дослідник має справу зі складними сис-
темами з імовірнісним характером їх поведінки. Але чим складніша 
система, тим важче здійснити її точний опис, потрібний для формаліза-
ції знань про цю систему для подальшого його введення в комп’ютер. 
Опис таких систем вимагає складніших методів, таких як методи теорії 
ймовірностей, математичної статистики, теорії ухвалення рішень, 
теорії ігор, варіантів евристики. Знаннями таких методів гуманітарії 
часто не володіють. На допомогу гуманітаріям повинні прийти мате-
матики, програмісти та лінгвисти для розробки нових методів, що вра-
ховують невизначеності соціальних явищ. Зокрема, лінгвісти можуть 
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надати допомогу гуманітаріям в застосуванні лінгвістичного підходу 
замість скороченого використання звичайного кількісного методу. 
Комп’ютери все ширше застосовуються в економічній, історичній, 
лінгвістичній, соціологічній галузях знання. 

Інформатизація науки змінює як структуру, методи науки, так і її 
організацію. У зв’язку з тим, що інформаційна техніка утворює великі 
комплекси дорогих технічних засобів, які здатні одночасно вирішувати 
низку складних завдань, вони обслуговуються великими дослідниць-
кими колективами. У науці відбувається своєрідна “колективізація” 
досліджень. Наукові відкриття все частіше робляться не окремими 
особами, а науково-дослідними колективами. Ці колективи інколи є 
проблемними групами, що складаються з різних фахівців, націлених 
на вирішення конкретної наукової проблеми. У міру розв’язання по-
ставлених завдань склад проблемної лабораторії трансформується для 
вирішення нової проблеми.

У цих умовах змінюється і характер наукової діяльності. Разом з 
дисциплінарними дослідженнями на авансцену все більш виступають 
міждисциплінарні та проблемно-орієнтовані форми дослідницької 
діяльності, комплексні науково-дослідні програми, в яких беруть 
участь фахівці різних галузей наукового знання. Реалізація комп-
лексних програм породжує об’єднання в єдиній системі діяльності 
теоретичних і експериментальних досліджень, фундаментальних і 
прикладних галузей наукового знання, інтенсифікації зв’язків між 
різними науками. В результаті посилюються процеси взаємодії при-
нципів та уявлень картин реальності, що формуються в різних науках, 
стираються жорсткі розмежувальні грані між ними, відбувається 
інтеграція наук [289].

Процес інтеграції наукового знання, в якому активно беруть 
участь інформаційні технології, призводить не лише до появи но-
вої форми наукового знання – комплексного, але й до органічного 
об’єднання різних наук в нові наукові напрями і нові галузі наукового 
знання. 

Прикладом нового наукового напряму, який опосередковано 
пов’язаний з методологією інформатики, є синергетика, яка займається 
дослідженням загальних принципів самоорганізації в системах різної 
природи і складності. В певному сенсі синергетика є розширенням 
кібернетики, тому що в ній головна увага також приділяється пробле-
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мам управління. Однак, якщо кібернетика займається, перш за все, 
розробкою алгоритмів і методів, що дозволяють керувати системою з 
тим, щоб вона функціонувала заданим способом, то в синергетиці вив-
чаються механізми і напрямки самоорганізації систем, які мають місце 
при непередбачуваних змінах управлінських впливів [457, с. 9-10]. 
Синергетика – це міждисциплінарний напрям наукових досліджень, 
певна сукупність загальноприйнятих в науковому співтоваристві ідей 
і методів наукового дослідження, це наукова парадигма, що вводить 
принципово нове бачення світу і нове розуміння процесів розвитку 
[164, 165]. Виявляючи загальні закономірності самоорганізації ма-
теріальних процесів та явищ і загальні методи їх вивчення, синергетика 
виступає як принципово новий погляд на розвиток навколишнього сві-
ту, що є відмінним від ньютоніанського переконання. Для синергетики 
неврівноваженість є джерелом впорядкованості, процеси навколиш-
нього світу в принципі нелінійні, а лінійні процеси складають вельми 
обмежений клас. У синергетичному розумінні світ постає відкритим, 
складноорганізованим, таким, що еволюціонує за нелінійними закона-
ми. Синергетика займається розглядом в рамках міждисциплінарного 
підходу загальних принципів виникнення і розвитку структур, що са-
моорганізуються. Найважливішим положенням синергетики є те, що 
найрізноманітніші явища самоорганізації підкоряються одним і тим же 
універсальним принципам і законам. Дослідження унікальних систем, 
що характеризуються винятковістю і саморозвитком за нелінійними 
законами, побудова сценаріїв можливих ліній розвитку таких сис-
тем в точках біфуркації вимагають особливої стратегії емпіричних 
досліджень. Їх емпіричний аналіз здійснюється найчастіше методом 
обчислювального експерименту на комп’ютері. Це дозволяє виявити 
різноманітність можливих структур, які здатна породити система.

Підкреслюючи нелінійність синергетики, різні дослідники виді-
ляють три її напрями. Перший орієнтований на зміну деяких підстав, 
що склалися в сучасній науці і складають парадигму наукових до-
сліджень. Маючи перспективний характер, цей напрям, наприклад, 
намагається зрозуміти роботу нейронів головного мозку за допомо-
гою природно-медичних знань і комп’ютерних систем і на цій основі 
створити нейрокомп’ютер. Другий напрям синергетики досліджує 
роль випадковості в точках біфуркацій, можливості управління хаосом 
явищ і процесів. Цей напрям користується найбільшою популярністю. 
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Нарешті, третій напрям націлений на з’ясування можливостей вико-
ристання синергетики для вирішення таких глобальних проблем, як 
екологічних, міжнародної безпеки, зміни алгоритмів розвитку сучасної 
цивілізації.

Варто зазначити, що інформатика не лише бере участь у взаємодії 
наук, у виробленні загальнонаукової мови, але сама, виступаючи як 
самостійна галузь наукового знання у взаємодії з іншими науками, 
породжує нові галузі наукового знання – інформаційну психологію, 
мехатроніку, інформаційну економіку, соціальну інформатику та ін.

На стику філософії, інформатики, кібернетики, синергетики, со-
ціології та економіки формується така інтегральна галузь наукового 
знання, як інформаційна теорія суспільного розвитку, в рамках якої 
центральне місце займає інформаційна економіка. 

Інформатика не тільки породжує нові наукові напрями та нові на-
уки, але й здійснює величезний вплив на склад і структуру традиційних 
галузей наукового знання. Так, у математиці виникли такі її нові галузі 
як обчислювальна математика, лінійне програмування, такі нові науки, 
як біоматематика, а також науки, націлені на дослідження глибокого 
вакууму, космосу, складних явищ і процесів мега- та мікросвіту. 

Розглядаючи вплив інформатики на еволюцію сучасної науки, 
слід сказати, що інформатика сприяє формуванню ряду нових теоре-
тичних дисциплін, таких як математичне програмування, теорія ігор, 
графів, дослідження операцій, теорія автоматів та ін. На базі біотех-
нології та імунології виникла імунна біотехнологія. Синтез біології та 
електроніки породив біоелектроніку. 

Таким чином, інформатизація пронизує всі галузі наукового 
пізнання – від емпіричного до теоретичного рівня, активно бере участь 
в інтеграції різних галузей науки, у виникненні нових наук. 

У становленні інформаційного суспільства на передній план ви-
суваються знання про людину і суспільство. Необхідність зміни еко-
логічного імперативу, наростаюча складність проблем, що вимагають 
комплексного вирішення, поступове усвідомлення єдності людських 
доль і природи, розумне використання потенціалів суспільства і бага-
то інших чинників підвищують роль гуманітарного знання в процесі 
розвитку цивілізації.

У методології суспільствознавства на перше місце виходить 
пізнання закономірностей циклічного характеру суспільного розвитку, 
трансформації суспільства від одного циклу до іншого та передбачен-



159

Розділ 3.  СОЦІАЛЬНІЙ ПРОСТІР МЕГАТЕХНОЛОГІЙ  ЗНАННЄВОГО СУСПІЛЬСТВА

ня неминучих в циклічному розвитку криз, а також шляхів виходу з 
них. 

Інформатика зумовила бурхливий розвиток специфічної галузі 
філософського знання – філософії техніки [127], в якій посилюється 
прагнення поєднати знання про техніку, закони її розвитку з розумін-
ням соціальних функцій техніки, з наслідками її застосування. 

Вельми істотною є роль інформатики в процесі трансформації на-
укових знань у навчальні [155]. Складаючи різні навчальні програми, 
розробляючи алгоритми розв’язання контрольних задач, створюючи 
тексти з малюнками, графіками, діаграмами, таблицями, формулами і 
ефектними заголовками, розробляючи лабораторні завдання, удоско-
налюючи контроль засвоєння матеріалу, що вивчається, інформатика 
сприяє порівняно швидкому включенню новітніх наукових досягнень 
в навчальний процес, якщо не ліквідації, то принаймні пом’якшенню 
таких одвічних суперечностей, як суперечності між обсягом нако-
пиченого в науці знання, а також високим темпом його приросту й 
можливостями освіти увібрати ці знання і оперативно акумулювати 
наукові досягнення, суперечності між потребами сучасної науки в 
максимальному творчому потенціалі наукових кадрів і можливостями 
освіти та ін.

Інформатизація є важливою умовою здійснення переходу до но-
вого типу освітнього процесу. Прорив у комунікаційних технологіях 
дозволяє перейти до індивідуальних методів навчання на варіативній 
основі. Сучасні засоби інформатики та телекомунікації створюють 
можливість вибору учнями ступеню складності кожного з предметів, 
що вивчаються, а також здійснювати їх комплексування у відповід-
ності зі своїми життєвими інтересами, планами та професійними 
перспективами. Мова йде про сучасну віртуально-тренінгову техно-
логію навчання, яка дозволяє трансформувати існуючу класно-урочну 
систему (зберігаючи її переваги у вигляді продуктивності навчання і 
контролю за ходом навчального процесу) і перейти від групового до 
індивідуального, варіативного навчання [358].

Інформатизація пов’язана з народженням нового світу, з новими 
алгоритмами розвитку цивілізації, з новими індивідуальними, соціаль-
ними, науковими технологіями. “Інформаційний джин”, увірвавшись 
до сучасного суспільства, різко знизив час деактуалізації знань. Це 
стосується також і сфери освіти, а також її інформатизації. Моделю-
вання, імітація, комп’ютерні ігри і посібники, засоби представлення 
інформації вийшли на передній план.
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Наука як принципово інноваційна сфера вже неможлива без ма-
сового застосування інформаційних технологій, які зараз пронизують 
усю її систему знизу доверху, виконують зовсім не допоміжну роль, 
мають концептуальне і методологічне значення. На ці технології 
орієнтується уся система цінностей та ідеалів наукового досліджен-
ня, яка зараз знаходиться під впливом інформатизації в перманентній 
трансформації.

3.3. Нанотехнологія:  
 спектр світоглядно-методологічних наслідків

Нанотехнологія сьогодні розглядається як ключова висока тех-
нологія, що забезпечує спрямоване конструювання виробів із 

заданими властивостями шляхом маніпуляції атомами й молекулами. 
Розвиваючись як метод отримання фундаментальних знань, вона стає 
самостійною силою спрямованої дії на природу, суспільство і людину. 
Досягнення в нанотехнології неминуче ведуть до революції в меди-
цині, електроніці, штучному інтелекті, промисловості та інших сферах 
людської діяльності. Нанотехнологія викличе таку ж революцію в 
маніпулюванні матерією, яку здійснили комп’ютери у сфері інфор-
мації. Це означає, що нанотехнологія – це шлях до створення нової 
цивілізації з властивим їй набором цінностей і ідеалів. 

Розвиток нанотехнології торкається низки етичних, соціально і 
культурно значущих проблем, пов’язаних з можливістю створення 
штучного інтелекту, що самовідтворюється, побудованого на основі 
нанообчислень (квантові комп’ютери, ДНК-комп’ютер, наноелек-
тронні комп’ютери), кіборга. Всі ці проблеми мають безпосереднє 
відношення до прав і привілеїв майбутнього штучного інтелекту, 
людино-машинних систем, що ставить фундаментальне питання про 
їх значущість для людської цивілізації. 

Специфіка нанотехнології полягає в тому, що вона є не тільки 
практичною технологією створення матеріальних об’єктів, звернених 
до природного світу, але й націлена на конструювання соціального 
світу, що виявляється в спектрі можливостей її застосування. Карди-
нальна відмінність нанотехнології від решти всіх технологій полягає в 
тому, що вона дозволяє перетворювати світ на атомно-молекулярному 
рівні і використовувати його невичерпні ресурси. Соціальні наслідки 
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розвитку нанотехнології носять пов’язаний із суперечливою приро-
дою соціуму подвійний (конструктивний і деструктивний) характер, 
що виявляється у таких соціально значущих галузях, як військова та 
інформаційна сфери, екологія, медицина, енергетика, повсякденне 
життя. Специфіка подвійного характеру розвитку нанотехнології 
полягає в кардинальному перетворенні фізичного світу, а це вимагає 
обліку можливих незворотніх наслідків [3]. 

Нанотехнологія дозволяє здійснювати маніпуляції з окремими 
молекулами і атомами, моделювати “винаходи” живої природи. Нова 
технологія обіцяє унікальні перспективи для творчості – від нинішніх 
електронних обчислювальних пристроїв до молекулярних машин-
роботів. 

Значний внесок до розробки соціально-етичних, культуро-
логічних, методологічних, медичних і світоглядних аспектів на-
нотехнології внесли роботи таких учених і мислителів, як К.Берд, 
У.Гіббс, Ф.Дайсон, Э.Дрекслер, А.К.Дьюдні, Н.Кобаяси, Ж.-М. Лен, 
В.С.Лук’янець, П.Н.Лускиновіч, І.А.Негодаєв, С.Нейдрієн, Д.Ратнер, 
М. Ратнер, Ю.Г.Свідіненко, М.А.Сидоров, М.Соловйов, Р. Фейнман, 
С.Фенікс, Дж.Уайтсайдс, Д.Ейглер та ін. [44, 117, 145, 170, 173, 236, 
272, 282, 283, 287, 341, 343, 415, 433, 443, 458, 569].

Для вирішення кола світоглядних, філософських, етичних, со-
ціальних, культурних, правових та екологічних проблем, пов’язаних 
з бурхливим розвитком нанотехнології, в західних дослідженнях ви-
рішальне значення належить, перш за все, питанню про можливість 
цієї принципово нової технології, яка була обґрунтована лауреатом 
Нобелівської премії Р.Фейнманом. У його знаменитій лекції “Там 
внизу багато місця”, прочитаною 29 грудня 1959 р. на щорічній кон-
ференції Американського фізичного суспільства, фактично описано 
небіохімічний підхід до наномашин [569, c. 282-296]. Це означає 
ультрамініатюризацію, розробку зверху вниз, крок за кроком, вико-
ристовуючи великі машини для побудови більш маленьких настільки, 
наскільки принципи фізики не суперечать можливості маніпулювання 
об’єктами атом за атомом. В результаті можна здійснити хімічний 
синтез шляхом вибудовування атомів, що дозволяє створювати той 
або інший речовий об’єкт. Наномашини здатні, з погляду Р. Фейнмана, 
задавати напрям хімічного синтезу, у тому числі і синтез ДНК. Загалом 
ним було зроблене припущення про те, що вміння будувати електричні 
ланцюги з декількох атомів приведе до значного числа технологічних 
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застосувань. Тоді це ніхто не сприйняв серйозно, вважаючи черговим 
жартом відомого своїми розіграшами видатного фізика.

Нанотехнологія стала відома широкій громадськості з 1986 р., 
коли американський футуролог Е. Дрекслер опублікував свою знаме-
ниту книгу “Машини творення”, в якій передбачав активний розвиток 
нанотехнології [568]. У ній розглядається низка соціокультурних на-
слідків розвитку нанотехнології, вона є усвідомленням впливу цього 
розвитку на соціокультурне середовище нашого часу. Дана книга 
носить прогностичний характер, її метою є обґрунтування значущості 
нанотехнології за допомогою системи раціональних доказів, спрямо-
ваних на обґрунтування не тільки можливості, але вже й необхідності 
та неминучості впровадження нанотехнології у повсякденне життя 
сучасного суспільства. Книга Е. Дрекслера стала першою великою 
роботою, присвяченою молекулярній нанотехнології, її потенційним 
застосуванням, можливим зловживанням і стратегічним питанням, які 
ставить її розробка. Ця праця зробила величезний і тривалий вплив на 
дослідження соціальних і культурних наслідків розвитку нанотехно-
логії.

Однією зі значущих дослідницьких робіт в галузі нанотехнології 
є книга “Нанотехнологія в найближчому десятилітті. Прогноз на-
пряму досліджень” [335]. У ній детально розглядаються досягнення 
нанотехнології у таких сферах, як наноелектроніка і наносенсори, 
біотехнологія, медицина та охорона здоров’я, енергетика й хімічна 
промисловість, охорона навколишнього середовища. Розглядаються 
сьогоднішні досягнення і нові парадигми, а також перспективи по-
дальшого розвитку нанотехнології в цих сферах людської діяльності. 
Стверджується, що нанонаука дозволяє пов’язати молекулярну біо-
логію з сучасними інформаційними технологіями, що має призвести 
до створення принципово нових технологій і виробництв в XXI ст. 
Цілком природно, що створення принципово нових технологій і ви-
робництв призведе до істотних соціокультурних наслідків.

Одним із таких важливих соціокультурних наслідків є проблема 
створення штучного життя, появі якого дає реальну можливість саме 
нанотехнологія. Йдеться про проектування штучних живих систем зі 
заздалегідь заданими властивостями, з використанням замінюваних 
генетичних деталей, а, в деяких випадках, замінюваного розширено-
го генетичного коду [117]. Одним із завдань дослідження ставиться 
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створення програмованих живих істот, які, за бажанням конструктора, 
зможуть визначати наявність вибухових речовин за мізерними кон-
центраціями в середовищі, розмивання межі між живим і неживим, 
синтетично створених бактерій, здатних синтезувати рідкісні нині 
хімічні і органічні сполуки, а також штучних істот, здатних ремон-
тувати, лікувати, омолоджувати людський організм. Фактично, мова 
йде про кібержиття як подальший розвиток ідеї життя та її втілення 
на практиці завдяки нанотехнології, що також має свої соціокультурні 
наслідки.

Ставиться проблема відділення живого від неживого на на-
нометровому рівні існування об’єктів, пропонується перспектива 
вирішення енергетичної проблеми шляхом створення нанобіомаси 
із заданими властивостями по виробленню дешевої енергії. Іншими 
словами, йдеться про “енергетичну біомасу” як альтернативне дже-
рело енергії для людства. Підкреслюється також медичний напрям 
нанотехнології, представлений досягненнями “брахітерапії”, – новій 
щадній технології лікування раку шляхом радіоактивного опромі-
нювання ракових клітин і нової технології “штучної сітківки”. Тут 
основною проблемою подальшого розвитку нанотехнології є необ-
хідність створення нанотехнологічного інструментарію, без чого 
неможливий розвиток цієї технології. Перспективи й досягнення 
наномедицини описані К. Фьоніксом; обґрунтування можливості 
криогенного заморожування людських тіл та їх відновлення за 
допомогою нанотехнології знаходяться в центрі уваги Р. Мерк-
ля; перспективи розвитку наномедицини розглядаються у працях 
У. Гіббса, М. і Д. Ратнерів, Дж. Уайтсайдса, Д. Ейглера, Р. Андерса та 
багатьох інших дослідників.

Результатом гібридних технологій, наприклад, нанохімії, нано-
електроніки, союзу нано- й біотехнології, став новий напрям – біо-
міметика. Біоміметика – це імітація наноманіпуляцій, що існують у 
самій живій природі, з метою створення штучних наномашин, тобто 
живе допомагає створювати наноструктури і блоки для нанороботів. 
Важливим аспектом виявляється дослідження такої нової галузі, як 
наномеханіка і наноробототехніка. Проблема гібридної нанобіотехно-
логії розглядається у статті С. Нейдрієна “Нанотехнологія й подвійна 
спіраль”, в якій показана роль ДНК як універсального компоненту 
для створення наноструктур і нанопристроїв [343]. Зрозуміло, що всі 
ці технології в союзі з нанотехнологією спричиняють за собою багато 
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соціокультурних наслідків, що вимагають необхідного соціально-фі-
лософського аналізу.

Існує безліч визначень нанотехнології. Зазвичай переважають 
визначення через розміри її об’єктів, серед яких, принаймні, один з роз-
мірів лежить в області 1-100 нанометрів (1 нм = 10-9 м = 10 ангстремів 
= 10-3 мікрон; діаметр людського волоса складає близько 80 000 нм, 
розмір червоних кров’яних тілець – 2 000 – 3 000 нм). Такий діапазон 
розмірів знаходиться в проміжній області між світом окремих атомів 
і молекул та мікроструктурами, отримуваними сучасними методами 
мікроелектроніки.

Слід розрізняти нанотехнологію як науку, що вивчає властивості 
наноструктур, закономірності їх формування та функціонування, і 
нанотехнологію, тобто заснованого на даних нанотехнологічних до-
сліджень набору конкретних технологій і методик, що базуються на 
маніпуляціях з окремими атомами й молекулами. Як наука нанотех-
нологія є новим міждисциплінарним науково-технічним напрямом, 
що сформувався на стику фізики, хімії, біології, техніки, медицини, 
матеріалознавства.

У всіх індустріально розвинених країнах розширенню нанотех-
нологічних досліджень і створенню нових нанотехнологій надається 
величезне значення. Багато експертів сьогодні вважають, що саме 
нанотехнології слугуватимуть головним рушійним чинником науко-
во-технічного розвитку цивілізації в XXI ст. [9, 236]. Тільки на універ-
ситетські центри з нанотехнологій сьогодні вже є більш ніж 100 000 
посилань в Інтернеті. У США президентом Бушем в грудні 2003 р. 
підписано Національну програму з нанотехнологій, згідно з якою обсяг 
державного фінансування робіт у цій галузі на період з 2005 по 2008 
р. визначений у 3,7 млрд. дол. США. В світі у 2003 р. загальний обсяг 
фінансування робіт з нанотехнологій досяг 2.984 млрд. дол. (США 
– 774 млн., Західна Європа – 600, Японія – 810), що склало 690% (!) від 
рівня фінансування 1997 р. За даними Дослідницької служби Конгресу 
США (Congressional Research Service), у 2006 р. США повинні були 
виділити на такі цілі 1,1 млрд. дол. Ще 2 млрд. дол. в 2005 р. витратили 
на ті ж самі цілі американські корпорації (нанолабораторії створили 
такі гіганти бізнесу, як HP, NEC і IBM, університети і влада окремих 
штатів) [334]. Хоча, на відміну від держави, бізнес здебільшого орієн-
тується не на підтримку фундаментальних розробок, а на проекти з 
коротким терміном окупності.
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На долю США сьогодні припадає приблизно третина всіх сві-
тових інвестицій в нанотехнології. Іншими головними гравцями на 
цьому полі є Європейський Союз і Японія. Дослідження у цій сфері 
активно ведуться також у країнах колишнього СРСР, Австралії, Ка-
наді, Китаї, Південній Кореї, Ізраїлі, Сінгапурі, Бразилії та Тайвані. 
Прогнози показують, що до 2015 р. загальна чисельність персоналу 
різних галузей нанотехнологічної промисловості може сягнути 2 млн. 
чоловік, а сумарна вартість товарів, вироблюваних з використанням 
наноматеріалів, складе, як мінімум, кілька сотень мільярдів доларів і, 
можливо, наблизиться до 1 трлн. дол.

Хоча перехід від виробництва в лабораторії до масового вироб-
ництва може мати значні проблеми, а надійну обробку матеріалів 
потрібним чином у наномасштабі все ще дуже важко реалізувати з 
економічної точки зору, в цілому американська промисловість та ін-
дустрія інших розвинених країн зараз застосовують нанотехнології у 
процесі виробництва як мінімум 80 груп споживчих товарів і понад 600 
видів сировинних матеріалів, комплектуючих виробів і промислового 
устаткування.

Відомо, що традиційна хімія досліджує можливості отримання 
ряду речовин на основі різних способів з’єднання атомів в елементар-
ну структуру (елементарний осередок), що повторюється, і склад якої 
відповідає хімічній формулі речовини. Типовий характерний розмір 
елементарного осередку в різних речовинах коливається від частки 
нанометра в матеріалах, що складаються з атомів одного сорту, до 
декількох нанометрів в складних сполуках. Набір атомів, що створює 
хімічну формулу, є елементарним будівельним блоком речовини.

Наноматеріалом називають речовину, будівельні блоки якої 
(наноструктури) мають розмір від одиниць до сотень нанометрів і 
можуть бути утворені не лише з окремих атомів, але й з хімічних 
сполук. Досить часто поняття “наноматеріал” і “наноструктура” 
вживають в якості синонімів. Як показав досвід, шляхом створення 
наноструктур зі збереженням хімічного складу, можна змінювати 
такі фундаментальні властивості матеріалу, як колір, провідність, 
температуру плавлення, твердість, механічну і хімічну стійкість. 
Прикладом наноструктур служать напівпровідникові гетеро-струк-
тури, що є чергуванням декількох шарів одного матеріалу, наприклад 
арсеніду галію (GaAs), і декількох шарів іншого матеріалу, напри-
клад арсеніду алюмінію (AlAs) [9].
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Область нанорозмірів – це зона дії законів квантової механіки, 
які визначають як властивості наноструктур, так і закономірності їх 
формування. У нанометровому діапазоні істотно змінюються такі 
важливі характеристики, як електропровідність, коефіцієнт оптичного 
заломлення, магнітні властивості, міцність, термостійкість і багато 
іншого. Фундаментальні дослідження в нанотехнології пов’язані з 
вивченням фізичних властивостей, механізмів дії, закономірностей 
поведінки та інших аспектів різноманітних наноструктур. Наприклад, 
об’єктами фундаментальних досліджень нанотехнології є структура і 
властивості квантових точок, кристалічних решіток, окремих атомів і 
молекул, геномів, білків і так далі [236]. Подібні дослідження ведуть 
до формування нової картини світу, в якій діють закони, відмінні від 
макросвіту. На квантовому рівні виникають принципово нові можли-
вості в порівнянні з класичними системами. Наприклад, це можливість 
реалізації квантових алгоритмів обчислень і створення квантового 
комп’ютера, здатного вирішувати завдання, в принципі нерозв’язні 
на звичайному класичному комп’ютері. Це позначається на тому, що 
властивості приладів на основі наноструктур можуть істотно відріз-
нятися від властивостей традиційних приладів і пристроїв мікроелек-
троніки, функціонування яких засноване на класичних принципах.

Відомо, що реальність, яка оточує сучасну людину, своїми па-
раметрами часто далеко виходить за межі природних параметрів 
людини, як тілесної істоти. Наприклад, темпи й ритми великого міста 
характеризуються дуже великими швидкостями, частотами та ін-
тенсивністю, що, як правило, не характерно для життя й біологічних 
ритмів у природному середовищі. Людина змогла створити технічні 
засоби, які розсунули межі макросвіту, доступного для його органів 
чуття. Але сьогодні людина прагне не лише вивчати мікро-, макро- і 
мегасвіт, але й керувати мікросвітом. Людина, по суті, вступає в зма-
гання з природою в прагненні отримати контроль над мікроскопічни-
ми процесами і структурами, складовими фундаментальної основи 
матеріального світу [9]. Але людині вже мало просто контролювати 
те, що створене природою. Вона намагається відібрати у природи мож-
ливість розвиватися за її законами. Граничне завдання нанотехнології 
сьогодні бачиться як створення наносистем, що самовідтворюються, 
і нанопристроїв, наділених розвиненим комп’ютерним інтелектом, 
здатних не просто виконувати механічні дії або проводити фізико-
хімічний аналіз, але й цілеспрямовано здійснювати модифікацію 
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навколишнього середовища. Р. Домінгес дуже точно помітив, що 
нанотехнологія такою ж мірою позбавляє матерію життя, якою 
біотехнологія її оживляє [167].

Нанотехнології виникли як природний результат від взаємодії 
двох спрямованих назустріч один одному процесів – стратегій 
предметної діяльності. З одного боку, процес мініатюризації, який 
найбільше виражений в сучасному розвитку мікроелектроніки, що 
освоює рубіж 0,1-мікронного розміру елементів мікросхем (цей шлях 
іноді називають ще “up-bottom” – “зверху-вниз” підходом). З іншого 
боку, процес ускладнення молекулярної структури при хімічному 
синтезі, який призвів до створення методів атомної і молекулярної 
збірки (“bottom-up” – “знизу-вгору” підхід). У першому випадку лю-
дина відіграє роль скульптора, формуючи наноструктуру з наявного 
матеріалу. У другому випадку – роль будівельника, що збирає нано-
структури з окремої цегли, якою виступають атоми і молекули [439]. 
Додамо, що обидві ці ролі по суті своїй зводяться до ролі творця, для 
якої людина ще не має належних етичних обмежень. Це актуалізує 
значення біоетики.

Поява нанотехнології здійснює великий вплив на розвиток різних 
галузей науки і техніки. Але вона ж поставила величезну кількість 
нових проблем, зокрема етичних. Нанотехнології – це одна з тих сфер 
науково-технічного знання, досягнення в якій з’являються вже після 
того, як з’явилася їхня критика, причому не стільки серед учених і фа-
хівців, скільки серед громадських діячів і преси. Наприклад, з нанотех-
нологією пов’язують гіпотетичну проблему – проблему “сірого слизу” 
(gray goo problem). Введення цього терміну в ужиток пов’язують з 
американцем Е.Дрекслером – піонером нанотехнології, який в 1986 р. 
опублікував книгу “Машини творення” (Engines of Creation). У цій 
книзі йшлося про створення роботів розміром з молекулу, що само-
відтворюються, які зможуть, наприклад, знищувати ракові клітини в 
людському організмі. Але достатньо швидко після виходу цієї книги 
з’явилися припущення про те, що трапиться, якщо такі нанороботи 
вийдуть з-під контролю. Передбачається, що, у найгіршому випадку, 
все живе на Землі (у тому числі і саме людство) буде розібране на мо-
лекули, які потім нескінченно копіюватимуться, і товстий шар сірого 
слизу вкриє Землю.

Створення нових виробництв на основі нанотехнологій призведе 
до зміни не тільки виробничих процесів, але і всієї системи організації 
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виробництва. Якщо велику частину продуктів можна буде створюва-
ти в будь-який необхідний час і в необхідних кількостях, то стануть 
непотрібними багато операцій, професій і працівників. Людина стане 
зайвою в багатьох технологічних процесах. Це загрожує виникненням 
масового безробіття і нестабільної соціальної ситуації. В той же час 
той, хто володіє нанофабриками, зможе отримати значні переваги в 
конкурентній боротьбі, оскільки звичайні товари не зможуть конкуру-
вати з продукцією нанофабрик у багатьох областях. Якщо технологія 
нанофабрик належатиме або контролюватиметься якою-небудь однією 
організацією, це може призвести до “нової монополізації” і до виник-
нення нових правлячих структур [334].

Сьогодні нанотехнологія включає наступні основні розділи: на-
нотехнологія в електроніці; наноматеріали; нанотехнологія в біології 
і медицині.

Загальним для всіх напрямів нанотехнологій є те, що вони базу-
ються на принципах квантової механіки, які є єдиними для всіх про-
цесів і явищ, що протікають в нанообласті, а також мають універсальну 
технологічну й метрологічну базу.

Не дивлячись на те, що роботи у сфері нанотехнологій вимагають 
значних фінансових вкладень, ефект від впровадження результатів 
фундаментальних і прикладних досліджень в цій сфері може досягати 
колосальних розмірів. Наприклад, “свіжий” приклад впровадження 
нанотехнологій – створення пристроїв довготривалого зберігання 
інформації (комп’ютерних “жорстких дисків”, або “вінчестерів”) на 
основі ефекту гігантського магнітоопору, що дозволило на три і більше 
порядків підвищити ємність комп’ютерної довготривалої пам’яті при 
зменшенні габаритів і ціни. Це було здійснено завдяки використанню 
в якості магніточутливого елементу надкомпактної наноструктури, 
що складається з двох намагнічених шарів, загальний електричний 
опір якої залежить від взаємної орієнтації магнітних моментів в ша-
рах. Першою освоїла цю технологію фірма IBM, що тільки в 2003 р. 
принесло їй більше 20 млрд дол. доходу від продажу комп’ютерних 
жорстких дисків [9].

Вже сьогодні ведуться роботи зі створення керованої машини 
на основі синтетичних молекул ДНК. Так, група дослідників з Нью-
Йоркського університету повідомила, що розроблений ними пристрій 
може стати основою для будівництва складних машин молекулярного 
масштабу, що кінець кінцем призведе до створення нанороботів, які 
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будуватимуть нові молекули, проводитимуть операції на молекуляр-
ному рівні і, таким чином, боротимуться із захворюваннями. Вва-
жається, що введений в організм людини наноробот зможе самостійно 
пересуватися по кровоносній системі, очищати її від мікробів або 
ракових клітин, що зароджуються, а саму кровоносну систему – від 
відкладень холестерину. Наноробот зможе вивчити, а потім і випра-
вити характеристики тканин і клітин. Згідно заяви керівника групи 
дослідників, професора хімії Н.Симан, поки вдалося лише обмежити 
рух ДНК-пристрою в молекулярному середовищі, але в майбутньому 
нанороботи стануть повністю керованими машинами [332].

Іншим напрямом застосування нанотехнологій в медицині є ро-
боти зі створення нанороботів, що замінюють людську кров, хоча ще 
й знаходяться на стадії теоретичного вивчення. Наприклад, колишній 
студент Э. Дрекслера, К. Фьоникс у співпраці з Р. Фрайтасом-молод-
шим, автором першої книги про медичне застосування нанотехноло-
гій і нанороботів під назвою “Nanomedicine”, опублікували спільну 
працю, що була видана у 2002 р. і до цього часу збурює розум термі-
ном “Roboblood” (робототехнічна кров). Ця праця є “попередньою 
технічною експертизою ідеї”, відповіддю на “потребу в детальному 
аналізі” [335].

Свою наномашину К. Фьоникс і Р. Фрайтас назвали терміном 
– “Vasculoid” (vascular – судинний; -oid-  від “Android”). Vasculoid є 
одиницею складної мультисегментної нанотехнологічної медичної 
робототехнічної системи, здатної дублювати усі функції крові, вклю-
чаючи циркуляцію дихальних газів, глюкози, гормонів, відходів, 
клітинних компонентів, процес ділення цитоплазми. Ця агресивна 
і фізіологічно нав’язлива наноробототехнічна система, що включає 
близько 500 трлн мікроскопічних наномедичних пристроїв загальною 
вагою приблизно 2 кг, споживає 30-200 Вт енергії залежно від роду 
людської діяльності. Система відповідає формі кровоносних судин і 
служить повною заміною природній крові. Передбачається теоретич-
но, що створити таку наносистему можна буде вже через 40-50 років.

Але, окрім плюсів від застосування технологій, пов’язаних зі 
зміцненням вен та артерій, захистом їх від пошкоджень і знищенням 
шкідливих паразитів, що повинно призвести до підвищення фізичної 
витривалості людини, відмічається низка небезпек, пов’язаних насам-
перед із тим, що нанороботи можуть зламатися і вийти з-під контролю 
людини. Побоювання викликає те, що нанороботи почнуть безконт-
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рольно самокопіюватися. Все частіше звучать голоси, які стверджу-
ють, що за допомогою нанотехнологій можна отримати нову зброю. 

Висока наукоємність є основною характеристикою нанотехно-
логій. Причому нанотехнологія як наука виникла на стику декількох 
наук, у яких традиційні напрями розвитку вийшли на деякі природні 
межі, обумовлені законами фізики.

Передбачається, що завдяки нанотехнологіям будуть здійснені 
прориви в області інформаційних технологій (нова елементна база, 
нові пристрої, що запам’ятовують, оптична передача інформації та ін.) 
і біотехнології (біодатчики, ДНК-чіп, розшифровка геномів і багато 
іншого). Але розвиток нанотехнологій був би неможливим без роз-
витку обчислювальної техніки, оскільки в розробці нанотехнологій 
роль комп’ютерного моделювання та численних складних розрахунків 
є дуже великою. Також розвиток нанотехнологій тісно пов’язаний з 
розвитком біотехнології і багато в чому стимулюється її потребами.

Поява нанотехнологій тісно пов’язана зі зміною шляхів розвитку 
наукового знання. Якщо розвиток науки в XX ст. йшов переважно у 
напрямку від складного до простого, або шляхом аналізу, на якому 
послідовно були відкриті молекули, атоми, а потім – ядра й елемен-
тарні частинки. Одним з результатів стало розуміння того, як природа 
створила речовину на рівні атомів і молекул. При цьому відбулося 
зближення фізики, хімії, мінералогії й біології. Але вже з середини 
століття почався рух іншим шляхом – від простого до складного, тоб-
то, шляхом синтезу. Сполучаючи певним чином окремі атоми і моле-
кули, стало можливим отримувати цілий набір штучно синтезованих 
неорганічних і органічних речовин, наприклад кристалів, полімерів 
і навіть білкових молекул. Саме розшифровка атомно-молекулярної 
будови речовин заклала можливість контрольованим чином створю-
вати й модифікувати нові технології нового часу [237].

Мегатехнології знаннєвого суспільства (протеїнова інженерія, 
створення штучних органів, конструювання синтетичної ДНК, ство-
рення біологічних гібридів, нанотехнологія) пов’язані з активістським 
підходом в сучасній науці, який керується принципом штучної доско-
налості, згідно з якою досконале не дається спочатку як безпосередня 
природа, а має бути створене. Ці технології можуть бути спірними, 
але методологічно важливим є те, що при можливо неоднозначному 
ставленні до їхніх наслідків залишається безперечним їх метапринцип, 
кінцева мета якого – поліпшення природних здібностей людини. По-
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чатковим припущенням активістської позиції тут виступає принцип 
недосконалості природи, згідно з яким природа здатна помилятися, а, 
отже, те, що створене нею, може бути покращене. У цьому контексті 
важливим наслідком спектру застосування нанотехнології є тенденція 
до модифікації чуттєвості людини, що дає підстави для нових підходів 
до проблеми “свідомість-мозок”. Тепер вона може виступати також як 
проблема відношення свідомості людини і його технологічно модифі-
кованої природи [24]. 

Філософська рефлексія соціокультурних наслідків розвитку на-
нотехнології передбачає з’ясування, аналіз впливу цієї нової області 
діяльності на проектування соціальної реальності, розгляд нових 
культурних стереотипів, пошук нового підходу до гуманізму, що 
розуміється традиційно, прогнозування можливих соціокультурних 
наслідків розвитку нанотехнології, виявлення зміни соціальних цін-
ностей і сенсу людського життя. У зв’язку з розвитком нанотехнології 
і формуванням нової цивілізації традиційні уявлення про соціальний 
і природний світ вже не цілком адекватні дійсності. Саме тому соціо-
культурні наслідки розвитку нанотехнології (коли відбувається зміна 
парадигм наукового пізнання і стрімке вдосконалення нових високих 
технологій) вимагають глибокого, ґрунтовного дослідження. Тут істот-
на роль може належати теорії соціального конструювання реальності, 
теорії інформаційного суспільства, структурним моделям культури 
та іншим концепціям і принципам соціальної філософії, пов’язаним 
із розглядом місця технології в соціумі. 

Оскільки суспільство стоїть на порозі нової цивілізації з прин-
ципово новими культурними установками, проблема подальшого 
розвитку нанотехнологій значною мірою є проблемою світоглядною. 
Проектований спектр застосувань нанотехнології охоплює практич-
но всі сфери людської діяльності і покликаний змінити технологічні 
парадигми від мікросвіту до наносвіту, що призведе до глобальних 
наслідків цивілізаційного масштабу. Спектр можливих застосувань 
нанотехнології показує діапазон її широкого проникнення у всі сфери 
промислового виробництва, що створює нові виклики для розвитку 
земної цивілізації. Розрахунки і прогнози показують, що на даному 
етапі розвитку долю цивілізації визначить найближче покоління 
людей і, можливо, нанотехнології якраз і належить роль креативно-
конструктивного, захисного чинника людського буття. Проблематика, 
пов’язана з філософським осмисленням соціокультурних наслідків 
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розвитку нанотехнологій, за своєю суттю трансдисциплінарна. Серед 
ключових тем називають такі: трансформація інформаційного суспіль-
ства в суспільство знань і нанотехнологій; суспільство нанотехнологій 
в контексті мережевої парадигми; нова соціологія і економіка суспіль-
ства знань, заснованого на мережевих комунікативних нанотехноло-
гіях; становлення нового “постлюдського” світу епохи біфуркацій та 
нанотехнологій; проблема цінностей світу епохи нанотехнологій як 
проблема трансгуманізму; інтеграція знань і технологій в контексті 
нанонауки; формування ринку нанотехнологій як процесу сумісного 
створення споживачем і виробником нових унікальних цінностей.

Зміна наукової парадигми, пов’язаної з прогресом нанонауки, 
повинна призвести до нового рівня взаємин і взаємодії ученого і при-
роди, пізнавального суб’єкта та пізнаваного середовища. З дослідни-
ка-спостерігача учений перетворюється на творця-проектувальника, 
що збирає і створює принципово нові об’єкти матеріального світу з 
молекул із заздалегідь заданими параметрами і необхідними влас-
тивостями. Глобальним трансформаціям з широким впровадженням 
нанотехнологій, вочевидь, піддасться і суспільство в цілому, і устрій 
життя кожного індивіда. Взаємини природи й нанотехнологій носять 
складний і неоднозначний характер. Їхня різноманітність, насамперед, 
виявляється в тому, що деякі об’єкти нанотехнологій відрізняються 
від зіставних природних об’єктів, тоді як інші ідентичні їм. Неіснуючі 
в природі нанопродукти формують якийсь штучний світ, ставлення 
якого до природи є проблематичним. Проте нанотехнології не лише 
створюють штучний світ, що відрізняється від природи, але й вста-
новлюють нові співвідношення з природою, наприклад, орієнтацію 
на репродукцію природних об’єктів або процесів, чи створення нових 
об’єктів або матеріалів [437]. 

Будь-яка наукова революція зазвичай змінює світогляд і сприй-
няття світу. Зі зміною наукової парадигми відбувається зміна типів 
мислення. Нанотехнологія і нанонаука, що формуються, за багатьма 
характеристиками мають бути віднесені до постнекласичного типу 
раціональності, якому властиве істотне розширення поля рефлексії 
над діяльністю, з урахуванням внутрішньонаукових та соціальних 
цінностей і цілей.

Соціальні наслідки розвитку нанотехнології носять подвійний 
(конструктивний і деструктивний) характер, пов’язаний із суперечли-
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вою природою соціуму, що виявляється в таких соціально значущих 
областях, як військова сфера, інформаційна сфера, екологія, енергети-
ка, сфера повсякденного життя, причому специфіка подвійного харак-
теру розвитку нанотехнології полягає в кардинальному перетворенні 
фізичного світу.

Культурні ефекти розвитку нанотехнології виявляються в мо-
дифікації чуттєвості людини за допомогою наночіпів, які програ-
мують віртуальну реальність в мозку людини, що визначить нове 
співвідношення свідомості і технологічно модифікованого буття у 
формуванні культури вражень, що сприяє творчій діяльності індивіда, 
в кардинальній зміні значущості релігії в житті людини, в необхідності 
нових етичних цінностей гуманізму, у трансгуманізмі, в культурній 
ідентифікації людини при перспективі його передбачуваного злиття 
з машиною.

Соціальні наслідки впровадження нанотехнології полягають у 
зміні форм комунікації і виникненні нових соціальних форм, побудо-
ваних на нових можливостях нейроінтерфейсів та віртуальній реаль-
ності. У сфері комунікації зрощення людини з машиною припускає 
нові соціальні форми за участю могутнього штучного інтелекту. Новий 
спосіб технологічного виробництва знизу до верху виключає фізичну 
працю людини і цілі технологічні ланцюжки. Суть нанотехнології – в 
появі молекулярних машин на неорганічній основі, яка здійснить пе-
реворот у способі виробництва матеріальних благ у раніше небачених 
та історично безпрецедентних масштабах. Нейросистеми на основі на-
нотехнології відкривають можливості з’єднання мозку з комп’ютером, 
створення нових форм віртуальної реальності та штучного інтелекту 
нового покоління. Глобальна віртуалізація фізичної і соціальної ре-
альності – головний соціальний наслідок в розвитку нанотехнології 
для даної області. Квантові комп’ютери з нейроінтерфейсами забез-
печать функціонування квантового Інтернету, обмін інформацією з 
яким буде можливим через мозок. А це відкриває можливість нового 
розуміння інформації як загального еквівалента комунікації [260]. 
Будь-яка система комунікації сьогодні носить локальний характер, але 
об’єднання машин і людського мозку дасть перспективу нового рівня 
комунікації, де інформація зможе циркулювати в ланцюзі людина-
машина-речовина, оскільки вже розробляється теорія інформаційно 
змінних властивостей матеріалів. 
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Поява нанотехнології характеризується її здатністю проникати 
у всі сфери людської діяльності і соціокультурної реальності. На-
нотехнологія знаходиться біля самої межі живого й неживого, що 
визначає нове ставлення до кінцевого способу людського існування 
– смертності, як фундаментальної підстави всіх соціокультурних 
систем. Можливість створення наносуперкомп’ютерів і переробка 
природної складової реальності, що сприймається, вибудовують нове 
взаємовідношення людської свідомості і технологічно конструйова-
ного плотського буття. 

3.4. Біотехнології: невпинний поступ і загрози

Біотехнологія – це технологія, яка використовує живі організми 
або субстанції, виділені з цих організмів, для виготовлення чи 

модифікації продукту, поліпшення рослин або тварин або створен-
ня мікроорганізмів для специфічних цілей [201, c. 230]. Як область 
науково-технічного прогресу біотехнологія включає різноманітний 
мікробіологічний синтез, генетичну і клітинну інженерію, інженерну 
энзимологію – використання знань, умов і послідовності дії білкових 
ферментів в організмі рослин, тварин і в промислових реакторах. Біо-
технологією називають також науку про використання живих процесів 
у виробництві.

Спектр і напрямки застосування досягнень біотехнології як науки 
сьогодні дуже широкий. Він тягнеться від медицини до нових методів 
утилізації відходів.

Основу біотехнології складає генна (генетична) інженерія, що є 
сукупністю методів і підходів, які мають на меті отримання біологіч-
них структур з програмованими властивостями, які не можливо отри-
мати традиційними методами селекції, що передаються спадково.

Основу генного буму заклали ряд відкриттів, зроблених наукою 
в другій половині XX ст. 

У 1953 р. Д. Уотсоном і Ф. Кріком на основі рентгенограм, отри-
маних Р. Франклін, було створено модель двоспіральної структури 
ДНК. У 1961 р. Бреннер і Жакоб з’ясовують роль молекул РНК. До 
кінця 60-х рр. декільком групам учених вдається розшифрувати 
універсальний генетичний код (створений природою “словник” пе-
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рекладу послідовності нуклеотидів РНК в послідовність амінокислот 
білка, що синтезується). У 1970 р. роботи Арбера і Сміта призводять 
до відкриття ферментів-рестриктаз, які розрізають ДНК у строго пев-
них ділянках. Рестриктази починають застосовувати для вирізування 
відносно невеликих фрагментів, що цікавлять дослідника, з протяжних 
молекул ДНК.

Генна (генетична) інженерія народилася в 1973 р., коли була 
розроблена техніка пересадки генів (“рекомбінація молекули ДНК”). 
Цього року С. Коен, Е. Чанг і Г. Бойер створили першу гібридну 
молекулу ДНК, з’єднавши два фрагменти ДНК, отриманої з різних 
організмів. Згодом учені навчилися на свій розсуд різати та зшивати 
“молекулу життя”. Були розроблені і процедури розмноження штучно 
створених молекул ДНК в клітинах бактерій та дріжджів. У 1970-і рр. 
створюються основні молекулярні технології. Ф. Сенгер, А. Мексеем 
і У. Гілберт запропонували методи секвенування – визначення послі-
довності нуклеотидів в ДНК. Х.Г. Корана розробив методи штучного 
синтезу олігонуклеотидів – коротких ланцюжків ДНК, що містить 
декілька десятків ланок. Р.Б. Мерріфілд створив ефективний метод 
штучного синтезу пептидів. В результаті даних досліджень з’явилася 
реальна можливість синтезувати на замовлення компоненти живої 
клітини (ДНК і білки), у тому числі й ті, що використовують як ліки 
[64, c. 17].

В середині 80-х рр. XX ст. К. Мюллісом була винайдена полі-
меразна ланцюгова реакція (ПЛР), що дозволяло тепер протягом де-
кількох годин напрацьовувати у великих кількостях заданий фрагмент 
ДНК. ПЛР дуже швидко почала широко застосовуватися не лише в пе-
редових наукових дослідженнях, але й в рутинних клінічних аналізах, 
що встановлюють наявність хвороботворних мутацій в ДНК людини 
або присутність збудників різних інфекцій в його організмі.

