
Філософія науки та інновацій  

 (Технологичний модуль для Ph.D.) 

Курс лекцій для аспірантів ф-ту комп’ютерних науки та кібернетики 

 

Тематичний зміст.  

Частина 2 «Аналіз та синтез, наука та інновації» 

 

 Тема 1: «Час. Відносність тривалості часових інтервалів» 
1. Масштаби часу. 

2. Етапи життєвого циклу та етапи розвитку людини. 

3. Етапи розвитку людства. 

4. Терміни існування та еволюції релігій. 

5. Терміни та етапи розвитку, соціальних, економічних, технологічних укладів.  

6. Терміни та етапи розвитку  професій. Цикли життя ремесел та професій. 

7. Терміни збереження елітарності професії. 

8. Терміни існування економічних укладів.  

9. Терміни існування соціально-політичних систем. 

10. Терміни існування наукових доктрин та наукових напрямків. 

11. Розвиток науки та технологій  протягом останніх 5000 років. 

12. Відносність тривалості часу. 

 

 Тема 2: «Категорії «Аналіз» і «Синтез». Процес мислення людини.»  

1. Категорії «Аналіз» і «Синтез». Процес мислення людини. 

2. Досвід. Освіта. Наука. Творча складова. 

3. Професійна діяльність, види та типи діяльності.  

4. Наукова  (дослідницька) діяльність. Мета. Задачі 

5. Науково-технічна діяльність. Мета. Задачі 

6. Науково-технологічна діяльність. Мета. Задачі 

7. Елітарність професій. Умови збереження елітарності професії. 

8. Підстави та умови для зміни статусу професій.  Тенденції.   

 

     Тема 3: « Еволюція та розвиток».  
1. Наука та освіта – основа технологічного розвитку людства. Проблеми та постановки 

задач 

2. Нелінійна динаміка та хаос. Синергетика. Прогнози майбутнього. 

3. Проблеми людства, як стимул до розвитку наукових галузей, технологій. 

4.  Нові проблеми, нові задачі та нові методи досліджень (Енергетика. Екологія. Клімат. 

Ресурси. Демографія. Економіка. Технології. Проблеми локальних та глобальних 

військових конфліктів.). 

5. Прискорення розвитку  науки та технологій  протягом Х- ХХ сторіччя, тенденції та 

прогнози на ХХІ. 

 

      Тема 4: «Мотивація. Стимули  до розвитку». 
1. Проблеми, як стимули розвитку. 

2. Проблеми людства. Історія та перспективи. Технологічні революції.  

3. Тенденції. Проблеми розвитку, ресурсні обмеження. 

4. Технологічні та природничі  катастрофи.  

5. Загрози (війни, епідемії) як стимул розвитку технологій та науки.  

6. Проблеми, як стимул до розвитку. Мотівація та стімули (Страх. Ресурси. Гроші.). 

7. Мета наукових досліджень - вирішення проблем людства та розвиток цивілізації.  

 

 

Тема 5: « Наука та інновації». 



1. Творча складова в діяльності людини. Категорії «Аналіз» і «Синтез» та «Наука» і 

«Інновації». (Досвід. Освіта. Наука. Інновації). 

2. Процес созидання. Процес створення «товару»/технологій з новими якостями.  

3. «Наука»  -  процес  отримання (з етапом  дослідження) нових знань.  

4. «Інновація»  - надання  нових (за рахунок нових знань) властивостей  та якостей 

новоствореному об’єкту,  для забезпечення його конкурентної переваги. 

5. Зв'язок «Наука-Інновації». 

6. «Освіта»-  процес системного отримання вже існуючих  знань. 

7. Зв'язок «Освіта – Наука». 

8. Розвиток методів та засобів досліджень.  

9. Критерії наукової (дослідницької), інноваційної та інженерно-технологічної діяльності.  

10. Інноваційні технології отримання нових знань («Наука» для «Освіти»). 

11. Наукоємність технології. Конкурентні переваги. Дослідницька, інженерно-

технологічна діяльність.  

12. «Інновація» - необхідна складова для забезпечення  розвитку. 

13. Мета наукових досліджень - вирішення проблем людства та розвиток цивілізації. 

Технології прогнозування. Комп’ютері технології прогнозування. 

14. Наука та освіта – основа для технологічного розвитку людства.  

          

Тема 6: « Перспективи  науки та інновацій». 

1. Наука, освіта, інновації - основа технологічного розвитку людства.  