У 1988 р. в США був початий проект “Геном людини”. Цілі проек-
ту припускали створення повної карти генома людини і його подальше 
повне секвенування (тобто визначення послідовності нуклеотидів 
у фрагменті ДНК). Національні програми з вивчення геномів були 
створені також більш ніж в 20 країнах (Великобританії, Німеччині, 
Франції, Японії, Китаї, Росії та ін.). Вже у 2000-2001 рр. було оголоше-
но, що мета першого етапу проекту “Геном людини” досягнута – повна 
послідовність нуклеотидів прочитана. Людський геном складається 
з трьох млрд. нуклеотидів. Секвенування ДНК за останніх 30 років 
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перетворилося з унікальної лабораторної методики на промисловий 
процес, центри секвенування сьогодні схожі на заводи, оснащені 
сотнями автоматизованих машин. Окрім генома людини секвеновані 
геноми тварин, рослин і бактерій. Склався новий науковий напрям 
– геноміка, який вивчає цілі геноми.

Слід зазначити, що роботи по секвенуванню геномів здійснюють 
не лише державні установи, але й приватні фірми.

Використання отриманих при розшифровці генома людини знань 
та інформації застосовується сьогодні в різних сферах діяльності. На-
звемо для прикладу найбільш значущі [там само, с. 18-23]:

створення систем діагностики для декількох сотень спадкових 
захворювань (генодіагностика);

розробка нових методів лікування (генна терапія);
генетичне тестування при виборі професії (деякі люди мають 

більше ризику отримати “виробничі” ускладнення через наявність 
певних варіацій у своїх генах: встановлено, наприклад, що при роботі 
з аніліновими фарбниками ризик виникнення раку сечового міхура 
пов’язаний з генами, що контролюють детоксикацію чужорідних 
речовин в організмі);

використання ДНК в криміналістиці (ДНК-ідентіфікація особи і 
встановлення спорідненості за ДНК);

реконструкція історії формування окремих народів і людини як 
біологічного вигляду в цілому на основі генетичного різноманіття 
популяцій світу;

використання даних про різноманітність ДНК для вивчення роз-
повсюдження культури, технологій і мов в історії людства та ін.

Без розвитку методів комп’ютерного аналізу генна інженерія 
та геноміка були б неможливі. Тільки застосування комп’ютерів 
дозволило обробляти величезну кількість інформації про структуру 
нуклеїнових кислот і білків, а також створювати різні моделі. Сьогодні 
вже не викликає сумніву, що більшість генів і навіть геномів ніколи 
не будуть досліджені експериментально. Це пов’язано з тим, що дуже 
швидко росте об’єм банку секвенованих послідовностей ДНК і різно-
го роду відомостей в багатьох інших областях молекулярної біології 
та генетики, а експериментальна база набагато відстає. В той же час 
теорія молекулярної еволюції взагалі не припускає експерименту, 
тому що він зайняв би дуже великий (сумірний з астрономічним) час. 
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Таким чином, зростає значущість теоретичного аналізу, який базуєть-
ся на комп’ютерному обчислювальному аналізі. Це викликало появу 
абсолютно нових підходів, що засновані на комп’ютерному аналізі та 
отримали назву біоінформатики або обчислювальної молекулярної 
біології. Але якщо в першому випадку підкреслюються, швидше, 
службові аспекти застосування комп’ютерів (планування й безпосе-
редня підтримка експерименту, створення баз даних і тому подібне), то 
в другому випадку акцент робиться на отриманні нового біологічного 
знання шляхом комп’ютерного аналізу послідовностей геномів, даних 
про експресію генів, білкові структури й білок-білкові взаємодії і тому 
подібне. 

 Якщо раніше обчислювальні пристрої в біологічній науці роз-
глядалися як якийсь допоміжний і необов’язковий чинник, то тепер 
вони набули визначальної ролі. Виявилось, що прогрес біотехнології 
не можливий без розробки спеціалізованих апаратних, алгоритмічних 
і програмних засобів, а відповідна галузь кібернетики увійшла до скла-
ду біоінформатики [137, c. 40]. 

Бурхливий розвиток комп’ютерної індустрії та нанотехнологій 
сприяв тому, що дослідження у сфері біотехнології набувають рис ін-
дустріального характеру. Виникла навіть індустріальна (промислова) 
молекулярна біологія, одними з найбільш яскравих і найважливіших 
продуктів якої сталі біологічні мікрочіпи (біологічні чіпи, біочіпи, 
мікрочіпи). Біочіп – це аналізуюча матриця, за допомогою якої можна 
отримати дані про стан всіх генів організму.

Історія розвитку технології біочіпів починається з 90-х рр. 
XX ст. У них застосовуються останні досягнення в автоматизації й 
мініатюризації техніки. Для приготування біочіпів стали викорис-
товувати роботи, які раніше застосовувалися в мікроелектроніці для 
створення мікросхем. Таким чином, біологічні мікрочіпи поєднують 
в собі підходи біотехнології з нанотехнологіями.

За допомогою мікрочіпів можна проводити біологічні й хімічні 
аналізи великого числа зразків (близько десятків і сотень тисяч) од-
ночасно по декількох параметрах. При цьому складні аналізи стають 
доступними персоналу, який не володіє високою кваліфікацією, і 
можуть проводитися за межами спеціалізованих лабораторій (нап-
риклад, аналіз присутності наркотичних і лікарських засобів в крові 
людини, моніторинг забруднень навколишнього середовища та ін.) 
[64, c. 23-24].
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Передбачається, що з часом отримання інформації про живу 
природу буде автоматизовано і почне здійснюватися на промисловій 
основі. Це стосується не лише збору даних і планування, але й підго-
товки експериментів. Наприклад, на “вході” ставитиметься завдання 
вельми загального вигляду, наприклад: знайти три характерні гени, що 
відповідають за реакцію клітини на такі-то нестандартні зовнішні умо-
ви і які не працюють ні в яких нормальних умовах. Далі автоматична 
система сама здійснюватиме підбір біологічного матеріалу, підготов-
ку, постановку та інтерпретацію біологічного експерименту, а також 
формулювання найбільш імовірного рішення поставленої задачі. Від 
дослідника буде потрібно тільки тестування отриманих результатів 
і розробка інструкцій для застосування отриманого нового знання в 
медицині або біотехнології.

При цьому роботи зі створення програмного забезпечення індус-
тріальної біомедицини вимагають набагато менших витрат, ніж біоло-
гічні дослідження [137, c. 44-45]. Більшість обчислень можна здійсню-
вати, використовуючи не важкодоступні й дорогі суперкомп’ютери, 
а кластери персональних комп’ютерів (що і здійснюється в більшості 
науково-дослідних центрів США). При цьому від програміста вима-
гається хороше володіння сучасними математичними методами ста-
тистичного аналізу. Але саме створення методик і технологій біочіпів 
вимагає спільної роботи фахівців різних сфер діяльності, таких, як 
молекулярна біологія, фізика, хімія, мікроелектроніка, програмування, 
математика та ін.

Для людства сьогодні гостро постає проблема пересадки органів і 
тканин з метою збереження або продовження життя для пацієнтів, що 
страждають важкими захворюваннями або перенесли важкі травми. 
Світова потреба в донорських людських органах задовольняється для 
пацієнтів до 65 років всього на 5-6 %. Донорські органи дуже дорого 
коштують. Сучасна трансплантологія викликала при цьому цілий ряд 
нових моральних, юридичних і соціальних проблем. Існували спроби 
пересадки людині органів і тканин тварин – ксенотрансплантації. Але, 
як правило, вони закінчувалися невдало, оскільки не було можливості 
запобігти відторгненню таких органів і тканин. Саме генно-інженерні 
дослідження дозволили намітити шляхи подолання механізму відтор-
гнення пересаджених органів тварин завдяки створенню особливих 
(трансгенних) тварин. Клітини таких тварин містять, окрім власних, 
ще й не властиві даному вигляду гени. Тому в організмі таких тварин 
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виробляються білки, які запобігають поразці імунною системою 
людини пересадженого органу. На даний час вважається, що свиня є 
найоптимальнішою твариною з погляду створення трансгенної істоти 
для вищезазначених цілей. Вона еволюційно стоїть достатньо близько 
до людини і, на відміну від мавп, легко виводиться, широко поширена, 
її органи схожі за розмірами з людськими і вона не викликає широкого 
кола етичних проблем, пов’язаних зі своїм вбивством. За оцінками 
британських експертів передбачається, що найближчими роками в 
світі буде більше 300 свиноферм, які працюватимуть за програмою 
пересадки органів.

Досягненням біології останніх десятиліть можна вважати й те, що 
біологи навчилися маніпулювати не лише генами, але й цілими кліта-
ми. У зв’язку з цим все частіше увагу привертає  клонування. Взагалі, 
клонуванням (від грецьк. “клон” – “гілка”) є точне відтворення того 
або іншого живого об’єкту в деякій кількості копій. Але не завжди в 
масовій свідомості робиться відмінність між двома абсолютно різни-
ми процесами, які описуються даним терміном: клонування (тобто 
отримання ідентичних копій) фрагментів ДНК і клонування клітин 
дорослого організму (тобто отримання групи клітин з однаковим гено-
типом) [64, c. 24-25]. Клоновані фрагменти ДНК використовують для 
отримання різних продуктів, наприклад, для отримання інтерферону 
– білка, який захищає організм від дії вірусів: у бактерійні клітини 
вводиться ген людського інтерферону. Бактерії синтезують людсь-
кий білок, який в результаті тепер отримують у великих кількостях 
для медичних цілей, не використовуючи донорську кров, як це було 
раніше.

Особливий інтерес у суспільства викликають експерименти із кло-
нування тварин. Перші експерименти із клонування тварин здійснили 
американські ембріологи Р. Бріггс і Т. Кинг на початку 50-х рр. XX 
ст. Ними було пересаджене ядро зрілої клітини жаби в яйцеклітину, з 
якої було видалене власне ядро. Але ссавців вдалося клонувати лише 
в 1997 р. У лабораторії Я. Вілмута в Шотландії була клонована вівця, 
що увійшла до історії наук під кличкою Доллі. З клітини молочної 
залози дорослої вівці взяли ядро і ввели його в овечу яйцеклітину з 
видаленим ядром, а потім активували її за допомогою електричного 
удару. Зародки, що утворилися, помістили в матку матері-донора, де 
вони могли розвиватися до народження. При клонуванні вівці Доллі 
було проведено 236 дослідів, але вдалим став тільки один.
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У пресі з’являлися повідомлення про клонування й інших ссавців. 
З точки зору вчених, сьогодні існують технічні можливості клонувати 
й людину.

Але дане питання викликало в суспільстві бурю емоцій, що спри-
чинило різні обмеження правового характеру на проведення експери-
ментів з клонування [214, c. 53].

До безперечних плюсів клонування можна віднести наступні 
можливості: виведення генетично оптимальних та економічно вигід-
них порід сільськогосподарських тварин; прискорене створення 
трансгенних тварин – суперпродуцентів різних біологічно активних 
речовин; отримання органів тварин, придатних для пересадки їх лю-
дині; можливість вирішення в ході подальшої розробки технології 
клонування таких фундаментальних проблем, як нездатність мозку до 
регенерації, розшифровка структури і функціонування хребта і м’язів, 
а також розуміння процесу ракового переродження клітин; шанс стати 
батьками для бездітних пар [185].

Тіло людини починає розглядатись як якийсь “агрегат”, що поки 
теоретично, а в недалекому майбутньому і практично, за допомогою 
клонування, може бути “відремонтований”, повністю оновлений або 
вдосконалений. Але при цьому аналогія з механічною людиною епохи 
Ренесансу як механістична модель більше не працює. Швидше, мова 
йде про все більш динамічну, гнучку й перепрограмовану біологічну 
систему. У перспективі очікуються постійні зміни функціональних 
можливостей тіла [476, c. 79].

На відміну від традиційних методів селекції та виведення нових 
сортів рослин і тварин, біотехнологія відкриває принципово новий 
шлях – пересадки генетичного матеріалу і створення таких генетич-
них ланцюжків, які в живій природі ніколи не зустрічаються. Завдяки 
цій обставині біотехнологічні розробки стали особливо значущими і 
одночасно вразливими для критики.

Ставлення до біотехнології в суспільстві коливається від їх пов-
ного несприйняття до повної упевненості в тому, що біотехнології 
здатні приносити лише благо. Це обумовлено, з одного боку, труд-
нощами для розуміння обивательської свідомості принципів робо-
ти даних технологій, з іншої – насаджуваними міфами, які актив-
но створюють і пропагують сучасні засоби масової інформації і 
мистецтво. Наприклад, все частіше світовими інформаційними 
каналами проходять повідомлення про народження клонованої 
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дитини, а кінематограф і література постійно поповнюються страш-
ними сюжетами про різних монстрів і вірусів, що вирвалися за межі 
наукових лабораторій та несли смерть і руйнування.

Наголошується парадоксальність ситуації, пов’язаної з біотех-
нологією: практичні галузі біотехнології випереджають теоретичні 
розробки (включаючи й теоретичне осмислення досягнутих резуль-
татів). Наприклад, до сфер, що найдинамічніше розвиваються, 
біотехнологія відносить сьогодні медичні препарати, засновані на 
ферментації і нових методах створення вакцин, а також комерційне 
освоєння досягнень біотехнології в рослинництві. Але стосовно 
останніх, за образним висловом учених, можна сказати, що в даний 
час відомий характер вантажу (тобто властивості конкретного пере-
саджуваного гена), створено поїзд і залізничну колію (тобто інстру-
ментарій трансформації гена з однієї рослини в іншу), але не відома 
станція призначення (тобто визначення місця в ланцюжку ДНК, куди 
необхідно імплантувати ген, щоб змусити його працювати, і це від-
бувається поки що наосліп). Іншими словами, робота по складанню 
геномів рослин ще далека від завершення, оскільки кількість ДНК 
рослин значно більша, ніж у тварин. Саме тому більш розвинутими 
в теоретичному плані є роботи по складанню геномів людини і ряду 
тварин, які вже майже завершені [201, c. 231].

Комерційне освоєння перших сортів рослин, отриманих за допо-
могою біотехнології, почалося в 1995 р. Це були соя, стійка до пес-
тициду “раундап”, бавовна й кукурудза. Але щороку в подальшому 
вводилося вже декілька десятків нових трансгенних сортів рослин, 
кількість яких до кінця XX ст. перевищила 40 (стійка до колорадського 
жука картопля, стійкі до пестицидів канола й томати і багато іншого). 
Всього за три роки (з 1995 по 1998 р.) світовий ринок трансгенного 
насіння виріс з 75 млн. дол. до 164 млн. дол.

Генна інженерія дозволяє досить швидко отримувати сорти 
рослин, адаптованих до певних кліматичних умов, з підвищеною 
стійкістю до шкідників, зі збільшеними термінами зберігання плодів 
й іншими корисними якостями.

Учені припускають, що спостерігатимуться три “хвилі” генетич-
ного поліпшення рослин:

Перша хвиля – нові сорти рослин матимуть корисні агротехнічні 
властивості. У насіння будуть інкорпоровані властивості, які роблять 
їх стійкими по відношенню до найбільш розповсюджених видів хіміч-
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них засобів захисту рослин, що дозволить підвищити врожайність і 
скоротити споживання пестицидів.

Друга хвиля – в насіння будуть інкорпоровані властивості з ко-
рисним ефектом, що реалізується у постсільськогосподарських сферах 
економіки. Наприклад, насіння сої з покращеним кислотним складом 
або насіння томатів з підвищеним вмістом сухих речовин і покраще-
ними смаковими якостями.

Третя хвиля – будуть створені сорти рослин з покращеними еко-
логічними та енергетичними властивостями, що дозволить створити 
своєрідні “біоенергетичні підприємства”.

В кінці XX ст. спостерігався “перехід” від першої до другої біо-
технологічної хвилі.

Біотехнологія принципово відрізняється від технологій ма-
теріального виробництва індустріального суспільства: “Технологія 
стає більше схожою на садівництво, ніж на виробництво, і, як в садів-
ництві, врожай не буде повністю нам підконтрольний. Щоб увійти до 
струменя цього розвитку, ми повинні менше покладатися на кількісний 
аналіз і прогностичні моделі. Щоб урожай складних систем життя ви-
явився багатим, людям доведеться розвивати нові методи, осягаючи 
ті чинники, що не підлягають простому вимірюванню, а можливо й 
зовсім невимірні” [75].

Відкриття в науці та швидка реалізація їх в біотехнологіях став-
лять кардинальні питання в розумінні людини: “Методи й інструменти 
біотехнології самі по собі наділяють процес значенням як дискурсивні 
технології, що ілюструють деякі обмеження і плинність нашого ро-
зуміння тіла” [476, c. 80]. Для суспільства наукові відкриття часто реп-
резентуються у вигляді однотипних і відчужених образів: про штучне 
запліднення або ксенотрансплантацію розповідають фотографії сте-
рильних лабораторій і дослідників в оточенні пробірок. Наслідком 
простого візуального атракціону і незнання та нерозуміння наукових 
відкриттів стають як консервативні настрої, несприйняття технологій, 
апокаліптичні очікування, так і екзальтована віра в прогрес, надії на 
безсмертя і продуктовий достаток. Віра у безсмертя, що досягається 
клонуванням, ґрунтується на парадоксальній надії на тіло. Що є лю-
дина у такому разі? Як саме вона конструюється? Ю. Такер пише, що 
“питання про онтологічний стан генетичних даних закладає основу 
проблеми біології й відмінності” [там само]. Очікуванням поліпшен-
ня життя можна протиставити питання про те, в яких межах можна 
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мислити людину, відмінності між людьми, між тілом і людиною, чи 
можливо пояснити природу людини через реалізацію її генетичної 
програми і як захистити людину і навколишній світ від технологій і, 
можливо, від некритичного проходження бажанням. З виникненням 
нових проблем, до яких тепер можна віднести створення людиною 
радикальними засобами нових живих істот, вочевидь, не зникають 
старі проблеми: взаємини людини й світу стають ще складнішими й 
суперечливішими. Ми, як і раніше, повинні будемо відповідати, на-
скільки ми, люди, є живими й природними істотами; чи не боїмося ми 
життя власного тіла, чи не забули, що життя передбачає смерть.

Високі технології по-новому поставили проблему співвідношення 
понять “людина” і “машина”, “людина” і “технологія”. Раніше між 
даними поняттями існувала непрохідна грань, що була обумовлена, 
зокрема, приналежністю людини до сфери природного, а машини 
й технології – до сфери штучного (культурного). Але поява біо- та 
нанотехнологій, заснованих на інформаційних технологіях, змусила 
переосмислити відносини між людиною та машиною, між генетич-
ними і комп’ютерними “кодами”. Ю. Такер правильно відзначає, що 
більше немає ніякої чіткої межі між тілом і технологією в біотехнології 
[476, с. 82]. Підкреслимо, що це особливо стосується біотехнології, яка 
вийшла на рівень наномасштабу.

У західній медицині та існуючій біологічній науці склалося певне 
уявлення про те, що являє собою життя, і, відповідно, застосовуються 
певні моделі людини, насамперед її тіла. Зрозуміло, що подібні уявлен-
ня базуються також на певних світоглядних і філософських підставах, 
хоча вони найчастіше спеціально не відрефлексовані. 

Сучасні дослідження в галузі біо- та нанотехнологій примушу-
ють не тільки філософів, але й учених переосмислити як саме поняття 
“життя”, так і поняття “людина”, “машина”, “технологія”, “лікування” 
і ряд інших.

До переднього краю цих досліджень, насамперед, слід віднести 
такі галузі науки як [там само, с. 82]: біоінформатика (використання 
штучного інтелекту в дослідженнях білків і генів); мікропорядки (ви-
користання ДНК-чіпа або наборів гібридних маркерів ДНК, викорис-
товуваних для аналізу генних структур зразків ДНК); наномедицина 
(впровадження датчиків атомного масштабу в тіло); системна біологія 
(застосування теорії систем до розуміння взаємодій генів, білків і 
зв’язків між ними).
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Саме з появою цих технологій почала розмиватися межа між 
людиною й машиною. Наприклад, новизна біотехнології полягає в 
тому, що, на відміну від інших областей біології й медицини, вона 
спирається не на зовнішні технології (протезування, інструментальна 
діагностика, хірургія), а на ідею про те, що власні процеси тіла мо-
жуть бути перепрограмовані на досягнення потрібних результатів. 
На основі клітинних та біомолекулярних елементів і процесів у біо-
технології були створені спеціальні методи для введення в тіло, його 
аналізу й контролю на рівні дуже малих об’єктів, такі, як використання 
рекомбінантної ДНК з реплікованими фрагментами, застосування 
імунологічної і клітинної регенерації за участю стовбурових клітин, 
використання певних білків для створення клітинних і тканинних 
структур, встановлення клітинного оточення для відображення генома 
та його аналізу. Ю. Такер особливо відзначає, що в деякому розумінні 
немає ніякої “технології” в біотехнології, якщо мати на увазі під цим 
зовнішню, неорганічну систему, штучно створену для рішення деяких 
завдань. Але є цілком певні “методи”, використовувані в біотехнології 
для досягнення головної її мети, що полягає в створенні необхідних 
умов для активації певних біологічних процесів (припустимо, по-
трібних клітинних умов для диференціації ембріональних стволових 
клітин). Підкреслимо, що сьогодні жива істота розглядається, як біо-
логічна система.

У медицині звичні уявлення про лікування піддаються серйозним 
трансформаціям. Дослідження в сучасній медицині і біології пробле-
матизують питання щодо межі, яка відокремлює, власне, лікування 
в звичному для медицини сенсі від біотехнологічної “модернізації”. 
Наприклад, в регенеративній медицині на порядку денному гостро 
стоїть таке питання: як можемо ми (або чи повинні) розрізняти ме-
дичну терапію (наприклад, в нейродегенеративних хворобах, таких, 
як хвороба Паркінсона) і технічну трансформацію (наприклад, мо-
дернізацію імунної системи) при використанні стволових клітин, що 
мають потенційно необмежені можливості для регенерації тканин і 
органів?

Отже, біотехнологія наочно демонструє, що саме тіло стає в деяко-
му розумінні технологією. Ю. Такер вважає: технологія як інструмент 
або метод тут зникає, тому в біотехнології немає ніяких апаратних за-
собів, ніяких машин, тільки молекулярне тіло, здатне “природно” фун-
кціонувати в нових контекстах [476, с. 82-83]. Дослідники, з цієї точки 
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зору, не стільки застосовують генну терапію, скільки примушують тіло 
на молекулярному рівні адаптуватися до певних обставин. Наприклад, 
перепрограмовані стволові клітини пацієнта з хворобою Паркінсона 
після пересадки у вогнище нейроклітинної дегенерації природно сти-
мулюють серію змін, що призводять до регенерації втрачених клітин 
мозку або нервової системи. Даний автор вважає, що такі процеси не 
відбуваються самі собою, але при цьому вони не є результатом втру-
чання, як в хірургії або при застосуванні штучних органів. Внаслідок 
взаємодії між “вологими” клітинами, генетичними даними та інфор-
маційними системами на кремнієвій основі, яке Ю. Такер називає “bіо 
in silico”, і виникає подібна згладжена траєкторія терапевтичних змін. 
“Технологія”, з його точки зору, стає все більш синонімічною набору 
методів, що створюють необхідні умови (in vivo, in vitro або in silico), в 
яких біологічні процеси можуть призвести до бажаної мети. У загаль-
них рисах ми згодні з Ю. Такером, проте ми вважаємо, що некоректно 
говорити про те, що тіло стає технологією. Тіло стає частиною (при-
чому, однією з найважливіших) технологічного процесу, який може 
бути запущений тільки внаслідок стороннього втручання. Якщо мета 
технологічного процесу – це регенерація втрачених клітин мозку, то 
технологічний процес розділяється на декілька етапів. Наприклад, 
процес перепрограмування стволових клітин, процес імплантації стов-
бурових клітин і процес їх функціонування в організмі. На останньому 
етапі дійсно створюється враження, що стовбурові клітини й організм 
хворого працюють “самі по собі”, без втручання ззовні.

Але чи можна таке тіло, як і раніше, вважати за природне? Чи не 
стає воно штучним? І де та межа, за якою здійснюється даний перехід? 
Відповіді на ці питання – завдання філософії, а не науки.

Біотехнологія, генна інженерія ставлять щонайгостріші правові 
й етичні проблеми. Людство не вперше стикається з необхідністю 
осмислення правових і етичних аспектів використання нових тех-
нологій. Проте, порівняно з минулим наші дні характеризуються 
стрімким зростанням масштабів потенційної дії технологій на лю-
дину і навколишнє середовище. Збільшення швидкості практичних 
розробок в різних галузях науки, що створюють основу для широкого 
використання отриманих результатів в суспільстві, скорочує число 
байдужих спостерігачів, які поступаються правом вибору і правом 
рішень іншим сучасникам або взагалі майбутнім поколінням. Перед 
людством постає невідворотне питання: як ми хочемо обґрунтовувати 
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в майбутньому наше поняття людини, як визначатимемо і конкрети-
зуватимемо людську гідність, права людини, захист ненародженого 
і народженого життя? Біоетика не дає готових відповідей на питання 
“що робити”. Вона лише допомагає осмислити цінності, задаючись 
питаннями аверса корисності і реверсу нових, невідомих до певного 
часу проблем. 

Клонування у ряді юридично спірних високих технологій ме-
дицини займає особливе місце. Ця технологія припускає особли-
вий шлях репродукції людини – методом ділення будь-якої клітки 
організму, що дозволяє отримати живого “двійника”. Клонування 
теоретично може забезпечити повну заміну “агрегату” під назвою 
людський організм. У зв’язку з цим йде обговорення меж правового 
регулювання клонування. Звертається увага на те, що клони людей 
повинні офіційно мати ті ж юридичні права і відповідальність, що й 
будь-які інші людські істоти. Людина, що живе в даний час, не повин-
на клонуватися без її письмової згоди. Будь-якій людині автоматично 
дається право власності на її генетичний код і право їм розпоряджа-
тися на власний розсудом; код повинен залишатися під її контролем. 
Людині повинно бути дозволено визначати за своїм бажанням, чи 
хоче вона дати клонувати себе після смерті і за яких умов. Мабуть, 
доцільно заборонити клонування неповнолітніх, оскільки вони ще 
не досягли зрілості для ухвалення такого роду рішень. Вирощуван-
ня людського плоду поза тілом жінки, наприклад, в лабораторних 
апаратах, повинно бути заборонено. Клонування вбивць та інших 
небезпечних злочинців також слід заборонити. Приблизно таким є, у 
загальному вигляді, коло проблем, яким присвячена Конвенція про 
захист прав людини і людської гідності у зв’язку із застосуванням 
біології і медицини (Конвенція про права людини і біомедицину). 
Цей важливий документ, робота над яким почалася в 1990 р., був 
остаточно прийнятий Парламентською асамблеєю (найвищим пред-
ставницьким органом) Ради Європи в листопаді 1996 р. у Страсбурзі 
і відкритий для підпису 4 квітня 1997 р. в Ов’єдо. Вже зараз за спробу 
виготовлення людського двійника можна отримати  у Франції до 20 
років в’язниці, у Німеччині – 5, в Японії – 10.

Окрім моральних, етичних і юридичних проблем, питання про 
клонування живих істот загострює низку невирішених наукових 
проблем: наприклад, чи передаються через гени соціальні риси, або, 
іншими словами, наскільки людина є тим, що задають їй гени?
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Специфіка сучасних біоетичних проблем полягає в тому, що 
вони виводять людину на грань якостей її буття. Для вирішення цих 
проблем поняття “індивідуальність” повинне виступати концептуаль-
ною та методологічною основою. Інакше не уникнути перетворення 
людини на простий банк органів, в машину і відтворний предмет, який 
може піддатися купівлі-продажу. Ставлення до людини як “об’єкту 
використання” дуже неоднозначне, воно ставить під загрозу межу між 
людиною і річчю.

Сучасна людина змушена визначати себе крізь ідеї квантової фі-
зики і теорії Всесвіту, що розширюється, а також через медико-біоло-
гічний погляд на тіло як мінливу тканинну структуру, яку за бажанням 
можна перемоделювати. Уявлення про природу життя біологізується 
все більше, і це стає розхожою і в чомусь трагічною істиною. Тим 
самим формується уявлення про тіло як про технологію, інструмент 
вираження та моделювання. У першому випадку, наприклад, ми маємо 
справу з перформативними діями художників, що використовують 
своє тіло або тіло тварини як інструмент для створення художнього 
твору. У другому – з власне біотехнологією, особливість якої полягає 
в зрощенні природою даного тіла і параметрів, заданих технологічни-
ми маніпуляціями, що виключає відторгнення від “природного” тіла 
зовнішніх (на зразок протезів) деталей, але народжує потребу в новій 
ідентичності природного, відторгнення психологічного і світогляд-
ного порядку.

У ХХ ст. редукціонізм і холізм, кожен по-своєму, намагалися 
запропонувати універсальну картину людського тіла в нормі і пато-
логії і тим самим вирішити поставлене питання. Колапс цих програм 
у 70-х роках призвів до розпаду загальної картини тілесних подій і, 
відповідно, до фрагментації внутрішньонаукової перцепції, уяви і 
теоретичного осмислення. У біології і медицині практично припини-
лися дискусії навколо проблеми побудови єдиної наукової теорії. У 
цій ситуації будь-яка інтервенція (терапевтична або дослідницька) є 
результатом кооперації пристосовуваних одна до одної (для особливих 
цілей даного наукового або клінічного випадку) дій різної локалізації 
без загальної теоретично осяжної рамки, тобто в ситуації фундамен-
тальної невизначеності і ризику.

Прогрес геноміки синергетичний фундаментальним перетворен-
ням сучасної культури. Він вбирає в себе енергію нових культурних 
імпульсів і додає їм істотного посилення. Він провокує у людей нове 
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відчуття могутності в творчому перетворенні власної природи і новий 
досвід незахищеності перед лицем цієї потужності. За Гайдеггером, 
десь у XVII-XVIII століттях християнська ідея порятунку була підмі-
нена двома спочатку дистанційованими одна від одної ідеями здоров’я 
й свободи. Ця підміна і рознесення аспектів, що відокремилися, конс-
титуювали особливі об’єкти дії для науково орієнтованого медичного 
лікування і політичної дії. У сфері біомедицини основна загроза існу-
ванню людини була пізнана в світі Природи, а шлях “порятунку” – в 
науково оформленому технологічному контролі зовнішніх природних 
сил. Природа з’явилася в образі ворога, а технологія – в особі рятівни-
ка. Наука перетворилася на загрозу й рятівника водночас. 

“Біоетичний поворот в екзистенціальних настроях відбувся в 
результаті розуміння, що людське тіло не тільки “об’єкт” наукового 
дослідження або терапевтичної дії, але також “плоть” конкретної лю-
дини – її власника. Тому будь-яка дія в даній області має нередуковане 
моральне вимірювання, принципово спостережене з наукової точки 
зору. Ця “сліпа пляма” наукового розуму конституювала легітимну по-
зицію морального розуму усередині біомедицини. Разом з моральним 
розумом, в якомусь розумінні як його соціальне застосування, полі-
тичні практики вторглися у світ біомедицини. Аборт, права пацієнтів, 
права інвалідів, клонування, генетична інженерія, дослідження стов-
бурових клітин – ці та багато інших внутрішніх проблем біомедичної 
науки перетворилися на могутні стимули політичних рухів. Проект 
Геном Людини є парадигмальним прикладом нової біомедичної науки 
– дуже відмінної від тієї науки, яка існувала до початку 1980-х років. 
ПГЛ став першою в історії науки інституційною, відповіддю артику-
льованою, екзистенціальним парадоксом, інвестованим екологічним 
рухом і біоетикою в сферу діяльності біомедицини. Відповіддю на 
парадокс страху і надії стало включення незвичайних для класичної 
епохи форм діяльності в структуру науки. Вперше ми спостерігаємо, 
що реалізація фундаментального наукового дослідження і розробка 
морально-правового захисту від небезпек, пов’язаних з цим дослід-
женням, включені в організаційну структуру одного і того ж наукового 
проекту” [483, c. 62]. 

Комерціалізація є специфічною межею геноміки як науки но-
вого типу. Комерціалізація трансформує базисні структури науки і 
культури в цілому. У сучасній науці експертне знання вченого все 
більше заміщається думкою суспільства, необхідно співвідносити 
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себе з цією думкою, і кожного разу етичні сумніви вирішуються щодо 
конкретного випадку (учені й суспільство мають справу не із законом, 
а з особистим вибором і суспільною домовленістю): “Суть біоетичної 
ситуації полягає якраз у тому, що залучені до неї люди виявляються 
вимушеними взяти на себе відповідальність за встановлення меж 
власного існування. <…> Людина постає перед вибором власних меж, 
і цей вибір може бути поставлений їй в провину” [485, c. 107]. Наукове 
знання все більше комерціалізується, долається межа між відкриттям 
і винаходом, апеляція до розуму замінюється апеляцією до уяви. 
Становище людини виявляється подвійним, поза стійкими оцінками 
хорошого і поганого.

Генна інженерія складає основу біотехнології і є сукупністю ме-
тодів і підходів, що мають на меті отримання біологічних структур з 
програмованими властивостями, які не можливо отримати традицій-
ними методами селекції, що передаються спадково. Генна інженерія 
відкриває нові перспективи в пізнанні явищ природи, у вирішенні 
актуальних проблем медицини, в модернізації галузей промисло-
вості і сільського господарства, у вирішенні екологічних проблем. Ці 
перспективи біотехнології нерозривно пов’язані із смисложиттєвими 
проблемами людства. При впровадженні в наше життя біоінженерних 
технологій, маніпулювання спадковим матеріалом людини, природна 
основа людського існування опинилася під загрозою самознищення. 
Внаслідок цього різко окреслюється межа між тим, що природно 
зростає і штучно зробленим, між фізичною цілісністю і особистою 
ідентичністю, між природною долею і долею соціальною, що стано-
вить реальну небезпеку самій природі людини.

3.5. Феномен когнітивної науки й технології

Когнітивна наука в широкому сенсі – це сукупність наук про 
пізнання – отримання, зберігання, перетворення й використання 

знання; у вузькому сенсі – це міждисциплінарне дослідження отри-
мання й застосування знань. Основними складовими когнітивної на-
уки є: експериментальна психологія пізнання; філософія свідомості; 
нейронаука; когнітивна антропологія; лінгвістика; комп’ютерна наука 
і штучний інтелект. Днем народження когнітивної науки вважається 
11 вересня 1956 р. – один з днів симпозіуму в Массачусетському тех-
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нологічному інституті, коли відбулися три доповіді, що конститую-
вали когнітивну науку як таку. Це були доповіді експериментального 
психолога Джорджа Міллера: “Магічне число 7±2”, лінгвіста Ноема 
Хомського: “Три моделі мови”, представників галузі комп’ютерного 
моделювання і штучного інтелекту Алана Ньюелла і Герберта Сай-
мона, майбутнього Нобелівського лауреата з економіки. На думку іс-
ториків науки, можна виділити три корені когнітивної науки: винахід 
комп’ютерів і спроби створити програми, які змогли б розв’язувати 
завдання, які вирішуються людьми в їхньому житті; розвиток психо-
логії пізнання, що розглядається як переробка інформації: метою цього 
напряму спочатку було виявлення внутрішніх процесів переробки, 
які беруть участь в сприйнятті, пам’яті, мисленні й мові; розвиток 
теорії граматики і пов’язаних з нею гілок лінгвістики. Характерною 
особливістю когнітивних наук є їхня швидка інтеграція, особливо 
впродовж двох останніх десятиліть. Тому нині вже говорять про єдину 
когнітивну науку.

Є багато наукової літератури, присвяченої когнітивістиці. Серед 
цих видань можна назвати узагальнюючі праці [84, 238, 253], публіка-
ції, присвячені проблемам філософії свідомості [81, 393 та ін.], когні-
тивній психології та етології [416, 460], когнітивному моделюванню 
[266], технологічним перспективам когнітивістики [48, 49, 259]. До 
них також дотичні відомі публікації М.М. Моісєєва [324-325].

Ставиться завдання окреслити особливості міждисциплінарного 
феномену когнітивних наук і технологій з їх революційним поступом 
в сучасному науково-технологічному просторі.

Засади когнітивної науки були закладені дослідженнями 
математика А.Тьюрінга по кінцевих автоматах (1936). Йому вда-
лося показати, що для проведення будь-якого обчислення достатньо 
повторення елементарних операцій. Тим самим відкрилися перспек-
тиви для перевірки й реалізації відомої ідеї Т.Гоббса та Д.Буля, що 
мислення є обчисленням. Перевіряючи цю ідею, математик К.Шен-
нон припустив в 1948 р., що кожен елемент інформації може бути 
представлений як вибір однієї з двох рівноймовірних альтернатив, а 
кількість інформації, що передається через канал зв’язку, може бути 
обчислена за допомогою двійкової системи числення (у бітах). Надалі 
ці результати були застосовані до вивчення функціонування централь-
ної нервової системи людини. Математичне моделювання процесів 
обробки інформації у людини йшло рука в руку з експериментальним 
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вивченням цих процесів. Початок цьому був покладений працею шко-
ли гештальтпсихології. У 1948 р. було висунуто гіпотезу про те, що 
мислення як процес обробки когнітивної інформації може протікати в 
нейронних мережах. Дещо пізніше була розроблена перша нейронна 
модель мозку, де взаємодію між мережами нейронів імітували логічні 
операції пропозиційного обчислення. У 1950-х роках почало визнача-
тися коло проблем когнітивних наук – обробка інформації у людини, 
структура мови та її вплив на мислення (роботи Н. Хомського), розроб-
ки штучного інтелекту.

Помітний внесок у становлення когнітивної науки внесли також 
роботи Н. Вінера та його колег у галузі кібернетики і теорії автоматів, 
що дозволили пояснити деякі характерні види активності центральної 
нервової системи, відштовхуючись від аналогії між цілеспрямованим 
функціонуванням технічних систем і відповідними формами поведін-
ки людей. Ці відкриття стали основою для подальших систематичних 
спроб опису загальної структури когнітивної системи людини і фор-
мування когнітивної психології. 

З кінця 1960-х рр. аналіз природи людського пізнання за допо-
могою інформаційних моделей стає загальноприйнятим підходом. 
Серйозний вплив на дослідження пізнавальних і розумових процесів у 
когнітивній науці зробила комп’ютерна революція, швидкий розвиток 
обчислювальної техніки. Як єдине дослідницьке поле когнітивні науки 
склалися в 60-80-х роках ХХ ст. Поступово став домінувати напрям, 
орієнтований на створення нових когнітивних комп’ютерних моделей, 
які могли б розглядатися як достатньо адекватні імітації різних аспек-
тів людського пізнання. Згодом велику роль в когнітивних науках по-
чали відігравати також дослідження з етології й соціобіології, а також 
методики, що дають можливість безпосереднього спостереження над 
роботою мозку, такі як магнітно-резонансна томографія.

В когнітивній науці склалися три основні теоретичні напрями: 
модельно-символічний підхід, модулярний підхід і коннекціонізм 
(напрям, що іменується також нейронно-мережевим підходом, або 
моделями паралельно-розподіленої переробки). Перший з цих напря-
мів базується на комп’ютерній метафорі, що припускає розгляд люд-
ського пізнання й співвідношення його з роботою мозку за аналогією 
з персональним комп’ютером, в якому програми, які виконують певні 
функції, можуть бути реалізовані на різному “субстраті”, для якого є 
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характерною наявність центрального процесора з обмеженою про-
пускною спроможністю, що накладає певні обмеження на переробку 
інформації. Теоретики модулярного підходу порівнюють психіку 
людини зі швейцарським армійським ножем, який пристосований для 
виконання безлічі функцій, тому що, на відміну від звичайного ножа з 
єдиним лезом, він озброєний безліччю інструментів: ножицями, што-
пором і т. і. Згідно даному підходу, людське пізнання можна уявляти 
як набір таких паралельно функціонуючих “модулів”, що працюють 
незалежно один від одного. Вихідні дані цих модулів використову-
ються в центральних процесах координації знань і прийнятті рішень, 
які, проте, занадто складні для вивчення внаслідок надмірної кількості 
чинників, що впливають на їх поточний стан. Коннекціонізм базується 
на “мозковій” метафорі пізнання, де пізнавальні процеси вважаються 
процесами паралельної переробки інформації мережею, що складаєть-
ся з декількох рівнів простих одиниць – моделей нейронів, зв’язки між 
якими мають різні вагові коефіцієнти, причому ці коефіцієнти можуть 
мінятися залежно від спроможності нейронної мережі вирішувати 
певний тип завдань [239].

У когнітивній науці використовуються для розробки точних 
теорій роботи людського мозку комп’ютерні моделі, узяті з теорії 
штучного інтелекту, й експериментальні методи, взяті з психоло-
гії й фізіології вищої нервової діяльності. Ключовим технічним 
досягненням, яке створило умови для виникнення когнітивістики, 
стали нові методи сканування мозку. Важливу роль відіграли й 
суперкомп’ютери. Значущою метою когнітивної науки є прагнення 
описати й пояснити процеси мозку людини, відповідальні за вищу 
нервову діяльність, що дозволить створити системи так званого силь-
ного штучного інтелекту. 

Когнітивні науки є водночас і єдиним дослідницьким міждис-
циплінарним полем, і сукупністю окремих наук. Окремі науки, що 
входять до них, зберігають автономію та значну різноманітність, але, 
в той же час, дослідження в межах когнітивних наук майже завжди 
включають підходи і результати декількох наук. Предметом когні-
тивних наук є різні аспекти пізнання і мислення: закони сприйняття, 
обробки, зберігання і відтворення інформації, зв’язок їх з будовою 
мозку людини і можливість реалізації обробки інформації на інших 
носіях, дослідження в галузі штучного інтелекту, роль мови в пізнан-
ні, закони передачі інформації, проблеми розуміння та інтерпретації, 
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роль еволюційних механізмів у мисленні, специфіка особливих типів 
мислення.

Когнітивна психологія є наукою, що експериментально вивчає 
такі аспекти людського пізнання як сприйняття й розпізнавання об-
разів, увагу, пам’ять, мову, розвиток мислення, формування понять, 
особливості людського інтелекту, зокрема з використанням моделей 
штучного інтелекту. Традиційно до сфери когнітивної психології не 
відносяться фізіологічні дослідження роботи мозку, які складають 
предмет нейрофізіології (тобто психофізіологія, або нейронаука), 
проте останнім часом, у зв’язку з розвитком новітніх методик, перш 
за все томографічних, психологічні і фізіологічні дослідження тісно 
змикаються. 

Концептуальні дослідження пам’яті також в основному просу-
ваються методом побудови моделей її функціонування. Проблема 
кодування інформації в пам’яті нині також перебуває у стадії фор-
мування різних гіпотез. Широкий розвиток отримали семантичні 
моделі організації пам’яті: кластерна модель, групова модель, модель 
порівняльних семантичних ознак, мережеві моделі. У зв’язку з цим 
вивчаються також моделі побудови уявних образів [81, 416].

Закладена класичними дослідженнями Ж.Піаже і Л.Виготського 
галузь психології когнітивного розвитку сьогодні включає, поряд з 
класичними дослідженнями формування інтелектуальних і моральних 
понять, також такі напрями досліджень як експериментальне вивчення 
формування розпізнавання образів, адаптаційних стратегій та ін.

Філософія свідомості надзвичайно важлива для когнітивних 
досліджень, оскільки всі когнітивні процеси так чи інакше пов’язані 
зі свідомістю. Головні питання, які розробляє філософія свідомості 
в рамках когнітивистики, наступні: Що таке свідомість? Чи може 
суб’єктивний досвід бути описаний у фізичних термінах? Яке спів-
відношення свідомості з мозком? Які взаємини свідомих і несвідомих 
процесів в сприйнятті, пам’яті, навчанні та інших галузях? Якими є 
особливості досвіду свідомості в таких специфічних областях як візу-
альне сприйняття та емоції? Як можна зрозуміти незвичайні форми і 
стани свідомості, такі як синестезія, “інсайт” та ін.? Чи грає свідомість 
функціональну роль, і якщо так, яку саме? Чи можуть нові методи до-
слідження мозку допомогти з’ясувати природу і механізми свідомості? 
Чи можна розвинути надійні методи розуміння і формалізації даних 
про досвід свідомості? Чи потрібно вийти за межі наукових методів, 
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щоб схопити сутнісні елементи феномену свідомості, або достатні тра-
диційні методи? Яку роль має суб’єктивний досвід в існуючих теоріях 
сучасних наук? Якими можуть бути імплікації науки про свідомість 
для етики суспільства? [81, 393].

Галузь когнітивної психології, що вивчає володіння мовою, вжи-
вання мови, зберігання мовної інформації та інші аспекти мовної діяль-
ності, носить назву психолінгвістика. Тут основну увагу досліджень 
традиційно привертають такі теми як різні моделі засвоєння рідної 
мови та іноземних мов, проблема ментального лексикону, обробка 
мовної інформації – усної та письмової, мовні стратегії. Незважаючи 
на величезну кількість досліджень, психолінгвістика залишається од-
нією з найбагатших за завданнями і проблемами галузей когнітивної 
науки. До теперішнього часу когнітивна лінгвістика представлена в 
світі кількома могутніми напрямами, кожен з яких відрізняється свої-
ми засадами, особливими процедурами аналізу. Існує низка наукових 
шкіл, що розрізняються між собою, їх об’єднує прагнення дати мовним 
фактам і мовним категоріям психологічне пояснення, співвіднести 
мовні форми з їх ментальними репрезентаціями і з тим досвідом, який 
вони, як структури знання, відображають. Різні теорії розкривають 
зв’язок знань, закладених у мові, з суб’єктом сприйняття, пізнання, 
мислення, поведінки і практичної діяльності; відображення реального 
світу – його бачення, розуміння і структуризації – в свідомості суб’єкта 
і фіксації його в мові у вигляді суб’єктних та етнічно орієнтованих 
понять, уявлень, образів, концептів і моделей [266].

В останні десятиліття до класичного кола когнітивних наук поча-
ли приєднуватися також дослідження в галузі антропології, етології та  
соціобіології і навіть психіатрії. 

Когнітивна антропологія виникла в середині 1950-х рр. як ре-
зультат осмислення феномену культури в широкому сенсі. Спочатку 
визначення культури були передусім біхевіористськими – культура 
уявлялася моделлю поведінки, дій або звичаїв. Біхевіористські акценти 
прослідковувалися також у лінгвістиці й психології. Проте після того, 
як відбувся поступовий відхід від біхевіоризму, дослідники звернулися 
до вивчення культурних аспектів мислення й пізнання. Цей поворот 
відбувся одночасно в трьох сферах – в культурній антропології, в 
лінгвістиці та в психології. Метою когнітивної антропології стало 
вивчення культурної “компетенції”, абстрактної “теорії культури”, 
що зберігається в головах її представників. Однак з часом “культура” 
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почала визначатися в когнітивній антропології, перш за все, як система 
знання – внутрішня концептуальна система, що обґрунтовує й управ-
ляє реальною поведінкою і спостережуваними подіями, або як экс-
пліцитно виражена публічна система значень. Сьогодні існує більше 
десяти наукових напрямів, які, використовуючи ту або іншу лексику 
і термінологію, ставлять за мету вивчення “картини світу”, або “мен-
талітету”. Таким чином, об’єктом вивчення когнітивної антропології 
є система ментальної організації елементів культури.

Звернення до даних етології дозволило когнітивним наукам 
збагатитися новим баченням інстинктивних, природно обумовлених 
компонентів людської поведінки. З етологічної практики такі науки 
як соціобіологія, запозичували методи багатоаспектного вивчення 
поведінки, що, в свою чергу, дозволило поставити перед вивченням 
процесу пізнання низку нових завдань: вивчення розпізнавання при-
родних сигналів і конвенціональних знаків, емоційної регуляції пізна-
вальної активності, гіпотезу конкурентної організації когнітивних 
процесів. Аналогічно дані психіатрії дозволяють збагатити бачення 
пізнавального процесу низкою особливих його типів, завдяки чому 
виявляється можливою постановка питання про природні механізми 
формування установки, інтерпретації і конструктивної діяльності 
пізнання [416]. 

Під штучним інтелектом (англ. Artifi cial intelligence) розуміється 
наука й технологія створення інтелектуальних машин, особливо інте-
лектуальних комп’ютерних програм. Штучний інтелект пов’язаний зі 
схожим завданням використання комп’ютерів для розуміння людсько-
го інтелекту, але не обов’язково обмежується біологічно правдоподіб-
ними методами. Наука під назвою “Штучний інтелект” входить до 
комплексу комп’ютерних наук, а створювані на його основі технології 
– до інформаційних технологій. Завданням цієї науки є відтворення 
за допомогою обчислювальних систем та інших штучних пристроїв 
розумних міркувань і дій.

Різні види і ступені інтелекту існують у багатьох людей, тварин і 
деяких машин, інтелектуальних інформаційних систем і різноманітних 
моделей експертних систем з відмінними базами знань. Визначення 
інтелекту не пов’язане з розумінням інтелекту у людини – це різні речі. 
Більше того, ця наука моделює людський інтелект, оскільки, з одного 
боку, можна вивчити дещо про те, як змусити машини вирішити про-
блеми, спостерігаючи інших людей, а, з іншого боку, більшість робіт 
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щодо штучного інтелекту стосуються вивчення проблем, які потрібно 
вирішувати людству в промисловому і технологічному сенсі. 

До 1970-х років в СРСР всі дослідження штучного інтелекту ве-
лися в межах кібернетики. На думку Д.А. Поспєлова, річ у тому, що 
науки “інформатика” й “кібернетика” внаслідок ряду академічних 
суперечок були в той час змішані. Тільки в кінці 1970-х років в СРСР 
починають говорити про науковий напрям “штучний інтелект”, як про 
розділ інформатики. При цьому народилася й сама інформатика, під-
порядкувавши собі свою прародительку “кібернетику”. Створюються 
тлумачний словник, тритомний довідник зі штучного інтелекту, а 
також енциклопедичний словник з інформатики, в якому розділи “Кі-
бернетика” і “Штучний інтелект” входять, разом з іншими розділами, 
до складу інформатики. Термін “інформатика” в 1980-і роки набуває 
широкого поширення, а термін “кібернетика” поступово зникає з 
ужитку, зберігшись лише в назвах тих інститутів, які виникли в епоху 
“кібернетичного буму” кінця 1950-х – початку 1960-х років. Такий 
погляд на штучний інтелект, кібернетику та інформатику поділяється 
не всіма. Це пов’язано з тим, що на Заході межі цих наук дещо відріз-
няються від тих, які склалися в СРСР.

Згідно думки багатьох учених, важливою властивістю інтелекту є 
здатність до навчання. Таким чином, на перший план виходить інже-
нерія знань, що об’єднує завдання отримання знань, їх систематизації 
й використання. Досягнення в цій галузі зачіпають решту майже всіх 
напрямів досліджень штучного інтелекту. Важливими є дві її підгалузі. 
Перша з них – машинне навчання – стосується процесу самостійного 
отримання знань інтелектуальною системою в процесі її роботи. Друга 
пов’язана зі створенням експертних систем – програм, що використо-
вують спеціалізовані бази знань для отримання достовірних висновків 
з якої-небудь проблеми. До галузі машинного навчання відноситься 
великий клас завдань розпізнавання образів. Це, наприклад, розпізна-
вання символів, рукописного тексту, мови, аналіз текстів. Багато за-
вдань успішно вирішуються за допомогою біологічного моделювання. 
Особливо варто згадати комп’ютерний зір, який пов’язаний ще і з 
робототехнікою.

У комп’ютерних науках проблеми штучного інтелекту розгля-
даються з позицій проектування експертних систем і баз знань. Під 
базами знань розуміється сукупність даних і правил виведення, що 
допускають логічний вивід та осмислену обробку інформації. В ціло-
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му дослідження проблем штучного інтелекту в комп’ютерних науках 
спрямоване на створення, розвиток та експлуатацію інтелектуальних 
інформаційних систем, а питання підготовки користувачів і розробни-
ків таких систем вирішуються фахівцями інформаційних технологій.

Когнітивні технології – інформаційні технології, спеціально орієн-
товані на розвиток інтелектуальних здібностей людини. Когнітивні 
технології розвивають уяву і асоціативне мислення людини. Завдяки 
цим технологіям на зміну відомій приказці “Хто володіє інформацією 
– той править світом”, приходить нове правило: “Хто уміє системати-
зувати інформацію й отримувати з неї знання, той править світом!”. 
Когнітивні технології найбільш ефективні при описі слабострукту-
рованих систем, в яких відбуваються процеси, що характеризуються 
багатоаспектністю, відсутністю достатньої кількісної інформації про 
їхню динаміку, а також нечіткістю, мінливістю характеру процесів в 
часі і т. і. Не дивно, що американські фахівці передрікають когнітив-
ним технологіям вже у найближчому майбутньому набагато більшу 
популярність в світі, ніж сьогодні мають нанотехнології.

Зростаюча затребуваність когнітивних технологій в комп’ютерних 
системах проектування і аналізу даних ставить нові завдання при 
підготовці фахівців в галузі прикладної математики, інформатики та 
інформаційних технологій.

Когнітивні технології в інформатиці в сучасному розумінні цього 
слова – це сукупність методів, алгоритмів і програм, що моделюють 
пізнавальні здібності людського мозку для вирішення конкретних при-
кладних завдань – розпізнавання образів (мови, сигналів, зображень, 
сцен і т. д.), виявлення й ідентифікації закономірностей в масивах 
даних, вирішення завдань комп’ютерного проектування складних 
систем, систем підтримки ухвалення рішень в умовах нечітких вхід-
них даних і взаємозв’язків. Ще 50 років тому батьками кібернетики 
Вінером та фон Нейманом було сформульовано завдання об’єднання 
обчислювальних можливостей комп’ютера з когнітивними здібностя-
ми людського мозку. Ця ідея й лежить в основі сучасних когнітивних 
технологій.

Комп’ютерні системи проектування (Computer Aided Design, 
CAD) при своєму зародженні використовувалися для автоматизації 
праці інженера-проектувальника при реалізації ухвалених інженерних 
рішень (розробці креслень, виготовленні конструкторської докумен-
тації, автоматичній перевірці коректності вхідних даних і результатів 
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проектування, і т. п.). Сучасні CAD-системи дозволяють здійснювати 
“безпаперове” проектування складних об’єктів, представляючи спро-
ектований об’єкт в електронному вигляді.

Для скорочення часу проектування й кількості дорогих (у ма-
теріальному й часовому сенсах) натурних експериментів, поліпшення 
якості проектування створюються комп’ютерні системи проектуван-
ня для підтримки ухвалення інженерних рішень (Knowledge Based 
Engineering, Computer Aided Engineering). Такі системи, що є, по суті, 
спеціалізованими системами моделювання і підтримки ухвалення рі-
шень, дозволяють досліджувати велику кількість варіантів побудови 
об’єкту (конфігурації, параметрів та ін.), передбачати очікувані харак-
теристики й знаходити якнайкращі (раціональні) рішення. 

При проектуванні об’єктів з використанням комп’ютерної під-
тримки рішень, що ухвалюються, вирішуються три базові проблеми: 
цілеспрямована автоматична генерація варіантів цифрових описів 
об’єктів; побудова функцій відгуку – обчислення характеристик 
об’єкту за даними цифрового опису об’єкту, параметрам управління 
й параметрам середовища функціонування; оптимізація – побудова 
об’єкту з якнайкращими властивостями за наявності обмежень.

Складнощі вирішення цих проблем обумовлені, перш за все, ви-
сокою розмірністю цифрових описів об’єктів, що істотно утруднює 
побудову функцій відгуку, залежних від векторів високої розмірності, 
й оптимізацію в просторі таких векторів [49, 259]. 

До людей, які працюють в галузі когнітивних технологій, став-
ляться особливі кваліфікаційні вимоги [48]. Такий фахівець повинен 
отримати базову підготовку в галузі напрямів “Прикладна математика 
та інформатика” і “Фундаментальна інформатика та інформаційні 
технології”. Для ефективної роботи він повинен, перш за все, мати 
широкі знання в галузі теоретичної і прикладної математики, зокре-
ма, поглиблені знання за теоретичною та прикладною математичною 
статистикою і аналізом даних. Крім того, фахівець повинен мати ба-
зові знання в галузі побудови й аналізу обчислювальних алгоритмів, 
планування й проведення обчислювальних експериментів (зокрема, 
мати навички активної роботи з основними математичними пакетами). 
Фахівець повинен знати технології програмування і проектування 
програмних продуктів та комплексів і бажано володіти хоч б однією 
мовою програмування.
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Когнітивні науки породжують нові інтелектуальні технології, що 
є не лише наукоємними, але й більш динамічними галузями, для яких 
є характерним швидке моральне старіння. Спостерігається тенден-
ція до скорочення життєвого циклу високих технологій. Покоління 
комп’ютерів та комунікаційних пристроїв (наприклад, сотових теле-
фонів) застарівають вже на момент їх впровадження у виробництво. 
Розвиток високих технологій, в тому числі когнітивних, веде до зміни 
багатьох стереотипів в економічній та соціокультурній сферах. Високі 
технології зараз орієнтовані не лише на виробництво, але й на підви-
щення індивідуальної праці та покращення якості життя. В наш час є 
усі підстави вважати формування високих технологій, в тому числі 
когнітивних, складним, багатоаспектним соціокультурним феноме-
ном.

3.6. Технонаука: технологічний та соціокультурний зміст

У зв’язку з переходом до постіндустріального, інформаційного, 
знаннєвого суспільства відбуваються глибокі культурні й со-

ціальні трансформації у всіх сферах сучасного соціуму. Роль науки 
посилюється у зв’язку зі зростанням наукоємних сучасних техноло-
гій. Але водночас йде процес трансформації самої науки, що дістало 
вираження у формуванні нового феномену – технонауки.

Концепція суспільства, заснованного на знаннях, знаходиться у 
стадії оформлення й активного обговорення. Багато її положень ще 
недостатньо аргументовані й прийнятні. Поняття “технонаука” – одне 
з ключових в цій концепції і поки недостатньо прояснених. Необхідно  
виявити суперечливі сторони цього феномену.

Наростаючі процеси технологізації наукової діяльності та інду-
стріалізації науки досліджують Дж.Д. Бернал, Э. Вебстер, Ю. Габер-
мас, Є.В. Семенов, Н.М. Семенова та ін. Було встановлено, що тех-
нологічний підхід розповсюджується на весь спектр стосунків, що 
складаються в процесі наукової діяльності (Р. Коен, О.З. Мирська, 
Е.М. Мирський, Н.В. Мотрошилова та ін.), при цьому зростає роль на-
укового знання в розвитку технологій і суспільства (Д. Белл, Ю. Габер-
мас, Э. Тоффлер, І.Ю. Алексєєва, В.С. Стьопін та ін.) і змінюється роль 
та тенденції розвитку технічного й технологічного знання в системі 
наукового знання (І. Жарві, Дж.К. Фейлмен, Р. Саймон, Н. Стефанов, 
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В.Г. Горохов, Б.І. Іванов, Б.М. Кедров, В.М. Розін, В.В. Чешев та ін.). 
Виявлені деформації наукового этосу, викликані процесами комер-
ціалізації науки (К. Акопян, С. Кордонський, А. Неклесса, П.Д. Тіщен-
ко та ін.). Дослідженню змін у взаєминах сучасної науки, суспільства 
і технологічної сфери присвячені праці Б. Барнса, Р. Коена, Ст. Шеф-
фера, А. Неклесси, Б.Г. Юдіна та ін. У них констатується формування 
якісно нової стадії розвитку науки і техніки, а також їхніх взаємодій 
з суспільством, що виражається у формуванні так званої технонауки 
(технологічної науки, корпоративної науки і тому подібне).

Постпозитивістські програми дослідження науки й технології 
стимулювали інтенсивний розвиток цілого комплексу таких дослід-
жень, які в наш час об’єднуються під загальним ім’ям “Science and 
technology studies”. Ці програми мають різні теоретичні витоки – від 
англо-американських версій позитивізму, американського прагматиз-
му до континентальної феноменології, герменевтики й структуралізму. 
Деякі з них беруть початок в дослідницьких програмах “Історії і фі-
лософії науки”, що з’явилися після книги Т. Куна, інші – в програмах 
“соціології знання”, “соціології науки”, антропології і етнометодо-
логії. Їх об’єднує прагнення пов’язати внутрішню логіку розвитку 
науки з її контекстом – історичним, соціальним, культурним, і, що 
принципово, матеріальним, або речовим. Цей комплекс досліджень 
є за своєю природою міждисциплінарним, а не тільки філософським. 
Істотна межа цих досліджень – перехід від образу “наука як теорія” 
до стратегій, орієнтованих на розуміння “науки як практики”. За сло-
вами О.А. Столярової: “Предметом аналізу виступають різноманітні 
аспекти культурної та практичної опосередкованості процесу й ре-
зультатів пізнання, і це вимагає співпраці багатьох дисциплін. Увага 
до матеріальних умов пізнання не дозволяє провести чітку грань 
між, власне, наукою та її технологічними умовами-додатками. Тому 
дослідження науки доповнюються дослідженнями технології, що 
узгоджується із завданнями вивчення об’єкта-гібрида – технонауки 
– і знімає традиційний вододіл по лінії теорія-практика або наука-тех-
нологія. Спроба зробити центральною темою дослідження взаємне 
визначення “речей” та “ідей”, “реальності” і “конструкції” є, на наш 
погляд найцікавішою особливістю “досліджень науки і технології”, 
їх відмітною ознакою” [471, с. 3]. Прагматичний поворот у взаєминах 
науки і суспільства – одна з істотних тенденцій науково-технологіч-
ного розвитку [417, 418].



201

Розділ 3.  СОЦІАЛЬНІЙ ПРОСТІР МЕГАТЕХНОЛОГІЙ  ЗНАННЄВОГО СУСПІЛЬСТВА

Феномен технонауки (technoscience) найяскравіше характеризує 
специфіку й нові проблеми постіндустріального, а точніше – знаннє-
вого, суспільства. В даний час йде процес “обертання” сформованих 
впродовж багатьох десятиліть організаційних і економічних схем 
взаємодії фундаментальної науки і практичних її застосувань, які 
виступають нині у формі високих технологій. Класична схема індус-
тріального суспільства починалася від фундаментальних досліджень 
і через пошук їх практичних застосувань йшла до розробки технічних 
і технологічних втілень, які потім виходили на ринки збуту. Це “за-
проваджувальна” модель науково-технологічного циклу, головною 
проблемою якої була відсутність зворотного зв’язку з виробництвом 
і суспільними потребами: спочатку створювалася технологія, а потім 
здійснювався пошук ринків збуту для неї. Контур “наука-технологія” 
був відносно автономним і замкнутим.

Технонаука – це не тільки органічний симбіоз науки і технології 
(гібрид обнаученої технології й технологізованої науки). У постінду-
стріальному, знаннєвому суспільстві істотно розширюються контури 
взаємодії науки, технології, суспільних потреб, бізнесу, і кардинально 
змінюються, “обертаються” їх взаємозв’язки: розробка нової техно-
логії починається тоді й настільки, коли й наскільки на неї є попит. 
Б.Г. Юдін відзначає: “Взаємини науки й техніки в такому симбіозі 
внутрішньо суперечливі. З одного боку, наука виступає як генератор 
нових технологій і саме через стійкий попит на них користується під-
тримкою, часом вельми щедрою. З іншого боку, виробництво нових 
технологій визначає попит на науку обмеженого типу, так що багато 
її потенцій залишаються нереалізованими. Від науки не вимагається 
ні пояснення, ні розуміння речей – достатньо того, що вона дозволяє 
ефективно їх змінювати. Це припускає розуміння пізнавальної діяль-
ності (включаючи наукову), як діяльності в деякому розумінні вторин-
ної, підпорядкованої по відношенню до практичного перетворення, 
зміни і навколишнього світу, і самої людини. Тим самим відкривається 
можливість для переосмислення, точніше навіть – обертання – спів-
відношення науки й технології, що склалося раніше. Якщо традиційно 
воно розумілося як технологічне застосування, застосування кимось і 
колись виробленого наукового знання, то тепер виявляється, що сама 
діяльність по отриманню такого знання “вбудовується” в процеси 
створення і вдосконалення тих або інших технологій” [559, с. 590]. 
Дійсно, в світі, перш за все в країнах – наукових лідерах – йде процес 
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скорочення частки фундаментальних досліджень і послідовного роз-
ширення прикладних розробок, які все більше стають домінантою 
науково-технологічного розвитку.

Така кардинальна трансформація науково-технологічного розвит-
ку, яку слід пов’язувати з переходом до знаннєвої економіки й техно-
науки, має глибокі наслідки. Перш за все вона пов’язана з орієнтацією 
на нового адресата інноваційної продукції: якщо в індустріальну епоху 
таким адресатом було суспільство в цілому в масово-позбавленому 
індивідуальності образі, то адресатом технонауки стає людина, точ-
ніше маса споживачів, на інтереси яких і орієнтується нова економіка. 
Їх інтереси, що постійно оновлюються і знаходяться в безперервній 
динаміці, стають рушійною силою знаннєвої економіки й безпосеред-
ньо включаються в контур виробництва інновацій, що розширився. 
Відбувається немов би “персоніфікація” інноваційної продукції, до 
якої прагне сучасний бізнес, який також включається в науково-техно-
логічний контур, підживлюючи, з одного боку, науково-технологічні 
інновації, а з іншого – докладаючи чималі зусилля і витрати для стиму-
лювання перманентного оновлення інтересів і запитів споживачів. Цю 
другу задачу можливо вирішити, мобілізуючи весь арсенал сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, включаючи засоби марке-
тингу, реклами, засобів масової інформації. 

З аналізу нової ситуації інноваційного розвитку випливає висно-
вок: “Технонаука має справу, перш за все, не з об’єктами як такими, 
а з великими контурами, що включають, окрім цих об’єктів, також 
сумісну, узгоджену діяльність найрізноманітніших людей і соціальних 
структур. Ефективність функціонування контуру технонауки багато в 
чому забезпечується тим, що в нього вбудовані механізми виявлення 
споживчих інтересів та очікувань, які, завдяки застосуванню соціаль-
них і гуманітарних технологій, у свою чергу, доводяться до злиття 
бізнесу й лабораторії та стають чинниками, що визначають стратегію 
розвитку технологій. Таким чином, технонауковий контур включає 
чотири елементи, пов’язані між собою прямими і зворотними інформа-
ційними, фінансовими та товарними потоками. Наукові дослідження і 
бізнес все більш інтенсивно взаємно пришвидшуються, породжуючи 
і невпинно оновлюючи технології, які, завдяки масованій дії реклами, 
наполегливо нав’язуються пересічній людині. Тенденція комерціалі-
зації науки підкріплюється і посилюється тенденцією “обнаучення” 
бізнесу, що включає дослідницьку лабораторію в якості вже чи не 
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обов’язкового підрозділу скільки-небудь успішної фірми. Досліджен-
ня в сучасній науці – це, в переважній більшості випадків, зовсім не 
прагнення побудувати якусь нову оригінальну теорію, а спроба ство-
рити ефективну технологію з хорошими ринковими перспективами” 
[там cамо, с. 592–593].

Технонаука у своєрідній формі реалізує вимогу постнекласичної 
раціональності про орієнтацію на людину. Її технології “відповідні” і 
“співмасштабні” людині. Досить пригадати перехід до персонального 
комп’ютера, який замінив неповоротну і громіздку обчислювальну 
техніку індустріальної епохи і корінним чином перетворив весь світ 
людини. Ще однією істотною межею технонауки і високих технологій 
знаннєвого суспільства стає перманентна ротація поколінь техніки і 
технологій.

З настанням ери технонауки кардинально змінюються норми, іде-
али наукового пізнання і сам науковий етос. Якщо у фундаментально-
му знанні відбір конкуруючих дослідницьких програм здійснюється 
науковою елітою, то в системах технонауки відбір дослідницьких 
розробок здійснюється бізнес-елітою, причому провідними критерія-
ми відбору є відповідність наукової ідеї вимогам технологічності і 
комфортності споживання. Дана ситуація призводить до деформацій 
в науковому етосі.

З іншого боку, в технонауковому контурі істотно збільшуються 
зворотні зв’язки: споживачі, суспільство в цілому разом з бізнес-
елітою дістають можливість реально впливати на вибір пріоритетів 
науково-технологічного розвитку. Значення діалогу між науковим 
співтовариством, державою і громадськістю можна переконливо 
продемонструвати на прикладі нової практики визначення пріори-
тетів науково-технологічного розвитку за допомогою методу Форсайт 
(Foresight), яка зайняла особливе місце в розробці науково-технічної 
та інноваційної стратегії розвинених держав.

Продукти, створювані технонаукою, часто адресуються для 
задоволення таких потреб, які ще не актуалізовані у масового спо-
живача. Деякі з цих продуктів ще не зрозумілі для непрофесіоналів 
і не усвідомлені масовим споживачем. Потреби в них ще необхідно 
штучно створювати, провокувати. Це можливо лише при активному 
й масовому використанні новітніх соціогуманітарних інформаційно-
комунікаційних технологій і засобів масової інформації. На шляху до 
знаннєвого суспільства відбувається небувале зростання маркетинго-



204

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

вих і рекламних складових продукування інновацій. Все це переконує, 
що немає підстав уявляти знаннєве суспільство як якесь гармонійне 
суспільство тотального розквіту знань, освіти, науки. Швидше все-
таки це – суперспоживче суспільство, дійсно більшою мірою, ніж 
індустріальне, зорієнтоване на людину з її потребами, але воно мас-
штабно впливає на неї, провокуючи, зокрема шляхом маніпуляцій 
свідомістю, все нові і нові потреби. Причому сфера цієї маніпуляційної 
дії росте швидше за темпи виробництва.

Складну і суперечливу динаміку просування до суспільства, 
заснованого на знаннях, переконливо можна продемонструвати 
на прикладі співвідношення високих виробничих технологій (Hi-
Tech) і високих соціогуманітарних технологій (Нi-Нume): “ Висока 
наукоємна Hi-Tech веде до вироблення таких продуктів, принципи 
функціонування яких незрозумілі споживачеві, тому необхідно не 
лише створювати такі образи продуктів Hi-Tech, які були б доступні 
для розуміння непрофесіоналів, але й викликати штучний попит на 
ці продукти. Висока конкуренція у сфері Hi-Tech веде до скорочення 
інноваційного циклу і вимагає швидкої перебудови методів управління 
як виробництвом, так і процесами реплікації продуктів технології, що 
робить необхідною зміну свідомості не тільки керівників виробництва, 
але й всього персоналу, який бере участь у створенні, впровадженні, 
відлагодженні технології та реплікації її продуктів. Ці особливості 
зумовили появу високих соціогуманітарних технологій – Нi-Нume. В 
даний час технології Нi-Нume набули широкого поширення і за межа-
ми Нi-Tech-виробництв. Основне призначення Нi-hume – це така дія 
на свідомість (індивідуальна або масова), яка має на меті досягнення 
певних керівних і маніпулюючих дій. Технології Нi-hume пов’язані, 
насамперед, з передачею і програмованим засвоєнням певної інформа-
ції з боку споживача, тому становлення Hi-Hume, по суті, є процесом 
конвергенції соціальних та інформаційних технологій. Якщо Hi-Tech 
змінюють існуючу реальність, то Hi-Hume цілеспрямовано міфологі-
зують і спотворюють уявлення про Hi-Tech і технології, що імітують 
Hi-Tech, тому соціокультурний ефект від реплікації їхніх продуктів є 
дуже значущим. Hi-Hume є синтезом науки, мистецтва і технологіч-
ного знання” [184, с. 33]. 

Проблеми знаннєвого суспільства й технонауки поки достатньо 
далекі від нашої реальності і можуть розглядатися саме у філософсь-
кому аспекті. Однак і при цьому є сенс оцінювати дистанцію, що 
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відокремлює нас від науково-технологічних лідерів і бачити реальні 
проблеми наближення до них.

На пострадянському просторі наука, як і раніше, має структуру, 
характерну для індустріального суспільства, – з абсолютним пере-
важанням технічних наук, з нерозвиненими сегментами медико-
біологічних і соціогуманітарних наук, з ослабленим інформаційним 
сегментом. За оцінкою Є.В. Семенова: “Показовим є американський 
досвід трансформації науки зразка індустріального суспільства в науку 
інформаційного суспільства. Ще в кінці 1970-х – початку 1980-х років 
дисциплінарна структура американської науки була схожа на сучасну 
російську. Інженерні науки складали ті ж дві третини, що і технічні 
зараз в Росії. Але вже до 2000 року структура американської науки 
разюче змінилася, а за прогнозом на 2012 рік вона стане ледве співстав-
ною з російською. Частка інженерних наук значно скоротилася: тільки 
з 2000 по 2002 рік вона знизилася з 40,4 до 30,3%. Навпаки, частка ма-
тематики й інформатики нестримно росте. За ті ж роки вона виросла з 
39,6 до 51,4%. Якщо ж узяти ширші історичні рамки, то американська 
наука за півстоліття перетворилася з типової науки індустріального 
суспільства (у 1950 році математика та інформатика – всього 2,2%, а 
інженерні науки – 76,9%) в науку інформаційного суспільства (у 2002 
році ті ж показники відповідно – 51,4 і 30,3%). Ми живемо одночасно, 
але проживаємо різні історичні епохи. Головне ж, що ми не докладаємо 
адекватних зусиль для зміни ситуації” [435]. 

Для науки наших країн, що переживають затяжну перманентну 
кризу, дуже характерною є консервація знаннєвого продукту науки, що 
веде до технологічної ізоляції економіки знань. Це внутрішній процес, 
який відбувається на етапах створення нового знання та індукований 
засобами функціонування системи замовлень, що йдуть від посе-
редників і кінцевих споживачів в технологічних ланцюжках діючої 
економіки [223]. Така консервація знаннєвого продукту виражається 
в тривіальній архівації його в паперових звітах. 

Ідеологія знаннєвого суспільства останніми роками отримала 
широкий розмах і резонанс у світі і в нашій країні. Звичайне тракту-
вання суспільства, заснованого на знаннях, як правило, підноситься 
вельми ейфорійно. Проте аналіз показує, що знаннєве суспільство – це 
зовсім не суспільство знань. Швидше, все ж таки, це – суперспоживче 
суспільство, в якому мобілізація знань необхідна для інтенсифікації і 
швидкого оновлення (ротації) можливостей споживання. Недаремно 
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центральним поняттям знаннєвого суспільства стає поняття “техно-
наука”, що не тільки показує орієнтацію, яка посилюється, на люди-
ну, але й виражає його суперспоживчу суть. З цим пов’язані процеси 
все більшої прикладнизації науки, скорочення частки теоретичних і 
фундаментальних наукових знань, які вже сьогодні набули масштаб-
ного характеру. Водночас розширюються масштаби маніпуляційних 
ефектів високих соціогуманітарних технологій. “Мережева” струк-
тура суспільства створює могутній соціальний каркас необхідності, 
що обмежує свободу ухвалення рішень. Все це викликає потребу 
об’єктивного, критичного філософсько-методологічного аналізу су-
перечностей знаннєвого суспільства і технонауки. Інтелектуальний 
капітал, інтелектуальна власність, технонаука – провідні концепти 
постіндустріального знаннєвого суспільства, що кардинально зміню-
ють природу науки, когнітивний і соціальний статус ученого.

3.7. Перетворення соціально-гуманітарних знань 
 на технології

В останні десятиліття XX ст. серед новітніх технологій відзначають 
появу специфічних соціально-гуманітарних технологій (Нi-Нume, 

Нigh-Нume). Природа цих технологій ще мало вивчена, існує значна 
плутанина в їх розумінні. У цих технологіях поєднується істотна су-
перечність: з одного боку, вони спрямовані на “олюднення” техніки і 
технологій, з іншого – це технології маніпуляції свідомістю.

З’явилися й перші енциклопедичні визначення: High-Hume техно-
логії – складні технології, спрямовані на зміну людини (за аналогією 
з традиційними високими технологіями, що спрямовані на зміну 
навколишнього середовища, – Нigh-Tech). Спочатку вони використо-
вувалися тільки для позначення технологій формування свідомості, 
проте потім були поширені на увесь спектр традиційних гуманітарних 
технологій, пов’язаних з освітою, охороною здоров’я, культурою і 
т. д. Перспективи генної інженерії дозволяють включати в цю кате-
горію значну частину сучасної біотехнології [120, c. 1002].

Отже, мова йде про такі соціальні й гуманитарні технології, які 
призначені для дії на індивидуальну або масову свідомість.

Потреба в управлінні суспільством, різними соціальними гру-
пами й конкретними людьми створилася одночасно з виникненням 
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суспільства, тому соціальні й гуманітарні технології виникли разом з 
матеріальними ще в доіндустріальному суспільстві. Але в більшості 
випадків соціальні й гуманітарні технології спеціально не розробля-
лися, а складалися стихійно. Вони мали відносно простий характер, 
могли бути засвоєні інтуїтивно, на основі емпіричних знань і досвіду. 
Внаслідок домінування традицій в ціннісних підставах менталітету 
доіндустріального суспільства будь-які зміни як в матеріальному 
виробництві, так і в соціальному управлінні та діяльності зустрічали 
в ньому сильний опір. Це стосувалося також впровадження нових 
методів і технологій управління.

Для сучасних соціально-гуманітарних технологій характерним 
є те, що їхня розробка здійснюється на основі новітнього соціально-
гуманітарного знання. Наукоємність соціальних технологій постійно 
зростає. Але такий стан речей складався достатньо поступово і є ха-
рактерним лише для кінця XX ст.

Витоки формування соціальних і гуманітарних технологій вбача-
ються в розвитку впродовж XX ст. соціологічної науки, і, в першу чер-
гу, соціальної інженерії; формуванні теорій соціального управління, 
перш за все, наукового менеджменту; розвитку соціальної психології; 
становленні кібернетики й поширенні принципів системного підходу 
до дослідження суспільства і соціальних процесів. Все це сприяло 
розробці соціально-технологічного підходу до вивчення соціальних 
систем і сприяло усвідомленню того, що соціальними процесами 
можна керувати на науковій основі.

На початку XX ст. в розвитку соціологічної науки відбувається 
різке перенесення уваги від розробки загальносоціологічних теорій, 
відірваних від повсякденного життя, до вивчення конкретних соціаль-
них явищ. Це призвело до розквіту емпіричної соціології і розвитку 
прикладних соціологічних досліджень. Соціологи починають грати ак-
тивну роль у формуванні і прийнятті управлінських рішень, тобто вони 
не тільки збирають інформацію, аналізують і діагностують соціальні 
проблеми, але й сприяють ухваленню оптимальних управлінських 
рішень. Вони активно включаються в консультативно-управлінську 
діяльність, в процеси створення й реалізації соціальних проектів і 
впровадження соціальних нововведень. Практика управління починає 
залежати від соціологічної науки.

Прагнення підвищити ефективність управлінських впливів при-
звело до становлення соціоінженерного підходу, суть якого полягає 
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в поєднанні соціологічних методів обробки, узагальнення й аналізу 
соціологічних даних та інженерного мислення. Соціальна інженерія 
як наука формувалася на стику прикладної соціології, соціальної пси-
хології й теорій соціального управління, тобто спочатку вона носила 
міждисциплінарний характер. Соціальна інженерія відноситься до 
людини як до активного чинника соціальних процесів, у яких штучні 
системи (на відміну від природних) є результатом цілеспрямованої дії 
людей і можуть існувати тільки при постійній взаємодії з людиною, 
яка їх створила або обслуговує. До таких систем відносяться соціальні 
інститути й організації, організовані групи як стійкі форми норма-
тивно-рольової регуляції та регламентації спеціалізованої діяльності 
людей. Соціальна інженерія не лише перетворює наукові знання в 
моделі та проекти соціальних інститутів, але й моделює цінності, 
норми, правила поведінки і діяльності. Якщо спочатку соціоінженерні 
знання і методи використовувалися лише для організації й управ-
ління виробництвом, то дуже швидко вони почали застосовуватися 
різними владними і бюрократичними структурами, громадськими 
організаціями, засобами масової інформації та іншим організаціями, 
які утворювалися для захисту колективних інтересів. Індустріальне 
виробництво пов’язане з необхідністю управління персоналом на 
науковій основі. 

На початку XX ст. виникає науковий менеджмент. На межі 
20-30-х рр. XX ст. відбувається усвідомлення того, що в організації 
виробництва та управління необхідно не тільки використання прин-
ципів “наукового менеджменту”, сформульованих в працях Р. Тауна, 
Ф. Тейлора, Ф. Файоля, М. Фоллет, Г. Емерсона та ін., що зводять лю-
дину до рівня автоматичного виконавця наданих інструкціями трудо-
вих прийомів та мотивованого виключно економічними методами, але 
й врахування “людського чинника” разом з виробничою демократією. 
Відбувається поворот до гуманізації проблем менеджменту, що сти-
мулює пошук соціально-управлінських механізмів, які дозволяють 
задіяти моральні й психологічні чинники мотивації і зацікавленості 
людей в праці. З’явилося прагнення поєднати індустріальну органі-
зацію виробництва із соціальними аспектами праці. Став необхідним 
інженер з якостями керівника виробництвом, що володіє спеціальними 
знаннями і професійними навичками організаційної роботи з людьми, 
тобто інженер-менеджер. Ідеї “людських відносин” завдяки подальшо-
му удосконаленню способів практичної реалізації результатів почали 
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використовуватися не лише на виробництві, а й в різних учбових за-
кладах, спортивних, військових та інших організаціях.

Перехід до нового етапу розвитку соціології пов’язаний з впровад-
женням методів кібернетики – науки про управління складними сис-
темами. Це вело до технічного переоснащення, математизації методів 
дослідження й аналізу, збагачення уявлень про залежності “змінних”, 
розширенню понятійного апарату. Кібернетика стимулювала розвиток 
таких наукових дисциплін, як теорія систем, інформації, управління 
та ін. Кібернетичні методи зробили доступною для дослідження со-
ціальну проблематику, тобто змогли використовуватися для вивчення 
великих практичних соціальних проблем, а не лише для дослідження 
автономних соціальних явищ, таких як безробіття, реклама, еміграція 
та ін. Завдяки цим методам і математичній мові у соціологів з’явилася 
можливість вивчати соціальні явища й процеси об’єктивно, без ідео-
логічного тиску. 

Індустріалізація виробничої сфери дуже швидко призвела до 
індустріалізації всього соціального життя [488]. Подальший розви-
ток соціальної інженерії як сфери науково-практичної діяльності в 
соціології, був пов’язаний з цілеспрямованою дією на процеси й ор-
ганізаційні структури спеціалізованої діяльності людей і орієнтувався 
на регулювання, зміну й контроль практичних дій, людської поведінки 
спільно з керівниками підприємств, адміністративними структурами. 
Соціальна інженерія здійснює перетворення соціологічних знань, 
отриманих в рамках теоретичних досліджень, в конкретні моделі, 
проекти або конструкції соціальної діяльності, соціальних інститутів, 
цінностей, норм. Основу соціальної інженерії складають соціальне 
проектування, програмно-цільове управління та соціально-технологіч-
на діяльність, які поступово виділяються в самостійні спеціалізовані 
види науково-практичної діяльності.

В кінці XX ст. з причини загострення глобальних криз суспіль-
ство вимушене було почати думати про своє подальше існування, 
функціонування й розвиток, які самі по собі стали проблематичними. 
Ідеї необхідності активного, осмисленого впливу на життя, отримання 
прогнозованих соціальних результатів, пошук ефективніших та акту-
альніших методів освоєння соціального простору стають дуже попу-
лярними. В результаті пріоритетні позиції зайняли ті методи освоєння 
соціального простору, які здатні не тільки вивчати й передбачати зміни 
в житті суспільства, але й конструктивно впливати на практику, а та-
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кож прогнозувати результати різноманітної дії на розвиток соціальних 
систем, сприяти активізації включення наукових інновацій у вирішен-
ня прикладних завдань [276, c. 17].

Ще одним джерелом формування наукових основ соціальних 
технологій виступають теорії управління, насамперед сучасні теорії 
соціального управління [387]. Для створення соціальних технологій 
використовуються також міждисциплінарне соціогуманітарне знання, 
ідеї й методи насамперед психології, політології, економіки та інших 
наук [234]. Застосовуються досягнення міждисциплінарних теорій 
соціального прогнозування та соціального проектування. Поняття “со-
ціальні технології” отримує все більше розповсюдження при розгляді 
різних процесів соціального управління. Мова йде про технологізацію 
процесів соціального управління.

Саме у кінці XX ст. отримують широке розповсюдження соціальні 
технології, які дозволяють оперативно поставити діагноз, ухвалити 
рішення, скорегувати поведінку соціального об’єкту. Соціальні тех-
нології почали впроважуватися в соціальну практику. 

Сенс і призначення будь-якої технології полягає в намірі оптимі-
зувати процес отримання необхідного результату, знизити витрати 
на управління, підвищити його ефективність. Специфіка соціальної 
технології визначається структурою суспільних стосунків, законами 
їхнього розвитку. Основне призначення соціальних технологій – оп-
тимізація виконання різноманітними суб’єктами своїх обов’язків і 
завдань. Вони впорядковують засоби досягнення мети, закріплюють 
задану черговість дій та алгоритмізують поведінку суб’єктів. Соціальні 
технології призначені для дії на особу та її свідомість. 

Сьогодні у світовій практиці управління інноваційний метод 
освоєння соціального простору – його технологізація – набуває все 
більшого поширення. Соціальні й гуманітарні технології – це такі 
інтелектуальні ресурси, за допомогою яких стає можливим не лише 
вивчати й передбачати різноманітні соціальні зміни, але й реально 
впливати на соціальну діяльність конкретних людей та отримувати 
ефективний прогнозований соціальний результат. Інтерес до соціаль-
них і гуманітарних технологій постійно зростає.

Сучасні соціальні технології, націлені на управління великими со-
ціальними групами і верствами, на регулювання суспільних настроїв, 
вимагають величезних фінансових і ресурсних вкладень. При цьому 
соціальні технології діють часто-густо в сферах, у яких створюються і 
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перерозподіляються дуже важливі і значні ресурси, наприклад у сфері 
фінансових ринків або політики. 

Соціальні технології припускають цілеспрямовану дію не лише 
на соціальний простір і суспільство в цілому, але й на соціальну групу 
і навіть на окрему особу. Поява нових технологій змушує змінювати 
методи організації виробництва та управління персоналом. Продукти 
нових технологій вимагають також змін у системі маркетингу. Високі 
технології теж змінюють існуючу систему виробництва й менеджмен-
ту. Вони почали застосовуватися в інших соціокультурних сферах.

В умовах швидкого розвитку масового постіндустріального 
виробництва й стрімкого насичення ринку споживчими товарами 
актуалізувалася проблема збуту, що викликало появу комерційного 
маркетингу. У постіндустріальному суспільстві досить високий рівень 
життя основної маси населення та наявність розвинених технологій, 
що дозволяють персоналізувати масову продукцію зі збереженням її 
відносно невисокої собівартості, призвели до того, що покупці більше 
не задовольняються стандартною продукцією і прагнуть отримати 
товар, який створюється спеціально для них і відповідає їхньому 
внутрішньому світу. Продукти й послуги на основі високих технологій 
створюються часто під потреби, які ще не актуальні (тобто споживач 
просто не знає, що таку потребу можна задовольнити наявними за-
собами). Споживач сам не може сформулювати власні незадоволені 
потреби з причини великої кількості пропозицій. Фізичний термін 
служби товарів постійно збільшується, а терміни створення і виводу 
на ринок нових товарів постійно скорочуються, тому сучасний марке-
тинг орієнтується як на пошук нових потреб, так і на пошук унікальних 
шляхів їх задоволення в контексті даної конкретної культури. 

У XX ст. змінився сам сенс вжитку. Раніше він полягав у володінні 
річчю. У сучасному суспільстві речі перетворилися на ознаки статусу, 
акценти перемістилися на процес придбання нової речі, це придбання 
стає важливішим, ніж володіння нею. Вжиток стає ритуальною дією.

Акценти в маркетингу тепер ставляться на управління поведінкою 
споживача і його бажаннями, на задоволення символічних (іміджевих), 
інтелектуальних та емоційних потреб. Зароджується “економіка вра-
жень”, орієнтована на відчуття споживача та його емоції. Принципи 
успішної постановки вражень і театральні прийоми використовуються 
в організації маркетингової діяльності компанії. Основною страте-
гічною сировиною стають міфи, історії й легенди, які додаються до 
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фізичного продукту (товару). Вартість товару визначається не в конс-
трукторському бюро або у виробничих цехах, а в офісах маркетологів 
і рекламних агентств.

Основними інструментами маркетингу є реклама (рекламні тех-
нології) і public relations (PR, зв’язки з громадськістю). Реклама і PR в 
даний час тісно взаємозв’язані. За допомогою PR формується інтерес 
до товару, а також позитивний керований імідж товару та його вироб-
ника, а за допомогою реклами споживач оповіщається про присутність 
товару на ринку і спонукається до покупки. Фахівці PR і реклами вико-
ристовують сучасні методи спілкування, переконання і маніпуляції для 
налагодження співпраці і встановлення взаємопорозуміння. Величезну 
роль відіграють наукові дослідження. Залучаються знання з психології, 
соціології, педагогіки, філософії та інших наук.

Сьогодні величезні інвестиції йдуть на створення брендів, які 
несуть певні сенси про нові якості товару, повідомляють про них по-
купців, а самим товарам додають вищу вартість. Бренд створюється 
в свідомості споживача, а не на лінії виробництва. Це не товар або 
послуга самі по собі, а результат комунікативної дії, що виражається в 
створенні унікального і привабливого образу об’єкту вжитку. Бренди 
все частіше формуються і управляються свідомо. Створюваний образ 
має бути точно прорахований, спланований, його поява в мозку спо-
живача має бути прогнозованим результатом багаторівневої дії. Вико-
ристовуючи механізми міфологізації й міфологічні пласти свідомості, 
бренд формує у споживачів стійкі позитивні емоції, довгострокову 
лояльність, готовність платити вищу ціну.

Бренди дозволяють споживачеві не загубитися в хаосі гігантсько-
го супермаркету, тому що вони виділяють з усіх характеристик товару 
ті, які є значимими для споживача, і полегшують розуміння товару, 
оскільки покупці часто вже не можуть самостійно розібратися зі всіма 
характеристиками товару, особливо з продуктами новітніх технологій. 
На сучасному споживчому ринку фактично йде не стільки боротьба 
товарів, скільки боротьба брендів. Високотехнологічні компанії, як 
правило, задовольняють той попит, який самі і створюють при роз-
кручуванні своїх брендів.

Ефективні принципи комерційного маркетингу поширюються на 
інші соціальні технології, наприклад, на політичні. Сучасна політика, 
існуючи в умовах жорсткої конкуренції, підкоряється ринковому 
закону попиту і пропозиції. Політичний маркетинг використовує 
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новітні маркетингові технології для досягнення політичного успіху 
і використовує той же набір дій, що комерційний маркетинг, але 
маючи при цьому специфічний характер товару (“матеріалізована” 
фігура політичного діяча) і певні особливості потреб покупця (вибор-
ця). Політичні маркетингові комунікації включають практично всю 
складну й багатогранну систему елементів реклами і PR – промоушен, 
фандрайзинг, паблісіті та ін. В сучасних маркетингових технологіях 
широко використовуються інформаційні технології, в першу чергу це 
– сучасні засоби комунікації. 

Високі інформаційні технології змінили принципи індустрії в 
постіндустріальному суспільстві, сприяючи децентралізації, дема-
сифікації та фрагментації виробництва (Е. Тоффлер). Це зажадало 
модифікації принципів управління компаніями. З одного боку, сучасні 
управлінські рішення все частіше базуються на інтелектуальних тех-
нологіях (Д. Белл), з іншої – виникла система управління, заснована 
вже не на звичній ієрархічній системі, контролі над комунікаціями і 
рішеннями, але на широкій участі як менеджерів, так і працівників у 
процесах ухвалення рішень по змінах в роботі компанії. Якщо поняття 
управління до кінця XX ст. трактувалося переважно як командування 
(трансляція наказів зверху вниз), то сьогодні його суть пов’язується з 
регулюванням інформаційних потоків і комунікативних процесів. 

Для сучасного ділового світу характерна висока динамічність. 
Швидкість змін постійно наростає. Як звичайні явища сьогодні ро-
зуміються безперервні і досить істотні зміни в технологіях, ринках 
збуту і потребах клієнтів. В цілях збереження конкурентоспромож-
ності компанії вимушені безперервно перебудовувати корпоративну 
стратегію й тактику. Виживають лише лідери змін. Успіх багато в чому 
визначається швидкістю й точністю реакції компанії на зовнішні зміни. 
Потрібне ефективне управління змінами. Переможцем буде компанія, 
яка здатна до організації та управління своїми операціями у найбільш 
творчому режимі. Зміни робляться способом життя. Конкуренція 
сьогодні все більше стає боротьбою ідей, а не ресурсів. Неодмінною 
умовою ефективного господарювання є здатність підприємства до 
постійного організаційного розвитку і навчання [190].

Це призводить до необхідності кардинального переосмислення 
способів організації бізнесу. Перспективними напрямами в сучасній 
теорії і практиці менеджменту сьогодні є реінжиніринг бізнесу і біз-
нес-інжиніринг. Вони передбачають новий спосіб мислення – погляд 
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на побудову компанії, як на інженерну діяльність. Реінжиніринг, на 
відміну від концепцій управління якістю, не покращує наявні процеси, 
а замінює існуючі процеси на нові. 

Використання бізнес-інжинірингу починається з перебудови сві-
домості керівників і менеджерів, які хочуть узяти на озброєння його 
методи. Але це досить складний процес, тому що повинне відбутися 
серйозне руйнування сталих стереотипів поведінки, діяльності та 
ціннісних орієнтацій. Впровадження методів інжинірингу веде до 
перебудови ідеології фірми і відбивається найсерйознішим чином на 
корпоративній культурі. Це, у свою чергу, вимагає перебудови сис-
теми цінностей, стереотипів поведінки і діяльності всього персоналу 
компанії або фірми. Причому процес перебудови свідомості не можна 
здійснити вольовими методами або матеріальним стимулюванням. 
Тому для цього використовуються спеціальні методи й технології 
маніпуляції.

Висока конкуренція в технологічній сфері і швидка ротація ви-
соких технологій вимагає перебудови свідомості не лише тих людей, 
які створюють продукти високих технологій, але й тих, які їх прода-
ватимуть.

Сучасні соціогуманітарні технології виникають як управлінські 
технології, супроводжуючі технології в промисловості як на етапі ство-
рення і функціонування, так і на етапі реалізації продуктів. Розвиток 
соціогуманітарних технологій значною мірою обумовлений розвитком 
промислових технологій, але вони отримали й самостійний розвиток. 
Основне призначення соціогуманітарних технологій – це така дія на 
свідомість (індивідуальну або масову), яка має на меті досягнення 
певних керівних і маніпулюючих дій.

Для соціогуманітарних технологій характерна висока наукоєм-
ність. Вони взаємозв’язані між собою і взаємозумовлюють одна одну. 
Фундаментальне й прикладне соціогуманітарне знання поєднується в 
них з можливостями інформаційних технологій, але потрібне також 
залучення математичного й природничого знання (фізіології, генетики, 
етології та ін.). 

Становлення соціогуманітарних технологій, по суті, є процесом 
конвергенції соціальних та інформаційних технологій. Вони пов’язані 
з передачею та програмованим засвоєнням певної інформації з боку 
споживача. Завдяки ним формуються нові потреби, що оформлю-
ються, у свою чергу, в соціальне замовлення до фундаментальної і 
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прикладної науки на нові дослідження, які можуть стати основою для 
новітніх, досконаліших технологій.

Професійні співтовариства, які створюють та застосовують со-
ціогуманітарні технології, ще лише формуються. У стадії формування 
знаходяться також їхні професійні норми і цінності. Це актуалізує 
проблеми професійної етики і контролю з боку суспільства над спів-
товариствами професіоналів у сфері соціогуманітарних технологій. 

Сучасні технології, і виробничі, і соціогуманітарні, чинять не-
безпечний тиск на психіку людини: це безконтрольна інформаційна 
дія з боку сучасних засобів масової інформації і комунікації; при-
скорення ритмів і темпів життя; занурення у віртуальну реальність 
комп’ютерних ігор і глобальної мережі. Виникають нові види за-
хворювань і залежностей (ігроманія, інтернет-залежність та ін.), що 
ведуть до специфічних проявів втоми центральної нервової системи і 
нервового виснаження.

Високі технології сприяють руйнуванню екзистенціальних під-
став людини, що виявляється в руйнуванні цілісності його внутріш-
нього світу, ціннісних орієнтацій і тому подібне. Сучасній людині, 
що існує в полікультурному світі і кліп-культурі, все важче орієнту-
ватися в подіях, які відбуваються як в безпосередньому оточенні, так 
і в суспільстві в цілому. Їй все важче виявляти базові закономірності 
розвитку свого світу, передбачати наслідки своїх дій і прогнозувати 
свій розвиток. Посилюються відчуття занедбаності і втраченості на 
цьому світі. Пошуки сенсу життя виглядають безнадійними, побудову 
зрозумілої моделі навколишнього світу важко здійснити.