2. Прогнози майбутнього. Нові проблеми, нові задачі та нові методи досліджень в 

проблемних галузях (Енергетика. Екологія. Клімат. Ресурси. Демографія. Економіка. 

Технології. Проблеми локальних та глобальних військових конфліктів.). 

3. Проблеми та постановки задач. Нелінійна динаміка та хаос. Синергетичні ефекти.   

4. Перспективні  наукові та технологічні напрямки (Глобалізація інформаційного 

простору, штучний інтелект, «розумні речі»,   облачні технології, ...) 

5. Тенденції. Нові задачі. Фізичні та математичні постановки задач. Інформатика та 

кібернетика. Технології.  

6. Комп’ютерне моделювання – найефективніший інструмент наукових досліджень в  

довготривалоїї перспективі. Технології прогнозування. Комп’ютері технології 

прогнозування.  

7. Наукова, інноваційна та інженерно-технологічна спрямованість  дисертаційних робіт. 

 
 

 

 

 

Кредит І.  Аналіз і синтез. 

Кредит  ІІ. Еволюція та розвиток. 

Кредит ІІІ. Наука та інновації. 
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Філософія науки та інновацій  

 (Технологичний модуль для Ph.D.) 

Курс лекцій (12 годин) для аспірантів ф-ту комп’ютерних науки та кібернетики 

 

Частина 2 «Аналіз та синтез, наука та інновації» 
 

 

 

Тематичний зміст лекцій. 
 

Лекція 1. Тема: «Час. Відносність тривалості часових інтервалів» 
1. Масштаби часу. 

1. Життя людини (активне/продуктивне)                                                   50 років; 

2. Катастрофи/ стихійні лиха /релігійні конфлікти                                дні/ тижні; 

3. Рішення політичного керівництва ---------------                   --------тижні/ місяці; 

4. Зміна стереотипів масової свідомості під впливом ЗМІ                      1-3 роки; 

5. Економічні реформи – оперативно-ситуативні 1-3 роки  (доктринальні 10-30 років); 

6. Технічні та  технологічні нововедення -                                               5-10 років; 

7. Зміни економічних укладів                                                                    10-50 років; 

8. Зміни співвідношення впливів  держав                                               20-50 років; 

9. Етногінез, розвіток нових ідеологій, світових релігій           десітки/сотні років. 

2. Етапи життєвого циклу та етапи розвитку людини. (Сирл Паркінсон –ХХ сторіччя)  

1. Етап «готовності»                     G              =22 

2. Етап  «розумності»                   R=G+3     =25 

3. Етап  «висування»                    V=R+7     =32  

4. Етап  «відповідальності»         O=V+5     =37  

5. Етап  «авторитету»                   A=O+3    =40  

6. Етап  «досягнень»                    D=A+7     =47 

7. Етап  «нагород»                        N=D+9     =56 

8. Етап  «важності»                      W=N+6    =62 

9. Етап  «мудрості»                       M=W+3  =65 

10. Етап  «тупику»                           T=M+7   =72 

• Етапи розвитку людства. 

• Терміни існування та еволюції релігій. 

• Терміни та етапи розвитку, соціальних, економічних, технологічних укладів.  

• Терміни та етапи розвитку  професій. Цикли життя ремесел та професій. 

• Терміни виникнення професії та терміни збереження її елітарності. 

 

Оціночні терміни існування (збереження елітарності)  професій 

Гончари                                                   10000 (2000) років 

Плотники/теслі                                          5000(4000) років 

Ковалі/зброярі                                           5000(4800) років 

Будівельники/архітектори/інженери      3000 (2800) років  

Лікарі/алхіміки (шамани)                        3000 (2900) років 

Астрологі/ астрономи/науковці           10000 (10000) років 

    Інформатика (ІТ-сфера)                       50 (50) років 

Про штучний інтелект Иоганн Вольфганг Гёте – «Фауст» (1830):   

«….с годами,  мозг Мыслителя искусный Мыслителя искусственно создаст!..» 

• Терміни існування економічних укладів.  



• Терміни існування соціально-політичних систем. 

• Терміни існування наукових доктрин та наукових напрямків. 

• Розвиток науки та технологій  протягом останніх 5000 років. 

• Відносність тривалості часу: 

 
 Позначення:  

 
0Т -характерний розмір часу,  Т -спостерігаємий розмір часу,  коефіцієнт  часу 

0Т

Т
= .  

Вичначення: 

 Час плине швидко, як що 1 .   

 Час плине повільно, як що 1 .  