Сучасна людина не зможе існувати без техніки і технологій, які 
роблять її життя комфортнішим. З’являтимуться все нові і нові високі 
технології. Але управління технічним прогресом не може більше ґрун-
туватися переважно на принципах прагматизму і на цінностях техно-
генної цивілізації. Придатність технологій для суспільства залежить 
від культури, в певному значенні культура ставить кордони технології. 
Наприклад, це наочно виявляється у відмінності цілей національних 
програм з нанотехнологіями: якщо державна стратегія розвитку на-
нотехнологій в Японії спрямована на створення суспільства гармонії 
з природою, то для США розвиток нанотехнологій здійснюється в 
рамках державної стратегії, націленої на прагнення зробити нано-
технології основою економіки і національної безпеки США в першій 
половині XXI ст.
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У разі високих соціогуманітарних технологій мова йде не про 
“олюднення” техніки і технологій, а про технології, які призначені для 
зміни людської свідомості, як індивідуальної, так і масової (політичні 
технології, PR-технології, технології реклами, бізнес-технології та ін.) 
[182-190]. Основу соціогуманітарних технологій складають управ-
лінські технології. Це обумовлено тим, що впровадження нових техно-
логій завжди вимагає свого особливого менеджменту і маркетингу.

Основне призначення соціогуманітарних технологій – це така 
дія на свідомість, яка має на меті досягнення певних дій. Ці технології 
пов’язані, перш за все, з інформацією: з певною її подачею, перероб-
кою і програмованим її засвоєнням з боку споживача. Вони виступа-
ють основою так званої індустрії свідомості – могутньої галузі, спря-
мованої на маніпулювання свідомістю споживача інформації. Вони 
здатні руйнувати механізми саморегуляції соціуму і людини.

Соціогуманітарні технології самі по собі ціннісно нейтральні, 
вони можуть набувати або позитивного, або негативного характеру 
залежно від цілей того, хто їх застосовує. Вони часто орієнтовані на ір-
раціональні, емоційні і підсвідомі рівні поведінки людини. Відмінною 
рисою високих соціогуманітарних технологій є висока наукоємність, 
використання комплексного, міжгалузевого і міждисциплінарного 
знання. В даному випадку фундаментальне і прикладне соціогумані-
тарне знання поєднується з можливостями інформаційних технологій, 
але потрібне залучення також математичного та природничонауко-
вого знання, біотехнології й нанотехнології. Вони є синтезом науки, 
мистецтва і технологічного знання [187]. Соціогуманітарні технології 
все більше стають інтелектуальним ресурсом, який дозволяє не лише 
вивчати і прогнозувати різні соціальні зміни, але й дає дієві інстру-
менти для надання ефективної дії на соціальний простір і отримання 
прогнозованого соціального результату. 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 
ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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4.1. Формування інформаційного суспільства і глобалізації 
 як породження високих технологій

В кінці 60-х – 70-і роки XX ст. на основі технологічної революції в 
світі починають відбуватися два взаємозв’язані процеси: форму-

вання інформаційного суспільства і глобалізація. Будучи породжен-
ням високих технологій, дані процеси змінюють уявлення людини про 
світ і про саму себе, істотно впливаючи на її світобачення.

Поняття “інформаційне суспільство” входить до наукового обігу 
у другій половині 1960-х рр. [315, c. 14]. Разом з ним для позначення 
нового етапу суспільного розвитку використовувалися такі терміни як 
“технотронне суспільство”, “суспільство знання”, “постіндустріальне 
суспільство”. Уявлення про інформаційне суспільство пов’язане та-
кож з концепцією “трьох хвиль” А. Тоффлера [408]. Винахід терміну 
“інформаційне суспільство” приписується Ю. Хаяши, професорові 
Токійського технологічного інституту, за іншими даними, його авто-
рами є Ф. Махлуп і Т. Умесао [463, т. 2, с. 90].

Контури інформаційного суспільства були змальовані у звітах, 
представлених японському уряду рядом організацій, – таких, як 
Агентство економічного планування, Інститут розробки використання 
комп’ютерів, Рада зі структури промисловості. У даних звітах інфор-
маційне суспільство визначалося як таке, де процес комп’ютеризації 
дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від 
рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації виробниц-
тва. При цьому зміниться й саме виробництво – продукт його стане 
більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, 
дизайну і маркетингу в його вартості. 
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Таким чином, формування інформаційного суспільства обумов-
лене розвитком інформаційних технологій. Інформаційні технології 
є результатом злиття двох досягнень в розвитку техніки: обчислю-
вальних машин і способів передачі цифрової інформації телекомуні-
каційними мережами. В основі всіх інформаційних технологій лежить 
можливість представляти текст, звук і візуальні зображення в цифровій 
формі. Пристрої, що забезпечують існування інформаційних техно-
логій, можна розділити на чотири функціональні групи: пристрої, що 
забезпечують доступ людини до інформації (дисплей комп’ютера, 
телефони, сканери, телевізори, автоматичні касові апарати, кредитні 
картки); техніка, що дозволяє передати інформацію на відстань (радіо, 
телефонна лінія, коаксіальний кабель, волоконна оптика, супутники 
зв’язку, стільникові телефони); пристрої для переробки інформації 
(вузли комп’ютерів – механічні деталі, міні- і мікрокомп’ютери – з 
одного боку, їх різноманітне забезпечення – з іншого); системи збері-
гання інформації (електронні, оптичні, магнітні).

Швидке розповсюдження інформаційних технологій в економіці і 
в побуті, починаючи з 1960 р., стимулювалося як якісними поліпшення-
ми їх технічних характеристик, так і зниженням цін. Комп’ютери зна-
ходили все нові застосування, ланцюжок “ЕОМ – інформація – люди” 
розширювався і міцнів. Розвиток комп’ютерних інформаційних мереж 
призвів до створення міжнародної системи Інтернет, яка почала зро-
стати швидкими темпами після того, як учені в Європейському центрі 
дослідження елементарних частинок (CERN) створили і продемонс-
трували в експериментальному порядку мережу WWW (World wide 
web), потім фахівці Національного обчислювального центру ННФ при 
університеті Іллінойсу розробили “Mosaic” – надшвидкодіючу систему 
пошуку інформації в WWW. Темп технологічного прогресу в області 
інформаційних технологій характеризується законом Мура. У 1965 р. 
Гордон Мур передбачив, що швидкість обчислень кремнієвого чіпу 
– основній частині ЕОМ – подвоюватиметься кожні 18 місяців. Дійсно, 
за останні тридцять років потужність загального числа комп’ютерів 
подвоювалася в середньому протягом вісімнадцяти місяців. Об’єм і 
інформація на кожному квадратному сантиметрі дисків збільшувався 
в середньому на 60% в рік починаючи з 1991 р.

Слід зазначити, що ряд дослідників (серед них, наприклад 
М. Кастельс) відносить до інформаційних технологій і генну інженерію 
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– “зміна генома організму за допомогою квазіхімічних маніпуляцій над 
його ДНК” [212]. Перш за все тому, що генна інженерія зосереджена 
на декодуванні, управлінні і можливому перепрограмуванні інформа-
ційних кодів живої матерії. Але також і тому, що в 1990-х роках біоло-
гія, електроніка та інформатика, мабуть, зближуються і взаємодіють 
у сфері застосування, відкриття нових матеріалів. Інформаційною 
основою мережевого інформаційного суспільства стають глобальні 
обчислювальні мережі різного рангу, науковою основою виступає ге-
нетика зі всіма її генноінженерними технологіями, соціальна генетика, 
євгеніка і психологія.

Необхідно відзначити, що на сьогоднішній день в науці немає 
загальноприйнятого визначення поняття “інформаційне суспільство”. 
Разом з тим, більшість фахівців сходяться в тому, що суть інформацій-
ного суспільства визначає низку взаємозв’язаних процесів: інформація 
і знання стають важливим ресурсом і справжньою рушійною силою 
соціально-економічного, наукового і технологічного розвитку; фор-
мується ринок інформації і знання; нестримно росте питома вага га-
лузей, що забезпечують створення, передачу, обробку і використання 
інформації; розвинена інформаційна інфраструктура перетворюється 
на умову, що визначає національну і регіональну конкурентоспромож-
ність; розвиток і активне впровадження у всі сфери діяльності нових 
інформаційно-комунікаційних технологій істотно змінюють моделі 
освіти, праці, суспільного життя і відпочинку.

Останнє десятиліття проблема інформаційного суспільства ак-
тивно розроблялася вченими на пострадянському просторі, серед них 
В.Л.Іноземцев, М.М. Моісєєв, А.І.Ракитов, А.Д.Урсул, Г.Л. Смолян і 
Д.С. Черешкин, І.С. Мелюхин та ін.

Перехід до інформаційного суспільства означає, що найважливі-
шим продуктом соціальної діяльності стають виробництво, експлуата-
ція і використання послуг і знань. Звідси найбільш важливим і першим 
по числу зайнятих у ньому стає інформаційний сектор економіки. 
Основними критеріями інформаційного суспільства є кількість і якість 
наявної в обігу інформації, її ефективна передача і переробка. Інфор-
маційне суспільство – це суспільство, де всі засоби інформаційної тех-
нології (комп’ютери, інтегровані системи, кабельний, супутниковий 
та інші види зв’язку, відеопристрої, програмне забезпечення), наукові 
дослідження націлені на те, щоб зробити інформацію загальнодоступ-
ною і активно впроваджуваною у виробництво і життя.
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До основних ознак інформаційного суспільства відносять: фор-
мування єдиного світового інформаційного простору і поглиблення 
процесів інформаційної та економічної інтеграції країн і народів; 
створення ринку інформації і знань як чинників виробництва, що 
доповнюють ринки природних ресурсів, праці й капіталу, і перехід 
інформаційних ресурсів суспільства в реальні ресурси соціально-
економічного розвитку, а також підвищення рівня освіти за рахунок 
розширення можливостей систем інформаційного обміну на міжна-
родному, національному та регіональному рівнях і, відповідно, поси-
лення ролі кваліфікації, професіоналізму і здібностей до творчості як 
найважливіших характеристик послуг праці.

Отже, в останні десятиліття на основі бурхливого розвитку ін-
формаційних технологій відбувається формування інформаційного 
суспільства, до основних особливостей якого слід віднести якісно нову 
роль інформації і знання, розповсюдження високих технологій, без-
перервне зростання числа осіб, зайнятих інформаційною діяльністю 
і розумовою працею.

Слід зазначити, що істотний вплив на формування нового типу 
суспільства в останнє десятиліття починає надавати нанотехноло-
гія. Нанонаука й технологія сфокусовані на розробці й виробництві 
матеріалів з новими властивостями. В даний час активно розробля-
ються нові конструкційні матеріали, що поєднують високу міцність і 
пластичність, термо- та корозійну стійкість, низьку займистість. Такі 
матеріали необхідні при створенні мікро- й нанороботів, що працюють 
в спеціальних умовах і середовищах. Нанотехнологія вже зараз дозво-
ляє принципово змінити методи виготовлення матеріалів і пристроїв. 
Можливість синтезувати наномасштабні елементи структури з точно 
регульованими розмірами і складом, а потім збирати такі елементи у 
великі структури, що мають унікальні властивості та функції, призведе 
до революційних змін в багатьох галузях матеріалознавства і про-
мисловості. Використання наноструктур дозволить отримувати легші 
й міцніші матеріали з програмованими характеристиками, знизити вар-
тість експлуатації пристроїв завдяки підвищенню їх якості, створити 
принципово нові пристрої, що засновані на нових засадах і мають нову 
“архітектуру”, а також проводити молекулярні й кластерні об’єкти. 
Вже зараз нанонаука й нанотехнологія дозволяють удосконалювати 
засоби передачі інформації, зокрема, пропонують ефективні оптово-
локонні структури, що забезпечують високошвидкісну, ефективну, 
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надійну передачу сигналів величезної щільності. Сучасна технологія 
у сфері напівпровідникової промисловості вже працює в наноскопіч-
ному масштабі. У сучасних чіпах стандартом стає 130-нанометрова 
технологія, також доступні досконалі моделі-прототипи, розмір яких 
ще менший [415].

Нанотехнології дозволяють створювати запам’ятовуючі при-
строї дуже великої ємності, значно скорочуючи розмір бітів пам’яті 
і збільшуючи щільність магнітної пам’яті. Вже у наш час очевидно, 
що нанотехнологія сприяє становленню інформаційного суспільства, 
розширюючи можливості інформаційних технологій і роблячи їх 
доступнішими.

Отже, розвиток інформаційних технологій, а потім і нанотехноло-
гії призвів не лише до істотних змін у сфері виробництва і споживання, 
але й до зміни суспільного устрою, сприяв формування інформаційно-
го суспільства. Паралельно з процесом переходу до інформаційного 
суспільства у сучасному світі йде тісно пов’язаний з ним процес гло-
балізації. Як вказує Л. Мясникова, інформаційні технології є головним 
інструментом процесу глобалізації, причому інструмент і процес 
взаємоприскорюють один одного [330, c. 6]. Проблема глобалізації ак-
тивно розробляється останніми роками як вітчизняними, так і зарубіж-
ними ученими, що звертають увагу на різні сторони даного процесу. 
У енциклопедії “Глобалістіка” глобалізація визначається як “злиття 
національних економік в єдину, загальносвітову систему, засновану на 
швидкому переміщенні капіталу, новій інформаційній відвертості сві-
ту, технологічній революції, прихильності розвинених індустріальних 
країн лібералізації руху товарів і капіталу, комунікаційному зближен-
ні, планетарній науковій революції; для неї характерні міжнаціональні 
соціальні рухи, новий вид транспорту, телекомунікаційні технології, 
інтернаціональна система освіти” [120, c. 181]. 

М.Г. Делягин розуміє під глобалізацією процес формування і 
подальшого розвитку єдиного загальносвітового фінансово-еконо-
мічного простору на базі нових, переважно комп’ютерних технологій 
[153, c. 51]. Атрибути глобалізації, з його точки зору, – це глобальне те-
лебачення, “фінансове цунамі” спекулятивних капіталів, що змітає та 
споруджує національні економіки і, нарешті, вершина всього – Інтер-
нет, віртуальна реальність, інтерактивність [152, c. 185]. Істотним є те, 
що єдиний світ виник на базі якісно нових комп’ютерних технологій, 
які породили нові інформаційні технології, а ті, у свою чергу, якісно 
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змінили природу бізнесу. Глобалізацією називають ті просторово-ча-
сові процеси змін, які слугують фундаментом для такого перетворення 
людської діяльності, коли вона виявляється єдиною і здійснюється у 
всіх регіонах і континентах. Це процес організації в єдине системне 
ціле безлічі просторів, що виникли в різний час, складають сферу 
міжнародних відносин і займають “нішу” від субдержавного до гло-
бального рівнів сучасного світу.

У основі процесів глобалізації лежать досягнення новітніх ін-
формаційних технологій, які, об’єднуючи весь світ комп’ютерними 
мережами, сприяють злиттю людства воєдино. Високі технології 
координують діяльність по виробництву, комплектації та реалізації 
різних товарів і послуг в буквальному розумінні по всій земній кулі. 
Останніми роками ці технології почали інтенсивно впроваджуватись 
в повсякденне життя фактично кожної людини. Вплив біотехнології 
на процеси глобалізації в даний час, мабуть, менш помітний, проте 
біотехнологія обіцяє вирішити багато проблем охорони здоров’я, від-
криває принципово інші можливості боротьби з голодом, збільшення 
тривалості життя і тому подібне.

Важливим елементом глобалізації є виникнення мереж. Сучасне 
суспільство – це суспільство глобальних мереж. Про мережевий харак-
тер західного суспільства пише М. Кастельс. Він вказує, що мережеве 
суспільство “створене мережами виробництва, влади й досвіду, які 
утворюють культуру віртуальності в глобальних потоках, перетинаю-
чих час і простір... Не всі соціальні виміри та інститути дотримуються 
логіки мережевого суспільства, подібно до того, як індустріальні сус-
пільства протягом довгого часу включали численні передіндустріальні 
форми людського існування. Але всі суспільства інформаційної епохи 
дійсно пронизані – з різною інтенсивністю – повсюдною логікою ме-
режевого суспільства, чия динамічна експансія поступово абсорбує і 
підпорядковує попередні соціальні форми” [225, c. 505]. Мережу мож-
на визначити як групу фірм, які об’єднуються з метою використання 
своїх особливостей, ресурсів, специфічних переваг перед іншими для 
загального функціонування при реалізації сумісних проектів розвитку 
[453, c. 96]. 

Таким чином, через спеціалізацію і доповнення один одного, фір-
ми, що об’єдналися в мережі, вирішують загальні проблеми і дістають 
можливість досягати вищої колективної ефективності і продуктив-
ності, успішніше завойовувати ринки.
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Як відзначає Ф. Уебстер, глобалізація рівнозначна пануванню 
того, що можна було б назвати цивілізацією бізнесу. Світ, при всій 
своїй різноманітності, все більшою мірою слідує ряду загальних при-
нципів:

• Здатність платити стає основним критерієм, який визначає 
доступ до товарів і послуг.

• Послуги все частіше надаватимуться приватними фірмами, 
а не суспільними службами.

• Доступ до товарів і послуг визначатиметься перш за все на 
основі ринкових критеріїв; виживе те, що приносить прибу-
ток, а те, що приносить збитки, зникне.

• Основним способом регулювання стане конкуренція на про-
тивагу адміністративним заходам.

• Товарні стосунки, тобто стосунки, які регулюються попитом 
і пропозицією, стануть основною нормою.

• Приватна власність переважатиме над державною.
• Наймана праця стане основною формою організації трудової 

діяльності [498, c. 367].
Отже, глобалізація – це процес, що став можливим завдяки 

розповсюдженню високих технологій і визначуваний, насамперед, 
ринковими силами. У світі формується глобальна економіка, в якій 
домінує “глобальна тріада” Північної Америки, ЄС і Східної/Західної 
Азії. Тут розміщені головні продуктивні сили світу і “мегаринки” 
світової глобальної економіки, у якій центральну роль відіграють 
глобалізовані транснаціональні корпорації. Світова економіка не 
просто стає взаємозалежною – вона інтегрується в практично єдине 
ціле. Слід особливо відзначити, що в глобалізації найбільш заці-
кавлені провідні світові держави, члени Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР), в яких живе трохи більше десятої 
частки людства, але які володіють двома третинами світової еко-
номіки, міжнародною банківською системою, домінують на ринку 
капіталів [120, c. 183]. Вони мають можливість втручання практично 
в будь-якій точці земної кулі, контролюють міжнародні комунікації, 
проводять найбільш складні технологічні розробки, визначають 
процес технічної освіти.

В даний час можна констатувати, що глобалізація не призводить 
до вирівнювання економічного потенціалу різних країн, а, навпаки, 
інтенсифікує розповсюдження глобальної нерівності.
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Професійний погляд на проблему нерівності в процесі глобаліза-
ції висловлює Дж. Сорос: “По-перше, це розрив, що стає все більшим, 
між багатими і бідними як усередині країн, так і між країнами. За за-
гальним визнанням, глобалізація – не гра з нульовою сумою: вигоди 
від неї перевершують всі витрати, інакше кажучи, приріст багатства 
не просто достатній для компенсації нерівності та інших негативних 
ефектів глобалізації, він вищий за всі витрати. Проблема в тому, що 
переможці не збираються виплачувати які-небудь компенсації тим, хто 
програв, ні всередині країн, ні на рівні державних стосунків. “Держава 
загального благоденства”... перестала існувати, а міжнародний пере-
розподіл доходів практично відсутній. У 2002 році сума міжнародної 
допомоги досягла 56,5 млрд. дол. Це складає 0,1% глобального ВВП. В 
результаті розрив між багатими і бідними країнами продовжує рости. 
На Землі 1% населення, який становить групу найбагатших, отримує 
стільки ж, скільки припадає на 57% населення, що відноситься до 
групи бідних. Близько 1,2 млрд. людей живе менш ніж на один долар 
в день; 2,8 млрд. – менш ніж на два долари; більше 1 млрд. не мають 
доступу до чистої води; 827 млн. страждають від недоїдання. Не можна 
сказати, що все це результат глобалізації, але вона практично нічого 
не зробила для виправлення ситуації” [461, c. 96-97].

Т. Ахромєєва, Г. Малінецький і С. Посошков, аналізуючи дану 
проблему, приходять до висновку, що при збереженні нинішніх тен-
денцій розрив у рівні життя в найбагатших та найбідніших країнах 
нестримно збільшуватиметься і стане непереборним. Ці автори ствер-
джують, що в даний час склалося уявлення навіть не про країни, що 
“вічно розвиваються”, як ще десятиліття тому, а про “кінчені країни”. 
В останніх вивіз капіталу в розвинені держави, від’їзд кваліфікованої 
частини населення настільки великі, що країна позбавляється внутріш-
ніх джерел розвитку. Це призводить до двох наслідків. З одного боку, 
виникає “технологічна завіса”, – “кінчена країна” не може ефективно 
освоїти технологічні нововведення, навіть якщо їх вдається купити 
або вкрасти. З іншого боку, “кінчена країна” може володіти значни-
ми природними ресурсами, проте вона не може ними скористатися 
самостійно, і їхнє освоєння залишається на долю транснаціональних 
корпорацій, що призводить до ще більшої залежності [28, c. 84]. Високі 
технології, покликані об’єднувати людство, на нинішньому етапі гло-
балізації багато в чому сприяють його розшаруванню, оскільки багаті 
і бідні країни володіють різними фінансовими можливостями. Окрім 
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звичайного поділу на розвинені країни та країни, що розвиваються, 
виник, як вважають багато дослідників, ще глибший розкол – на краї-
ни, що багато в чому вже базуються на інформаційно-інноваційній 
економіці, і країни, що навіть не думають про це. Таким чином, роз-
повсюдження інформаційних технологій і глобалізація якісно змінили 
співпрацю між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються: 
творче освоєння других першими за допомогою прямих інвестицій 
поступається місцем руйнівному освоєнню за допомогою вилучення 
фінансових та інтелектуальних ресурсів [314, c. 6].

Розвиток і широке використання інформаційно-комунікаційних 
технологій призвели до появи ще одного вимірювання бідності – так 
званої “інформаційної бідності”. 

Це поняття відображає зростання соціальної диференціації на-
селення за новим принципом – принципом можливостей доступу 
до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, коли лише 
частина населення отримує доступ до нових технологій та інформа-
ційних ресурсів і може реалізувати цю перевагу. Завдяки прискоренню 
процесу технологічної інновації, залученню індустріального капіталу 
і конкуренції нова мережева технологія та інфраструктура стають 
набагато дешевшими, а тому доступнішими для все більшого числа 
людей. Що ж стосується доступу до поширюваної ними інформації, 
то це залишається однією з найскладніших проблем. Вартість інфор-
маційних послуг може на багато років стати чинником, що підсилює 
розрив між тими, хто може, і хто не може собі дозволити отримувати 
і поширювати інформацію.

Серйозною проблемою, яка підсилює глобальну нерівність і 
впливає на світобачення сучасної людини, є зміна характеру праці. З 
розповсюдженням високих технологій характер трудової діяльності 
змінюється якісно. Досягнення новітніх технологій і посилення про-
цесів глобалізації формують новий тип працівника, для якого важливо 
бути ініціативним, мобільним, уміти швидко перенавчатися, володіти 
уявою та інтелектом, бути самодостатнім і відповідальним. На думку 
А.В. Назарчук, найбільш помітним наслідком глобалізації є тенденція 
зростання “бонуса кваліфікації” і стрімкого падіння оплати низько-
кваліфікованої робочої сили в розвинених країнах [331, c. 277]. Дане 
твердження підкріплюється статистикою. Зараз на одне робоче місце 
в машинно-ручному виробництві нерідко припадає 3-4 і більше місць 
“розумової праці”. В. Іноземцев підкреслює, що низькокваліфіковані 
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працівники, які не володіють ніякими спеціальними навичками, не 
мають способів примусити працедавців до підвищення своїх заробіт-
ків, вони часто втрачають роботу; при цьому, знаходячи її знову, вони 
отримують на новому місці оплату в середньому на чверть нижчу від 
попередньої [203, c. 76]. Ринок праці поступово звільняється від не-
кваліфікованої низькооплачуваної робочої сили, нездатної піднятися 
з “професійного дна” [77, c. 71]. Характер трудової діяльності стає все 
більш непостійним. Заняття на все життя поступається місцем випад-
ковій роботі, і люди, що ще вчора вважали, що кар’єра їм гарантована, 
виявляють, що їхня кваліфікація перетворилася раптом на даремну 
справу [309, c. 137].

Так, сьогодні молодий американець, що має за спиною хоч би 
два роки коледжу, має бути готовий до того, що за час його трудової 
діяльності йому доведеться змінити робоче місце, щонайменше, 11 
разів, а базу своїх навичок та умінь, теж, щонайменше, тричі протягом 
сорока років трудової діяльності [438, c. 10].

Розвиток високих технологій і зміна характеру трудової діяль-
ності призводить до виникнення серйозної проблеми, що отримала 
умовну назву “Проблема 20:80”. Суть її зводиться до того, що у XXI 
столітті для функціонування світової економіки буде достатньо 20 
відсотків населення. П’ятої частини всіх тих, хто шукає роботу, 
достатньо для виробництва товарів першої необхідності та надання 
всіх дорогих послуг, які світова спільнота зможе собі дозволити. Ці 
20 відсотків у якій би то не було країні братимуть активну участь в 
житті суспільства, зароблятимуть і споживатимуть, і до них, мабуть, 
можна додати ще приблизно один відсоток тих, хто, наприклад, 
успадкує великі гроші [309, c. 20]. При глобалізації світу, яка опи-
ниться у змозі використовувати всі досягнення науково-технічного 
прогресу, у XXI ст. буде досить 20% освіченого населення, що 
працюють на сучасному устаткуванні. Сьогодні вони у переважній 
своїй частині вже інтегровані країнами золотого мільярда. Останні 
80% залишаться зайвими, без роботи і коштів для існування. Вони 
повинні будуть задовольнятися лише розвагами, що якоюсь мірою 
скрашують безрадісне існування. 

Таким чином, 80% населення вимушені будуть розраховувати 
лише на добродійну допомогу з боку процвітаючих 20%, і розваги, 
покликані зайняти їхній вільний час. Проте ці 80% населення яв-
лятимуть для тих 20%, що досягають успіху, істотну загрозу, адже 
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тільки за умови їх лояльності можливе існування і процвітання 20% 
населення.

З розвитком суспільства, заснованого на високих технологіях, 
зростає ризик виключення з соціального життя багатьох верств на-
селення. Перш за все, це малозабезпечені громадяни, які просто не 
можуть дозволити собі здобути якісну освіту, придбати нову цифро-
ву техніку і працювати в комп’ютерних мережах. Разом з тим існує 
і така проблема, як небажання або невміння користуватися новими 
інформаційними та комунікаційними технологіями, що вимагають 
від споживача нових якостей, – високого рівня абстрактного мислен-
ня, швидкості реакції, готовності до постійного підвищення освіти 
[191, c. 21].

Високі технології формують світобачення сучасної людини не 
тільки за допомогою соціальних трансформацій, але й завдяки тому, 
яким чином їхній розвиток призвів до яких би то не було змін. Завдяки 
різноманітним комунікативним каналам сучасної культури новітні 
технології і навіть їхні проекти швидко стають надбанням суспільної 
свідомості. Засоби масової інформації, породжені високими техноло-
гіями, є в даний час тим “посередником”, який формує світобачення 
сучасної людини. “Те, що ми знаємо про наше суспільство і навіть про 
світ, в якому живемо, ми знаємо завдяки масмедіа”, – пише Н. Луман 
[286, c. 8].

Дійсно, і образ світу, і уявлення про суспільство формуються у 
сучасної людини під впливом засобів масової інформації. Саме вони 
конструюють реальність на сучасному світі. ЗМІ є не лише головним 
джерелом інформації про навколишню дійсність, але й моделюють 
ставлення людей до неї. Мас-медіа формують, типізують та синхроні-
зують масові уявлення про світовий устрій, дають визначення всьо-
му, у тому числі й високим технологіям, конструюють і поширюють 
соціальні цінності, норми і зразки поведінки. Перспективи розвитку 
новітніх технологій активно обговорюються в ЗМІ, причому оцінюють 
можливі наслідки їх застосування часто не фахівці, а журналісти, що 
прагнуть до гонитви за сенсаціями. Саме вони формують у пересічних 
глядачів уявлення про новітні технології і ставлення до них. Причому, 
оскільки у звичайної людини немає ані знань, ані часу для того, щоб 
зважено і компетентно оцінити наслідки застосування тих або інших 
технологій, ставлення до них є переважно емоційним і спектр емоцій 
достатньо широкий: від захоплення і поклоніння до жаху і страху. Про 
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емоційне ставлення до високих технологій і змін, що викликаються 
ними, образно пише Д. Нейсбіт: “Як Божого гніву, багато хто боїться 
комп’ютерної технології, що вийшла з-під контролю, яка загрожує 
обрушити на людство незліченні лиха. Літаки, що падають з неба, 
помилково запущені ракети, крах світової економіки. Деякі люди 
зайшли в своєму страху так далеко, що почали будувати індивідуальні 
бомбосховища та автономні будинки для виживання, немов технологія 
сама по собі представляє неконтрольовану силу, здатну випустити 
з пляшки джина і стати причиною спустошливих руйнувань. Інші, 
навпаки, вважають технологію за панацею від всіх соціальних лих. 
Всі свої надії на краще майбутнє ці люди покладають на технологічні 
рішення. Інтернет в кожному класі поліпшить, на їхню думку, якість 
освіти, генна інженерія в додатку до людини дозволить викоренити 
хвороби, нова біотехнологія дозволить нагодувати голодуюче люд-
ство” [345, c. 257]. 

Таким чином, розвиток високих технологій призвів до якісної 
зміни механізму сприйняття світу, бо вона формується глобальними 
засобами масової інформації, причому саме ЗМІ сприяють формуван-
ню у сучасної людини емоційного, а не раціонального ставлення до 
високих технологій.

Отже, стрімкий розвиток високих технологій, що спостерігається 
в останні десятиліття, призвів до істотних змін не лише в економіці, 
але й в соціокультурній сфері, ставши початковою точкою для двох 
взаємопов’язаних процесів – становлення інформаційного суспільства 
та глобалізації. Під впливом високих технологій у наш час спостері-
гається зміна ролі інформації і знання в житті суспільства, що вира-
жається, перш за все, у безпрецедентному зростанні інформаційної 
насиченісті господарської, управлінської та інших сфер діяльності, 
у перетворенні інформації і знання в найважливіший ресурс соціаль-
но-економічного розвитку. Високі технології кардинальним чином 
змінили тип соціальних організацій, призвели до заміни централізова-
них ієрархічних структур гнучкими мережевими типами організації, 
пристосованими до швидких змін та інноваційного розвитку. Новітні 
технології якісно змінили характер трудової діяльності, практично 
виключивши з соціального життя малозабезпечених громадян, які 
не мають можливості здобути якісну освіту, придбати нову цифрову 
техніку і працювати в комп’ютерних мережах. Сприяючи формуван-
ню глобального світового простору, високі технології не призвели 
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до вирівнювання економічного потенціалу і рівня життя в різних ре-
гіонах земної кулі, навпаки, вони лише посилили проблему бідності 
та нерівності, породивши таке нове явище, як інформаційна бідність 
– неможливість доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій, провідних існуючих чинників розвитку. В умовах інтен-
сивного використання глобальних мереж виникають нові форми не 
лише економічної, але й культурної експансії з боку найбільш розви-
нених країн відносно менш розвинених, з’являється небезпека втрати 
цілими співтовариствами своєї культурної самобутності, відбувається 
нав’язування людству споживчих переваг і смаків в інтересах вузької 
групи транснаціональних компаній-виробників.

Трансформувавши світ, породивши нові можливості і нові за-
грози, високі технології є найважливішим чинником, що впливає на 
світобачення сучасної людини, причому уявлення про самі високі 
технології, їхні функції і значення в житті суспільства формуються 
часто за допомогою засобів масової інформації.

4.2. Соціокультурний зміст високих технологій

Фундаментальна відмінність високих технологій від інших видів 
технологій, що використовуються для виробництва речей або 

надання послуг, полягає в тому, що вони є культурогенними, тобто 
здатними трансформувати культуру, змінювати її основні параметри, 
породжувати нові культурні артефакти. Високі технології перетворю-
ються в даний час на один з найбільш могутніх чинників, що постійно 
змінюють, перебудовують соціальне і культурне середовище суспіль-
ства. Трансформуючи соціокультурне середовище, вони впливають 
на світобачення сучасної людини, змінюючи, зокрема, і її ціннісні 
орієнтири. У зв’язку з цим заслуговує на особливу увагу дослідження 
соціокультурного значення високих технологій. Бурхливий розвиток 
високих технологій був обумовлений такими особливостями європей-
ської культури, як орієнтація на розумні принципи організації життя, 
на наукову раціональність, на ліберальні цінності. Проте характерною 
особливістю новітніх технологій, на яку звертають увагу дослідники, 
є те, що вони руйнують або викликають руйнування соціокультурних 
підстав, з яких вони безпосередньо виникли [352, c. 5]. Наслідком 
розвитку високих технологій є зміна не лише зовнішніх культурних 
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моделей, але й діяльнісних, ціннісних, соціалізуючих. В результаті, у 
міру їх розгортання, навколо них складається абсолютно іншого роду 
соціальне і культурне середовище.

Найважливішим соціокультурним наслідком застосування висо-
ких технологій, є виникнення віртуальної реальності. Термін “вірту-
альна реальність” вперше з’являється у сфері комп’ютерних техноло-
гій в кінці 70-х років XX століття. Спочатку програми, здатні імітувати 
інформаційну взаємодію людини з реальним світом, отримали назву 
“штучна реальність”, потім “кіберпростір”. Згодом рекламні акції, 
прагнучи наділити нові технології містикою, інтригою, закріпили за 
ними термін “віртуальна реальність”, який інтерпретувався як “уявні”, 
“вигадані”, “можливі світи”. Саме у такому розумінні суб’єктивного, 
вигаданого світу ідея віртуальності вже в кінці XX століття повер-
нулася в соціально-гуманітарні науки. Проте виділені дослідниками 
родові ознаки віртуальної реальності: породженість, актуальність, 
автономність, інтерактивність, анонімність, безособовість, перетво-
рюваність, імерсивність, спонтанність навряд чи можуть вважатися 
за сутнісні для віртуальної реальності, оскільки вони виявляються 
і в інших видах реальності. Наприклад, ідеальна реальність має всі 
перераховані властивості.

У сучасній філософії віртуальна реальність розглядається: як 
концептуалізація революційного рівня розвитку техніки і технологій, 
що дозволяють відкривати і створювати нові вимірювання культури та 
суспільства, а також які одночасно породжують нові гострі проблеми, 
що вимагають критичного осмислення; як розвиток ідеї множинності 
світів (можливих світів), початкової невизначеності і відносності “ре-
ального” світу [406, c. 122-123].

Під віртуальною реальністю розуміється також штучно створене 
комп’ютерними засобами середовище, в яке можна проникати, змі-
нюючи її зсередини, спостерігаючи трансформації і переживаючи при 
цьому реальні відчуття. Істотною особливістю віртуальної реальності 
є участь в ній людини. На відміну від комп’ютерної реальності, яка 
може існувати, наприклад, у формі знання, віртуальна реальність, як 
справедливо відзначає В.М. Розін, – це реальність плотська, життєва, 
середовищна, реальність і події “тут і зараз”. Причому, події у вірту-
альній реальності розгортаються тільки усередині свідомості користу-
вача, їх немає для інших людей або у фізичному сенсі [424].
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Під впливом віртуальної реальності формується особлива вірту-
альна культура. Специфіка віртуальної культури полягає в інтерактив-
ності, що дозволяє замінити уявну інтерпретацію реальною дією, яка 
матеріально трансформує об’єкт. Перетворення глядача, читача і спо-
стерігача на співтворця, що впливає на становлення твору і випробовує 
при цьому ефект зворотного зв’язку, формує новий тип естетичної 
свідомості. Модифікація естетичного споглядання, емоцій, відчут-
тів, сприйняття пов’язана з шоком проникності естетичного об’єкту, 
який втратив межі, цілісність, стабільність і що відкрився дії безлічі 
інтерартистів-любителів. Судження про витвір як відкриту систему 
втрачають свій фігуральний сенс. Множинність герменевтики інтер-
претацій змінялася мультивзаємодією, діалог – не лише вербальним 
і візуальним, але й плотським, поведінковим полілогом користувача 
з комп’ютерною картинкою. Ролі художника й публіки змішуються, 
мережеві способи передачі інформації зміщують традиційні просто-
рово-часові орієнтири.

М. Кастельс називає сучасну культуру “культурою реальної вір-
туальності”, розуміючи під реальною віртуальністю систему, в якій 
сама реальність (тобто матеріальне / символічне існування людей) 
повністю схоплена, повністю занурена у віртуальні образи, у вигада-
ний світ, світ, у якому зовнішні відображення знаходяться не просто 
на екрані, через який передається досвід, але самі стають досвідом 
[225, c. 351-352].

Нова система комунікацій, заснована на цифровій, мережевій 
інтеграції безлічі видів комунікації, охоплює собою багато проявів 
культури і суспільства. Включення більшості культурних явищ в 
інтегровану комунікаційну систему, засновану на цифровому елект-
ронному виробництві, розподілі й обміні сигналів, спричиняє собою 
важливі наслідки для суспільних процесів. З одного боку, відбувається 
значне послаблення символічної влади традиційних відправників пові-
домлень, зовнішніх по відношенню до системи, влади, яка управляє 
за допомогою трансльованих історично закодованими соціальними 
звичками, – релігія, мораль, авторитет, традиційні цінності, політична 
ідеологія. “Вони не те щоб зникають, але слабшають, якщо не кодують 
себе знов у новій системі, де їхня влада примножується електронною 
матеріалізацією духовно передаваних звичок: електронні проповіді та 
інтерактивні фундаменталістські мережі є ефективніша, “уїдливіша” 
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форма індоктринації в наших суспільствах, ніж дія віддаленого хариз-
матичного авторитету при особистих контактах. Однак, припустивши 
земне співіснування трансцендентальних проповідей, порнографії за 
замовленням, “мильних опер” і чат-ліній, вищі духовні влади ще завой-
овують душі, але втрачають свій загальнолюдський статус. За цим іде 
кінцевий етап секуляризації суспільства, навіть якщо він іноді набуває 
парадоксальної форми видимого вживання релігії під будь-якими віро-
сповідними й торговими марками” [там само, с. 353]. З іншого боку, 
нова комунікаційна система призводить до корінної трансформації 
уявлень про простір і час як фундаментальних вимірів людського 
життя. “Місцевості позбавляються свого культурного, історичного, 
географічного значення і реінтегруються у функціональні мережі або 
в образні колажі, викликаючи до життя простір потоків, що замінює 
простір місць. Час стирається у новій комунікаційній системі: минуле, 
сьогодення і майбутнє можна програмувати так, щоб вони взаємодіяли 
один з одним в одному й тому ж повідомленні. Матеріальний фунда-
мент нової культури є простір потоків і позачасовий час. Ця культура 
перекриває і включає різноманітність систем відображення, що пере-
давалися в історії; це культура реальної віртуальності, де вигаданий 
світ є вигадкою в процесі свого створення” [там само]. Як бачимо, М. 
Кастельс звертає особливу увагу на такі параметри сучасної культури, 
що формуються під впливом високих технологій, як зміну уявлень про 
простір і час. Найважливішим наслідком розвитку високих технологій 
є стискування, ущільнення простору.   

У сучасному світі відстань вже не має колишнього значення. Як 
відзначає 3. Бауман, “відстань” – це не об’єктивна безособова фізична 
“даність”, а соціальний продукт; його протяжність залежить від швид-
кості, з якою ми його долаємо (а в монетарній економіці – ще й від 
того, наскільки дорого обходиться така швидкість). Всі інші соціально 
обумовлені чинники визначення, розділення і підтримки колективних 
ідентичностей – на зразок державних кордонів або культурних бар’єрів 
– в ретроспективі представляються лише другорядними наслідками 
цієї швидкості [34, c. 24]. Завдяки розвитку високих технологій люди 
дістали можливість передавати інформацію за допомогою електрон-
ної пошти, у зв’язку з чим простір і просторові покажчики втрачають 
колишнє значення [там само, с. 26-27]. В сучасному світі організація 
простору залежить від параметрів техніки, швидкості її роботи і 
вартості її використання.   
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З виникненням у 80-і рр. XX ст. глобальної інформаційної системи 
Інтернет виник віртуальний, кібернетичний простір. Кіберпростір 
має структуру мережі, що виявляє ознаки нелінійності, ацентричності, 
самореферентності, мультиагентності, поліконтекстуальності, сине-
ргійності та глобальності [120, c. 434]. Саме у цьому просторі розгор-
тається тепер діяльність значного числа людей. Кіберпростір не існує 
ніде у фізичному світі, крім того чисто світоглядного вимірювання, 
в якому вступають у зв’язок між собою всі ті, хто використовує для 
цього цифрові технології спілкування. 

Кіберпростір сьогодні виявляється простором експериментів 
практично у всіх сферах людської життєдіяльності, рухомою межею 
між областю вже освоєного людиною і тим невідомим, зіткнення з 
яким призводить до радикальної переоцінки сталих стереотипів, цін-
ностей і норм. Найбільш значущою подією тут є втрата свого чільного 
положення стрижневим елементом і основним носієм традиційного 
комунікаційного процесу – друкарським словом, що відіграло клю-
чову роль у справі становлення й розвитку “галактики Гутенберга” 
(М. Маклюен) або “проекту модерна” (Ю. Габермас), соціокультур-
ної парадигми, що протягом сторіч визначала зовнішність і основні 
параметри розвитку європейської цивілізації. Прийдешній йому на 
зміну процес інтерактивної взаємодії людини з симулятивним і тому 
підлеглим симультанній видозміні з його боку аудіовізуальним сере-
довищем, докорінно змінює практично всі основні структури взаємодії 
людини зі світом [257, c. 436]. Насамперед це відноситься до процесу 
конституювання самої людини. Істотних змін зазнають також про-
цедури отримання людиною своєї ідентичності. Під ідентичністю в 
соціології розуміють співвідношення себе індивідом з тими групами 
і спільностями, які він сприймає як “свої”, по відношенню до яких 
він найбільшою мірою здатний відчути і сказати “ми” (ґендер, сім’я, 
релігія, етнос, професія і тому подібне) [463, т. 1, c. 338]. 

У філософії використовується поняття “персональна ідентич-
ність”, що означає: тотожність “Я” (свідомості, розуму), усвідом-
лення особою єдності своєї свідомості в різний час і в різних місцях; 
збереження постійної або продовжуваної єдності діяльності (персони, 
індивідуального характеру) в ході зміни діяльності або поведінки. Це 
припускає: існування пам’яті; здатність ідентифікувати себе (своє са-
мозвеличання); здатність ніколи не втрачати знання відносно того, що 
те, що трапилося, відбулося або відбувається саме з тобою [452, c. 254]. 
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В рамках психологічних теорій ідентичність пов’язується, перш за все, 
зі здатністю особи залишатися тією ж самою, зазнаючи постійних змін. 
Ідентичність виступає як інтегральний параметр і не зводиться до со-
ціальних ролей, це дозволяє говорити про глибоке внутрішнє значення 
деяких початкових рівнів ідентичності, пов’язаних з традиційною 
культурою, національною культурою і, одночасно, про відкритість до 
отримання нових властивостей ідентичності [322, c. 14].

Під впливом високих технологій сучасна людина перестає прово-
дити власну ідентифікацію за малою кількістю критеріїв типу білий, 
англосакс, протестант, гасконець або торі. Виникає багатофакторна 
ідентифікація, у якій відсутнє чітко виражене розділення на головні 
й другорядні характеристики, що впливають на ідентичність [322, 
c. 185-186]. 

Наприклад, індивід може одночасно ототожнювати себе з певною 
групою, національністю, расою, виступати за евтаназію, легалізацію 
наркотиків, заборону алкоголю, обмеження народжуваності, боро-
тися за виживання пінгвінів, носорогів та оленів, але ратувати за ви-
нищування комарів, акул і бюрократів, бути студентом і любителем 
фігурного катання, боротися проти метричної системи і атомної зброї, 
вважати за доцільне введення роздільного навчання в школах, про-
повідувати нудизм, роздільне харчування, сироїдіння, вегетаріанство, 
бути при цьому прихильником екзотичної релігії і так далі. Тим самим 
індивід ототожнює себе з масою різних груп, між якими він не прово-
дить відмінності, але, в результаті цього, зникає однозначна й повна 
ідентифікація з якою-небудь однією групою. В умовах кіберпростору 
ідентифікація є складною у зв’язку з тим, що будь-які статусні позиції 
в ньому безперервно змінюються на прямо протилежні і назад. Крім 
того, людина в умовах віртуального спілкування може на свій розсуд 
змінювати значимі в реальному світі характеристики, такі як расова і 
національна приналежність, стать, вік, соціальний статус, економічний 
стан і так далі.

Ситуацію, за якої індивід не формується в своїй цілісності, описав 
3. Бауман у своїй книзі “Індивідуалізоване суспільство”. Він показав, 
що на Заході в його новій фазі модернізації відбувається індивіду-
алізація без індивіда. Індивід постає вже не як автономний, вільний і 
відповідальний, а як такий, що відщепився від цілого, яке він не в змозі 
контролювати, орієнтований тільки на короткострокові цілі. Нестій-
кий, лабільний стан соціальної ідентичності стає нормою сучасних 



236

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

суспільств. У сфері повсякденного життя, пише 3. Бауман, “сучасні” 
суспільства істотно відрізняються від суспільств до середини минуло-
го століття: нова “короткострокова” ментальність приходить на зміну 
“довгостроковій” [35, c. 29]. Так, молодих американців із середньою 
освітою протягом їхнього трудового життя чекає, щонайменше, оди-
надцять змін робочих місць. У західному менеджменті гаслом дня 
стала гнучкість, “флексибільність”. У світі високих технологій при-
нципово неможлива стабільна соціальна ідентичність. І тоді те, що 
ми називаємо “кризою ідентичності”, виступає як нормальний стан 
індивідів, що примушуються об’єктивними умовами перманентних 
соціальних змін “відстежувати” (рефлексувати) свої орієнтації в про-
сторі “Ми-Вони”, – в своєму соціальному самовизначенні і суспіль-
ному статусі. На думку Е.Н. Данілової та В.А. Ядова, в наш час настає 
епоха нормалізації нестійких соціально-ідентифікаційних станів 
особи. Вони говорять про формування контекстуально-лабільної 
ідентифікації як норми самовизначення особи в соціальному просторі 
співтовариств нового тисячоліття [146]. 

Формуванню контекстуально-лабільної ідентифікації сприяє 
зміна параметрів простору, що відбувається на сучасному світі під 
впливом високих технологій. Віртуальність простору допомагає їй 
позбавитися будь-яких обмежень, пов’язаних з реальним будинком, 
дематеріалізувати простір, не піддавшись дискомфорту й тривогам 
бездомного існування. 

Як відзначає 3. Бауман, в умовах віртуалізації культури, що 
відбувається під впливом високих технологій, багато людей перетво-
рюються на туристів, ставлячи мрію про тугу за домівкою, солодку і 
гірку одночасно, вище за домашні зручності, тому що їм так хочеться; 
або тому, що вважають це за найбільш розумну стратегію поведінки в 
житті “за обставин, що склалися”, або тому, що спокусилися справж-
німи або уявними задоволеннями життя у пошуках нових відчуттів. 
Таке вимушене “поневіряння по світу” якоюсь мірою протиприродно 
людській натурі, воно позбавляє людину “коріння”, міцних соціальних 
зв’язків. При стабільній ідентифікації, проте в умовах віртуалізації 
простору, люди вимушені ставати “туристами”, щоб реалізуватися 
як професіонали, адже сучасний світ “скроєний за міркою туриста”. 
Причому вимушені поневірятися по світу не тільки спроможні про-
фесіонали, але й люди з низьким рівнем освіти й доходів, які позбу-
лися професійної зайнятості, виявилися непотрібними суспільству, і 
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не можуть реалізувати себе. Такі люди перетворюються на “бродяг”: 
“Бродяги – це мандрівники, яким відмовлено у праві стати туриста-
ми. Їм не дозволено залишатися на місці (жодне конкретне місце не 
гарантує постійності, закінчення небажаного руху), ані шукати більш 
відповідного місця для життя” [35, c. 133]. Таким чином, віртуаліза-
ція простору перетворює значну частину населення на “туристів” і 
“бродяг”: “Туристи залишаються на місці або відправляються в подо-
рож, коли душі завгодно. Вони покидають місце, вгледівши десь ще 
виблискуючі вогні невикористаних можливостей. Бродяги знають, 
що не затримаються в одному місці надовго, як би їм цього не хоті-
лося, тому що, де б вони не зупинилися, їм нема чого розраховувати 
на привітний прийом. Туристи переїздять з місця на місце, тому що 
вважають доступний їм світ (а це вся земна куля) чарівно привабливим 
– бродяги відправляються в подорож, тому що доступний їм (місцевий) 
світ виглядає нестерпно негостинним. Туристи подорожують, тому що 
вони цього хочуть; бродяги – тому, що у них немає іншого відповідного 
вибору” [35, c. 132].

Віртуалізація культури, що відбувається під впливом високих 
технологій, має істотну дію на зміну уявлень про час [389]. Формуєть-
ся негеометричний образ часу, зокрема комп’ютерні моделі часу, що 
приходять на зміну традиційному уявленню про час як аналог евклі-
дової прямої.

Все більшого поширення в сучасній науці набувають концепції 
комп’ютерного часу, що виступає у вигляді моделі віртуального часу і 
робить значний вплив на всі сфери людської життєдіяльності. Вельми 
ємно і по суті виразив значущість часу у сучасному світі для людини і 
соціуму М. Кастельс: “Ми є втіленим часом, так само як і наші суспіль-
ства, створені історією. Однак простота цього твердження приховує 
складність поняття часу, однієї з найбільш суперечливих категорій і 
в природничих, і в суспільних науках, категорії, чия центральна роль 
підкреслюється поточними дебатами в соціальній теорії. Дійсно, 
трансформація часу в інформаційно-технологічній парадигмі в тому 
вигляді, в якому вона формується соціальною практикою, будучи 
нерозривно пов’язаною з виникненням простору потоків, є однією з 
підстав нового суспільства, до якого ми увійшли. Більше того, згід-
но есе Барбари Адам, що проливає світло на якийсь час і соціальну 
теорію, недавні дослідження у фізиці і біології, схоже, збігаються з 
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соціальними науками в контекстуальному понятті людського часу. 
Очевидно, весь час в природі, як і в суспільстві, є специфічним для 
даного контексту, тобто час є локальним. Зосереджуючи увагу на ви-
никаючій соціальній структурі, я, слідом за Гарольдом Іннісом, ствер-
джую, що “модний розум є розум, що заперечує час” і що цей новий 
“режим часу” пов’язаний з розвитком комунікаційних технологій” 
[225, c. 399]. Зрозуміло, що тут іде мова про принципово нову модель 
часу, який є позачасовим часом.

Час, як і будь-який фундаментальний параметр навколишнього 
світу, заданий людині світом культури [99, c. 454]. Віртуальна культура 
“вносить подвійний вклад до перетворення часу в нашому суспільстві: 
у вигляді одночасності і позачасовості” [225, c. 429], розшифровую-
чи тим самим поняття “позачасового часу”, або віртуального часу. 
Дійсно, з одного боку, моментальне розповсюдження інформації по 
всій земній кулі, прямі репортажі з місця подій за допомогою телеко-
мунікацій додають соціальним і культурним подіям безпрецедентну 
темпоральну миттєвість. Більш того, комунікації за допомогою гло-
бального комп’ютерного простору Інтернет та інших комп’ютерних 
мереж дозволяють вести діалог в реальному часі, об’єднуючи людей 
за інтересами в інтерактивній багатобічній телеконференції (“чаті”). З 
іншого боку, відбувається змішення часів, причому даний ефект харак-
терний для одного й того ж каналу зв’язку, і він формується вибором 
глядача/учасника взаємодії. У результаті виходить часовий колаж, де 
відбувається не лише змішування жанрів, але й їхня тимчасова розгор-
тка, що трансформується в плоский синхронний горизонт без початку, 
без кінця і без якої-небудь послідовності.

На підставі цього М. Кастельс висуває ідею, згідно якої “поза-
часовий час, як... пануюча темпоральність нашого суспільства, вини-
кає, коли характеристики даного контексту, а саме інформаційна 
парадигма і мережеве суспільство, породжують систематичну 
пертурбацію в порядку проходження явищ, що відбуваються в цьому 
контексті. Ця пертурбація може набувати форми стискування часових 
проміжків між подіями, націлених на миттєвість, або ж випадкових 
розривів у послідовності подій. Усунення черговості створює недифе-
ренційований час, який рівнозначний вічності” [225, c. 433].

Тут істотним є те, що визначальною межею віртуальної культу-
ри є позачасовість мультимедійного гіпертексту, яка формує розум і 
пам’ять сучасної людини, її ставлення до часу і простору.
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Слід також відзначити, що анулювання просторово-часових від-
станей під впливом високих технологій не сприяє одноманітності умов 
життя людини, а, навпаки, веде до їх різкої поляризації. Воно звільняє 
деяких людей від територіальних обмежень і додає екстериторіальний 
характер деяким ідеям, що формують суспільство, одночасно позбав-
ляючи територію, до якої, як і раніше, прив’язані інші люди, її значення 
і здатності наділяти їх особливою ідентичністю. Деяким це провіщає 
безпрецедентне звільнення від фізичних перешкод і небачену здатність 
переміщатися і діяти “дистанційно”. Для інших це означає немож-
ливість освоєння і “одомашнення” місцевості, “відірватися” від якої 
і перебратися в інше місце у них майже немає шансів. Коли “відстані 
вже не мають значення”, його втрачають і місцевості, розділені цими 
відстанями. В результаті дехто набуває свободи смислотворчості, але 
для інших безглуздя перетворюється на місце прописки. Хтось може 
тепер покинути місцевість – причому, будь-яку – коли заманеться. Інші 
безпорадно спостерігають, як місцевість – їхнє єдине місце проживан-
ня – йде з-під ніг [34, c. 32]. 

Інформаційні потоки тепер не залежать від носіїв; для перебудови 
сенсів і стосунків сьогодні менш ніж коли-небудь необхідні пере-
міщення тіл у фізичному просторі. Для деяких людей – мобільної еліти 
– це означає в буквальному розумінні “дефізикализацію”, отримання 
повної незалежності. Таким чином, віртуалізація простору має двоякі 
наслідки. Одним вона створює додаткові можливості для повної само-
реалізації. Просторові обмеження втрачають для ряду людей всякий 
сенс. Вони можуть реалізувати себе не лише у своєму місті або країні, 
вони можуть вибирати місце прикладання своїх сил і здібностей. Проте 
це доступно лише людям з високим рівнем освіти, хорошим фахівцям 
і вимагає певної матеріальної бази.

Високі технології змінюють характер взаємин між людьми, 
призводять до все більшого розповсюдження віртуальних контактів 
між ними. М.Г.Абрамов, аналізуючи дане явище, говорить про зви-
роднілість традиційного кола спілкування, заснованого на безпосе-
редньому, живому контакті, і переході до заочного спілкування, куди 
мізернішого в плані безпосередніх відчуттів і переживань. Зрозуміло, 
що, коли людина спілкується переважно через інформаційну мережу, 
то вона неабиякою мірою ізольована від суспільства. Часто така ізоля-
ція, яка об’єктивно є побічним продуктом впровадження сучасних ін-
формаційно-мережевих технологій, формує або посилює у їх користу-
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вача тенденцію до самоізоляції, що серйозним чином відбивається на 
його психіці [2, c. 128]. Людина, за допомогою сучасних техногенних 
засобів, все більше дистанціюється від собі подібних. Розвиток висо-
ких технологій змінює характер організацій. Як справедливо вказує 
Д. Мошелла, в суспільстві інформації, з його мережевою організацією, 
комп’ютер стає метафорою всієї корпорації [327]. Головний наголос 
робиться на cпрямування потоків комунікацій і знань правильними 
каналами, що ламає організаційну ієрархію скрізь, де це є доцільним. 
Сучасна організація – це, перш за все, інтелектуальна корпорація, спів-
робітники якої оточені сірими комп’ютерами і зосереджені в скляних 
осередках [213, c. 162]. В наш час виникає такий феномен, як віртуаль-
ні організації. Поява віртуальних організацій стала можливою завдяки 
розвитку високих технологій, перш за все Інтернету. Висока швидкість 
взаємного обміну інформацією дозволяє людям працювати в команді, 
навіть якщо їх розділяють значні відстані. Споживач стає доступним; 
товари й послуги вдається продавати без торгових фірм, не бачивши 
покупця і не витрачаючи час на операції завантаження-розвантаження 
товару. Все це відкриває безліч можливостей.

Віртуальним організаціям властиві наступні характерні риси [494, 
c. 17-20]:

• Незначна фізична структура: у віртуальних організацій вона 
набагато менш розвинена, ніж у традиційних. Матеріальні 
активи віртуальних організацій, наприклад, офісні будівлі, 
склади та ін., не такі великі, і ті, що є в наявності, як правило, 
розмежовані географічно.

• Довіра комунікаційним технологіям.
• Мобільність роботи: використання мереж комунікацій, а не 

будівель і фізичних активів означає, що у наш час фізичне 
місцеположення роботи менш важливе. В результаті відпа-
дає необхідність в тому, щоб відділи й команди працювали в 
тісному фізичному контакті один з одним. Проектні команди 
можуть бути зібрані з окремих співробітників, що прожива-
ють в різних країнах; вони працюватимуть разом, але ніколи 
не побачать один одного.

Віртуальні організації характеризуються гнучкістю, творчим 
характером, які виходять з мережевого стилю організації. Проте від-
сутність фізичної структури і географічне розосередження віртуаль-
них організацій багатьма сприймаються як нестабільність, і можуть 
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утруднювати їхню діяльність. Проте, останніми роками віртуальні 
організації розвиваються надзвичайно динамічно.

Отже, значення високих технологій виходить далеко за межі 
сфери виробництва або сфери послуг, вони трансформують не тільки 
предметний світ і вдосконалюють виробничі процеси, але й мають 
культурогенні властивості, тобто здатність змінювати, перебудову-
вати соціальне і культурне середовище. Під їх дією змінюються такі 
параметри культури, як уявлення про простір і час, що є фундамен-
тальними вимірами людського життя. Дії людей тепер все частіше 
розгортаються у віртуальному, кібернетичному просторі, що не існує 
ніде у фізичному світі, крім того світоглядного виміру, в якому всту-
пають у зв’язок між собою всі ті, хто використовує для цього цифрові 
технології спілкування. На зміну друкарському слову, як основному 
носієві комунікативного процесу, приходить аудіовізуальне середо-
вище, що змінює практично всі основні структури взаємодії людини 
зі світом. Реаліями сучасного світу стають віртуальні організації, 
телероботи, коли люди знаходяться за тисячі кілометрів один від 
одного, об’єднані спільною діяльністю, але при цьому ніколи не зуст-
річалися в реальному житті. Під впливом високих технологій нормою 
в сучасному світі стає багатофакторна ідентифікація, в якій відсутнє 
чітко виражене розділення на головні й другорядні характеристики, 
що впливають на ідентичність. Людина зі всією гостротою відчуває 
не лише свою здатність впливати на світ, але і свою беззахисність 
перед цим світом.

4.3. Амбівалентність впливу мегатехнологій на людину

Високі технології істотно впливають на формування світоба-
чення сучасної людини, трансформуючи систему цінностей, 

норм та ідеалів, стереотипів і установок, властивих індивіду. В ході 
життєдіяльності у людини під впливом культури формується певна 
система цінностей, на основі якої виробляється її уявлення про світ, 
про саму себе і своє місце у світі. Цінності формуються в соціумі під 
впливом соціокультурного оточення, а, як було показано вище, високі 
технології мають культурогенну властивість, здатність трансформу-
вати культуру, у зв’язку з чим необхідно розглянути вплив новітніх 
технологій на ціннісне ядро світобачення людини.
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У сучасній філософії під цінністю розуміється “форма, що скла-
лася в умовах цивілізації і яка безпосередньо переживається людьми, 
і є системою ставлення до загальнозначущих зразків культури і до тих 
граничних можливостей, від усвідомлення яких залежить здатність 
кожного індивіда проектувати майбутнє, оцінювати “інше” і зберігати 
в пам’яті минуле” [397, c. 788]. Основними елементами ціннісного від-
ношення є: первинний шар бажань, очікувань і переваг, що складають-
ся на ранній стадії онтогенезу особи і створюють початковий рівень 
масової свідомості (“ментальність”); життєвий (тобто вже не ігровий і 
не уявний) вибір індивіда між орієнтаціями на найближчі цілі (з їх без-
посередньо очевидною користю) і орієнтацією на віддалену життєву 
перспективу (з її психологічно привабливою цінністю); усвідомлення 
індивідом того факту, що життєвий вибір взагалі і орієнтація на цін-
ності зокрема, – це не одномоментний акт, а достатньо довготривалий 
життєвий стан, що включає деяку безліч спроб і помилок, часткових 
рішень і вчинків, за які доводиться платити іноді дорогу ціну; пере-
творення ціннісного вибору на підставу для оцінки всього “іншого”, 
тобто іншої орієнтації, обраних іншими людьми цінностей, способів 
їх реалізації і загальної значущості [397, c. 789-790].

Ціннісна свідомість визначає норми – стереотипи думки і дії, що 
приймаються у межах тієї або іншої соціокультурної спільності. Систе-
ма ціннісних орієнтацій виступає як аспект, як сторона нормативно-ро-
льових структур поведінки людей. Цінності мотивують людську діяль-
ність, спрямовують і обґрунтовують дії індивідів. Спосіб існування 
цінностей унікальний. До виникнення ситуації життєвого вибору для 
індивіда немає ніяких цінностей. Поза ним існують, звичайно, бажані 
предмети, а в свідомості і бажаннях інших людей – ціннісні зразки, але 
життєвою орієнтацією для індивіда вони можуть так ніколи і не стати. 
В процесі життєвого вибору цінності не тільки виникають, але й ста-
ють реальністю, що існує об’єктивно як практично значущий зразок. В 
цей час для індивіда значуще реальне, втілене в безпосередньому бутті 
багатство або влада в її такому ж безпосередньому наочному втіленні 
(конкретне просування по службі або такий же конкретний ризик в 
грі на біржі). Неуспіх діяння пролонгує ситуацію життєвого вибору, 
успіх може радикально змінити статус і роль цінностей. Після того, як 
життєвий вибір закріплюється, вибрана цінність (наприклад, еталон 
влади) знаходить ідеальну форму, що існує суб’єктивно як внутрішня 
підстава і регулятор, здатну безперервно зіставляти позитивне і нега-
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тивне (оцінка), якісне і кількісне (ціна), практично досяжне і сумнівне 
(користь), вище і нижче (благо). Таким само полем можливостей, які 
то реалізуються в масових діяннях, то знову “повертаються” у сферу 
ідеальної взаємодії між людьми, залишається цінність і в цілісній со-
ціокультурній сфері життя.

Дослідники, які займаються вивченням цінностей, звертають ува-
гу на те, що об’єктивність цінностей визначається не їх передзаданістю 
людині; так само як не є передзаданими їй світ ідей, речей і хід подій. 
Вона виникає з їхнього іншого, протилежного начала. Вона полягає в 
тому, що цінності всіх категорій не лише об’єктивні, але й суб’єктивні, 
їх сприйняття суб’єктивне і по суті своїй індивідуальне. Проте в своїй 
основній масі вони колективізуються в сумісному житті людей, маси-
фікуються ходом історії та інтернаціоналізацією суспільних процесів 
і явищ. Рух цей вкрай нерівномірний, і самі цінності інтегруються 
суспільною свідомістю як функція різних епох, культур, особливостей 
свідомості.

Процес трансформації культури, що відбувається під впливом 
високих технологій, пов’язаний з переоцінкою цінностей, яка почи-
нається з висуненням нового еталону, з позицій якого розглядаються 
предмети, які мають раніше встановлені ціннісні характеристики. Тут 
виявляються метафоричні можливості символічної уяви, її культу-
ростворююча потужність. Безліч предметів, ієрархізованих згідно з 
певним порядком, втрачає жорсткі контури і трансплантується на нову 
ціннісно-смислову основу.

Високі технології зобов’язані своїм виникненням таким ціннос-
тям індустріального суспільства як наукова раціональність, визнання 
цінності незалежної, автономної особи, свобода, пріоритет творчої 
діяльності і тому подібне. Проте такі цінності зазнають зміни під 
впливом високих технологій. Так, новітні технології, з одного боку, 
сприяють затвердженню раціональності в культурі, з іншого – підри-
вають її основи. Завдяки можливостям, які надає для обміну інфор-
мацією Інтернет, різко зросла мобільність наукових комунікацій і 
ефективність наукової діяльності. Однак, з іншого боку, під впливом 
того ж Інтернету в науці сьогодні фактично руйнується достатньо 
збалансована експертна система, що склалася в комунікаціях наукових 
співтовариств ще в XIX столітті і яка дозволяє не засмічувати науку 
сумнівною інформацією [352, c. 6]. Звернувшись до Інтернету, учений 
просто тоне в немаркованій інформації, масив якої перевершує його 
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критичні можливості. Зміст інформації в даний час ледве піддається 
вимірюванню і підведенню під кількісну теорію. Серйозною пробле-
мою в сучасному суспільстві стає надлишок інформації – її потік не 
структурований та не відсортований і у такому вигляді не є джерелом 
знань. Перевиробництво інформації пов’язане з дефіцитом уваги, тоб-
то здатності уникати непотрібної для знання інформації [330, c. 9].

Високі технології мають істотний вплив на процес пізнання. 
Л.А. Мікешина підкреслює, що відмінність традиційної гносеології 
від теорій знання, пов’язаних з комп’ютерною революцією, полягає в 
тому, що перша концентрується на процедурі дескрипції, звертаючись 
до висловів і правил для отримання знання, тоді як “комп’ютерна” 
теорія пізнання робить центром своєї уваги регуляцію, звертається 
до нормативних пропозицій, використовує знання для продукування 
правил [352, c. 47]. Як справедливо відзначає Н.В. Романовський, 
комп’ютерно-комунікаційні мережі тягнуть за собою наслідки для 
суб’єктів теоретизування. Здійснюючи, наприклад, управління систе-
мою сучасного світового мультинаціонального господарства, індивід 
не має сьогодні в своєму розпорядженні адекватного апарату сприй-
няття, пізнання, інтеріоризації гіперпросторів [427, c. 22]. 

У зв’язку з цим на перший план виходить проблема істини. За-
вдяки концентрованій дії інформаційних технологій окрема людина 
практично неминуче втрачає об’ективізований критерій істини. Річ у 
тому, що доступна їй практика, яка виступає як критерій істинності її 
уявлень про навколишній світ, має вже не речовий, а інформаційний, 
“віртуальний” характер. “Індивідуальна свідомість, потрапляючи в 
інформаційний світ, опиняється немов би у дзеркальній залі, стіни, 
підлога та стеля якої відображають одне одного і зникаючі зовнішні дії, 
такі химерні, нескінченні і різноманітні, що позбавляють спостерігача 
відчуття реальності – і, відповідно, цілого ряду інших, пов’язаних із 
цим відчуттям якостей, включаючи відповідальність. Він починає спів-
відносити себе вже не з реальністю, але переважно (і в цьому якісна 
відмінність інформаційного світу від звичайної ситуації!) з пануючими 
в його оточенні думками про цю реальність” [500, c. 17].

Високі технології роблять подвійний вплив на таку фундамен-
тальну цінність, як свобода. З одного боку, вони розширюють сферу 
свободи. У сучасному високотехнологічному суспільстві вирішено 
багато матеріальних проблем, хоча це здійснилося і не для всього на-
селення. Великі успіхи медицини і біотехнології здатні продовжити не 
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тільки життя, але й молодість, виправляють навіть генетичні помилки 
природи. Інформаційні технології можуть забезпечити людині вільний 
доступ до інформаційних ресурсів. Віртуальний простір дає людині 
“віртуальне відчуття свободи”. Приблизно 80% користувачів Інтер-
нету заявляють про те, що переживають ні з чим не порівнянне почуття 
інтелектуальної свободи, коли “мандрують” по віртуальному світу. Ін-
шими словами, вони зараховують себе до сучасних космополітів, яким 
вже не обов’язково фізично переміщатися в просторі, щоб відчувати 
себе громадянином світу [2, c. 133]. З іншого боку, сучасна людина 
стає об’єктом маніпуляції свідомістю [133, 134, 220], у зв’язку з чим 
її свобода в ухваленні тих або інших рішень стає уявною, що позбав-
ляє сенсу демократичні інститути. Так, потужність інформаційних 
технологій, використовуваних сьогодні засобами масової інформації, 
настільки перекриває відповідні можливості індивіда, що фактично 
позбавляє його власних інформаційних підстав. При цьому окрема 
людина позбавляється підстав не лише для критичної оцінки інфор-
мації, що отримується від ЗМІ, але й взагалі позбавляється можливості 
самостійно формувати структуру своїх уявлень. У сфері політичного 
життя це має наступні наслідки: через значну інтенсифікацію інформа-
ційних потоків контроль над ними припускає контроль над складними 
високотехнологічними засобами обробки інформації, і оскільки такі 
засоби доступні далеко не всім, це обертається неминучим свавіллям 
окремих соціальних і культурних груп у відборі інформації. Кінець 
кінцем, це може мати наслідком фактичне припинення вільного обо-
роту інформації в суспільстві [352, c. 5].

Високі технології здатні змінити також уявлення про цінність 
людського життя, його унікальність. Це відноситься, насамперед, 
до біотехнології. Біотехнологія, перш за все генна інженерія, робить 
лише перші кроки, проте вже нинішні її успіхи (наприклад, у вироб-
ництві інсуліну, інтерферону та ін.) можуть призвести до істотного 
перетворення медичної практики, зокрема в лікуванні як природжених 
спадкових захворювань, так і хвороб, викликаних дією на людину 
мутагенних чинників навколишнього середовища. Генетика людини 
в її медичному застосуванні відкриває нові можливості профілактики 
спадкових захворювань шляхом генетичного картографування лю-
дей, розгортання широкої мережі генетичних конструкцій, особливо 
для тих, хто вступає до шлюбу, та майбутніх батьків. Проте, як від-
значають дослідники, біотехнологія просунулася в своєму розвитку 
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настільки, що в даний час виникла реальна небезпека руйнування 
тієї біогенетичної основи, яка є передумовою індивідуального буття 
людини і формування її як особи. Мова йде про загрозу існування 
людській тілесності, яка є результатом мільйонів років біоеволюції 
і яку починають активно деформувати високі технології [466, c. 102]. 
Широке розповсюдження практики клонування шляхом пересадки 
ядер соматичних клітин може відкрити дорогу різного роду євгеніч-
ним проектам або спонукати кого-небудь розглядати інших в якості 
об’єктів для маніпулювання, а не як осіб [233]. Як указують B.C. По-
лікарпов та В.А. Полікарпова, вже зараз можливі прийоми зміни 
людської особи за допомогою нейрофармакології [399, c. 133]. Таким 
чином, високі технології здатні вплинути на уявлення про особу як 
унікальне і неповторне утворення.

Оскільки біотехнологія здатна позбавити людину ряду серйозних 
захворювань і значно продовжити тривалість її життя, змінюється став-
лення людей до власної смертності. Останніми роками з’явився цілий 
ряд статей, автори яких серйозно обговорюють проблему безсмертя, 
що в найближчому майбутньому стане доступним завдяки успіхам ген-
ної інженерії, і обмежити прагнення людини знайти безсмертя може 
тільки недостатня кількість наявних у неї грошових засобів. У зв’язку 
з успіхами генної інженерії смерть починає сприйматися людьми не 
як закладена в природі жива необхідність, а як органічний збій, якого 
можна уникнути або значно відсунути його термін [214, 230]. Завдяки 
успіхам біотехнології в сучасному суспільстві розповсюджується віра 
в те, що сьогодні життя і здоров’я можна купити за гроші.

Наслідком широкого розповсюдження високих технологій, як 
вже наголошувалося вище, є зміна параметрів соціального життя. 
Так, інтенсивне використання технологій віртуальної реальності 
призводить до заміщення соціальної реальності її комп’ютерними 
симуляціями [196]. Відбувається свого роду кіберпротезування інс-
титуційних форм. Сьогодні за допомогою комп’ютера, обладнаного 
модемом, можна обговорювати політиків, поп-зірок, погоду або вести 
дозвільні бесіди з віртуальними друзями або сусідами – учасниками 
chat’у, тобто у відкритій дискусії в мережі Internet. Можна заробити 
гроші, приймаючи замовлення на розміщення реклами на віртуальних 
щитах – банерах, виграти гроші у віртуальних казино або вкрасти 
ті ж гроші, зламавши віртуальні замки електронної системи обліку 
якого-небудь банку, викрити вади і покаятися в скоєному можна у 
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віртуальних проповідях і сповідях в чатах на web-сторінках, що від-
криваються священиками як віртуальні приходи. Всі перераховані 
взаємодії здійснюються як віртуальні аналоги реальних соціальних 
взаємодій. При цьому відбувається заміщення реального виконання 
соціальних ролей симуляцією, створюється образ реальних атрибутів 
інституціональності. Віртуальні співтовариства симулюють безпо-
середність присутності в спілкуванні і соціальну близькість людей, 
що спілкуються. Віртуальні корпорації симулюють процедури укла-
дення контракту та існування організації як суб’єкта господарської 
діяльності. Віртуальне казино симулює змагання партнерів по грі. 
Віртуальний злам симулює порушення прав власності вкладників 
банку. Віртуальний приход симулює виховання пастирем покірливої 
пастви. Віртуальний продукт, віртуальне виробництво, віртуальна 
корпорація, віртуальні гроші допускають і провокують перетворення 
комп’ютерних мереж не тільки на головний засіб, але і в середовище 
економічної і соціальної діяльності. Відбувається віртуалізація інсти-
тутів масової демократії – виборів, держави, партій. І ця віртуалізація 
допускає і провокує перетворення глобальної комп’ютерної мережі 
Internet в арену політичної боротьби. Практично всі політичні акції і 
кампанії тепер супроводжуються створенням спеціалізованих серверів 
і web-сторінок, за допомогою яких формується імідж політика (акції, 
організації), ведеться агітація, здійснюється комунікація з прихильни-
ками та ін. Інтенсивне політизування кіберпростору наочно демонс-
трує, що нова політика будується на компенсації дефіциту реальних 
ресурсів і вчинків достатком образів.

Віртуалізуючись, суспільство не зникає, але перевизначається. 
Високі технології і, перш за все, технології віртуальної реальності, 
викликані до життя імперативом раціоналізації суспільства, вияви-
лися найбільш ефективним інструментарієм його симуляції. І тепер 
імператив симуляції веде до перетворення комп’ютерних технологій 
на інфраструктуру всякої людської дії і до перетворення логіки вірту-
альної реальності в парадигмальну для цієї дії. Діє імператив вірту-
алізації, свого роду воля до віртуальності, яка трансформує всі сфери 
життєдіяльності. Сучасні інформаційні технології об’єктивно надають 
людині можливість задовольняти багато своїх потреб, не виходячи з 
будинку, але одночасно призводять до десоціалізації, що виявляється 
у формі зневаги суспільством собі подібних [2, c. 130]. Сама соціальна 
реальність перетворюється на ефемерну, нестабільну.
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Отже, в сучасному соціальному житті чимале місце займають 
симулякри – образи реальності, що заміщають саму реальність, копії 
неіснуючих речей і явищ [27]. Всі ці ілюзії та симулякри в певних 
соціальних умовах виконують певні негативні аксіологічні функції, 
деструктивні для індивідуальної і суспільної свідомості. Негативним 
аксіологічним наслідком віртуалізації суспільства є втрата відчуття 
реальності навколишнього світу, втрата орієнтації в складних реаліях 
сучасного суспільства. Результатом кіберпротезування інституційних 
форм є, у тому числі, і руйнування стійкої системи цінностей, і заміна 
останніх різного роду ціннісними симулякрами [352, c. 15].

Розповсюдження нових технологій, віртуалізація суспільства 
сприяють зростанню самотності, індивідуалізації суспільства. Хоч 
і не підтверджено, що люди в даний час стали менше спілкуватися, 
їхні зв’язки стають менш постійними, такими, що мають менше 
зобов’язань. Індивідуалізація виявляється уявною, всього лише фор-
мою самотності масової людини. Індивід при цьому знаходить якості 
соціотехнічного суб’єкта. Н.Е. Покровський визначає самотність як 
внутрішній суб’єктивний досвід дефіциту соціальних зв’язків і спілку-
вання [398, c. 4]. Потреба в глибокій взаємодії з іншими, що позбавляє 
відчуття самотності своєї основи, багатьма на Заході розглядається як 
релікт традиційної колективності, що ускладнює відношення взаєм-
ними зобов’язаннями постійної близькості. Місце колективістських 
цінностей займають цінності індивідуалістичні. Людина більше не 
замислюється про майбутнє суспільства, не займається роздумами про 
ідеальний соціальний порядок. Її цікавить тільки близьке оточення і 
вона сама. Як відзначає Б.Г. Юдін, жадання людини спрямовані на такі 
об’єкти, як міцне здоров’я, здатність добиватися вищих досягнень в 
тих або інших сферах діяльності, комфортне, щасливе, активне, довге 
(у межах, і сьогодні вже зовсім не тільки абстрактно мислимих – не-
скінченне) життя. Орієнтиром і мірою прогресу при цьому виступає 
безперестанне, в ідеалі навіть безмежне, розширення індивідуальних 
можливостей людини. Що ж до засобів, які передбачається викорис-
товувати для реалізації цих сподівань, то основні надії тепер покла-
даються зовсім не на соціальні перетворення, а на досягнення науки і 
технології [560].

У сучасному суспільстві розповсюджується соліпсизм, під яким в 
етиці розуміється крайній егоїзм, егоцентризм. Досліджуючи ціннісні 
зміни в сучасному суспільстві, В.Г. Федотова пише про зростаючий 
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соліпсизм творчих осіб і про апатію нетворчих, таких, що обертаються 
в колесі масової культури [500, c. 13]. Про зростаючий егоцентризм 
сучасної людини говорить і Ф. Фукуяма. На його думку, збільшення 
кількості нових стилів життя і втручання в природу людини перетво-
рює “моральну автономію у ранг вищого блага людини... ні філософи, 
ні суспільство у вигляді ліберальної держави тобі не говоритимуть, як 
прожити життя. Вони дозволять це вирішувати тобі. Вони лише вста-
новлять деякі процедурні правила, які гарантують, що обраний тобою 
життєвий план не почне заважати планам твоїх співгромадян” [513, c. 
177]. Ф. Фукуяма вкрай стурбований зникненням загальних підстав 
моралі і свободою індивідуального конструювання реальності свого 
життя індивідом виключно на основі своїх схильностей. Моральна 
свобода, позбавлена підстав, втрачає статус загальності, властивий 
моралі. На його думку, “та моральна самостійність, про яку тради-
ційно говориться, що вона дає нам гідність, є свобода приймати або 
відкидати моральні норми, які витікають з джерел вищих за нас, а не 
свобода створювати ці норми. Для Канта моральна самостійність оз-
начала не потурання своїм схильностям, куди б вони не вели, а покора 
апріорним законам практичного розуму, які часто змушують нас діяти 
заради цілей, протилежних тим, що ставлять перед нами наші бажання 
і схильності... Навіть якщо ми повіримо на слово, ніби індивідуальний 
вибір і складає індивідуальну самостійність, то все одно не є самооче-
видним, що необмежені можливості вибору коштують вище за благо 
інших людей” [513, c. 179]. Стійкіший і солідарний світ виникає тоді, 
коли життєві плани орієнтовані на інших людей і зважають на їхні 
інтереси: “Люди створені природною еволюцією у вигляді суспільних 
тварин, які, як правило, прагнуть занурити себе в море суспільних 
зв’язків. Цінності не будуються довільно, але служать важливій меті: 
зробити можливими колективні дії. Люди також знаходять велике 
задоволення в тому, що ці цінності і норми загальні. Соліпсистські 
цінності суперечать власній меті і ведуть до дисфункціонального сус-
пільства, де люди не можуть працювати спільно заради загальної мети” 
[513, c. 179-180]. Таким чином, в умовах втрати загальної підстави 
цінностей і втрати довіри індивід опиняється перед новим визначен-
ням своїх прав – бути соліпсистом. За відсутності довіри до інших, він 
довіряє тільки самому собі. 

Існує навіть уявлення про індивідуальну корпорацію, людину, 
яка працює поодинці і сама на себе. Прикладом цього може бути 
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Б. Гейтс [148]. Високий ризик бізнесу нерідко породжує реакцію 
соліпсизму і навіть аутизму у бізнесмена, коли заздалегідь прийнята 
схема індивідуального виходу з ризику на основі довіри тільки собі або 
своїй сім’ї як превентивної міри проти руйнування його індивідуальної 
корпорації. Бізнесмен знає, що доведеться починати все спочатку і 
заздалегідь обгороджує себе недовір’ям і байдужістю по відношенню 
до тих, хто не належить до цієї індивідуальної корпорації. Будь-які 
форми довіри за межами сім’ї йому чужі. Зрозуміло, він підтримує 
ділові зв’язки, корисні і потрібні йому знайомства, має коло друзів, з 
якими особливо не зближується. Навіть будучи переконаним в чиїйсь 
повній прихильності, він ставиться до цієї людини як до сторонньої, 
не кажучи вже про інших. Це – психотип бізнесмена, не дивлячись на 
те, що він об’єктивно потребує співпраці, а суб’єктивно – дружби та 
близькості. Ніякі справи і ніякі слова не можуть вирвати його з товсто-
го шару льоду, в який він вмонтував себе, якщо ти не член його сім’ї. 
Відчуття, симпатії, дружба – все ніщо перед будівництвом індивіду-
альної корпорації і внутрішньо-сімейних стосунків, які, на жаль, теж 
ненадійні.

Отже, не дивлячись на те, що чільною цінністю у високотехно-
логічному товаристві Заходу проголошується незалежна особа, часто 
людина перестає відчувати себе господарем і творцем зовнішніх 
умов свого існування; у неї виникає відчуття безсилля, бажання втечі 
від реальності, стан глибокої невизначеності і розгубленості. Загаль-
ним результатом стає руйнування моралі і гранична індивідуалізація 
людського існування, коли людина розглядає як суб’єкта лише саму 
себе, вважаючи всіх собі подібних не більше ніж частиною ворожого 
об’єктивного світу [345, c. 26].

Істотним аксіологічним зрушенням, яке відбувається в сучасному 
суспільстві під впливом високих технологій, є більш терпиме ставлен-
ня до насильства. Д. Нейсбіт справедливо відзначає, що в даний час 
насильство починає розглядатися як норма життя [345, c. 24]. Цьому 
багато в чому сприяють засоби масової інформації, кінофільми та 
комп’ютерні ігри. Як відомо, в основу сучасних комп’ютерних ігор 
закладена базова модель мультимедіа – система програмної підтримки 
і апаратних засобів для об’єднання всіх можливих каналів передачі 
інформації від обчислювального пристрою на базі ЕОМ до людини з 
метою формування ідеального просторово рознесеного віртуального 
світу, що не має обмежень в діях, у просторі та часі. На сьогодніш-
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ньому етапі розвитку мультимедіа об’єднує такі канали передачі 
інформації, як звук, колір, багатопланове зображення, включаючи 
стерео, зі зворотним зв’язком по дії та наслідку з плотським супрово-
дом. Комп’ютерні ігри є одним з новітніх видів масової культури, для 
якої властиві специфічні ціннісні орієнтації та негласні норми і пра-
вила: тиражування елементів культури за допомогою модернізованих 
технічних засобів; зниження значення ролі антропоморфних образів 
і гуманістичних принципів, пониження рівня розуміння соціокуль-
турного твору і перетворення духовної культури в індустрію масової 
свідомості [63, c. 80]. Цілий ряд мультимедійних ігор занурює гравця у 
світ насильства, де мета гри досягається виключно за допомогою зброї. 
В результаті деформується свідомість і моральність – вбивство люди-
ни стає буденним, нескладним і звичним, страждання інших людей не 
викликають співчуття. Основним напрямом розвитку ігор цього типу 
є поява нових сюжетів, збільшення детальності опрацьовування сцен 
і поява в іграх все більш витончених форм насильства.

Акти насильства, що безперервно демонструються на телеекранах, 
не тільки сприяють формуванню ставлення до насильства як до чогось 
буденного, а не надзвичайного і незвичного, але й сприяють зростанню 
деструктивності в сучасному суспільстві [288, c. 44-46]. Це обумов-
лено тим, що фундаментальною межею людської природи виступає 
здібність до наслідування (мимезис). Саме вона використовується для 
освоєння індивідом насильницьких дій. При вивченні впливу засобів 
масової інформації на рівень деструктивності слід звернути увагу на 
те, що вплив є найбільшим, якщо деструктивні дії на екрані не засуд-
жуються. Доречно пригадати про героїв мультфільмів, які, будучи 
роздавленими паровим катком, тут же знову бадьоро схоплюються на 
ноги або, будучи розірваними на частини вибухом, відтворюються за 
лічені секунди. В даному випадку уявлення про те, що акти насильства 
необоротні і заподіюють справжній біль і шкоду, просто викреслюєть-
ся. Національне дослідження телевізійного насильства, проведене в 
США у 1997 р., виявило, що приблизно в половині агресивних сцен не 
показано ніяких страждань або фізичних пошкоджень жертви. Якщо 
ж розглядати тільки програми для дітей, цей показник досягає 62%. 
Отже, часта демонстрація насильства в засобах масової інформації і 
комп’ютерних іграх викликає звикання до насильства, яке починає 
сприйматися як норма і призводить до зростання насильницьких дій 
в сучасному суспільстві. 
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Отже, трансформуючи культуру, високі технології роблять іс-
тотний вплив на формування у людини певної системи цінностей, на 
основі якої формується її світобачення, створюється її ставлення до 
світу, до самої себе і свого місця у світі. Дія високих технологій на 
світобачення людини є амбівалентною: виникнувши на основі таких 
цінностей індустріального суспільства, як наукова раціональність, 
визнання цінності незалежної, автономної особи, свобода, пріоритет 
творчої діяльності, сучасні технології далеко не завжди сприяють їх 
подальшому зміцненню. Надлишок інформації, можливість вільно-
го поводження з нею можуть утруднювати пізнавальну діяльність і 
підривати принципи наукової раціональності. Високі технології роз-
ширюють не тільки сферу свободи, але й можливості маніпулювання 
свідомістю, у зв’язку з чим свобода людини у прийнятті тих або інших 
рішень виявляється уявною. Біотехнологія, з одного боку, покращує 
якість людського життя і подовжує його, з іншого боку, створює 
загрозу існуванню людській тілесності і підриває уявлення про лю-
дину як унікальне і неповторне створіння. Негативним аксіологічним 
наслідком розповсюдження високих технологій є втрата відчуття 
реальності навколишнього світу, втрата орієнтації в складних реаліях 
сучасного суспільства. Віртуалізація суспільства, що відбувається під 
впливом інформаційних технологій, сприяє індивідуалізації і зрос-
танню самотності. Місце колективістських цінностей у свідомості 
людини займають цінності індивідуалістичні, характерною особливі-
стю світобачення сучасної людини стає соліпсизм – крайній егоїзм, 
егоцентризм. Істотним аксіологічним зрушенням, яке відбувається в 
сучасному суспільстві під впливом високих технологій, є також більш 
терпиме ставлення до насильства. Таким чином, високі технології є в 
даний час найважливішим чинником трансформації ціннісного ядра 
світобачення сучасної людини.

4.4. Морально-ціннісні імперативи технічної діяльності

Питання морально-ціннісного виміру науково-технологічного 
розвитку розроблюються як філософами далекого зарубіжжя [7], 

так і російськими [508, 558-561] та українськими [178] дослідниками. 
Але це не зменшує їхню актуальність і необхідність виявлення нових 
аспектів проблеми. Принципово новий внесок до розробки цих акту-
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альних питань вніс німецький філософ Г.Йонас. У своїй праці “При-
нцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації” 
[216] він поставив низку актуальних етичних проблем сучасності, що 
виникли з появою масштабних, раніше небачених технологій, в тому 
числі інформаційних, які можуть перетворитися на реальну загрозу, 
вимагають формування нової проблематики і нової етики. На думку 
Г.Йонаса, етика стає імперативом для нашої технологічної цивіліза-
ції: “Остаточно розкутий Прометей, якому наука надає незнані й досі 
сили, а економіка – нечувані стимули, закликає до етики, щоб через 
добровільне підкорення їй приборкати свою могутність, аби ця могут-
ність не обернулася для людини лихом” [216, c. 7]. Ідеї Г.Йонаса щодо 
формування нової етики співзвучні ідеям багатьох інших дослідників, 
але його аргументація є найбільш переконливою. Тому звернення до 
неї є актуальним в сучасній ситуації.

Ціннісне відношення до техніки і технічної діяльності мало місце 
майже завжди, але стало об’єктом пильної уваги і глибокого аналізу 
лише в останнє десятиліття. Раніше ж воно носило значною мірою не-
усвідомлений характер, і та незначна кількість спроб його більш-менш 
глибокого осмислення, зроблена такими мислителями, як Ф.Бекон, 
Ж.Ж.Руссо, К.Маркс та іншими, залишилася виключенням із загаль-
ного правила. Питання про ціннісну природу техніки, про її значення, 
місце й роль в житті як окремого індивіда, так і всього людства в ціло-
му, стало вельми актуальним і доленосним тільки на сучасному етапі 
науково-технічного розвитку, коли наочно виявилася його потенційна 
руйнівна потужність.

Філософський аналіз проблеми відповідальності стимулювався 
сучасною науково-технічною революцією і її досягненнями. Ство-
рення на базі і при безпосередньому сприянні сучасної науки і техніки 
зброї масового ураження (хімічної, бактеріологічної і взагалі біологіч-
ної, ядерної і так далі), часткове її таємне або явне застосування в пер-
шій і другій світових війнах (а також в деяких локальних військових 
конфліктах), її подальше удосконалення й зберігання у величезних 
кількостях – все це стало джерелом постійної серйозної загрози самому 
існуванню роду людського, оскільки вперше зробило цілком реальною 
можливість його самознищення. На початок 70-х років XX ст. стало 
очевидним, що безконтрольний науково-технічний розвиток руйнує 
природне місце існування і в найближчій перспективі може зробити 
це середовище зовсім непридатним для життя і, тим самим, поклас-
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ти край існуванню не тільки людини, але й усього живого на Землі. 
Суворий контроль над науково-технічним розвитком стає настійною 
необхідністю, питанням життя і смерті для поколінь людей, що нині 
живуть і майбутніх, і для всього живого на нашій планеті. Один з 
головних механізмів і найважливіших важелів цього контролю може 
ефективно бути задіяний саме через всебічне опрацьовування про-
блеми відповідальності в найширшому сенсі та її всеосяжне рішення, 
а, відповідно, і через глибоке осмислення та усвідомлення ученим і 
техніком даної проблеми й чітке формування їх морально-етичного 
кодексу. Ця проблема стала однією з центральних у філософії науки і 
філософії техніки.

З метою глибшого осмислення й адекватного розуміння та відтво-
рення змісту поняття “відповідальність” деякі дослідники спочатку 
зупиняються на проблемі походження цього поняття, намагаючись 
виявити його витоки, встановити його історичне “коріння”. При вирі-
шенні даної проблеми були запропоновані різні підходи, серед яких 
можна було б, принаймні, виділити як основні наступні три: теологіч-
ний, соціологічний і натурфілософський (метафізичний). Теологіч-
ний підхід виводить поняття “відповідальність” з певних релігійних 
уявлень і основоположень. Він історично пов’язаний з релігійним 
догматом “Судного дня”, що отримав свій якнайповніший розвиток в 
іудейській, християнській та ісламській традиціях.

З давніх пір фактично розрізнялися такі види відповідальності 
як правова, моральна й професійна. В наш час, не задовольняючись 
подібним традиційним поглядом, пропонують дещо іншу класифіка-
цію видів відповідальності, виділяючи відповідальність каузальну, 
рольову, таку, яка передбачена обов’язком, і таку, що є компетен-
цією. Така класифікація заснована на узагальнення даних юридичної 
практики і з неї природно випадає моральна відповідальність, яка на 
сучасному етапі науково-технічного розвитку якраз і висувається на 
передній план.

Моральна відповідальність є невідчужуваною, цілісно-персональ-
ною. Вона не може бути безособовою, від неї не можна відмовитися 
або відхилитися, її неможливо ділити з іншими або перекладати на 
інших. Вона залишається індивідуальною (персональною) і невідчу-
жуваною навіть тоді, коли ставиться цілим колективам.

Відповідальність в сенсі морального обов’язку в традиційній етиці 
розумілася: суто як відношення людини до людини; як осудний мо-



255

Розділ 4.  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ральним законом обов’язок перед сьогоденням (людьми, що живуть) і 
минулим (пам’яттю про предків, традицією), але, як правило, не перед 
майбутнім (прийдешніми поколіннями). Подібне обмеження сфери 
застосовності розповсюджувалося і на позаморальну відповідальність. 
Проте в ході сучасної науково-технічної революції людина все більш 
виразно починає усвідомлювати свою відповідальність за всілякі на-
слідки власних дій або бездіяльності не тільки перед пам’яттю своїх 
предків і своїми сучасниками, але й перед майбутніми поколіннями 
своїх родичів; не тільки перед собі подібними, але й перед життям 
взагалі і планетою в цілому. 

Отже, можна сказати, що разом із сучасним науково-технічним 
прогресом, що однаково руйнує своїми негативними наслідками як 
місце існування людини, так і її внутрішній світ, разом із зростаючою 
науково-технічною потужністю людини, що перетворює її на дієвий 
чинник або на “помічника” еволюції, з’являється необхідність в 
перегляді вищезгаданої установки про сферу застосовності поняття 
відповідальності саме у напрямі принципового розширення цих меж, 
щоб вони могли охопити собою і майбутнє, і біосферу, і навіть неор-
ганічну природу.

Одним з перших, хто усвідомив цю необхідність і заговорив 
про актуальність проблеми предметного збагачення змісту поняття 
відповідальності та про розширення сфери застосування етичних 
принципів і моральних норм і їх фактичне розповсюдження на відно-
шення людини і людства до біосфери і навіть до космосу в цілому, був 
лікар, протестантський теолог і філософ культури Альберт Швейцер. 
А.Швейцер приходить до розробки своєї концепції “благоговіння пе-
ред життям”, згідно якого ідея преклоніння (відповідальності) перед 
життям взагалі повинна стати не просто лейтмотивом всієї філософії, 
але й вищим морально-етичним принципом, основним законом, що 
визначає загальний характер і спрямованість людської діяльності. 
Розглядаючи “життя як вищу цінність” і проголошуючи благоговіння 
перед нею “найбільш глибоким проявом моєї волі до життя”, він від-
кидає картезіанське “cogito” як “убогий” початок, такий, що відводить 
“безповоротно на шлях абстракції” [380].

Зі швейцеровською концепцією “благоговіння перед життям” і 
приписуваними їй етичним, екологічним і космічним імперативами 
співзвучні вислови та ідеї ряду сучасних дослідників філософського 
образу техніки, таких, наприклад, як Р. Андерс, Г.Йонас та ін. Імпера-
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тив Г.Йонаса наказує людині завжди і в усьому бути істотою відпові-
дальною, він фактично екстраполює гіппократівський принцип “не 
нашкодь” на ставлення людей до природи. Людина, на його думку, 
завжди й усюди повинна діяти так, щоб своєю дією (або бездіяльніс-
тю) не нанести якого-небудь збитку природі. У повній відповідності з 
даною своєю ідеєю як першою конкретною, вимога, що пред’являється 
людині імперативом відповідальності за Г.Йонасом формулює таке 
положення: не руйнуй даних тобі від природи можливостей самим спо-
собом їх використання. Дана вимога робить необхідним розширення 
межі сфери застосування моральної відповідальності шляхом введення 
якоїсь додаткової відповідальності за існування – так званій “буттєвій 
відповідальності” (“Seinsverantwortung”), згідно якої людині ставиться 
в обов’язок виконання попереджуючої або такої, що запобігає провині, 
охоронно-зберігаючої функції по відношенню до природи, функції 
“опікунства” над нею  [216].

Глобальний характер сучасної науково-технічної цивілізації зумо-
вив появу нових поглядів на соціокультурні підвалини світопорядку. 
Так, А. Швейцер висунув принцип “благоговіння перед життям”, 
включаючи в нього своєрідну етику, а саме “етику благоговіння перед 
життям”. Тільки в цій етиці людина служить суспільству, не принося-
чи себе йому в жертву. В питаннях етики суспільство постійно “опі-
кується” людиною, тому вона не довіряє суспільним ідеалам, нормам 
та переконанням. Суспільство переповнене безглуздям і має наміри 
обдурювати людей стосовно гуманності. Саме через те, що створення 
етики доручається суспільству, занепадають культури. Вихід із цього 
становища можливий лише шляхом встановлення етичних норм для 
людини, що мислить етично і намагається ствердити себе в суспільстві 
як моральна особистість. Люди повинні критично оцінювати суспіль-
ство, і надати йому дійсно морального забарвлення, а всі суспільні 
принципи, переконання та ідеали необхідно вимірювати абсолютною 
етикою “благоговіння перед життям”, тим самим примушуючи полемі-
зувати принципи та ідеали колективності з гуманністю.

Етики відповідальності Г.Йонаса є своєрідним продовженням 
ідей, започаткованих А.Швейцером. Це свого роду нова етика, яка є 
етикою майбутнього в теперішньому, тобто етикою піклування про 
майбутнє. На першому місці в цій концепції знаходиться почуття від-
повідальності – відповідальності за існування людства.
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Г.Йонас вважає, що принцип відповідальності повинен стати 
центром етики. Це, насамперед, відповідальність за майбутнє як мож-
ливість запобігання негативним планетарним наслідкам діяльності 
людини. Відповідальність відбивається не в уявній незалежності 
довільних переваг, а у виборі тих можливостей, які в даній ситуації 
відповідають нагальним завданням розвитку суспільства і людини.

Г.Йонас обґрунтовує таку етику, в якій ідеться не лише про долю 
людини, а й про образ людини; не тільки про її фізичне виживання, а й 
про цілісність її сутності, спираючись при цьому на благоговіння перед 
ними. Відповідальність постає як новий, онтологічно співвідповідаль-
ний обов’язок людини в світі, що зосереджується на далекосяжному 
плануванні, передбаченні наслідків дій, які мають безперечний вплив 
на майбутнє. Особливу увагу, на думку Г.Йонаса, слід приділити 
передбаченню масштабів віддалених наслідків, враховуючи їх мож-
ливу незворотність. В якості особливо складної та важливої проблеми 
Г.Йонас розглядає питання генетичних маніпуляцій, тобто засто-
сування технології для людини з метою генетичного контролю над 
майбутніми людьми: людина прагне контролювати власну еволюцію з 
метою не лише збереження роду, а й з метою його зміни та поліпшення 
за власним проектом. Але чи має людина на це право? Тому постає 
питання щодо морального права експериментувати з майбутніми 
людьми.

Необхідність кардинальних змін у етиці Г.Йонас пояснює тим, що 
завдяки неухильному розвитку нашої могутності змінилася сутність 
людської діяльності. Оскільки етика має справу з діяльністю, то зміна 
природи людської діяльності вимагає також змін і в етиці.

В основу етики відповідальності, за Г.Йонасом, варто покласти 
імператив, що відповідає новому характеру людської діяльності та 
адресований новому її суб’єкту: “Дій так, щоб наслідки твоєї діяль-
ності були сумісні з підтримкою справді людського життя на Землі” 
[216, с. 45].

Праця Г.Йонаса є прямою антитезою різним, досить поширеним, 
утопічним проектам, наприклад, трактату Е. Блоха “Принцип надії”, 
що репрезентує соціальну філософію утопії. Якщо Е. Блох прагне 
віддати належне утопії, тобто чомусь такому, що не прив’язане до 
жодного місця і складає частину мрій, без яких не може жити люди-
на, то Г. Йонас, навпаки, критикує утопії: “Динаміка поступу у сфері 
технології, що має глобальне значення, імпліцитно містить в собі 
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утопізм, принаймні як тенденцію, якщо не програму. І одна з сучас-
них етик, яка виходить із глобального образу майбутнього, марксизм, 
саме через техніку піднесла утопію до чітко окресленої мети. Усе це 
потребує ґрунтовної критики утопічного ідеалу. Оскільки ідеал завжди 
пов’язаний з найдавнішими мріями людства, а сьогодні намагається 
знайти в техніці ще й засоби втілення мрії в практику, утопізм пере-
творився на одну з найнебезпечніших спокус теперішнього людства” 
[216, с. 7–8].

Утопія посилається на цілісну людину в “Принципі надії” Е. Бло-
ха. Але чи справді, як того хоче Е. Блох, єдиною продуктивною силою 
культури є формотворча сила дії, спроможна уявити собі кращий світ? 
Г. Йонас задає собі запитання: хіба можливо поставити цю утопічну 
людину на місце людини, яка існує та існувала завжди, яка протистоїть 
однозначній людині? Неоднозначність складає частину людини, вона 
є її невід’ємною часткою.

“Саме в цьому полягає фундаментальна вада всякої онтології ще 
нереалізованого буття та примату надії, який ґрунтується на ній. Але 
ж істина, проста істина, яка не повинна ні приводити нас у захват, ні 
пригнічувати, але яка завжди вимагає шанобливого до себе ставлення, 
полягає в тому, що людина автентична існує одвіку – зі своїми перева-
гами і своїми вадами, зі своєю величчю і своєю нікчемністю, зі своїм 
щастям і своїми муками, зі своїм виправданням і своєю провинністю 
– одне слово, в усій своїй неоднозначності, що невід’ємна від неї” 
[216, с. 8].

Зміна характеру науки й моралі вимагає по-новому проаналізу-
вати феномен відповідальності. Сучасна етична криза, яка полягає у 
неспроможності більшої частини населення прийняти на себе відпові-
дальність за реалізацію значення свого життя і втілити це значення 
в життя, породила етичний вакуум, невпевненість та занепокоєння, 
які формувалися протягом багатьох десятиріч і відучили людей від 
відповідальності за знаходження, реалізацію власного значення. Тому 
етична криза – це криза відповідальності.

Отже, Г.Йонас протиставив принципу надії, теорії людської кінце-
вої мети, що утворює розкол людського неавтентичного та людського 
цілком реального, – принцип відповідальності, що бере до уваги нетри-
валість життя, яке постійно перебуває під загрозою і може обірватися 
будь-коли. Вперше за історію людства діяльність людини може мати 
незворотні наслідки і завдати непоправної шкоди як її життю, так і 
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самій її сутності. Звідси випливає ідея відповідальності не за минуле, 
а за майбутнє, далеке від нас у часі. Якщо технологія становить загрозу 
для людини, виникає необхідність у створенні спеціальної етики для 
технологічної доби, далекої від утопій. Г.Йонас наголошує на тому, 
що неоднозначність невід’ємна від нашого буття.

Таким чином, відповідальність, за Г.Йонасом, концентрує в собі 
соціально-універсальне і суб’єктивно-індивідуальне начала. Цей 
принцип лежить в основі етики відповідальності, що повинна взяти на 
себе роль легітимації людських відносин в епоху єдиної планетарної 
цивілізації. У такому аспекті етика відповідальності знімає установку і 
досвід традиційної етики, відповідно до якої будувалася вся попередня 
мудрість про правильну поведінку, але яка не може бути основою для 
вирішення нових проблем. Усе це ставить відповідальність в центр 
етики і навіть перетворює її на часовий і просторовий горизонт, якому 
мають відповідати вчинки.

Ідеї Г.Йонаса корелюють з іншими уявленнями, схожими за 
своєю спрямованістю. Так, видатний російський математик і еколог 
академік М.М.Моісєєв, один з авторів так званої концепції “сучасного 
еволюціонізму”, пов’язує можливість виживання людства з підпоряд-
куванням всіх своїх помислів і дій вимогам “екологічного імперативу”. 
Сутність цього імперативу полягає в необхідності оцінювати всі наші 
дії з погляду того, як – позитивно чи негативно – вони впливають 
на оточуюче середовище і, відповідно, уникати того, що може при-
звести до негативного впливу. Стратегія виживання людства повинна 
мати дві дуже відмінні складові: науково-технологічну і моральну та 
соціальну. Людство ще має шанс зробити правильний вибір науково-
технологічного розвитку. Але, зазначає М.М.Моісєєв, моральні норми 
та принципи поведінки утверджуються стихійно, повільно і механізм 
цього процесу не досить вивчений: “Навіть величні принципи хрис-
тиянства не дуже послабили здібності інквізиторів та енергію правед-
них протестантів у полюванні за відьмами. А скільки часу потрібно 
було лютеранським країнам, щоб перетворити ставлення до праці з 
Божої кари в мету життя! Ось чому я з великим сумнівом говорю про 
програми культури і моралі. Тим більше, що одних моральних засад, 
тобто систем, кодексів, зразків поведінки ще не досить. Мені здається, 
що потрібна більш глибока моральна перебудова самого духу і сенсу 
людської культури, пошук самого сенсу існування. Чи це можливо? І 
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не зважаючи на всі сумніви, я говорю про те, що іншого шляху в нас 
просто немає!” [324, с. 307].

Загалом, концепції А.Швейцера, Г. Йонаса, М.Моісєєва належать 
до так званих натуралістичних теорій в етиці, які вбачають витоки 
моралі в природному законі, природному праві (“морально те, що 
не суперечить природі”). Натуралістичні теорії – це особливий вид 
взаємодії між етикою і наукою, коли не моральні категорії викорис-
товуються для оцінки тих чи інших сторін науки, техніки, а, навпаки, 
в основу етики кладуть принципи, запозичені з науки, передусім з 
природничих наук. 

Наука в наш час стала провідним фактором прогресу в розвитку 
людини й суспільства. В різних галузях науки проводяться тисячі до-
сліджень. Як будуть використовуватися досягнення науки, – в основ-
ному залежить від моралі, культури та етичних норм того чи іншого 
суспільства. Можна вважати, що провідними силами прогресу є наука 
та мораль. 

Процес наукового пізнання характеризується багатьма фактора-
ми – від широкомасштабного фінансування до самого пізнавального 
інтересу вченого. Саме по собі знання не є добрим чи поганим. Цими 
рисами воно наділяється тоді, коли внаслідок праці в різних галузях 
науки й техніки, внаслідок ряду трансформацій перетворюється чи то 
в зброю масового ураження, чи то у суперкомп’ютер, підводний ко-
рабель, в пристрої для впливу на людську психіку, чи для втручання в 
генетичний апарат. Ось тоді перед вченими постають дві серйозні про-
блеми: чи продовжувати дослідження в тих галузях науки, які можуть 
завдати шкоду людству; чи брати відповідальність за використання 
результатів відкриттів, які потенційно несуть у собі зло?

Тривалий час серед вчених панувала думка, що істина – найвища 
цінність науки, тому їхній розум не визнає ніяких обмежень, він хоче 
подолати всі перешкоди на шляху до істини – дізнатися як влаштова-
ний світ і людина, аргументуючи це тим, що немає нічого таємного, 
щоб не стало відомим. Власне, моральна сторона проблеми полягає в 
тому, що відкриті вченими закони можуть зашкодити людству, при-
нести йому зло. Саме тоді, коли з перетворенням досягнень науки із 
засобів людського прогресу в знаряддя політики сили виникла небез-
пека, яка загрожувала існуванню людства, тобто після другої світової 
війни, багатьом вченим стало зрозуміло, що їхня відповідальність не 
повинна зводитися до однієї лише науки, а повинна включати в себе 
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відповідальність за те, яким чином наука та її результати використо-
вуються суспільством. 

Наприклад, всім відома історія створення атомної бомби. Ейн-
штейн, Фермі, Сциллард, Оппенгеймер керувалися високою метою 
боротьби з нацизмом. Але наслідками цього відкриття скористалися 
американські політики: всупереч здоровому глузду, з метою свого ге-
гемонізму застосували цю зброю проти мирного населення і нанесли 
удар по Хіросімі та Нагасакі. Спроби вчених зупинити цю жахливу 
справу виявилися марними. Фізики пережили тяжку моральну трав-
му. З іншого боку, радянські фізики також створили атомну бомбу, 
і створення атомної зброї стало, мабуть, істотною перешкодою для 
розгортання третьої світової війни. 

Вчений не може цілком відповідати за наслідки своїх результатів, 
тому що, в основному, не він приймає остаточне рішення про те, як 
застосувати їх на практиці. Вчені, які працюють виключно на замов-
лення, вважають, що виготовлені ними прилади можуть використову-
ватися незалежно від того, чи благо, чи зло вони приносять людству. 
Щодо масового застосування цих відкриттів, провина лягає на уряди, 
військових, керівників держав.

Вчений у своєму прагненні до все нових і нових відкриттів може 
не відчувати, що вони несуть негативні наслідки для людей. Але ті 
вчені, які, наприклад, працюють у військових, розвідувальних уста-
новах при виконанні конкретних замовлень, прекрасно розуміють, що 
їхні дослідження (ядерна, атомна, хімічна, біологічна та інша зброя) 
слугують певним цілям. Ця зброя не може з’явитися просто так. Щоб 
її створити, потрібні тривалі роки досліджень, і постає питання: хіба 
вчені не розуміють, що вони роблять? Але, з іншого боку, зброя може 
слугувати і як засіб стримування агресивних намірів. 

Особливо гостро постають проблеми моралі науки для вчених, що 
займаються прикладними дослідженнями. Яскравим зразком цього 
можуть слугувати дискусії, які розгорнулися щодо проблеми клону-
вання людей і тварин. 

За наслідки своїх досліджень велику відповідальність несуть і 
представники соціогуманітарних дисциплін – історики та психологи. 
Історики формують колективну пам’ять суспільства, від їхньої від-
повідальності залежить характер обґрунтування і виведення фактів. 
Створення нових фактів, інтерпретацій історії – справа чесності та по-
рядності істориків. Для них важливо відмовитися від усіх своїх емоцій, 



262

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

амбіцій, не варто слідувати за інтелектуальною модою, а потрібно шу-
кати істину: що ж було насправді? Поширення фальсифікованих версій 
призводить до хаосу в масовій свідомості людей, а це може призвести 
до серйозних етнічних конфліктів між поколіннями. В галузі психоло-
гії практичне застосування психологічних теорій дуже сильно впливає 
на людей, які стають об’єктами для застосування теорій чи вступають 
в діалог з психологом. Психотерапевт, спираючись на концепцію 
залежності від безсвідомого світу, може травмувати пацієнта, припи-
суючи йому неіснуючі недоліки. Психологу, таким чином, потрібно 
бути високоморальним і чуттєвим, щоб виконати важливий етичний 
принцип “не завдай шкоди”. Особливо небезпечні експерименти, які 
пов’язані з міжособистісними взаєминами та самооцінкою людини, її 
уявленнями про власне життя. При ігровій ситуації, яка складається в 
ході експерименту, штучно організоване зіткнення волі й характерів, 
може зашкодити індивіду, породити в ньому комплекси, викликати 
недовіру до світу. В експериментах у галузі психології повинні бути 
застосовані певні моральні критерії, а сам процес експериментування 
вимагає точності та ясності побудови. 

Не менш гостро постає серед вчених проблема дослідів над тва-
ринами. На багатьох тваринах дійсно проводять різні експерименти, і 
цілком природно виникає питання: проводити ці досліди чи призупи-
нити їх? З одного боку, ці досліди вважаються корисними для науки, 
але хіба ми не знаємо, що відчуває тварина під час випробування? 
Дослідники стверджують, що без таких дослідів неможливо зберегти 
життя самій людині. Але, як би там не було, в уявлення про доброту і 
моральність подібні дії ніяк не вписуються. Можливо, що з подальшим 
розвитком комп’ютерної техніки, вчені будуть відмовлятися від таких 
експериментів і будуть вирішувати ці проблеми в рамках інформацій-
ного моделювання.

Наукове дослідження в усе більших масштабах спрямоване на 
пізнання, з одного боку, різних засобів впливу на людину, і, з іншого, 
можливостей самої людини. Найхарактернішим проявом і того, й ін-
шого можна вважати багаточисельні експерименти на людині. Кожен 
такий експеримент повинен розширити наші пізнання про засоби дії 
того чи іншого препарату, приладу, методу взаємовпливу на людину. 
Необхідність його проведення зумовлена потребами різних галузей 
знань. Навіть якщо уявити собі інтегральну сукупність таких експе-
риментів, то виявиться, що вона може дати деяке знання про людину. 
Чим більше наука претендує на те, що вона слугує благу людини, тим 
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більш значущу роль у ній повинні відігравати експерименти з участю 
людини.

Більше тридцяти років тому назад Г.Йонас, обговорюючи пробле-
ми експериментів на людині, говорив про необхідність якось обмежити 
“непомірні апетити індустрії наукових досліджень”. Він звертав увагу 
на те, що науковому співтовариству доведеться боротися з сильною 
спокусою – перейти до регулярного експериментування з найбільш 
доступним людським матеріалом: з тих чи інших причин залежними, 
невихованими індивідами. Експерименти з людьми не є нормальними 
засобами служіння благу, тому що тоді б не обговорювалася одна з 
норм Нюрнберзького кодексу: будь-який експеримент, що пов’язаний 
з ризиком для піддослідного, може бути виправданим лише крайньою 
необхідністю. 

Наведені вище ідеї послужили сильним імпульсом і важливою 
підставою для формування цілого ряду нових нетрадиційних напрямів 
в етиці, таких, наприклад, як біоетика, медична, екологічна, космічна, 
ядерна, комп’ютерна етика і так далі.

У вченого сфера “належного” далеко не вичерпується одними 
лише морально-етичними нормами, оскільки, окрім них, вона вклю-
чає ще й пізнавально-методологічні принципи. Ці норми й принципи 
поведінки ученого найтіснішим чином переплітаються між собою, 
створюючи, тим самим, те, що прийнято тепер називати “етосом на-
уки” (від гр. слова “ethos” – “звичай”, “характер”, “вдача”). Етос науки 
можна охарактеризувати як систему моральних і пізнавальних норм, 
визнаних науковим співтовариством як визначальних і регулюючих 
поведінку ученого імперативів.

До перших спроб формування норм подібної системи, а, отже, й 
концептуального рішення питання про професійну відповідальність 
ученого, поза сумнівом, відноситься розроблена на початку 40-х 
років XX сторіччя американським філософом і соціологом науки, 
Робертом Кінгом Мертоном нормативна концепція “етосу науки” як 
ідея, що синтезує в своєму змісті тенденцію неухильного зростання 
наукового знання і норми цивілізовано-демократичної поведінки. В 
основу своєї нормативної концепції Р.Мертон поклав наступні чотири 
принципи або імперативи: универсалізм, загальність або колективізм, 
незацікавленість (безкорисливість) та організаційний скептицизм. 
Отже, достовірно науковими, з його точки зору, слід визнати лише ту 
поведінку ученого й ту його професійну діяльність, які відповідають 
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цим імперативам, що залишилися непорушними впродовж всієї історії 
наукового пізнання, і повністю задовольняють вимоги, що висувають-
ся ними.

Принцип універсалізму вимагає від ученого бути в своїй професій-
ній діяльності повністю вільним від своїх суб’єктивних схильностей 
і керуватися виключно критерієм обґрунтованості наукового знання. 
Істинність цього знання ніяк не залежить і від таких характеристик 
свого творця, як стать, вік, расова, національна або конфесійна при-
належність, політична орієнтація, авторитет і так далі. Надособовий 
характер положень науки, їх обґрунтованість і необхідний статус 
роблять їх справедливими і обов’язковими всюди або, кажучи інакше, 
універсальними.

Імператив загальності або колективізму вимагає, щоб наукові 
досягнення розглядалися не як результат особистих зусиль того або 
іншого окремого ученого, а як підсумок сумісних дій і колективних 
заслуг багатьох учених. І тому вони повинні складати загальне надбан-
ня наукового співтовариства і всього людства в цілому. Скасовуючи, 
таким чином, право власності окремого вченого на результати своєї 
наукової праці, вказаний імператив вимагає від нього одразу ж пере-
дати їх до загальної “скарбнички” людства. Він також вказує на те, 
що функціонування й розвиток науки як найважливішого соціального 
інституту й загальнолюдського творіння не можуть і не повинні мати 
ніяких класових, національних, релігійних, політичних, ідеологічних 
і тому подібних обмежень.

Принцип незацікавленості (безкорисливості) перш за все по-
кликаний стримати прагнення ученого до пріоритету. Даний принцип 
ставить йому в обов’язок переслідувати в своїй професійній діяльності 
одну тільки істину як найвищу і єдину цінність. Отже, будь-який від-
ступ ученого від істини заради особистої вигоди або через які-небудь 
інші амбітні цілі практично ставить його поза межами науки. Керу-
ючись вказаним принципом, учений зобов’язаний не тільки одразу 
ж відмовитися від своїх колишніх наукових поглядів, як тільки буде 
доведена їх неспроможність, але й беззастережно прийняти нові нау-
кові ідеї, навіть якщо вони заподіюють особисто йому моральний і/або 
матеріальний “збиток”.

Імператив організаційного скептицизму оголошує розум і досвід 
вищими авторитетами в науковій діяльності. Слідуючи даним авто-
ритетам, учений повинен ставити під сумнів все те, що погано з ними 
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узгоджується і без яких-небудь коливань відмовитися від всього того, 
що суперечить ним. Вказаний імператив ставить ученому в обов’язок 
бути у певних межах скептично настроєним по відношенню до себе 
самого й до інших учених, тобто бути самокритичним в оцінці влас-
них наукових переконань і критично відноситися до досягнень своїх 
колег. Через це він не може бути звільнений від відповідальності про-
стим посиланням на наукові дані, отримані іншими ученими і на їх 
узагальнення. Якраз навпаки, він повинен ставити під сумнів ці дані й 
узагальнення і тому несе особисту відповідальність за їх використання. 
Учений не повинен сліпо дотримуватись авторитету своїх попередни-
ків або сучасників, а, визнаючи і поважаючи їхній внесок в науку, йому 
необхідно критично його оцінювати [358].

Концепція “етосу науки” Р.Мертона зробила важливий внесок 
до соціології і філософії науки. Проте вона зажадала уточнення свого 
змісту. Це зробив сам Р.Мертон в роботі “Амбівалентність ученого” 
(1965). Суть корегування полягає в наступному. Поведінка вченого 
завжди амбівалентна, тобто включає норми, що взаємно виключають 
одна одну, і яких він змушений дотримуватись. Так наприклад, уче-
ний має бути готовий щонайшвидше поділитися отриманим їм новим 
знанням зі своїми колегами, але він повинен також чинити опір тен-
денції щонайшвидше публікувати свої результати. У науці котується 
цінність оригінальності дослідження, що спонукає вчених відстоювати 
свій пріоритет, але робити це слід обережно, перевіряючи ще раз ре-
зультати і співвідносивши їх з результатами інших. Таких прикладів, 
на думку Р.Мертона, можна привести багато. Та все ж передбачається, 
що справжнього вченого повинен хвилювати тільки прогрес науки. 
Коли інститут науки працює ефективно, визнання отримують саме 
ті вчені, які краще відповідають вимогам, що пред’являються до них, 
тобто більше за інших сприяють розширенню масиву нового знання. 
Тоді складається сприятлива ситуація, при якій моральний борг і осо-
бистий інтерес збігаються і зливаються.

Положення етосу науки, запропоновані Р.Мертоном, в цілому за-
довольняють етичну орієнтацію учених, оскільки в науці професійний 
кодекс ученого, навіть з урахуванням його соціальної відповідаль-
ності, не може бути жорстко регламентованим. Але вони недостатні 
для соціально-етичної оцінки техніки і технології.

В області техніки та інженерної діяльності етичні регламенти і 
кодекси завжди несли на собі відбиток корпоративних інтересів.
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Соціологічний підхід пов’язує формування поняття “відповідаль-
ність” зі світськими аспектами соціального життя людини, наприклад, 
як “етичну сторону влади”. Розвиваючи далі даний погляд, Г. Йонас 
формує своє розуміння відповідальності як функції влади і знання 
[216]. Тому раніше, коли сила знання була ще незначною, а її роль в 
житті суспільства була неістотною, проблема відповідальності, на його 
думку, не могла отримати скільки-небудь адекватного віддзеркалення 
і виразу в морально-етичних вченнях. 

З ідеї соціальної обумовленості змісту поняття “відповідальність” 
витікає ще одне уявлення, яке пов’язує появу цього поняття з падінням 
станового ладу і формуванням нового соціального порядку, заснова-
ного на принципах рівності та індивідуалізму (приватного інтересу). 
Вказане уявлення в методологічному плані було сформоване на базі 
запозиченого з природознавства уявлення про каузальність в природі. 
Це і є натурфілософський або, точніше кажучи, метафізичний підхід 
до проблеми відповідальності. Згідно даного підходу, відповідальність 
оголошується особливою, властивою одній тільки людині, формою 
прояву якоїсь загальної властивості матерії: властивості “відповідати”, 
або відображати. Будь-яка конкретна форма існування матерії володіє 
своєю, властивою тільки їй здатністю відповідати на дію, відображати 
її. На рівні живої матерії дана здатність набуває вибіркового характеру, 
а у людини вона досягає повного розвитку й отримує свій вищий вираз 
у вигляді відповідальності. Отже, відповідальність, з даної точки зору, 
можна трактувати як здатність людини вибірково і свідомо впливати 
на навколишню дійсність з обов’язковим обліком можливих наслідків 
своїх дій. Це означає, що вона ставить людині в обов’язок не просто 
усвідомлено робити вибір і впливати на ту ситуацію, в якій вона опи-
нилася, але й бути готовою повною мірою враховувати всі наслідки 
своїх дій або бездіяльності. 

Доводячи вказане розуміння відповідальності до якоїсь логічної 
завершеності, деякі дослідники перетворюють її на вирішальну та 
визначальну ознаку духовного буття людини. Саме так поступає, 
зокрема, Х. Сколимовськи, який оголошує її основою статусу людини 
як духовної істоти [447].

Епоха бурхливого розвитку науки, поступового проникнення її в 
усі сфери життя суспільства надала етичним проблемам науки особли-
ву гостроту, тому що така актуальна в минулому ідея науки подолати 
зло, створити передумови для блага і щастя людей переживає глибоку 
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кризу. Наука, як відомо, це соціальний інститут, головним завданням 
якого є виробництво знань про природу й людину, тих знань, які дозво-
ляють забезпечити розвиток на благо людству. Наука ХХ ст. відкрила 
нечувані можливості впливу людини на природу, різноманітні техно-
логії, ліки для врятування людей від небезпечних хвороб, але, разом 
з тим, вона не змогла створити царство розуму та справедливості. В 
наш час існують засоби масового ураження, різна зброя, яку створили 
вчені. Ці засоби серйозно загрожують існуванню життя на землі. Все 
це викликає питання про те, що ж несе наука людству – благо чи зло? 
Прогрес науки і застосування її досягнень висунули проблему відпові-
дальності вчених за їх використання. Наука, яка йде поряд з мораллю, 
обертається на благо для людини і суспільства в цілому, в той час, як 
наука, байдужа до наслідків своїх досягнень, однозначно обертається 
руйнуванням та злом. 
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Розділ 5.
 

ЦІННІСНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ 
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
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5.1. Оцінка техніки і технології як проблема

Етичні кодекси різних асоціацій інженерів, хоча зазвичай побіжно і 
чисто формально, згадують про необхідність дотримання інтересів 

клієнтів, проте ставлять окремому членові об’єднання як першочерго-
вий обов’язок захист корпоративних інтересів, навіть у випадку, якщо 
вони погано узгоджуються із суспільними інтересами або навіть прямо 
суперечать їм. Досить чіткою й точною ілюстрацією цьому є, зокрема, 
суспільний резонанс, що мав місце свого часу, і відмічений в літературі 
мало не як хрестоматійний випадок, з виключенням в 1932 р. з лав 
Американського об’єднання інженерів-будівельників по звинува-
ченню в порушенні професійної етики двох членів – Б.Ф.Джекобсона 
і Дж.Х.Рейна. Їм поставили в провину їх критичний виступ у пресі, 
що викриває технічні прорахунки й неякісну роботу, які мали місце 
при будівництві дамби поблизу Лос-Анджелеса. Не дивлячись на те, 
що їх публічна критика багато в чому була визнана справедливою і 
тому фактично сприяла запобіганню можливій катастрофі (оскільки 
побудована з порушенням технічних норм дамба у будь-який момент 
могла несподівано звалитися), вона була сприйнята у вказаній органі-
зації та класифікована не інакше як вчинок, що заслуговує осуду з 
професійно-етичної точки зору. Річ у тому, що одна з найважливіших 
норм кодексу Американського об’єднання інженерів-будівельників 
1914 р. суворо забороняла будь-якому членові Об’єднання піддавати 
своїх колег публічній критиці без їх відома і попередньої на те згоди. 
Порушення саме даної норми й було інкриміновано вищеназваним 
інженерам-будівельникам і служило, таким чином, формальною під-
ставою для їх виключення з організації.
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Описаний випадок достатньо типовий. Дана ситуація починає 
поступово змінюватися тільки після Другої світової війни, останнім 
трагічним “акордом” якої стала акція, що наочно продемонструвала 
величезний руйнівний потенціал сучасної науки й техніки, – бомбар-
дування Хіросіми. Починаючи з останньої чверті XX сторіччя, статути 
більшості інженерних об’єднань почали зводити суспільну безпеку в 
ранг цінності, що визначає загальний “вектор” професійної поведінки 
інженера або техніка. Так, наприклад, Об’єднання американських ін-
женерних союзів у своєму статуті від 1984 р. вимагало від членів цих 
організацій не тільки бути компетентними й законослухняними фа-
хівцями, чесно виконувати взяті на себе зобов’язання, але й проявляти 
в своїй професійній діяльності турботу про суспільне благополуччя й 
забезпечувати безпеку людей. Однак, не дивлячись на це, часто-густо 
зберігається практика звільнення з роботи тих інженерів, які заради 
виконання свого етичного обов’язку перед суспільством визнали 
необхідним попередити про можливі негативні наслідки практичної 
реалізації тих або інших технічних проектів і рішень. Механізми 
стихійного ринку й вільного підприємництва блокують будь-яку 
можливість реалізації технічним працівником повною мірою свою 
професійну відповідальність перед суспільством, перед людством в 
цілому. Все це актуалізує проблему оцінки техніки й технології та 
відповідальності фахівців перед тими, що нині живуть і наступними 
поколіннями людей.

У філософії досить давно була вироблена ідея, яка встановлює 
чітку відмінність між судженням про суще, до розряду якого відно-
ситься наукове, у тому числі і технічне знання, та морально-етичним 
висловлюванням. Із даної ідеї, проте, не витікає, що пізнавальне став-
лення людини до дійсності, яка оточує її, і до самої себе не може, в 
принципі, стати об’єктом її етичної або іншої оцінки. Навпаки, людина 
завжди мала можливість виразити своє оціночне, ціннісне ставлення 
як до світу, частинкою якого вона сама є, так і до своїх знань про цей 
світ. Дослідження різних аспектів цієї можливості й процесу її реалі-
зації, зокрема, призвело до формування зворотної ідеї максимального 
зближення вищезгаданих суджень одного з одним. Саме ця остання 
ідея і знайшла своє яскраве вираження в європейській науковій тради-
ції, що неподільно панувала аж до Другої світової війни, яка, по суті, 
ототожнює наукову істину з добром. Трагічний досвід війни не тільки 
зажадав від учених серйозно замислитися над питанням про те, чи є 
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істина та її пошук самі по собі благом, але й, мабуть, вперше змусив їх 
засумніватися в позитивній відповіді на нього. 

Техніка набагато старша за науку і мала багатшу в порівнянні 
з нею історію. Техніка з давніх часів викликала змішані відчуття й 
амбівалентні оцінки. Її то обожнювали і благословляли як абсолютне 
добро, то, навпаки, проклинали, як демонічне зло. Із затвердженням 
в епоху Просвітництва віри в людський розум і формуванням ідеї 
безмежного прогресу переважала позитивна оцінка техніки, а протест 
проти її руйнівної потужності й всевладдя залишився голосом вола-
ючого в пустелі. Цей протест проти бездумного й безконтрольного 
розвитку техніки був почутий у XX сторіччі.

Одним з перших, хто не обмежувався загальною критикою тех-
ніки, а конкретно заговорив про необхідність попереджуючої оцінки 
всіляких наслідків технічного розвитку, був німецький соціолог і 
економіст В.Зомбарт. Він висунув ідею, згідно якої впровадження 
нової техніки завжди повинно супроводжуватись або навіть переду-
вати ціннісним аналізом її можливих наслідків. Ця ідея була згодом 
підхоплена й далі розвинена багатьма дослідниками і стала одним з 
найважливіших положень філософії техніки, а усвідомлення життєвої 
важливості її практичної реалізації призвело до створення в 1972 році 
при американському конгресі першої офіційної структури за оцінкою 
техніки – Offi ce of Technology Assessment (OTA) (Бюро з оцінки тех-
ніки). Пізніше подібні організації з’явилися в Швеції (1973), Канаді 
(1975) і низці інших розвинених країн.

Серйозну заклопотаність з приводу загальної спрямованості нау-
ково-технічного розвитку і тих небезпек, які він таїть в собі, висловили 
не лише окремі учені й техніки, але й цілі наукові співтовариства. Піо-
нером в даному відношенні можна вважати групу вчених-атомників 
США, які ще до першого випробувального атомного вибуху в липні 
1945 р. звернулися до міністра оборони США Г.Л.Стімсона з доповід-
дю, де, зокрема, підкреслювали, що успіх, досягнутий в дослідженні 
ядерної енергії загрожує нескінченно більшими небезпеками, ніж всі 
винаходи минулого, і що через це вчені тепер не можуть більше ухи-
лятися від прямої відповідальності за те, як використовує людство їх 
безкорисливі відкриття. 

III Пагуошська конференція, що проходила у Відні в листопаді 
1957 р. звернулася з декларацією, в якій закликала вчених не тільки 
зробити свій внесок до освіти людей, але й розповсюдити серед них 
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глибоке розуміння тих небезпек, які несе в собі нинішній безпрецеден-
тний розвиток науки і техніки. Можна вказати також на Маунт-Кар-
мельську декларацію з техніки та моральної відповідальності (Mount 
Karmel Deklaration on Technology and Moral Responsibility, 1974), в якій 
провідні вчені світу констатували, що техніка в морально-етичному 
відношенні не може бути нейтральною і що люди несуть повну від-
повідальність за всі зловживання нею.

Найвизначнішою подією в процесі усвідомлення вченими своєї 
професійної й соціальної відповідальності залишається безпрецеден-
тний в історії науки й техніки добровільний мораторій, який ввела 
група вчених-генетиків і мікробіологів в середині 70-х років XX ст. 
на проведення деяких досліджень та експериментів. Річ у тому, що на 
початок вказаного десятиліття стало ясно, що дослідження й досліди, 
проведені зі штучно отриманими в лабораторії рекомбінатними (гіб-
ридними) молекулами ДНК пов’язані з біологічним ризиком, оскіль-
ки подібні молекули, як передбачалося, здатні легко вводитися в гени 
будь-якого живого організму і тим самим викликати такі мутації, які 
могли б стати фатальними з погляду подальшого існування як люди-
ни, так і життя взагалі. Бажаючи виробити єдину стратегію наукових 
досліджень, що адекватно відповідає ситуації, яка створилася, група 
дослідників на чолі з американським ученим – П.Бергом – виступила 
з ініціативою скликати міжнародну наукову конференцію, яка була 
проведена в лютому 1975 р. в Азіломарі (США). У роботі конференції 
взяли участь більше 150 учених з усього світу, які, заздалегідь обго-
воривши положення справ, що склалося на той час в генній інженерії 
і молекулярній біології, ухвалили безпрецедентне рішення накласти 
на деякі види своїх досліджень і експериментів певні обмеження. 
Правда, пізніше з’ясувалося, що побоювання з приводу рекомбінату 
ДНК і його здатності вводитись у генні структури живих організмів 
та викликати згубні для самого життя мутації були перебільшені, і 
тому оголошений мораторій був скасований та замінений системою 
заходів обережності, що гарантують безпечну спрямованість науко-
вих досліджень. 

Так наукове співтовариство вперше само поставило під питання 
право вченого на необмежений науковий пошук, на абсолютно вільну 
наукову творчість. Нічим не обмежена свобода наукової творчості 
разом з образом вченого-одинака давно відійшли в минуле. Сучасні 
наукові дослідження можна успішно проводити лише великими нау-
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ковими колективами, що нерідко досягають сотень і тисяч осіб. Вони, 
як правило, вимагають колосальних матеріальних витрат. Обидва 
ці чинники, поза сумнівом, діють обмежуюче на свободу наукових 
досліджень. Тому свободу наукової творчості стали тепер розглядати 
скоріше не як абсолютне право вченого на ні в чому не обмежений 
пошук істини, а як певний результат свого роду договору (консенсусу) 
між ученим (або науковим співтовариством) і суспільством, умови 
якого можуть бути переглянуті й змінені у будь-який момент.

Питання про соціальну оцінку техніки стало предметом обго-
ворення й дискусії у сформованій в ХХ ст. філософії техніки. При 
його вирішенні виробилися два основні підходи, які свого часу були 
підмічені К.Ясперсом. Перший з цих підходів оголошує техніку 
аксіологічно нейтральною, а відповідальність за зловживання нею 
цілком і повністю перекладає на самих людей. Даний підхід виходить 
з розуміння техніки не як самоцілі, не як окремої суті, а лише як ство-
реного самою людиною засобу, що дозволяє їй легко досягти своїх 
цілей. Тому тільки від самої людини, на думку прихильників даного 
підходу, залежить, чи використовуються науково-технічні досягнення 
на благо людства або ж, навпаки, на шкоду йому. Техніка ж, сама по 
собі, не є ні добром, ні злом. Вона стає тим або іншим тільки в руках 
людини (соціальної групи, політичної структури і так далі). Будучи 
доведеним до свого логічного завершення, такий підхід призводить до 
концепції, згідно якої техніка та її розвиток проголошуються чимось 
залежним, похідним, зрештою, від соціальної системи, на яку якраз і 
покладається вся повнота відповідальності за згубні наслідки науково-
технічного прогресу.

Пряму протилежність такому погляду складає інший підхід, 
згідно якому техніку ні за яких обставин не можна вважати аксіоло-
гічно нейтральною. Немає ніякої реально існуючої техніки, яка була 
б ціннісно нейтральною. Жодна людина і жодна соціальна група не 
бажають того, щоб техніка була такою, якою вона є насправді. При 
цьому робиться спроба пояснити даний феномен тим фактом, що 
еволюція характерних рис сучасної техніки істотно незалежна від 
соціальних і політичних систем. Розбіжність бажаного з дійсністю 
не є винятковою особливістю тільки в тій діяльності, яка пов’язана з 
технікою та її розвитком. Це загальна характеристика багатьох видів 
людської діяльності. Ні окремий капіталіст, ні групи бізнесменів не 
хотіли б мати такого економічного зла, як криза перевиробництва. Але 
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нікому не приходить в голову вважати кризу перевиробництва явищем 
соціально недетермінованим, незалежним від соціальної системи.

Підхід, що заперечує аксіологічну нейтральність техніки, фак-
тично стирає будь-яку відмінність між технікою як такою й тими, 
хто її виробляє, повністю ототожнюючи їх одне з одним. Техніка як 
форма людського існування, як вид людської діяльності, має не тільки 
свого суб’єкта, але і свій об’єкт. Вона за своєю структурою і за своїм 
змістом не зводиться тільки до свого творця або свого носія взагалі. 
Тому неправомірно говорити про відповідальність самої техніки як 
такої, техніки в цілому. Вона сама по собі не може стати суб’єктом 
правових, етичних та інших дій. Таким суб’єктом виступає тільки її 
творець (винахідник, проектувальник, конструктор) або її носій взагалі 
– людина, суспільна група або суспільна система в цілому. Отже, тіль-
ки ці останні й повинні нести повну відповідальність за всі можливі 
негативні моменти технічного прогресу.

У західній науці другої половини ХХ століття широке визнання 
отримав термін “Technology Assessment” – “оцінка техніки”, яким 
позначається галузь міждисциплінарних досліджень, що займаються 
вивченням наслідків науково-технічного розвитку. Оцінка техніки як 
дослідження є певного роду рефлексія над феноменом техніки і нау-
ково-технічної діяльності, пов’язана зі співвідношенням з певними 
цінностями або навіть із цілою ціннісною ієрархією. 

У літературі неодноразово зверталася увага на те, що англійське 
слово “technology” допускає розширене тлумачення, охоплюючи 
поняття “техніка” й “технологія”. Розрізнення цих понять є однією 
з важливих тем дискурсу філософії техніки. Наприклад, В.М.Розін 
розглядає техніку як артефакт (сукупність артефактів), щось створе-
не людиною за допомогою спеціальних знань [423]. Разом з тим, не 
всякий артефакт є технікою – до артефактів відносяться також знаки. 
Як артефакт, техніка виконує, перш за все, інструментальну функцію, 
служить задоволенню якихось потреб. Сукупність артефактів – це 
самостійна реальність, певний спосіб існування людини у технічному 
світі, а також специфічний (інженерний) спосіб ставлення людини до 
світу.

Технологія у вузькому сенсі розуміється В.М.Розіним як організа-
ція технічної діяльності. Феномен останніх трьох десятиліть – техно-
логія в широкому сенсі – розглядається як сукупність принципів, що 
створюють свого роду техносферу, стан якої визначається технологією 
у вузькому сенсі і соціокультурними процесами.
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Оцінка техніки – це перш за все розгляд техніки в розвитку і взає-
модії з суспільством і природою. Абстрактний або статичний розгляд 
техніки, де об’єкт (артефакт або технологія) протиставлений суб’єктові 
діяльності, має в рамках оцінки техніки дуже обмежене значення, в ос-
новному лише як один з етапів аналізу відповідної проблеми. 

Предметом оцінки техніки є науково-технічний розвиток і його 
наслідки. Проте й сам цей розвиток не може розглядатися абстрактно 
або односторонньо, тільки як науково-технічний прогрес. Аналіз про-
цесів отримання нового знання і його застосування для виробництва 
технічних артефактів, розробки якісно нових і вдосконалення вже 
наявних технологій, опис цих процесів з погляду зростання технічної 
могутності людства не є достатніми у разі оцінки техніки. Необхідним 
тут стає розуміння технічного розвитку як процесу зміни техніки, 
пов’язаної зі змінами в природі й суспільстві. Суть цього розуміння 
лаконічно сформульована Ж. Бодрійяром: “Люди і техніка, потреби й 
речі взаємно структурують один одного – до кращого або до гіршого” 
[62, c. 137]. 

Кажучи про зміни самої техніки, природи й суспільства, необхідно 
звернути увагу на відмінність результатів технічної діяльності від її 
дій і наслідків. Результат є реалізована мета, підсумок деякої доцільної 
дії, повне або часткове досягнення того стану речей, який мислився 
спочатку (наприклад, в технічному проекті). Окрім результату, з часом 
виявляється серія дій і наслідків, з яких частину можна було передба-
чати в задумі доцільної (інструментальної) дії, тоді як інша їх частина 
характеризується як вторинні, побічні або непередбачені наслідки. 
Наслідок, таким чином, є зміна реальності внаслідок інструменталь-
ної дії, яка не була метою цієї дії і яка може виявляти себе до і після 
досягнення результату. Інакше кажучи, сфера наслідків навіть після 
досягнення результатів залишається сферою невизначеності, сферою 
можливостей і ризиків. 

Категорії “результату” й “наслідку” виражають два найважливіші 
аспекти технічної діяльності – цілераціональність і комунікативність. 
Останній аспект, в якому виявляється близькість техніки та знакових 
систем, слід розглядати в плані дії технічного розвитку на процеси 
соціальної комунікації. Техніка – це не об’єкт, що протистоїть суб’єк-
тові, і не протилежність природного штучному (грані між тим та іншим 
все більше стираються), техніка – це медіум [52], активне навколишнє 
середовище, в яке людина занурена і частиною якого вона стає у все 
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більшій мірі. Можна сказати, що це середовище не просто активне, але 
агресивне, що воно поглинає й підміняє собою природне навколишнє 
середовище, а також впливає на суспільство й процеси, які відбува-
ються в ньому. 

Розуміння техніки як медіума означає, що техніка (техносфера) 
не тільки не є відособленою від соціальної системи, але й не може роз-
глядатися як автономна підсистема, подібно до науки, економіки або 
політики. Місія техніки полягає в іншому. Техніка виступає як комуні-
кативна тканина, що пов’язує, сприймає імпульси, які витікають від 
підсистем суспільства або від окремих соціальних акторів. Але техніка 
– це активний медіум, здатний не тільки сприймати, але й акумулюва-
ти, перетворювати, ретранслювати ці імпульси, додавати нову якість 
та інший темп соціальної комунікації. Техніці властива динаміка, що 
створює враження про автономію та еволюційний характер технічного 
розвитку. Проте, це тільки враження, оскільки технічні артефакти й 
технології, абстраговані від соціального контексту їх застосування, 
– всього лише потенційні функції, тоді як реальна функція пов’язана 
з конкретним, соціально обумовленим способом застосування. Отже, 
технічні можливості завжди можуть зрозуміти як можливості соціаль-
ної діяльності та комунікації.

Англійське слово Аssessment означає оцінку як певну нормативну 
дію. У іншому контексті воно означає вартісну оцінку, що проводить-
ся, наприклад, при визначенні розміру податку. 

У німецькомовній літературі використовуються три термі-
ни, кожен з яких є по суті аналогом Technology Assessment, але з 
різними смисловими відтінками, не завжди з легкістю передава-
ними слов’янськими мовами. По-перше, це буквальний аналог – 
Technikbewertung, що використовувався, зокрема, філософами з групи 
Союзу німецьких інженерів, які в співпраці з іншими фахівцями розроб-
ляли директиву “Оцінка техніки: поняття й підстави”. Щоправда, ас-
пект співвідношення з цінностями (Werte) в цьому слові навіть очевид-
ніший, ніж у початковому англійському аналогу. 

Більш використовуваний в наш час є термін Technikfolgenabschät-
zung, що робить акцент на аналітичній оцінці наслідків техніки, на 
відміну від безпосередніх результатів, на досягнення яких спочатку 
орієнтована технологія або технічний проект. Деякі автори (Х. Ленк, 
Ф. Рапп, Р. Рополь) вказують на недолік цього терміну, оскільки він 
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має дескриптивно-прогностичне, але не нормативне значення. Наре-
шті, останнім часом набуває поширення термін Technikfolgenbeur-
teilung, що буквально переводиться як “думка про наслідки техніки”. 
Цей термін використовує, зокрема, А. Грунвальд, підкреслюючи тим 
самим акцент інтерсуб’єктивності, а також можливість подвійного 
тлумачення думки як опису і як розпорядження [139].

У французькій мові найчастіше стосовно оцінки техніки вико-
ристовується термін Evaluation des choix scientifi ques et technologiques 
(оцінка наукових і технічних альтернатив). Тут акцент робиться на 
проблемі вибору оптимального варіанту технічного розвитку (якщо, 
зрозуміло, вибір взагалі можливий), а, значить, на перший план вихо-
дять критерії та суб’єктність вибору. Питання про те, хто і як приймає 
рішення з питань технічної політики, в якій мірі на ці рішення має дію 
громадська думка й наскільки потім такого роду рішення акцептують-
ся суспільством, є одним з принципових в оцінці техніки.

У науковій літературі Росії та України аж до теперішнього часу 
відсутній сталий еквівалент терміну Technology Assessment. Різні 
автори характеризували практично одну й ту саму галузь досліджень 
і як “науково-технічне прогнозування”, і як “соціальну експертизу тех-
нічних проектів”, і як “оцінку технологічного ризику” і тому подібне. 
Пояснення такого термінологічного різнобою лежить на поверхні: 
оцінка техніки в СРСР і на пострадянському просторі досі не інститу-
ціалізована, вітчизняні автори найчастіше виступали як коментатори 
й аналітики зарубіжного досвіду. Як показав Д.В.Єфременко [179], 
необхідним є подолання цього недоліку як в інституційному плані, 
так і шляхом введення єдиного терміну “оцінка техніки” (без зайвих 
“рамкових” обмежень наочної області, наприклад, соціальними або 
екологічними наслідками технічного розвитку).

Для розвитку оцінки техніки на сучасному етапі характерний 
певний зсув акцентів, відмова від пошуку єдиних теоретико-мето-
дологічних підстав, прагнення обмежити її дискурс соціальними, 
екологічними та етичними проблемами. Насправді оцінка техніки 
відкриває достатньо широкі можливості саме в концептуальному й 
міждисциплінарному плані і показує концептуальну обмеженість 
сформованого в СРСР аналізу наслідків науково-технічного про-
гресу.

Передумовою контролю й управління технічним розвитком є 
розуміння природи техніки. Проте фактично спроби управляти тех-
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нічним розвитком виявляються приблизними й несистематичними, 
заснованими на неадекватних уявленнях про суть техніки і зазвичай 
робляться заднім числом, коли вже надто пізно. Техніка постійно ста-
вить все нові й несподівані проблеми перед нашим розумінням і прак-
тикою. Природа технічного знання зазнає глибоких змін в ході роз-
витку, сфера дії техніки постійно розширюється й одночасно зростає 
значення породжених цим концептуальних і моральних проблем. 

Не можна повністю осягнути значення техніки й технічних фе-
номенів, якщо не враховувати всіх породжуваних ними реалій. Зміна 
і сфера дії техніки, що розширюється, а також створювані нею реалії, 
які випробовують її сильну дію, мають бути розглянуті у зв’язку із 
наслідками техніки й, особливо, ненавмисними наслідками.

Х. Ортега-і-Гассет виходить з того, що людське й природне буття 
не збігаються повністю. “Ймовірно, буття людини відповідає тій див-
ній умові, через яку в одних своїх моментах вона дуже схожа на приро-
ду, а у всіх інших – ні. Людина одночасно і природна, й надприродна. 
Це, свого роду, онтологічний кентавр, одна половина якого вросла в 
природу, а інша виходить за її межі, тобто їй трансцендентна” [385, 
c. 165]. З цієї точки зору, людина повинна реалізувати свою транс-
цендентну суть через реалізацію деякого проекту. Х. Ортега-і-Гассет 
розглядає техніку як нейтральний засіб реалізації людського проекту, 
навіть коли ефект цього проекту виявляється через довгий час. Техні-
ка для Х. Ортега-і-Гассет є спосіб розкриття і проекції суті людини в 
специфічному (технічному) ставленні до світу. 

Техніка породжує перманентні метаморфози реальності [447]. 
Техніка – це надпотужний чинник зміни життєвого світу людини, рів-
носильного створенню нових реалій. Технічна діяльність, реалізація 
якого-небудь проекту є створення нової реальності, в якій здійсню-
ються деякі потенції колишньої реальності. Форма ж їхнього втілення 
виражає суть людини, але не людину взагалі, а людину в конкретних 
обставинах часу й місця. Причому це не одномоментний акт, але істо-
ричний процес метаморфування, на різних стадіях якого по-різному 
виявляє себе суть людини. 

Онтологічна й епістемологічна аргументація дозволяє Х. Ско-
лимовськи обґрунтувати свій проект оцінки техніки. Він характери-
зує її, перш за все, як соціальну оцінку, але також і як філософський 
метод аналізу. Для вирішення своїх завдань оцінка техніки повинна 
відповідним чином враховувати безперервні метаморфози технічного 
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феномену. Ці метаморфози проводять нові реалії. Адекватна оцінка 
техніки повинна базуватися на адекватному розумінні технічної 
реальності й технічного знання. Оцінка техніки зможе виконувати 
функції фільтру й селектора відносно технічних (і не тільки технічних) 
інновацій, втрачених з переходом від традиційної культури до куль-
тури техногенної цивілізації. Невід’ємною частиною цього фільтру 
будуть моральні цінності. Без моральних цінностей не може бути ре-
алізований суспільний ідеал, без них неможлива й повноцінна оцінка 
техніки. Інструментальні цінності й аналітичний розрахунок витрат 
і прибутків можуть використовуватися як базис оцінки техніки, але 
якщо цим обмежитися, то результатом стане спрощена й поверхнева 
оцінка техніки.

Науково-технічний розвиток необхідно розглядати в ширшому 
контексті, ніж науково-технічний прогрес. Науково-технічний роз-
виток є найважливішою складовою процесів якісного перетворення 
(метаморфування) реальності, включаючи природне навколишнє се-
редовище, соціальні структури й комунікації, і, нарешті, саму людину, 
її фізичну конституцію і свідомість. У цих метаморфозах реальності 
техніка виступає як активний медіум, комунікативна тканина, що 
пов’язує, сприймає, акумулює й ретранслює імпульси, які витікають 
від підсистем суспільства або від окремих соціальних акторів. 

Величезну роль у метаморфуванні реальності відіграють когні-
тивні чинники. Цей взаємозв’язок не може бути описаний лінійно й 
детерміністськи. Нові ідеї технічних дій, інновацій обумовлені колиш-
німи метаморфозами реальності й, у свою чергу, обумовлюють подаль-
ші метаморфози. Але й саме знання про ці зміни сприяє подальшому 
метаморфуванню. Ще істотнішим є те, що безперервне накопичення 
і взаємний вплив одиничних метаморфоз, в основі яких лежать ра-
ціональні ідеї, в сукупності змінюють світ все більш ірраціональним 
чином, заганяючи людство у безвихідь невизначеності. 

З кожною новою метаморфозою людина змінює своє власне 
становище, причому, якщо розглядати цей процес цілісно, у бік мен-
шої свободи своїх можливих подальших дій. Так, безліч технічних 
вирішень спонукаються попередніми технічними, економічними або 
політичними рішеннями. Усвідомлення цієї екзистенціальної дилеми і 
пов’язаних з нею ризиків спонукає людство до пошуку виходу, якого-
небудь універсального або хоч би паліативного рішення (наприклад, 
стосовно техніки). І якщо у минулому традиційна культура діяла як 
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фільтр відносно інноваційних імпульсів, то у наш час самий спогад про 
це повинен служити аргументом на користь прихильників контролю й 
управління технічним розвитком. Проте величезну небезпеку несуть 
у собі найбільш очевидні рішення, пов’язані з розробкою й насильни-
цьким насадженням нормативних соціальних теорій. Такі теорії, як це 
видно на прикладі вульгаризованого марксизму, означають зредукова-
ну картину світу, в якій контроль та управління технічним розвитком 
виявляються однією з функцій тотальної системи контролю й управ-
ління. По суті справи, мова тут іде про спробу практичної реалізації 
утопії (технократичної, егалітарної чи будь-якої іншої).

Спроба управління технічним розвитком, який претендує на 
ефективність, не може базуватися на свідомо ілюзорних філософських 
і теоретичних підставах. Необхідним в даному випадку є, як мінімум, 
прагнення до адекватнішого опису й аналізу феномену техніки та її 
наслідків. Фактично ж на порядку денному постає питання про новий 
тип рефлексивності – про самоконтроль рефлексії суспільства. Вне-
ском в рішення цієї задачі є оцінка техніки.

5.2. Інституціалізація досліджень з оцінки техніки

60-ті роки ХХ століття виявилися найважливішим рубежем у 
сприйнятті науково-технічного прогресу. На початку 60-х рр. світ кіль-
ка разів опинявся на межі термоядерної війни (Берлінська й Карібська 
кризи), тоді ж зі всією гостротою була усвідомлена загроза необорот-
ної деградації навколишнього середовища й вичерпання ресурсів. У 
60-і роки велика частина людства – населення країн, що звільнилися 
від колоніальної залежності, – вперше виступила як самостійний 
суб’єкт світової історії. Одночасно проблеми країн третього світу 
– перенаселеність, бідність, нестача ресурсів, технологічне відставання 
– були усвідомлені як глобальні проблеми. Нарешті, в кінці 60-х років 
як Захід, так і країни “реального соціалізму” зіткнулися з серйозними 
соціальними й політичними проблемами.

Серед чинників, що мали істотний вплив на зміну суспільних на-
строїв на Заході, Д.В. Єфременко називає книгу Р. Карсон “Безмовна 
весна” (Carson, R. Silent Spring, 1962), в якій були показані наслідки 
застосування інсектицидів та їх побічних наслідків, – захворювань 
людей та загибелі безлічі видів рослин і тварин – настання “безмов-
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ної весни”, коли вже не вдасться почути співу птахів. Ця книга мала 
надзвичайний успіх у США та європейських країнах і неодноразово 
перевидавалася величезними тиражами. Книга поклала початок актив-
ної дискусії з проблем захисту навколишнього середовища. Впродовж 
60-х рр. відбувалося комплексне осмислення екологічної проблемати-
ки; зокрема, завдяки роботам Б. Коммонера і П. Ерліха утвердилось 
уявлення про екологічну кризу. 

Ще однією важливою віхою в переосмисленні ролі техніки 
стала діяльність Римського клубу й особливо перша доповідь клу-
бу – “Межі зростання”, підготовлена під керівництвом Д. Медоуза. 
Доповідь була підготовлена фахівцями Массачусетського техно-
логічного інституту з використанням методології системної дина-
міки Дж. Форрестера. Одним з основних напрямків “Меж зростання” є 
критика технологічного оптимізму, що витікає з надії знайти вирішен-
ня пов’язаних з вичерпанням ресурсів глобальних проблем за рахунок 
технічного прогресу. Автори доповіді виходили з того, що науково-
технічний прогрес дозволить лише продовжити на деякий час період 
демографічного та індустріального зростання, але не зможе відсунути 
кінцевих його меж. Характерна для попередньої людської історії ус-
тановка на подолання за допомогою техніки опору природи процесам 
економічного зростання в нових умовах загрожує катастрофічними 
наслідками. Тому переважним є добровільний перехід до обмеження 
зростання, аніж надії на чергове подолання природних меж за допо-
могою техніки. Втім, на думку авторів доповіді, останнє по суті може 
мати такі ж серйозні наслідки. Стихійний, некерований технічний 
розвиток, який переслідує цілі економічного зростання, призведе до 
того, що на певному етапі техніка для свого подальшого розвитку за-
жадає більших витрат, ніж може дозволити собі людство, або негативні 
наслідки технологічних рішень зупинять зростання, або ж, нарешті, 
виникнуть проблеми, що не мають технічного рішення. Квазірелігійна 
віра в чудодійність технічних рішень відводить від вирішення фунда-
ментальних завдань. Автори першої доповіді Римському клубу не за-
перечують можливостей і значення технічного прогресу, але вважають 
необхідним розглядати його як один з елементів у комплексі засобів 
вирішення глобальних проблем. В “Межах зростання” декларується 
принцип, що має основоположне значення для оцінки техніки: “Перш 
ніж братися за широкомасштабне впровадження нової технології, пот-
рібно навчитися передбачати і попереджати соціальні наслідки” [419, 
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c. 131]. В “Межах зростання” декларується розуміння, що техніка здат-
на полегшити шлях у майбутнє, але не вирішує глобальних проблем, 
для чого необхідна перебудова соціальних, політичних та економічних 
систем. 

В середині 1960-х років у США почалося обговорення прак-
тичних можливостей розробки механізму прогнозування й оцінки 
довгострокових, в тому числі негативних наслідків науково-техніч-
ного розвитку. Зокрема, велика робота в цьому напрямі провадилася 
Комітетом Палати представників з науки й астронавтики, особливо 
підкомітетом з науки, досліджень й розвитку, який очолював конгре-
смен Е. Даддаріо. У 1967 р. Даддаріо запропонував законопроект про 
заснування Ради з оцінки техніки, в якому були сформульовані основні 
позиції концепції оцінки техніки й обґрунтовано необхідність ство-
рення відповідного інституту при Конгресі США. Програма оцінки 
техніки, організована на принципах ліберальної ринкової економіки 
(і в цьому плані така, що протистоїть моделі жорсткого державного 
регулювання і планування науково-технічного розвитку) покликана 
була ідентифікувати потенціал прикладних досліджень і технологій, 
сприяти переносу їх у практичне застосування, виявляти небажані 
побічні продукти й ефекти цих прикладних досліджень і технологій, 
інформувати про це громадськість, щоб зробити необхідні заходи для 
їх усунення або мінімізації. 

Ініціатива Е.Даддаріо стимулювала серію парламентських 
слухань і семінарів з питання про інституалізацію оцінки техніки. 
Особливе значення в цій дискусії мали спеціальні доповіді, підготов-
лені Бібліотекою Конгресу, Національною інженерною академією 
та Національною академією наук (1969). В узагальнюючій доповіді 
Бібліотеки Конгресу був зроблений особливий акцент на необхід-
ності тіснішої міждисциплінарної взаємодії експертів, а також за-
лучення до досліджень з оцінки техніки представників соціальних 
наук. Дослідження з оцінки техніки почали позначатися як ТА-до-
слідження (TA – Technology Assessment). У цих та інших доповідях 
було обговорене широке коло як методологічних проблем оцінки 
техніки, так і конкретних методик оцінки. Зокрема підкреслювало-
ся, що оцінка має бути ізольована від тих інстанцій, що ухвалюють 
політичні рішення, об’єктивна й нейтральна, в її процедурах повинні 
брати участь як зацікавлені сторони, так і представники громадськості 
[179].
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Починаючи з 1970 р., координацію ТА-досліджень для амери-
канського уряду почав здійснювати Національний науковий фонд, що 
опублікував низку оглядових доповідей та інформаційних матеріалів 
із оцінки техніки. На початку 70-х років зробив ряд важливих кроків 
і Конгрес США. 1 січня 1970 р. набув чинності Акт про національну 
політику з охорони довкілля, що був реакцією американських законо-
давців на дискусії навколо екологічних проблем. Цей Акт зобов’язував 
федеральні відомства при розробці всіх великомасштабних проектів, 
здатних заподіяти значний вплив на навколишнє середовище, надавати 
детальну доповідь – так звану Декларацію про дію на навколишнє се-
редовище, де мають бути описані передбачувані впливи запланованих 
заходів на навколишнє середовище, а також охарактеризовані наявні 
альтернативи. 

У вересні 1972 р. був прийнятий Акт про оцінку техніки, відпо-
відно до якого проведення досліджень з оцінки техніки і забезпечен-
ня палат Конгресу необхідною інформацією покладалося на Бюро з 
оцінки техніки (Offi ce of Technology Assessment / OTA). Заснування 
Бюро з оцінки техніки вважається за формальний початок розвитку 
оцінки техніки як інституціоналізованого напряму міждисциплінарних 
досліджень наслідків техніки.

Бюро з оцінки техніки при Конгресі США проіснувало, активно 
функціонуючи, 23 роки (1972-1995). Першим його директором став 
Е. Даддаріо. Особливе значення в роботі ОТА надавалося розвитку 
системи раннього попередження, пов’язаною з технікою ризиків і 
можливих помилкових рішень з питань науково-технічної політики 
[179].

Акт 1972 р. про оцінку техніки так визначав основні завдання 
Бюро: ідентифікувати існуючі або можливі наслідки техніки або тех-
нологічних програм; встановлювати, наскільки це можливо, причин-
но-наслідкові стосунки; показувати альтернативні технічні методи для 
реалізації специфічних програм; пропонувати альтернативні програми 
для досягнення необхідних цілей; здійснювати оцінку та порівняння 
наслідків альтернативних методів і програм; представляти результати 
завершеного аналізу повноважним законодавчим органам; вказувати 
області, в яких необхідним є проведення додаткових досліджень і збір 
даних з метою забезпечення адекватної підтримки оцінок; здійснювати 
додаткові види діяльності.
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Разом з ОТА Акт про оцінку техніки передбачав створення Ради з 
оцінки техніки при Конгресі США, куди увійшли по 6 представників 
від кожної з палат Конгресу, а також директор ОТА з правом дорадчого 
голосу. Завданням цього органу було спостереження за роботою ОТА, 
визначення основних напрямів його діяльності, загальна координація 
досліджень з оцінки техніки з боку Конгресу, а також призначення 
на шестирічний термін директора Бюро. Спочатку передбачалося 
комплектування Ради на паритетній основі – половина членів призна-
чається по рекомендації президента США, інша половина – за рішен-
ням палат Конгресу. Проте в ході подальших слухань в Сенаті було 
вирішено виключити вплив виконавчої гілки влади і конституювати 
Раду виключно як парламентський орган, незалежний від адміністрації 
США, а також від промислових і фінансових кіл.

Крім того, було створено консультативну Раду з оцінки техніки, 
куди увійшли видатні вчені й представники громадськості. Конститу-
ювання цього органу повинне було символізувати облік рекомендацій 
про залучення представників громадськості до ухвалення рішень по 
питаннях науково-технічної політики.

Концепція діяльності ОТА припускала, як основний метод, нако-
пичення й узагальнення точної, всеосяжної та об’єктивної інформації 
про техніку й наслідки її впровадження, яка повинна була полегшити 
процес ухвалення політичних рішень. На передній план були висунуті 
цілі забезпечення інстанцій, що ухвалюють політичні рішення необ-
хідними даними про стан того або іншого виду техніки, передбачувані 
наслідки її впровадження й можливі альтернативи. Найважливішим 
завданням оцінки техніки при виявленні різних варіантів дій є “вста-
новлення балансу” між передбачуваним застосуванням техніки, його 
наслідками та можливими вторинними соціально-політичними дія-
ми. 

Характерною особливістю роботи ОТА було прагнення уникати 
нормативних розпоряджень або ж власних оціночних суджень, оскіль-
ки вони є прерогативою політиків та інших інстанцій, що приймають 
рішення з питань науково-технічної політики. Оцінка техніки обмежу-
валася при такому розумінні збором інформації та її впорядкуванням, 
необхідним для політичних цілей. Завдання аналітиків також полягало 
в тому, щоб виявити існуючі альтернативи і для кожної альтернативи 
представити аргументи, уникаючи при цьому власних оцінок. 
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ОТА було найбільшою в світі організацією по оцінці техніки. 
На момент закриття Бюро в 1995 р. у ньому працювало близько 150 
постійних співробітників (приблизно половина з них – представники 
природничих, технічних і медичних наук; інша половина – представ-
ники суспільних наук, політологи, економісти, юристи і так далі). 
Щорічний бюджет організації складав близько 15 млн доларів. До 
моменту закриття Бюро складалося з двох провідних структурних 
підрозділів – відділу промисловості, торгівлі і міжнародної безпеки 
та відділу охорони здоров’я, освіти й навколишнього середовища. В 
рамках відділів велися дослідження по конкретних програмах. 

Програма “Енергетика, транспорт та інфраструктура” була орієн-
тована на виявлення ролі нових технологій в добуванні, переробці й 
використанні енергетичних ресурсів; у проектуванні, експлуатації 
та вдосконаленні транспортних систем; у плануванні, будівництві 
та змісті інфраструктури. Особливу увагу фахівці ОТА приділяли 
дії цих технологій на розвиток торгівлі і вирішення найважливіших 
соціальних завдань.

В рамках програми “Промисловість, телекомунікації й тор-
гівля” розглядалися взаємозв’язки між технікою та міжнародною 
конкурентоспроможністю, телекомунікаційними й комп’ютерними 
технологіями, міжнародною торгівлею та економічним розвитком. У 
пріоритетному порядку тут аналізувалися проблеми впливу технічних 
змін (насамперед інформаційних технологій) на зайнятість, навчання, 
функціонування державних і комерційних інститутів.

Програма “Міжнародна безпека й космос” фокусувала увагу 
дослідників на технологічних аспектах національної оборони, міжна-
родної безпеки, контролю над озброєннями, розповсюдження зброї, 
тероризму і стосунків усередині оборонних альянсів (НАТО, амери-
кано-японський договір безпеки і т. д.). Крім того, в рамках програми 
розглядався широкий спектр проблем, пов’язаних із космічними по-
льотами, дослідженням Землі з космосу, міжнародною співпрацею у 
вивченні й використанні навколоземного космічного простору. 

Програма “Освіта й людські ресурси” була націлена на критич-
ний аналіз численних навчальних технологій, а також технологій, 
що застосовуються для догляду й обслуговування хворих та преста-
рілих. Сюди ж відносилися проблеми боротьби з наркотиками, розпов-
сюдженням злочинності й насильства.
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В рамках програми “Навколишнє середовище” переважна увага 
приділялася питанням використання й збереження поновлюваних і 
непоновлюваних ресурсів, запобігання забрудненням, менеджменту 
екологічного ризику. Оцінки включали також проблематику сільсь-
кого господарства, управління державними земельними угіддями, 
біологічної різноманітності, забруднення води й повітря, ядерних, 
хімічних та інших відходів, кліматичних змін.

Нарешті, програма “Здоров’я” була орієнтована на оцінку спе-
цифічних технологій, вживаних в клінічних і профілактичних цілях, 
а також на оцінку наслідків використання різних видів техніки для 
здоров’я людей. Ці оцінки зачіпали також істотні проблеми біотехно-
логії, молекулярної генетики, досліджень мозку і поведінки людини. 

Результати досліджень ОТА висловлювалися у формі оціночних 
доповідей, спеціальних доповідей, технічних меморандумів, звітів 
про дослідження ситуацій (case studies) і так далі. Проведення до-
слідження з оцінки техніки від отримання замовлення до публікації 
результатів займало в середньому 18 місяців, приблизна вартість 
виконання одного такого проекту складала 500 тис. доларів. Під 
виконання кожного проекту створювалася невелика команда дослід-
ників, зазвичай 2-4 особи. У разі потреби ОТА укладало контракти 
на проведення досліджень зі сторонніми організаціями або окреми-
ми фахівцями. Крім того, у зв’язку з кожним конкретним проектом 
створювалася спеціальна консультативна рада, куди входили від 12 
до 18 фахівців із різних галузей знання і представників зацікавлених 
в конкретній проблемі сторін. Завдання консультативної ради, яка 
збиралася 2-3 рази за час здійснення проекту, полягало в аналізі 
альтернативних підходів, огляді документів і критичному розгляді 
проекту підсумкової доповіді. Досягнення консенсусу між членами 
консультативної ради не було обов’язковим, а повну відповідальність 
за проект несла дослідницька група ОТА. У 80-і роки в ОТА одночас-
но велася робота над 25-30 проектами, а для участі в консультативних 
радах, симпозіумах і інших формах зовнішньої експертизи щорічно 
притягувалося до 5 тис. осіб.

Як правило, завдання на проведення тих або інших досліджень 
давалися ОТА Радою з оцінки техніки, директором Бюро або голова-
ми комітетів і комісій Конгресу від імені як більшості, так і меншини 
відповідної палати. Співробітники ОТА, у зв’язку з цим, повинні були 
оперативно реагувати на зміни політичної ситуації. Тісна взаємодія 
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ОТА з Конгресом не означала, проте, що Бюро з оцінки техніки йде 
від політично конфліктних проблем. 

Яскравим прикладом у цьому плані є підготовлена Бюро доповідь 
про Стратегічну оборонну ініціативу президента Р.Рейгана (так звана 
програма “Зоряних воєн”). Ця доповідь викликала такі гострі дебати в 
Раді з оцінки техніки, що майже половина її членів висловилася проти 
надання розголосу доповіді. У доповіді був зроблений висновок про те, 
що СОІ не дозволяє забезпечити захист більшості американських міст 
у разі масованої ракетної атаки і що стратегічна оборона може бути 
реалізована лише стосовно обмежених цілей. У доповіді вказувалося, 
що ініціатива президента Рейгана призведе до нового витка гонки 
наступальних та оборонних озброєнь. У цьому й в інших випадках 
висновки Бюро розходилися з думкою адміністрації США, а, зна-
чить, і її прихильників у Конгресі. В деяких випадках ОТА вступало в 
конфлікт з впливовими урядовими агентствами (наприклад, НАСА з 
приводу створення космічної станції), могутніми корпораціями й ав-
торитетними громадськими організаціями. При цьому співробітникам 
ОТА доводилося відповідати на звинувачення, що вони намагаються 
блокувати розвиток відповідної технології.

З часом почала виявлятися інституційна дилема ОТА – з одно-
го боку, діяльність Бюро повинна була сприяти більшій науковій 
обґрунтованості ухвалення політичних рішень, але, з іншого боку, в 
діяльності ОТА відбувалося певне політизування науки.

Необхідно відзначити внесок ОТА в ухвалення рішення про 
відмову від розробки надзвукових пасажирських літаків, підготовку 
доповіді “Наслідки ядерної війни”; здійснення (з 1980 р.) моніторингу 
глобального потепління клімату та наслідків “парникового ефекту”; 
дослідження кислотних дощів і перенесення повітряних поллютантів 
у контексті політичної дії цих проблем; аналіз енергопостачання та 
енергозбереження у США; аналіз дії інформаційних технологій на 
американську систему освіти; оцінку технологій для збереження 
ресурсів тропічних лісів; аналіз використання біотехнології в комер-
ційних цілях; дослідження проблем, пов’язаних з накопиченням радіо-
активних відходів (дослідження призвело до ухвалення Конгресом в 
1982 р. Акту про політику відносно ядерних відходів).

У 1995 р. республіканська більшість Сенату США ініціювала 
рішення про закриття Бюро з оцінки техніки. І хоча в Палаті пред-
ставників більшість конгресменів (215 проти 204) проголосували 
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на підтримку подальшої роботи Бюро, рішення, однак, відбулося. 
Офіційним його обґрунтуванням була боротьба за скорочення витрат 
на діяльність Конгресу та його органів, а також недостатня ефектив-
ність ОТА. На ділі республіканська більшість в Сенаті вважала за кра-
ще ліквідувати Бюро як “продемократичну” організацію. Хоча ОТА 
прагнуло підкреслювати свій “позапартійний” характер, її перший 
директор Е. Даддаріо був конгресменом від демократичної партії, а в 
Раді з оцінки техніки довгі роки головував сенатор-демократ У. Кенеді, 
чий політичний вплив був дуже значним. 

Із закриттям ОТА США позбулися єдиного центру координації з 
оцінки техніки. Співробітники ОТА перейшли на роботу в інші урядові 
агентства, недержавні фонди, консалтингові фірми, університети та 
корпорації. Було створено незалежну дослідницьку організацію – Ін-
ститут з оцінки техніки у Вашингтоні, але масштаби його роботи не 
можна було порівняти з тими, що мали місце до 1995 р. Разом з тим, 
оцінка техніки продовжує залишатися важливим напрямом досліджень 
для багатьох американських університетів. 

Рішення Сенату про закриття Бюро з оцінки техніки призвело 
до очевидної втрати США лідерства у цій сфері міждисциплінар-
них досліджень, що, у свою чергу, відбилося на якості схвалюваних 
політичних рішень у таких сферах як, наприклад, регулювання ринку 
інформаційних технологій, захист авторських прав на програмні про-
дукти або вироблення позиції відносно Кіотського протоколу. Нега-
тивні наслідки закриття Бюро з оцінки техніки стали вже очевидні не 
лише вченим, але й багатьом впливовим представникам американської 
ділової та політичної еліти. Лідерство у розвитку й інституціалізації 
досліджень в області оцінки техніки в 1990-і роки перейшло до країн 
Європейського Союзу. 

На відміну від США, у країнах Західної Європи шлях від обгово-
рення проблематики оцінки техніки в наукових і політичних колах до 
інституціалізації оцінки техніки виявився тривалішим. Наприклад, у 
ФРН ідея оцінки техніки вперше була підтримана парламентською 
фракцією ХДС / ХСС у 1973 р., коли ці партії знаходилися в опозиції. 
Фракція висунула пропозицію про створення “Відомства з оцінки тех-
нологічного розвитку при Німецькому Бундестазі”. Ця перша ініціати-
ва викликала багато інших, у яких пропонувалися різні організаційні 
моделі, з яких, проте, жодна не отримала підтримки парламентської 
більшості. Сумісною резолюцією фракцій від 14 березня 1985 р. при 
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Бундестазі була встановлена анкетна комісія з метою вивчення пи-
тання про необхідність інституційного оформлення оцінки техніки. 
У її завершальній доповіді були запропоновані три можливі моделі 
парламентської організації з оцінки техніки, кожна з яких відображала 
бачення проблеми правлячою коаліцією (ХДС / ХСС і СВДП), соціал-
демократами й зеленими. 

У листопаді 1989 р. Бундестаг ухвалив рішення реалізувати най-
менш амбітний з трьох запропонованих варіантів. Було створене Бюро 
з оцінки техніки (Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag / TAB), причому перші три роки його роботи розглядалися 
як пробна фаза. Діяльність Бюро з оцінки техніки при Бундестазі була 
орієнтована на поліпшення інформаційного забезпечення процесу 
законотворчості та інтенсифікацію діалогу між парламентом, наукою 
й суспільними групами. В організаційному відношенні робота ТАВ 
орієнтована на забезпечення “примату політики”, коли ініціатива, 
управління та контроль за ТА-дослідженнями здійснюється радою з 
числа парламентаріїв, а не об’єднаним співтовариством представників 
науки, політики й громадськості, як передбачалося спочатку. Значна 
кількість авторитетних німецьких дослідників залучена до цієї праці 
[567, 570-576, 579-582, 584-586, 588-594].

Значну активність у сфері оцінки техніки виявляють структури 
виконавчої влади ФРН, особливо Федеральне міністерство наукових 
досліджень і технологій, де ще в 1982 р. був заснований відділ “Оцінка 
техніки й майбутні завдання”. Велика увага ТА-дослідженням при-
діляється і на рівні федеральних земель. Як приклад, можна навести 
заснування Академії з оцінки техніки в Землі Баден-Вюртемберг, 
створення комітету “Людина й техніка” при ландтазі Землі Північний 
Рейн – Вестфалія й оголошення програми з оцінки техніки в Землі 
Нижня Саксонія. 

Наймасштабнішою і з найбільшим практичним досвідом в га-
лузі оцінки техніки дослідницькою організацією є Інститут оцінки 
техніки й системного аналізу (Institut für Technikfolgenabschätzung 
und Systemanalyse / ITAS) Дослідницького центру м. Карлсруе “Тех-
ніка і навколишнє середовище”, в організаційній взаємодії з яким 
працює Бюро з оцінки техніки Німецького Бундестагу (Büro für 
Technikfolgenabschätzung / TAB). Включеність ITAS до складу До-
слідницького центру м. Карлсруе “Техніка й навколишнє середовище” 
– одного з найбільших наукових центрів Німеччини (до 1996 р. – Центр 
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ядерних досліджень м. Карлсруе), – створює сприятливі можливості 
для успішного здійснення міждисциплінарних досліджень, дозволя-
ючи спертися на широку природничонаукову й технічну підтримку 
інших науково-дослідних інститутів.

Близько 60% персоналу ITAS складають представники різних га-
лузей технічних та природничих наук і близько 40% – гуманітарних та 
економічних наук. У ITAS відсутній жорсткий організаційний поділ на 
відділи; роботи організовані за гнучким проектним принципом. В той 
же час практичний досвід відбору проектів показав доцільність ство-
рення постійних спеціалізованих груп у таких областях, як енергетична 
техніка, вторинна сировина, техніка переробки відходів, інформаційні 
й комунікаційні технології, аналіз ризиків, аналіз матеріальних потоків 
і дослідження соціальних аспектів технічного розвитку. 

Паралельно з конкретними проектами ITAS веде методологічну 
роботу з подальшого розвитку концепції оцінки техніки. У наукових 
роботах ряду співробітників інституту розглядається також співвід-
ношення оцінки техніки і технічної етики, особливо в контексті роз-
поділу праці між дескриптивним аналізом наслідків і нормативним 
оціночним обґрунтуванням.

Значне місце в роботі ITAS відводиться поліпшенню інфраструк-
тури оцінки техніки. За завданням Федерального міністерства освіти, 
науки, досліджень і технології ITAS створив банк даних (ТА-банк да-
них), що містить інформацію про оцінку техніки (інститути, проекти і 
література) в Германії та в інших європейських країнах. Дослідницькі 
програми ITAS мають внутрішніх (в рамках Дослідницького центру 
м. Карлсруе “Техніка і навколишнє середовище”) та зовнішніх адре-
сатів, до яких належать парламент і урядові органи Німеччини, ряд 
великих німецьких і міжнародних наукових фондів, інститути Євро-
пейського Союзу. Фінансування багатьох проектів здійснюється за 
рахунок замовників (наприклад, Бундестагу, федеральних міністерств 
і відомств, Німецького федерального фонду навколишнього середо-
вища і так далі).

У особливій організаційній взаємодії з ITAS працює Бюро з оцін-
ки техніки німецького Бундестагу (TAB). Їхні взаємини регулюються 
договором між головою Бундестагу і Дослідницьким центром м. Кар-
лсруе “Техніка і навколишнє середовище”. До завдань ТАВ, перш за 
все, відноситься концептуальне обґрунтування і здійснення проектів 
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оцінки техніки, а також моніторинг суттєвих тенденцій науково-
технічного розвитку. Центральне місце серед проектів ITAS і TAB 
останніми роками займає екологічна проблематика, з переважною 
орієнтацією на дослідження різних способів зменшення навантаження 
на навколишнє середовище й ресурсоспоживання через скорочення 
матеріальних потоків антропогенної природи, а також на реалізацію 
концепції стійкого розвитку.

Значна роль у розробці концепції оцінки техніки і здійсненні кон-
кретних ТА-проектів належить науковим та інженерним об’єднанням 
Німеччини, а також університетам. Зокрема, філософській пробле-
матиці оцінці техніки багато уваги приділяють філософи техніки, 
які викладають в університетах Берліна (Х. Позер і Ф. Рапп), Карл-
сруе (Х. Ленк), Франкфурта-на-Майні (Р. Рополь), Дюссельдорфа 
(А. Хунінг), Коттбуса (К. Корнвакс і Г. Банзе) та ін. Останніми рока-
ми у ряді університетів Німеччини були створені спеціальні кафедри 
оцінки техніки (наприклад, у Фрайбурзькому університеті). 

До кінця 90-х років Німеччина міцно закріпила за собою провідні 
позиції в області оцінки техніки. Так, у 1999 р. в 15 країнах Західної 
Європи функціонували 573 дослідницькі організації, що займаються 
оцінкою техніки. З них 360 організацій є німецькими. Із загального 
числа проектів (3145, включаючи ті, що знаходяться у стадії пла-
нування та реалізації) більше половини (1669) також припадали на 
Німеччину. Необхідно також відзначити, що в порівнянні з 1991 р. 
кількість організацій з оцінки техніки у ФРН подвоїлася, а кількість 
ТА-проектів – майже потроїлася. Втім, ця тенденція є характерною і 
для інших країн Європейського Союзу, причому в таких країнах як 
Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Франція темпи інституціо-
налізації є ще вищими [179]. 

Розвиток досліджень з оцінки техніки в країнах Західної Європи 
відрізняє не тільки швидке зростання кількості проектів і дослід-
ницьких організацій, але також значна своєрідність організаційних 
форм і методів оцінки техніки. Так, наприклад, для французького 
Парламентського Бюро з оцінки наукових і технічних альтернатив 
(Offi ce Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifi c et Technologiques) 
характерна “елітарна” модель, за якою депутати Національних зборів 
не тільки виступають як замовники дослідження, але безпосередньо 
його організовують і контролюють. Учені в даному випадку вико-
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нують лише роль консультантів основного доповідача з проблеми, 
який обирається з числа депутатів. Навпаки, провідна голландська 
організація з оцінки техніки – Інститут Ратенау – користується знач-
ною самостійністю, забезпечуючи наукову підтримку як уряду, так і 
парламенту Нідерландів. Інститут оцінки техніки у Відні входить до 
структури Австрійської академії наук, що також забезпечує високий 
ступінь самостійності при взаємодії з політичними інстанціями. 

В даний час можна говорити про виникнення цілої мережі 
ТА-організацій не лише на рівні окремих країн, але і в загальноєв-
ропейському масштабі. Останньому активно сприяють інтеграційні 
процеси в рамках Європейського Союзу. Системоутворюючу роль у 
справі інституціоналізації та координації досліджень з оцінки техніки, 
як правило, грають парламентські ТА-організації. Разом з ними зростає 
роль і міжнародних ТА-організацій – Європейської парламентської 
організації з оцінки техніки, Європейської науково-технічної обсер-
ваторії, Європейської мережі оцінки техніки, Міжнародної асоціації 
оцінки техніки і прогнозування та ін. 

Нарешті, ще одна важлива тенденція в інституційній та методич-
ній еволюції оцінки техніки полягає в апробації і розповсюдженні 
ТА-процедур, орієнтованих на ширшу суспільну участь в підготовці 
та ухваленні політичних рішень. Піонером в практичному застосуван-
ні такого роду процедур виступила Датська рада з техніки. Провідна 
ТА-організація Данії з початку 90-х років організовує так звані кон-
сенсус-конференції – суспільні слухання, в ході яких спірні питання 
спільно обговорюються експертами й неспеціалістами, що представ-
ляють зацікавлені суспільні круги. В даний час консенсус-конференції, 
публічні дебати, а також інші методи інтерактивної та партиціпативної 
оцінки техніки стають звичною формою роботи провідних ТА-ор-
ганізацій більшості країн Західної Європи. Розширюється й тематика 
дебатів в рамках процедур оцінки техніки, зокрема, завдяки ґрунтов-
нішому обговоренню ціннісних аспектів і моральних імплікацій засто-
сування новітніх технологій. Тим самим проводиться свідома лінія на 
велику демократизацію техніко-політичної діяльності, недопущення 
експертократичних тенденцій і соціальну акцептацію рішень, що ма-
ють вплив на процеси науково-технічного розвитку. 
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5.3. Вибір критеріїв науково-технологічного розвитку

У філософії й соціології техніки представлені багатообразні до-
слідницькі підходи. Серед різноманіття методів і версій оцінки 

техніки особливе місце займають дослідницькі підходи, засновані на 
екстерналістському трактуванні суті технічного розвитку. Ці підходи 
поки не відіграють провідної ролі в рамках оцінки техніки. Характе-
ризуючи ці теоретичні передумови як “екстерналістські”, перш за все 
мається на увазі, що в трактуванні технічного розвитку “зовнішні”, 
соціальні чинники, як мінімум, “прирівнюються” по своїй значущості 
до внутрішньотехнічних чинників, або, більш того, вважаються за 
визначальні. 

Екстерналістське трактування технічного розвитку може бути 
обґрунтоване, наприклад, з позицій антропології техніки, коріння 
якої походить від розробленої Е.Каппом теорії органопроекції [578]2. 
Суть антропологічної аргументації, яка в розгорненому вигляді дана 
в працях А.Гелена, полягає в тому, що за допомогою техніки люди-
на компенсує недоліки своєї тілесної організації, багато артефактів 
технічних систем виступають як продовження або вдосконалення 
людських органів. Пізніше М.Маклюен розвивав цю аргументацію 
стосовно технологій комунікації, які не тільки продовжують, але й 
розширюють можливості, властиві нервовій системі людини.

Інше обґрунтування дає Л.Мемфорд, який в книгах “Техніка й 
цивілізація” та “Міф машини” розробляв ідею про те, що різні види 
техніки можуть бути зведені до соціокультурних винаходів, що техні-
ка відображає в своєму розвитку соціальні механізми, культурні уяв-
лення й організаційні принципи. Наприклад, зародження авторитарної 
техніки мегамашин в епоху будівництва єгипетських пірамід або 
іригаційних систем Месопотамії виявилося виразом соціокультурних 
механізмів Стародавнього Сходу [296, 297]. Згідно Л.Мемфорду, хід 
технічного розвитку прямує за культурними уявленнями (підкорення 
природи або прагнення пристосовуватися до неї, зневага людиною, 
насильство або ж ненасильницький ідеал і т. д.) та організаційними 

2 У Росії вклад в розробку теорії органопроекції вніс П.О. Флоренський [506].
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принципами (ієрархія, централізація, авторитаризм і так далі) різних 
суспільств. Л. Мемфорд фактично переорієнтовує дослідників від вив-
чення соціальних форм техніки до аналізу технічних наслідків впливу 
різних соціальних чинників. Підхід Л. Мемфорда також дає підстави 
для радикальних вимог альтернативної (екологічно сприятливої) 
техніки, розвиток якої обумовлений принципово іншою організацією 
виробництва, постачання і повсякденної діяльності людей.

В рамках соціології й історії техніки значний внесок в досліджен-
ня технічного розвитку вніс С.К. Гілфіллен, чия книга “Соціологія 
винаходу” вийшла в світ у 1935 р., майже одночасно з “Технікою й 
цивілізацією” Л.Мемфорда. Досліджуючи історію технічних засобів 
мореплавання від примітивних човнів, видовбаних з одного дерева, 
до могутніх пароплавів, Гілфіллен виділив низку соціальних при-
нципів винаходу і технічного розвитку в цілому. Один з них полягає 
в різноманітті й постійному нарощуванні невеликих модифікацій і 
вдосконалень техніки, які в сукупності і в плані наслідків нітрохи не 
менш значущі, ніж радикальні технічні інновації. У самих технічних 
інноваціях С.К.Гілфіллен бачив цілий комплекс різнорідних елемен-
тів: конструкційні матеріали, особливості проекту, спосіб експлуата-
ції, кваліфікацію обслуговуючого персоналу, управління і так далі. 
Технічний винахід виникає тоді, коли зміна соціального середовища 
створює нову комбінацію цих елементів. На думку С.К.Гілфіллена, 
винахід чогось дійсно нового (що не зводиться до комбінації вже 
відомих раніше елементів) відбувається дуже рідко. Взаємодія цих 
елементів забезпечує істотну автономію технічного розвитку, який, 
проте, взаємозв’язаний із соціальним середовищем.

Деякі пізніші історико-технічні дослідження внесли істотний 
внесок до обґрунтування екстерналістського підходу. До їх числа від-
носиться, наприклад, відоме дослідження Т.Хьюза, присвячене історії 
електрифікації в країнах Заходу. Проаналізувавши створення системи 
електропостачання в Лондоні, Чикаго й Берліні, Т.Хьюз показав, що 
скрізь виникали схожі проблеми чисто технічного порядку. Проте, не 
дивлячись на принципову єдність технології, специфічні інституційні 
чинники її впровадження призвели в різних країнах до різних харак-
теристик і конструктивних параметрів системи енергопостачання. У 
зв’язку з цим Т.Хьюз робить висновок, що у створенні технічної сис-
теми сукупна дія самого винахідника, технічних фахівців і управлін-
ців та інших соціальних акторів при відмінності рамкових правових 
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і економічних умов може призводити до неоднакових результатів. 
Системи, подібні до систем електропостачання, є соціотехнічними, 
тобто можуть включати як технічні артефакти, так і організації, нау-
кові компоненти (дослідницькі програми, спеціальну літературу) або 
правові структури (норми). Будучи соціально структуровані, такі сис-
теми й самі впливають на зміну соціальної структури. Проте основний 
недолік підходу Т.Хьюза полягав в істотному ускладненні завдання 
розмежування системи та її навколишнього середовища.

Ще більш послідовний екстерналізм характерний для робіт іс-
ториків і соціологів техніки Т.Пінча, В.Бійкер і Д.Лоу. Вони жорстко 
пов’язують емпіричну релятивістську програму історико-технічного 
дослідження (при особливій увазі до локальної історії техніки) з ідеєю 
соціальної конструкції техніки. Науку й техніку вони розглядають як 
продукт соціальної взаємодії. Зокрема, згідно їх підходу, за технічний 
артефакт можна вважати лише такий предмет, функціональність якого 
соціально визначена. Технічного артефакту “в собі” або “для себе” не 
існує. І хоча створення технічного артефакту є результатом застосу-
вання природничонаукового знання, саме це застосування залежить 
від соціальної інтерпретації, від рішень різних соціальних акторів.

Обговорення в СРСР проблематики науково-технічної революції 
також відобразило екстерналістські тенденції. Тісний взаємозв’язок і 
взаємозалежність технічних і соціальних чинників визнається в біль-
шості таких публікацій відмітною особливістю науково-технічної 
революції. Як відзначає Б.І.Козлов, “людський чинник почав відігра-
вати істотно важливішу роль у науково-технічному прогресі. Технічні 
науки нашого часу як соціальний феномен є складною сферою фор-
мальних і неформальних людських відносин, в якій властиві людині 
психофізіологічні властивості, механізми суспільних, колективних та 
індивідуальних дій виявляються особливим чином... Соціальна суть 
НТР виявляється тісно пов’язаною з процесами, що протікають в тех-
нічних науках, а ці процеси істотно залежать від розвитку соціальних 
стосунків в науці, техніці і промисловому виробництві” [241, c. 180-
181]. В останнє десятиліття на схожих підставах базується аргумента-
ція російських дослідників на користь соціальної історії техніки.

Ще одним важливим теоретичним джерелом екстерналіст-
ського підходу до аналізу процесів науково-технічного розвитку 
є концепція “фінализації науки”, розроблена в 1970-і роки пред-
ставниками так званої Штарнберзької групи (Г.Беме, П.Вайнгарт, 
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В. ван ден Даеле, В.Крон) [499]. Суть концепції полягала в тому, що 
цілі наукового дослідження у все зростаючій мірі визначаються не 
внутрішньонауковими, а заданими ззовні, соціальними цілеспряму-
ваннями. У наростанні цієї тенденції бачилося настання етапу, коли 
закінчується “класичний фронт” наукових досліджень і відкриваєть-
ся новий, “некласичний фронт”. Не дивлячись на запеклу критику 
ідей Штарнберзької групи, важливі положення теорії “фіналізації” 
поступово засвоювалися в науковому й інженерному співтоварис-
тві, а також представниками політичних кіл. 

Техніка при цьому інтерпретується не просто як прикладна наука, 
але як орієнтована на діяльність повноцінна система знання, еквіва-
лентна іншим подібним системам. Розвиток техніки розглядається 
вже не як щось еволюційне або квазіеволюційне, але швидше як 
соціальна конструкція або соціальне формування техніки. Останній 
термін набув достатньо широкого поширення в середині 1980-х років, 
коли під редакцією Д.Маккензі і Дж.Вайцман була видана збірка ста-
тей під такою назвою (The social shaping of technology. London: Open 
University Press, 1985), в якій була дана нова постановка проблем 
соціального дослідження техніки. У передмові до збірки редактори 
відзначали, що фахівці в галузі соціальних наук концентрують свою 
увагу на “ефектах” техніки, на “дії” технічних змін на суспільство. 
Це абсолютно виправданий інтерес, але він залишає без відповіді 
первинне, ймовірно важливіше питання: що породжує техніку, яка 
має “ефекти”? Чим викликаються і що саме викликають технічні змі-
ни, “дії” яких ми вивчаємо? Пошук відповіді на це первинне питання 
сприяв активізації досліджень генезису техніки, а також розробці 
концепції конструктивної оцінки техніки.

Концепція соціальної конструкції техніки отримала подальший 
розвиток в роботах Р.Уїльямса й Д.Еджа. В рамках цієї концепції 
пріоритетним стає питання про соціальне наповнення техніки, про 
соціальний вибір, який знайшов втілення в технічній розробці або 
проекті, і про ті соціальні групи, які зробили вплив на цей вибір. Згідно 
Уїльямсу й Еджу, релевантним соціальним групам властива якість 
“інтерпретативної гнучкості”, тобто можливості приписувати одним 
і тим же речам різні значення. Таким чином, соціальна конструкція 
техніки не є одним лише раціонально-технічним процесом вирішен-
ня проблем; вона також включає економічні й політичні процеси в 
рамках побудови альянсів інтересів (наприклад, між фірмами-вироб-
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никами, технологами, потенційними споживачами, фінансуючими і 
регулюючими організаціями) навколо концепцій і уявлень про ще 
не реалізовані технології при опорі на необхідні ресурси і технічну 
експертизу. 

Нарешті, істотним внеском в подальший розвиток екстерна-
лістського напряму з’явилася теорія мережі акторів (actor network 
theory), що отримала розробку в дослідженнях М.Каллона і Б.Латура. 
Уявлення про мережу соціальних акторів дозволяє зняти проблему 
розмежування системи й системного середовища. Такий підхід до-
зволяє з більшою повнотою врахувати роль інженерів і розробників 
нової техніки, зв’язати власне технічні аспекти їхньої діяльності з 
соціально-економічними проблемами. Розробка технології при цьо-
му розглядається як переклад тих або інших інтересів мовою науки і 
техніки стосовно тих або інших локально-тимчасових умов. 

Використання техногенетичного дослідження в рамках оцінки 
техніки засноване на уявленні про те, що генезис техніки, її впровад-
ження і застосування, а також наслідки є цілісним процесом, конти-
нуумом. З цієї точки зору зіставлення генезису, розвитку й наслідків 
техніки виявляється вельми умовним, необхідним в прикладних цілях 
або на певних етапах аналізу. 

Для інтерналістських версій оцінки техніки характерним є 
виявлення спектру наслідків технічної інновації або проекту, які 
розглядаються як якась даність, у відриві від соціальних та інших чин-
ників, що зумовили її появу. Інший підхід пропонує техногенетичне 
дослідження, звернене до первинної й навіть “ембріональної” стадії 
розвитку конкретного виду техніки. Подібно до еволюції біологіч-
них організмів, на цих стадіях істотним і навіть вирішальним чином 
визначається напрям майбутнього розвитку техніки. Інакше кажучи, 
техногенетичний підхід концентрує увагу фахівців як на загальних 
концептуальних аспектах розвитку відповідного виду техніки, так і 
на соціальних чинниках, що впливають на характер технічних дослід-
жень і розробок. 

Принципово важливими для техногенетичного підходу є наступні 
положення: процес технічного розвитку проходить в різних підсис-
темах суспільства; на цей процес впливають прямо або опосередко-
вано різні соціальні актори; процес технічного розвитку охоплює 
як матеріальні й символічні артефакти, так і пов’язані з ними види 
соціальної діяльності.
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Дослідження техногенезу являють собою самостійний, хоча й 
недостатньо розроблений підхід в рамках соціології техніки, орієн-
тований на аналіз соціальних чинників і передумов технічного роз-
витку, а також їхньої взаємодії з технічними чинниками. Тим самим 
передбачається вже на ранній стадії виявляти механізми управління 
технічним розвитком з урахуванням широкого спектру соціальних 
чинників. 

Техногенетичні дослідження звернені не до аналізу соціальних 
наслідків техніки, а націлені на реконструкцію соціального процесу 
створення й розвитку конкретного виду техніки. Конкретна техніка 
при цьому розуміється, за Н.Луманом, як екстерналізована й зреду-
кована форма соціальної комунікації.

Дослідження техногенезу є, перш за все, внеском в розробку 
соціології технічного розвитку. З’являється можливість враховувати 
ширший спектр альтернативних варіантів технічного розвитку. Це 
також означає можливість своєчасної організації суспільних дискусій 
про стратегію технічного розвитку у відповідній області. Такий підхід 
не тільки дозволяє впевненіше прогнозувати наслідки, але частково 
й зумовлювати їх.

Провідна гіпотеза техногенетичного підходу полягає в тому, що 
на визначення наслідків істотний вплив мають не артефакти, але со-
ціально проектовані і потім соціально виражені способи розробки та 
застосування техніки. Зв’язки між технікою та її наслідками аналізу-
ються тут не на основі причинних закономірностей, а на основі правил 
соціальної конструкції (проектування) техніки та її наслідків. Увага 
при цьому переноситься від досягнення зовні достовірних результатів 
до аналізу внутрішньонаукових і соціальних дискусій про техніку, а 
також пошуку нових орієнтирів соціальної конструкції техніки.

Ще одна проблема оцінки техніки пов’язана з тим, що наслідки 
технічного розвитку залежать не лише від запроектованих форм екс-
плуатації техніки, але й від соціального середовища, в якому техніка 
розробляється і застосовується, від моделей її сприйняття в різних 
соціальних групах. Дослідження техногенезу корисні у даному ви-
падку в плані аналізу соціального середовища, в якому відбувається 
розвиток техніки. Вони сприяють виявленню наслідків такого розвит-
ку, а також вирішенню проблеми відповідальності за ці наслідки. Тех-
ногенетичний підхід розглядає саму оцінку техніки як певний внесок 



300

М.В.ОнопрієнкоДОРОЖНЯ КАРТА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

в дискусії про технічний розвиток, що дозволяє різним соціальним 
акторам дійти згоди щодо технічних проектів, які реалізовуються.

Конструктивна оцінка техніки є методом дослідження про-
цесів технічного розвитку, у багатьох відношеннях близьких до 
техногенетичного підходу. Метод конструктивної оцінки техніки 
найінтенсивніше розробляється й застосовується в Нідерландах, 
перш за все в Інституті Ратенау – провідній голландській організації 
з оцінки техніки, а також у багатьох університетах країни. Інтерес до 
цієї концепції росте і в інших європейських країнах. В ній ідеться про 
конструктивний супровід процесу виникнення відповідної техніки. 
Підхід конструктивної оцінки техніки орієнтований на інтеграцію 
соціальних критеріїв в процес технічного розвитку так, щоб вони 
вирішальним чином впливали на технічні зміни. 

Конструктивна оцінка техніки ґрунтується на уявленні про те, 
що технічний розвиток є “безперервною павутиною” гетерогенних 
соціальних, культурних, економічних, технічних і природничона-
укових чинників, у якій постійно мають місце зміни напрямків їхньої 
дії. Необхідно відстежувати динаміку соціальних процесів у рамках 
розвитку техніки, щоб на основі суспільних цілей мати можливість 
впливати на хід цього розвитку. 

Конструктивна оцінка техніки має багато рис схожості з дослід-
женнями техногенезу, а також з іншими екстерналістськими концеп-
ціями технічного розвитку. Конструктивну оцінку техніки можна 
навіть інтерпретувати як розповсюдження техногенетичного підходу 
на всі стадії розвитку техніки й перетворення його в повноцінний інс-
трумент політичного планування й активного менеджменту технічних 
змін з позицій “соціального сприяння”.

Концепція конструктивної оцінки техніки припускає, що на 
технічний розвиток мають вплив рішення безлічі різних соціальних 
чинників. До їх числа відносяться споживачі або користувачі техніки, 
обслуговуючий персонал, профспілки або інші суспільні об’єднання, 
екологічні організації, жителі міст, і так далі. Множинність центрів 
ухвалення рішень і відмінність критеріїв таких рішень припускає іс-
тотний ступінь пластичності техніки. Технічні можливості ніколи не 
зводяться до їх вузьких технічних визначень. Кожен новий технічний 
проект або інновація спричиняють собою деяку нову структуризацію 
й розділення соціальних ролей. Тому оцінка варіантів технічного роз-
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витку має бути предметом соціально-політичних дискусій. Вибір того 
або іншого варіанту технічного розвитку призводить до необоротної 
ситуації, коли можливості для подальшого вибору різко звужуються 
або зовсім зникають. Можлива технічна інновація є не результатом 
процесу, який найбільш раціональним способом спрямовує до мети 
інновації, а результатом дії різних груп та індивідів, що переслідують 
власні інтереси, та які тісно взаємозв’язані між собою. Техніка при 
такому підході розглядається не як автономна суть, але, навпаки, як 
продукт “соціальної дії та взаємодії”. 

Таким чином, конструктивна оцінка техніки разом з іншими 
екстерналістськими концепціями проголошує перегляд традицій-
ного підходу, коли технічний розвиток і його ефекти розглядаються 
роздільно один від одного й відповідно проводяться дві різних полі-
тики – стимулювання науково-технічного прогресу й регулювання 
його наслідків. Конструктивна оцінка техніки, на відміну від інших 
методів оцінки техніки, пропонує переорієнтацію від раннього 
попередження й аналізу дії техніки як зовнішнього чинника до без-
посереднього управління технічними змінами. Управління повинне 
охоплювати всі фази розвитку техніки: від проектування й соціаль-
ної концептуалізації до широкого впровадження і просування на 
ринку. Повномасштабна реалізація пропонованого конструктивною 
оцінкою техніки підходу вимагає принципової зміни технологічної 
стратегії великих корпорацій і держави. При цьому мова повинна 
йти про те, щоб охопити весь комплекс природничо-наукових, тех-
нічних, економічних, соціокультурних та інших чинників. Передба-
чається використання спеціальних методик (наприклад, концепції 
стратегічних ігор або методу сценаріїв), що враховують нелінійний 
характер технічного розвитку. Ще більше значення має регулярність 
процедури конструктивної оцінки техніки, яка супроводжує процес 
розвитку техніки аж до стадії впровадження. Тим самим передба-
чається оперативно й гнучко реагувати вже на перші ознаки можливих 
непередбачених ефектів.

До очевидних переваг екстерналістських версій оцінки техніки 
належить прагнення аналізувати розвиток техніки і пов’язану з ним 
соціальну динаміку як єдиний, цілісний процес. Це дозволяє, принай-
мні в ідеалі, перейти від оцінки наслідків до конструктивного супро-
воду основних стадій технічного розвитку. Відповідно і на рівні до-
слідження, і на рівні практичного управління з’являється можливість 
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покінчити з невиправданою сепарацією процесу технічного розвитку 
від його прямих і непрямих наслідків. 

Початковим пунктом техногенетических досліджень і конс-
труктивної оцінки техніки є розуміння того, що технічні засоби 
можуть викликати позитивні або негативні наслідки залежно від 
наміру осіб, що їх використовують, від соціального контексту, в 
якому вони використовуються, від завдань, що вирішуються з їх 
допомогою, а також від цінностей, домінуючих у суспільстві [30, 
c. 30]. Цим багато в чому обумовлений критицизм екстерналіст-
ських версій оцінки техніки по відношенню до детерміністського, 
лінійного трактування технічного розвитку. Множинність різно-
рідних чинників, що впливають на його хід, не може бути аде-
кватно відтворена за стандартною схемою “причина-наслідок”; 
невиправданим з екстерналістських позицій уявляється і жорстке 
зіставлення дескриптивності й нормативності в аналізі технічного 
розвитку.

Екстерналістський підхід в оцінці техніки сприяє подоланню 
традиційних уявлень про існування “природних” меж між технікою та 
суспільством. Екстерналістському підходу більшою мірою відповідає 
розуміння техніки як комунікативної з’єднувальної тканини, або як 
активного медіуму, що здатен сприймати імпульси, які витікають від 
підсистем суспільства або від окремих соціальних акторів, перетво-
рювати їх і ретранслювати, змінюючи тим самим характер соціальної 
комунікації.

Екстерналістський підхід дозволяє забезпечити адекватніше уяв-
лення про науково-технічний розвиток. Те, що в рамках традиційної 
оцінки техніки описується як “наслідок”, техногенетичне дослідження 
або конструктивна оцінка техніки розглядають в контексті єдиного 
процесу соціального формування техніки. Щоправда, при цьому 
з точки зору дослідника зникає завдання раннього попередження 
негативних наслідків техніки – наріжний камінь традиційної оцінки 
техніки. Виникає небезпека підміни оцінки наслідків узгодженням 
позицій суспільних кіл, різних груп або приватних осіб. Радикальна 
екстерналістська позиція може призвести до заміщення “технічного 
детермінізму” “соціальним детермінізмом”, який означає редукцію 
технічного розвитку до діяльності соціальних акторів, а дослідження 
процесів техногенезу – до розшифровки й інтерпретації соціальної 
семантики технічного проекту. Останнє, проте, не може служити 
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повноцінною заміною комплексного дослідження всього спектру 
когнітивних чинників технічного розвитку. 

Екстерналістський підхід заснований на впевненості, що соціаль-
ні перетворення, спрямовані на подальшу гуманізацію суспільства і 
гармонізацію його стосунків з природою, повинні сприяти досягнен-
ню значно кращих результатів в “соціальному формуванні техніки”. 
Іншими словами, люди мають і можуть мати таку техніку, якою є їх 
соціальна організація. Оптимальною є відмова від надрадикальних 
інтерпретацій соціального конструктивізму і зосередження на акту-
альній проблематиці соціальних наслідків науково-технічного розвит-
ку – на тій сфері, де екстерналістський підхід насправді демонструє 
істотні результати. 

Обґрунтування концепції оцінки техніки істотним чином зале-
жить від того, чи розглядається оцінка техніки як наукова експертиза 
і прогноз, як ціннісна нормативна думка, або ж як синтез першого і 
другого. За цією постановкою питання стоїть зіставлення двох пози-
цій: оцінка техніки є науковим дослідженням, що має свою специфіку 
(міждисциплінарність, орієнтація на підтримку ухвалення політичних 
рішень, необхідність обговорення результатів дослідження із залу-
ченням представників громадськості і т. д.); оцінка техніки є науково 
обґрунтованим заходом, що має суспільну значущість.

Кінець кінцем таке зіставлення сягає своїм корінням до кантівсь-
кого розрізнення теоретичного й практичного розуму. Чи повинна 
оцінка техніки декларувати “свободу від цінностей” або ж її необ-
хідним елементом є нормативна ціннісна думка? Суперечки про це 
не вщухають до цих пір, але особливо активними вони були в кінці 
1970-х – початку 90-х років.

Відома думка А.Тоффлера, який дійшов висновку про те, що 
при введенні нових технологій необхідно обов’язково брати до уваги 
вторинні соціальні й культурні ефекти [488]. Разом з тим, принци-
пове значення має вплив нових технологій на систему цінностей 
суспільства. Тоффлер вважає, що повинна з’явитися нова професія 
“прогнозиста дії на цінності”. На його думку, такі фахівці, що ви-
користовують у своїй роботі наукові методи, повинні працювати в 
кожній корпорації, дослідницькій лабораторії, урядовому агентстві 
або фонді, де займаються технологічними інноваціями. Тільки за 
умови, що потенціал дії на цінності виявлений повністю і відкритий 
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для громадського обговорення завчасно, ми можемо добитися чого-
небудь в досягненні контролю над технічним майбутнім.

Цінність є щось значуще для суб’єкта дії (а також інтер-
суб’єктивно), що виражає визнання, затребуваність, повагу, необ-
хідність чого-небудь, і що служить для орієнтації або обґрунтування 
типу діяльності чи стану речей, бажаного або існуючого. Цінність 
потрібно розглядати, як результат індивідуального та соціального 
розвитку, обумовленого культурним, соціальним і природним сере-
довищем. Спочатку суб’єктивна цінність отримує інтерсуб’єктивне 
визнання в культурі, вплітаючись у тканину інших цінностей (системи 
цінностей), які знаходяться в постійній зміні, можуть як взаємодопов-
нювати, так і взаємозаперечувати одна одну (ціннісний плюралізм). 
Діяльність при цьому виступає як опосередкована цілеполаганням 
об’єктивування цінностей. 

Виникає питання про співвідношення техніки й цінностей. Ми 
виходимо з трактування цього співвідношення як динамічного та 
взаємообумовлюючого. Акт створення техніки й технічна дія є цінніс-
но-мотивованими незалежно від того, наскільки інженер, винахідник 
або інший соціальний актор усвідомлює це. Цінності об’єктивувалися 
технічною діяльністю. 

Норми – це регулятиви поведінки (діяльності) в стосунках між 
людиною та іншою людиною, суспільством і природою. Причому 
це соціально визнані, надіндивідуальні регулятиви, відмова від до-
тримання яких спричиняє собою певні санкції. Можна сказати, що 
норма виступає як вищий ступінь конкретизації та інтерсуб’єктивного 
визнання цінності.

“Ціннісно-нейтральний” підхід, що запанував з початку 1970-х 
років в оцінці техніки, викликав немало суперечок та критичних оці-
нок. Так, американський філософ С.Карпентер критикував не стільки 
відмову від нормативних думок в оцінці техніки через вимоги науко-
вої об’єктивності, скільки обґрунтування цієї відмови уявленнями 
про ціннісну нейтральність самої техніки. Такі уявлення засновані на 
технічному детермінізмі, що трактує техніку як автономну сферу, яка 
має свою власну внутрішню логіку розвитку й характеризується лише 
в плані функціональності. Привнесення ціннісних моментів могло б з 
цієї точки зору лише погіршити якість технічних рішень. Тим часом 
цінності імпліцитно присутні в кожному технічному рішенні, і, отже, 
“свобода від цінностей” самої техніки є вкрай відносною.
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Фундаментальне значення мала директива впливового Союзу ні-
мецьких інженерів (Г.Рополь, Ф.Рапп, А.Хунінг, Х.Заксе, В.Циммерлі, 
Х.Ленк) “Оцінка техніки: поняття і підстави”, затверджена в березні 
1991 р. Принциповою основою для розробки каталогу цінностей, 
релевантних технічній діяльності, була декларована СНІ орієнтація 
на забезпечення і поліпшення життєвих можливостей людини через 
розвиток та осмислене застосування технічних засобів. У директиві 
СНІ перераховуються і коментуються 8 основних цінностей (“окта-
гон”): функціональність, економічність, добробут, безпека, здоров’я, 
якість навколишнього середовища, розвиток особи, якість суспіль-
ства. Автори директиви вказують, що дані цінності не рівнозначні. 
Для визначення напряму і обґрунтування технічного розвитку ви-
рішальну роль грають цінності якості суспільства й розвитку особи. 
По відношенню до них цінності якості навколишнього середовища й 
добробуту відіграють підлеглу або інструментальну роль. До власне 
“технічних” цінностей тут відноситься лише функціональність, ос-
кільки лише вона безпосередньо пов’язана з технічними артефактами 
або процесами, і найчастіше саме вона робить основний вплив на 
вироблення конкретних цілей інженерно-технічної діяльності. Всі 
інші цінності в змістовному відношенні є позатехнічними. Проте 
вони обов’язково повинні братися до уваги при підготовці технічних 
рішень, і, зокрема, при оцінці техніки. Кожній цінності в директиві 
СНІ дається відповідне пояснення, включаючи тлумачення інших, 
співпідпорядкованих цінностей.

Функціональність технічної системи полягає в тому, що за від-
повідних умов і використання необхідних засобів досягається бажана 
дія. Функціональність пов’язана зі структурною організацією систе-
ми, властивості якої відповідають тим або іншим людським потребам. 
В принципі функціональність припускає максимізацію основних 
корисних ефектів технічної системи (швидкість, ємкість, потужність 
і тому подібне). Сама технічна система при цьому повинна відрізня-
тися досконалішою структурною організацією, що характеризується 
такими якостями, як простота, точність, тривалість функціонування, 
надійність і так далі. Технічна ефективність, крім того, може бути 
виражена в ККД, рівні енерго- й матеріаломісткості, продуктивності 
та інших показниках, які тісно пов’язані з цінностями економічності, 
або рентабельності.
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Економічність (рентабельність) розуміється, перш за все, як 
отримання максимального прибутку при найменших виробничих вит-
ратах. Економічність обумовлена раціональним використанням ре-
сурсів (матеріали, енергія, робоча сила, засоби виробництва і так далі), 
необхідних для створення або функціонування технічної системи. 
Кінець кінцем тут переслідується мета самозбереження господарської 
одиниці в ринковому середовищі та її економічного зростання, яке 
дозволяє також досягати багатьох інших цілей, – збереження робочих 
місць, підтримка соціального престижу підприємця і так далі. Варто 
відзначити, проте, що в директиві СНІ економічність трактується в 
мікроекономічному контексті, тоді як в макроекономічному й соціаль-
ному контексті на перший план виходить цінність добробуту. 

Рівень добробуту характеризує економічну систему; економіч-
ність (рентабельність) окремих господарських одиниць в принципі 
повинна сприяти процвітанню економічної системи в цілому. Під 
добробутом розуміється матеріальне благополуччя населення й 
максимально широке задоволення різноманітних потреб людей за 
допомогою різних товарів і послуг. Важливим показником добробуту 
є кількісне зростання сукупного суспільного продукту (обчислена в 
ціновому виразі сума проведених суспільством товарів та послуг). З 
цінністю добробуту пов’язані також макроекономічні цілі підвищення 
конкурентоспроможності на світовому ринку, забезпечення повної 
зайнятості, справедливого розподілу і так далі. Проте у багатьох ви-
падках дані цілі можуть суперечити одна одній.

До нетехнічних цінностей відноситься й безпека, яка означає 
відсутність загрози життю й фізичному здоров’ю, перш за все, тих 
людей, які мають справу безпосередньо з конкретною технікою, 
але також і інших людей або людства в цілому. Крім того, безпе-
ка припускає не нанесення або мінімізацію матеріального збитку 
в результаті функціонування технічної системи. У зв’язку з цим 
при технічному проектуванні або впровадженні нових технологій 
необхідний розрахунок вірогідності порушення безпеки, тобто 
кількісна оцінка ризику. Безпека означає зменшення або хоча б 
незбільшення сукупного ризику від технічних інновацій для сус-
пільства (і для майбутніх поколінь) та навколишнього середови-
ща. Безпека отримує нормативне регулювання в законодавстві, 
професійних кодексах, технічних правилах, інструкціях, розпо-
рядженнях і тому подібне. Таке нормативне регулювання міцно 
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увійшло до технічної діяльності (особливо стосовно особистої без-
пеки обслуговуючого персоналу). 

Техніка сприяє охороні здоров’я, лікуванню хвороб, скороченню 
дитячої смертності й збільшенню тривалості життя, але ці ефекти 
допомагають експоненціальному зростанню населення і загострен-
ню пов’язаних з ним глобальних проблем. Разом з тим, техніка може 
створювати загрози для здоров’я, пов’язані як з порушенням безпеки 
технічних систем, так і з їх нормальним функціонуванням (професій-
ні захворювання). Отже, цінність здоров’я в технічній діяльності 
означає мінімізацію цих загроз. Технізація веде також до негативної 
зміни способу життя, ставлячи його у все більшу залежність від 
штучного середовища й продуктів, пристосованих до технічних рит-
мів. Небезпеки для здоров’я пов’язані також із погіршенням стану 
навколишнього середовища в результаті техногенної дії. У зв’язку 
з цим особливого значення набувають цінності якості соціального й 
природного середовища. 

Якість навколишнього середовища є важливою цінністю, що 
характеризує природні умови життя людини, але також і культурні 
компоненти, до яких відноситься техніка. Велика частина поверхні 
планети може розглядатися як ландшафт, що піддався техногенній 
зміні (культурний ландшафт). Наслідки техногенної дії на навко-
лишнє середовище й особлива значущість стосунків між людиною й 
природою сприяли затвердженню двох основних ціннісних підходів: 
антропоцентристського підходу, що розглядає природу як засіб до-
сягнення людських цілей, якими повинна визначатися міра дії та зміни 
навколишнього середовища; біоцентристського підходу, що розгля-
дає природу як самоціль і особливу цінність, включаючи визнання її 
власних прав, як мінімум рівноцінних правам самої людини. Обидва 
підходи мають безліч різних інтерпретацій, але обидва по відношенню 
до техніки орієнтуються на зменшення негативної дії на навколишнє 
середовище (руйнування природних ландшафтів, зникнення видів 
флори і фауни, витрачання природних ресурсів, забруднення повітря 
й води, і так далі). У зв’язку з цим зростає значення такої характерис-
тики техніки, як сумісність з навколишнім середовищем. 

У директиві СНІ як цінності вищого порядку, яким співпідпо-
рядковані всі інші цінності, розглядаються розвиток особи та якість 
суспільства. Розвиток особи означає якомога повніше розкриття 
здібностей та можливостей людини; як соціальна істота людина може 
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розвиватися лише у взаємодії й взаємовпливі з іншими людьми. У 
цьому плані розвиток особи конкретної людини знаходить свої межі 
там, де воно перешкоджає розкриттю особи іншої людини. Особли-
вості міжлюдських стосунків і надособових зв’язків, що характери-
зують взаємні впливи осіб і груп, визначаються як якість суспільства. 
Техніка здатна мати на якість суспільства і на розвиток особи дуже 
сильний вплив. Кінець кінцем технічний розвиток обов’язково має 
бути співвіднесений із цими двома цінностями, з якими в ієрархічному 
співвідношенні знаходиться ряд інших цінностей: свобода діяльності, 
інформації і думок, креативність, можливості участі, право на при-
ватне життя, соціальні контакти і визнання, солідарність і співпраця, 
культурна ідентичність, порядок і стабільність, відвертість, справед-
ливість. Ця ієрархія цінностей, зокрема, припускає, що рішення від-
носно технічної політики повинні ухвалюватися за широкої суспільної 
участі і контролем. 

В принципі директива СНІ “Оцінка техніки: поняття і підстави” 
є істотною конкретизацією й деталізацією нормативного підходу до 
техніки. 

Нормативна оцінка наслідків технічного розвитку є вибором 
соціальним, який не може бути завданням тільки для вузької групи 
експертів. Нормативна оцінка має бути справою ширшого кола со-
ціальних акторів, вона є проблемою суспільної участі. Нормативна 
оцінка є перспективою для оцінки техніки як практичного заходу, 
орієнтованого на велику керованість технічним розвитком. Проте, 
прив’язка оцінки техніки до яких-небудь наперед заданих норм, до 
статичної ієрархії або каталогу цінностей виглядає помилковою. 
Оптимальною є орієнтація на мінливість технічного розвитку як со-
ціального процесу. 

В.С. Стьопін так уявляє собі цей новий підхід: “У стратегіях 
діяльності зі складними людино-розмірними системами виникає но-
вий тип інтеграції істини і моральності, цілераціональної та ціннісно-
раціональної дії. Наукове пізнання й технологічна діяльність із такими 
системами припускає облік цілого спектру можливих траєкторій роз-
витку системи в точках біфуркації. Реальна дія на неї з метою пізнання 
або технологічної зміни завжди стикається з проблемою вибору пев-
ного сценарію розвитку з множини можливих сценаріїв. І орієнтирами 
в цьому виборі служать не тільки знання, але й етичні принципи, що 
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накладають заборони на небезпечні для людини способи експеримен-
тування з системою та її перетворення” [464]. Головним критерієм 
нормативної оцінки техніки мають бути не які-небудь ієрархічно збу-
довані системи цінностей, а фундаментальний принцип – імператив 
– діяльності, в основу якого покладено “родову” цінність людського 
життя, існування нинішнього і майбутніх поколінь людей. 

5.4. Форсайт: діалог у суспільстві як форма виявлення
 науково-технологічних пріоритетів

Серед завдань, які стоять нині перед науковими системами пост-
радянських держав, актуальні такі: подолати внутрішню само-

ізоляцію, увійти до світового наукового простору, активно працювати 
із зарубіжними науково-дослідними організаціями, брати участь в 
міжнародних наукових програмах. 

Дослідження професійних характеристик наукової діяльності 
– норм, функцій, конкуренції, соціального контролю, стратифікації, 
кар’єри – важливий аспект соціології науки, закріплений методичним 
апаратом і інструментарієм, такими базисними поняттями, які істотно 
диференціюють, різноманітять уявлення про наукову працю, як пере-
мовини задля підтвердження нового знання, консенсус між різними 
професійними угрупуваннями з приводу нового знання, стратифікація 
професійних груп в науці, суперництво між ученими й угрупуваннями 
в науці і так далі.

Управління наукою все більше стикається з новою ситуацією, 
основними рисами якої виступає різноманіття суб’єктів влади; повіль-
не, але неухильне посилення значення регіональних органів влади й 
самоврядування, так або інакше зацікавлених у взаємодії з наукою; 
виникнення структур підтримки науки на зразок різних рад від верхніх 
до регіональних поверхів влади; вітчизняних і зарубіжних, державних 
та приватних фондів підтримки науки і так далі. Така ситуація вима-
гає також активності наукового співтовариства у відстоюванні своїх 
інтересів у збалансованому й обґрунтованому розвитку наукових 
дисциплін. Процедури, що склалися, і форми взаємодії, що виправ-
дали себе, усередині співтовариства можуть і мають бути перенесені 
на діалог з державою та суспільством. Такий діалог – характерна риса 
розвитку науки в розвинених країнах.
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Продуктивність такого діалогу залежить від базисної аргумента-
ції у вигляді обґрунтованих уявлень про стан і перспективи розвитку 
науки, конкретних її галузей і проблем у світі, в країні, в регіоні. Ці 
уявлення акумулюються в індикаторах стану і прогнозу розвитку 
науки. Формування системи таких індикаторів, яке проходить в пос-
тійному діалозі й корегуванні всередині співтовариства, – актуальне 
завдання як для наукового співтовариства, так і органів управління 
наукою, підприємницьких кіл і громадськості. Мова йде про створен-
ня саме єдиної системи індикаторів, що відображають стан і динаміку 
науки, а також реальні або очікувані наслідки дій на неї з боку кожного 
суб’єкта або їх групи. Така система індикаторів має бути наочною та 
інформативною, а також доступною для всіх суб’єктів управління в 
одній і тій же формі. Система індикаторів – це реальне втілення моделі 
єдиного інформаційного поля, в межах якого всі взаємодії суб’єктів 
набувають осмисленого й очевидного для кожного з них характеру. 
Всі концепції розвитку науки й наукової політики, прогнози, очіку-
вані наслідки тих або інших дій на науку повинні спиратися на єдину 
систему індикаторів. На матеріалах і даних цієї системи іде пошук 
аргументів, демонструється реальність пропозицій, життєвість кон-
цепцій та величина ефекту. До неї апелюють експерти й консультанти 
наукових рад.

На жаль, за останні два десятиліття втрачений навіть досвід і 
традиція формування показників розвитку науки, які існували у ра-
дянський період. Цей досвід також був достатньо суперечливим – в 
показниках переважало бажане над дійсним, він носив директивний 
характер і мало був пов’язаний з думкою професійних співтовариств 
учених. Але за останні роки втрачено прагнення до створення саме 
системи показників розвитку науки. Система замінюється окреми-
ми, як правило, не дуже достовірними, суб’єктивно підібраними 
даними, що використовуються як аргументація при обґрунтуванні 
науково-технічної політики. Також суб’єктивно й спекулятивно 
використовується як аргумент інформація про розвиток науки й тех-
нологій за кордоном. Раптом, ні з того, ні з цього використовується 
як аргументація, наприклад, інформація про “азіатських тигрів”, яку 
взагалі ніяк не можна адаптувати до наших умов. По суті й система 
індикаторів науково-технологічного розвитку Європейського Союзу 
також нескінченно далека від наших реалій, хоча й повинна врахову-
ватися як дальні орієнтири. Тому такою необхідною є об’єктивована 
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й прийнята науковим співтовариством система індикаторів наукової 
та інноваційної системи власної країни.

Перш за все, така система індикаторів має бути прийнята й зро-
зуміла як якийсь базис уявлень про вітчизняну науку та інноваційну 
систему, з якої слід виходити і з якою слід звіряти сценарії їхнього 
подальшого розвитку та реформації. Тільки в цьому випадку ми 
зможемо вірно визначити вектор цих змін. Ця система не може бути 
системою статистичних даних про науку (хоча навіть такі показники 
теж зібрати нелегко). Статистичні показники мають бути відповідним 
чином препаровані та проінтерпретовані з урахуванням їхньої динамі-
ки і відстані від переднього краю досліджень у світі, тобто вони мають 
бути пропущені через критичну експертизу наукового співтовариства, 
узгоджені й урівноважені з урахуванням претензій різних галузей і 
професійних груп учених в науковій системі [358].

Наступним етапом інституціализації системи індикаторів має 
бути активний діалог наукового співтовариства з усіма зацікавленими 
в науці суб’єктами – підприємницькими колами, суспільними й полі-
тичними течіями, але перш, за все з органами управління наукою. В 
результаті система індикаторів розвитку науки та інноваційної систе-
ми повинна перетворитися на інформаційну систему, що має певний 
політичний та управлінський статус для всіх учасників підготовки й 
ухвалення рішень у сфері науково-технологічної політики. Без такої 
інформаційної індикативної системи наукове співтовариство позбав-
ляється базисної аргументації при обґрунтуванні політичних рішень, 
і діалог з владою та громадськістю перетворюється на політичну 
риторику, безплідну політичну демагогію. Це ми добре бачимо на 
прикладі численних доктрин розвитку науково-технологічної сфери, 
жодна з яких не має реальної сили. 

Починаючи з 70-х років минулого століття, підсилює свої позиції 
концепція “фіналізації” науки, висунута так званою штарнберзькою 
групою соціологів науки. Суть концепції полягає у тому, що цілі 
наукового дослідження у все зростаючій мірі визначаються не внут-
рішньонауковими, а заданими ззовні соціальними й політичними 
цілеспрямуваннями, йде процес дифузії дискурсів науки, політики і 
суспільства – своєрідна “сцієнтифікація суспільства” й “політизуван-
ня науки”. Ця концепція, не дивлячись на запеклу критику, поступово 
освоювалася в науковому та інженерному співтоваристві, а також 
представниками політики. Глобальні техногенні катастрофи відро-
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дили сумніви в ефективності й об’єктивності наукової експертизи 
великих індустріальних та інноваційних проектів. У зв’язку з цим 
актуальною стала проблематика соціальної акцептації (готовності 
суспільства прийняти результати науково-технічної діяльності або 
пов’язаних з нею політичних рішень), суть якої полягає в зусиллях, 
спрямованих на залучення людей і соціальних груп, чиї інтереси 
виявляються зачеплені в результаті науково-технічної діяльності, до 
процесу ухвалення рішень. Ступінь залучення тягнеться від реальної 
участі в процесах ухвалення рішень до простого обліку громадської 
думки на основі соціологічних опитувань.

У контексті цієї книги особливий інтерес набуває концепція 
“постнормальної науки”, що виникла у зв’язку з ідеями акцептації 
і яка відрізняється від “нормальної” науки Т. Куна та від описаних 
ним періодів наукових революцій. З неї витікають вельми радикальні 
соціологічні й організаційні наслідки, які узагальнені Д.В. Єфременко 
у наступних положеннях.

Університети втрачають монополію на виробництво наукового 
знання. Дослідницькі центри, урядові установи, промислові лабора-
торії, “мозкові трести”, консультаційні бюро і тому подібне також 
стають місцем виробництва наукового знання. Шляхом встановлення 
між ними комплексних взаємозв’язків за мережевим принципом фор-
мується контекст, який приходить на зміну традиційним дисциплінам. 
Форми організації дослідницьких команд і мереж є гнучкими.

Виробництво наукового знання відбувається не стільки як пошук 
основоположних законів природи, скільки як процес, пов’язаний із 
контекстом застосування цього знання, з уявленнями про соціальні 
потреби й потенційних споживачів.

Дисциплінарні межі більше не мають вирішального значення для 
визначення предметної області наукового дослідження. Замість цього 
дослідження все частіше характеризується як міждисциплінарне й 
трансдисциплінарне: вирішення проблем знаходиться в контексті 
застосування трансдисциплінарного знання, яке має свою власну 
структуру і метод дослідження, а його результати оприлюднюються 
не тільки традиційними інституційними каналами, але й через всіх 
учасників дослідницького процесу.

Контроль і критерії якості наукового дослідження не обмежу-
ються рамками однієї з наукових дисциплін і властивих їй форм 
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експертної оцінки, але соціальними, політичними та економічними 
критеріями, що витікають з контексту застосування. Тим самим 
завдання апріорного визначення того, що є “гарним” дослідженням, 
виявляється украй складним.

Виробництво наукового знання стає процесом рефлексії, необ-
хідним елементом якого є облік його соціальних імплікацій. По суті 
справи, наукове дослідження стикається із завданням соціальної 
легітимації його результатів. Воно все сильніше прагне врахувати со-
ціальні цінності, політичні цілі, а також все зростаючий вплив засобів 
масової інформації [180].

Значення діалогу між науковим співтовариством, державою та 
громадськістю можна переконливо продемонструвати на прикладі 
нової практики визначення пріоритетів науково-технічного розвитку 
за допомогою методу Форсайт, яка зайняла особливе місце в розробці 
науково-технічної та інноваційної стратегії розвинених держав. 

У 2003 р. Європейська Комісія розробила план конкретних дій 
зі стимулювання інвестицій в науково-дослідну сферу з коригу-
ванням пріоритетів в інноваційній політиці країн Європейського 
Союзу. Головна ідея плану – переорієнтація державних ресурсів на 
дослідження й інновації шляхом збільшення ефективності державних 
витрат, поліпшення правил державної допомоги бізнесу і державних 
контрактів; поліпшення інноваційного середовища. 

Можна говорити про такі варіанти стратегії, націленої на роз-
виток інноваційної діяльності: інтеграція в глобальні інноваційні 
ланцюжки шляхом формування транснаціонального інноваційного 
модуля; формування проривного інноваційного циклу в країні зі 
ставкою на інноваційний суперпроект загальнонаціонального рівня, 
конкурентоздатний на світових ринках; створення кластера іннова-
ційних технологій, що забезпечують поступове формування конку-
рентоздатного інноваційного сектора в національній економіці.

Яку б стратегію не обирати, центральною проблемою буде вибір 
інноваційних пріоритетів. Проблема вибору інноваційних пріоритетів 
– одна з найбільш актуальних проблем сучасності в розвинених краї-
нах та країнах, що розвиваються. Тим паче, що інноваційні пріоритети 
– це не просто науково-технічні пріоритети, а пріоритети реального 
прогресу економіки. Тому при їх виборі завжди перетинаються інтере-
си вчених, інженерів, держави, ділових кіл, що ще більше ускладнює 
їх вибір.
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Причини розповсюдження методу Форсайт: нові умови економіч-
ного розвитку (глобалізація економіки й сфери науки, зростаюча кон-
куренція на ринках нових високих технологій, обмеженість держав-
них бюджетів, перехід до моделі стійкого розвитку і т.д.); специфічні 
чинники (розчарування суспільства й політиків у футурологічній 
діяльності, особливо після непередбаченого нафтового “шоку” 1973 
р., зростаюча невідповідність між швидкістю науково-технічних змін 
і здатністю використовувати релевантні політичні і управлінські за-
ходи і т. д.). На переламному етапі економічного розвитку в останній 
третині минулого століття були потрібні нові підходи, що передбача-
ють розгляд не лише науково-технічних, але й соціально-економічних 
чинників [550].

Інструментарій Форсайта був розроблений корпоративним, вій-
ськовим та аерокосмічним секторами 40-50 років назад. Достатньо 
довго він служив надійно і вказаним вище секторам, і пізніше цивіль-
ним секторам економіки. Проте за останніх 10 років самі методи 
Форсайта увійшли до етапу трансформації, щоб бути адекватними 
новим умовам еволюції та новій місії Форсайта. У моделі політики 
і моделі Форсайта першого, другого і третього поколінь відбулися 
істотні зміни. 

Ініціатива застосування Форсайта може належати державі, діло-
вим колам або науковому співтовариству.

Форсайт – це процес загальнонаціонального відбору нових на-
прямів, в ході якого досягається консенсус думок різних суб’єктів 
національної інноваційної системи, і встановлюються зв’язки між її 
елементами. Тому найбільшого поширення цей метод набув у країнах 
з розвиненою культурою кооперації, співпраці всередині національної 
інноваційної системи, розвиток якої підтримує уряд.

Під Форсайтом розуміється процес систематичного визначення 
нових стратегічних наукових напрямів і технологічних досягнень, які 
в довгостроковій перспективі зможуть ефективно сприяти економіч-
ному й соціальному розвитку країни. 

Механізм Форсайта містить чотири ключові елементи: Форсайт є 
процесом і процесом систематичним; центральне місце в цьому про-
цесі займають науково-технічні напрями (а не конкретні технології); 
часовий горизонт прогнозування повинен перевищувати горизонт 
ділового планування; пріоритети розглядаються з точки зору їхнього 
впливу на соціально-економічний розвиток країни.
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Розділ 5.  ЦІННІСНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Суть нового підходу в тому, що держава за допомогою компаній 
визначає: перспективні технології та ринки на найближчих 10–20 
років; напрями співпраці бізнес-держава у справі створення конку-
рентоздатних інновацій; заходи, які дозволять використовувати нові 
можливості в цілях підвищення якості життя, прискорення економіч-
ного зростання та збереження міжнародної конкурентоспроможності 
країни.

Форсайт дає можливість зібрати необхідну для ухвалення рішень 
інформацію про стан і напрями, що фінансуються державою НДДКР; 
створити нову культуру взаємодії між науковцями і бізнесом; визна-
чити ресурси, необхідні для досягнення поставлених завдань. Форсайт 
припускає багатоваріантність сценаріїв. 

Однією з головних умов успішного використання цього методу 
є готовність суспільства (наукового співтовариства, адміністратив-
ного апарату, керівників компаній, окремих фахівців, громадськості) 
спільно оцінити довгострокові перспективи розвитку країни, відволі-
каючись від короткострокових кон’юнктурних моментів.

Застосування цього методу вимагає значних ресурсів, оскільки 
до процесу відкритого обговорення і консультацій залучаються ши-
рокі шари наукової, ділової громадськості, центральна і регіональна 
адміністрації. Відсутня єдина модель Форсайта, кожна країна “при-
стосовує” цей метод до своїх власних умов і цілей: “Форсайт еконо-
міки знань повинен служити майданчиком для діалогу між різними 
суб’єктами політики, інструментарієм для формування мереж і, від-
повідно, динамічної та адаптивної економіки, а також інформаційною 
основою для адаптивної політики й стратегії, він перетворюється на 
важливий інструмент формування нового суспільства, в двигун транс-
формаційних змін в суспільстві. В умовах зростання невизначеностей 
Форсайт в деякому розумінні надає можливість для “стабільної гри” 
у нестабільному світі. Він дозволяє мінімізувати витрати, забезпечує 
стратегічну мобілізацію інтелектуального потенціалу на розробку 
стратегії та стратегічну мобілізацію ресурсів на її реалізацію” [110, 
c. 9]. 

Для управління й реалізації програми створюються керівний 
комітет, експертний комітет, робочі підгрупи, а також структури, 
які займаються розповсюдженням результатів. Секції експертного 
комітету можуть формуватися як за міжгалузевом, так і міждисциплі-
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нарним принципом, в його склад входять представники наукового 
співтовариства, ділових кіл, урядової адміністрації. 

Форсайт зазвичай супроводжується масовою інформаційною 
програмою, великою кількістю конференцій, семінарів, презентацій, 
інтернет-форумом, в ході яких вирішуються три завдання – створен-
ня мережі з обміну інформацією, широке обговорення інноваційної 
політики та зміна ставлення суспільства до інновацій.

Форсайт – це перманентний діалог між науковим співтовари-
ством, державою, діловими колами і громадськістю, в ході якого на 
умовах консенсусу визначаються довгострокові інноваційні пріорите-
ти, які мають реальне соціально-економічне значення. Форсайт необ-
хідний для встановлення постійного діалогу між державним сектором 
науки і технологій, приватним бізнесом і широкою громадськістю. 
Він сприяє підвищенню культури співпраці та консенсусу в розробці 
принципових рішень щодо інноваційного розвитку країни.

Приклад з Форсайтом переконливо показує, що основні процеду-
ри – діалог, переговори, консенсус, які забезпечують функціонування 
наукового співтовариства на принципах самоорганізації, можуть 
бути успішно і ефективно перенесені і на взаємодію співтовариства з 
державою, бізнесом, громадськістю.
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Мегатехнології знаннєвого суспільства – це сучасні інтелектуальні 
технології, що використовують матеріали, енергію та інформа-

цію на базі фундаментальних наукових відкриттів, постійно оновлю-
ються і мають визначальний вплив на життя сучасного суспільства. 
Стрімкий розвиток високих технологій веде до істотних змін не лише 
в економіці, але й у соціокультурній сфері, ставши початковою точкою 
для двох взаємопов’язаних процесів – становлення інформаційного 
суспільства і глобалізації.

Під впливом високих технологій спостерігається зміна ролі ін-
формації та знання в житті суспільства, безпрецедентне зростання 
інформаційної насиченості господарською, управлінською та іншими 
сферами діяльності, перетворення інформації і знання на найважливі-
ший ресурс соціально-економічного розвитку. 

Високі технології кардинальним чином змінюють тип соціальних 
організацій, ведуть до заміни централізованих ієрархічних струк-
тур гнучкими мережевими типами організації, пристосованими до 
швидких змін та інноваційного розвитку. Новітні технології якісно 
змінюють соціальну структуру суспільства і характер трудової діяль-
ності. Сприяючи формуванню глобального світового простору, високі 
технології не призвели до вирівнювання економічного потенціалу 
та рівня життя в різних регіонах земної кулі. Навпаки, вони лише 
посилили проблему бідності й нерівності, породивши таке нове яви-
ще, як інформаційна бідність – неможливість доступу до сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, що є провідними чин-
никами розвитку. В умовах інтенсивного використання глобальних 
мереж виникають нові форми не лише економічної, але й культурної 
експансії з боку найбільш розвинених країн по відношенню до менш 
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розвинених, з’являється небезпека втрати різними співтовариствами 
своєї культурної самобутності, відбувається нав’язування людству 
споживчих переваг і смаків на користь вузької групи транснаціональ-
них компаній-виробників.

Завдяки багатоманітним комунікативним каналам сучасної куль-
тури новітні технології та їхні проекти швидко стають надбанням 
суспільної свідомості. Засоби масової інформації, породжені висо-
кими технологіями, виступають тим «посередником», який формує 
світобачення сучасної людини, вони типізують і синхронізують масові 
уявлення про світовий устрій, дають визначення всьому, у тому числі й 
високим технологіям, конструюють і поширюють соціальні цінності, 
норми і зразки поведінки. 

Фундаментальна відмінність високих технологій від інших видів 
технологій, що використовуються для виробництва речей або надання 
послуг, полягає в тому, що вони є культурогенними, тобто здатними 
істотно впливати на культуру, трансформувати її, породжувати нові 
культурні артефакти. Високі технології перетворюються на один з 
найбільш могутніх чинників, що постійно змінюють, перебудовують 
наше соціальне і культурне середовище. Трансформуючи соціо-
культурне середовище, вони змінюють ціннісні орієнтири сучасної 
людини. Під впливом високих технологій змінюються такі парамет-
ри культури як уявлення про простір і час, що є фундаментальними 
вимірами людського життя. Дії людей тепер все частіше розгорта-
ються у віртуальному, кібернетичному просторі, що не існує ніде у 
фізичному світі, крім того умоглядного виміру, в якому вступають у 
зв’язок між собою всі ті, хто використовує для цього цифрові техно-
логії спілкування.

Найважливішим соціокультурним наслідком застосування висо-
ких технологій є виникнення віртуальної реальності – штучно створе-
ного комп’ютерними засобами середовища, в яке можна проникати, 
змінюючи його зсередини, спостерігаючи трансформації і пережи-
ваючи при цьому реальні відчуття. На зміну друкарському слову як 
основному носієві комунікативного процесу приходить аудіовізуальне 
середовище, що змінює практично всі основні структури взаємодії 
людини зі світом. Реаліями сучасного світу стають віртуальні органі-
зації, телепраця, коли люди, що знаходяться за тисячі кілометрів один 
від одного, об’єднані спільною діяльністю, але при цьому ніколи не 
зустрічалися в реальному житті.
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Під впливом високих технологій нормою у сучасному світі стає 
багатофакторна ідентифікація, в якій відсутнє чітко виражене розді-
лення на головні і другорядні характеристики, що впливають на іден-
тичність. Людина з усією гостротою відчуває не лише свою здатність 
впливати на світ, але й свою беззахисність перед цим світом.

Дія високих технологій на людину є амбівалентною: виникнувши 
на основі таких цінностей індустріального суспільства, як наукова 
раціональність, визнання цінності незалежної, автономної особи, 
свобода, пріоритет творчої діяльності, сучасні технології далеко не 
завжди сприяють їх подальшому зміцненню. Надлишок інформації, 
можливість вільного її використання можуть утруднювати пізнаваль-
ну діяльність і підривати принципи наукової раціональності. Високі 
технології розширюють не лише сферу свободи, але й можливості 
маніпулювання свідомістю, у зв’язку з чим свобода людини в ухва-
ленні тих або інших рішень є уявною.

Високі технології, з одного боку, покращують якість людського 
життя і подовжують його, з іншого – створюють загрозу існування 
людській тілесності і підривають уявлення про людину як унікальну і 
неповторну істоту. Розвиток високих технологій веде до формування 
уявлення про людину як про сконструйовану істоту. Саме ця сконс-
труйованість відкриває можливості для навмисного реконструюван-
ня людини, що не розглядається більше як унікальне і неповторне 
творіння природи, вона зводиться до набору елементів, деталей, які 
можна модернізувати. Наслідком же модернізації людини може стати 
зведення людської популяції до одноманітності, певної усередненості. 
Крім того, маніпуляції, що проводяться навіть із благими намірами, 
можуть призводити до непередбачуваних наслідків. 

Високі технології породжують нові сфери людської діяльності, 
створюють нові можливості для творчості, професійної самореалізації 
людини, дозволяють їй знайти сенс життя у творчості. Проте творча 
самореалізація і отримання сенсу життя в творчій праці доступно в 
даний час невеликій кількості людей і вимагає високого рівня освіти, 
постійної розумової та психологічної напруги.

Негативним аксіологічним наслідком розповсюдження високих 
технологій є втрата відчуття реальності навколишнього світу, втрата 
орієнтації у складних реаліях сучасного суспільства. Віртуалізація 
суспільства, що відбувається під впливом інформаційних технологій, 
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сприяє індивідуалізації і зростанню самотності. Місце колективістсь-
ких цінностей в свідомості людини займають цінності індивідуаліс-
тичні. Характерною особливістю світобачення сучасної людини стає 
соліпсизм, крайній егоїзм, егоцентризм. Істотним аксіологічним зру-
шенням, що відбувається в сучасному суспільстві під впливом високих 
технологій, є також більш терпиме ставлення до насильства.

Важливою особливістю людини є усвідомлення сенсу життя. 
Усвідомлюючи основний зміст власного життя, людина співвідносить 
себе зі світом, визначає своє місце в світі, виправдовує своє буття. 
Значний вплив на формування уявлень про сенс життя надає система 
цінностей, що склалися в суспільстві протягом певного історичного 
періоду. Система цінностей є світом значень, завдяки яким людина 
долучається до чогось більш важливого й нешвидкоплинного, ніж 
власне емпіричне існування. Трансформуючи систему цінностей, ви-
сокі технології справляють істотний вплив і на уявлення людини про 
сенс її існування у цьому світі.

Розповсюдження нових технологій, віртуалізація суспільства 
сприяють зростанню самотності, розповсюдженню індивідуалістич-
них цінностей, у зв’язку з чим багато хто перестає бачити сенс життя 
у створенні міцної сім’ї та народженні дітей. Сімейне життя починає 
сприйматися як перешкода для самореалізації. Це, в свою чергу, веде 
до низки негативних наслідків: порушується впорядкована послі-
довність передачі кодів від покоління до покоління, людина гостро 
відчуває свою ізольованість і непотрібність. Прагнучи до отримання 
сенсу життя в творчій, професійній самореалізації, людина часто-густо 
отримує зворотнє: відчуття повної спустошеності і безглуздя свого 
існування. 

Важливий аспект впливу високих технологій на сенс життя люди-
ни пов’язаний з їх здатністю маніпулятивно діяти на особу, формуючи 
у людей нові споживчі стандарти і нові потреби, нав’язуючи думку, 
що сенс життя людини – у споживанні.

Наслідком розповсюдження високих технологій є те, що під 
впливом ускладнення соціуму і фрагментації буття відбувається 
відмова людей від досягнення довгострокових цілей і завдань, праг-
нення жити сьогоднішнім днем і не замислюватися про майбутнє. 
Наявність могутнього конструктивного і деструктивного потенціалу 
високих технологій породжує проблему оптимізації дії технологій на 
життєдіяльність людини. 
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Проблеми, які виникають з використанням високих технологій, 
спонукають не лише перехід на нові етичні засади, але також розроб-
ку науково-технологічної політики нового ґатунку, заснованої на 
широкому комплексі усіх ресурсів громадянського суспільства, коли 
досягається консенсус думок різних суб’єктів національної інновацій-
ної системи, і встановлюються зв’язки між її елементами. При виборі 
науково-технологічних пріоритетів перетинаються інтереси вчених, 
інженерів, держави, ділових кіл, політичних сил, всіх громадян. 
Виробництво наукового знання та його технологічних додатків стає 
рефлексивним процесом, необхідним елементом якого є врахування 
його соціальних імплікацій, різної соціальної спрямованості ефектів 
науково-технологічного розвитку, активного коригування соціального 
впливу засобів масової інформації.
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Рассматриваются полифункциональность техники как деятель-
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технологий, технологических укладов, техногенной цивилизации, 
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наукам и технологиям, феномену технонауки, превращению социогу-
манитарных знаний в технологии. Проанализировано антропологичес-
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