 

 

Лекція 2. Тема: «Категорії «Аналіз» і «Синтез». Процес мислення людини.»  

• Категорії «Аналіз» і «Синтез». Процес мислення людини. 

• Досвід. Освіта. Наука. Творча складова. 

• Професійна діяльність, види та типи діяльності.  

• Наукова  (дослідницька) діяльність. Мета. Задачі 

• Науково-технічна діяльність. Мета. Задачі 

• Науково-технологічна діяльність. Мета. Задачі 

• Елітарність професій. Умови збереження елітарності професії. 

Елітарність професії 

«Творцы» знань                                                                 до    1% 

«Хранители» знань                                                            до    10% 

Фахівці «текущих професий»                                     майже   89% 

 

• Підстави та умови для зміни статусу професій.  Тенденції.   
 

 

Лекція 3. Тема: « Еволюція та розвиток».  
• Наука та освіта – основа технологічного розвитку людства. Проблеми та постановки 

задач. 

Підготовка кадрів 

І. «Творцы»  знань                                                         Університети                                                                     

ІІ. «Хранители»   знань                                                 Політехнічні,  технічні, технологічні, 

                                                                                             медичні ВНЗ,… 

ІІІ. Фахівці «текущих професий»                                Інститути, коледжи,… 

 

• Нелінійна динаміка та хаос. Синергетика. Прогнози майбутнього. 

• Проблеми людства, як стимул до розвитку наукових галузей, технологій. 

•  Нові проблеми, нові задачі та нові методи досліджень (Енергетика. Екологія. Клімат. 

Ресурси. Демографія. Економіка. Технології. Проблеми локальних та глобальних 

військових конфліктів.). 

• Прискорення розвитку  науки та технологій  протягом Х- ХХ сторіччя, тенденції та 

прогнози на ХХІ. 
 

 

 

 

      Лекція 4.  Тема: «Мотивація. Стимули  до розвитку». 
• Проблеми, як стимули розвитку. 

 

Проблеми 

Різний масштаб часу 

(Катастрофи(Чорнобильська АЕС)/Епідемії/Війни/Зміни клімату…) 

 



• Проблеми людства. Історія та перспективи. Технологічні революції.  

 

 

Наслідки 

Наслідки(економічна нестабільність, політична нестабільність, 

бистротекучі(але різномасштабні в часі) процеси (зміна впливів та «центрів тяжіння») 

 
• Тенденції. Проблеми розвитку, ресурсні обмеження. 

• Технологічні та природничі  катастрофи.  

• Загрози (війни, епідемії) як стимул розвитку технологій та науки.  

• Проблеми, як стимул до розвитку. Мотівація та стімули (Страх. Ресурси. Гроші.). 

• Мета наукових досліджень - вирішення проблем людства та розвиток цивілізації.  
 

Втручання/ розв’язання  

 Типи: Адміністративні, військові,  економічні, 

Термін: довготривалі, короткочасні. 

 

Лекція 5.  Тема: « Наука та інновації». 

• Творча складова в діяльності людини. Категорії «Аналіз» і «Синтез» та «Наука» і 

«Інновації». (Досвід. Освіта. Наука. Інновації). 

• Процес созидання. Процес створення «товару»/технологій з новими якостями.  

• «Наука»  -  процес  отримання (з етапом  дослідження) нових знань.  

• «Інновація»  - надання  нових (за рахунок нових знань) властивостей  та якостей 

новоствореному об’єкту,  для забезпечення його конкурентної переваги. 

 
• Зв'язок «Наука-Інновації». 

Науква  діяльність     та     Інноваційна діяльність 

Витратна діяльність                 Прибуткова діяльність 

 

• «Освіта»-  процес системного отримання вже існуючих  знань. 

• Зв'язок «Освіта – Наука». 

• Розвиток методів та засобів досліджень.  

 

Прогнозування 

Наукова діяльність 

Інформатика (ІТ-сфера) , прикладна математика 
 

• Критерії наукової (дослідницької), інноваційної та інженерно-технологічної діяльності.  

• Інноваційні технології отримання нових знань («Наука» для «Освіти»). 

• Наукоємність технології. Конкурентні переваги. Дослідницька, інженерно-технологічна 

діяльність.  

• «Інновація» - необхідна складова для забезпечення  розвитку. 

• Мета наукових досліджень - вирішення проблем людства та розвиток цивілізації. 

Технології прогнозування. Комп’ютері технології прогнозування. 

• Наука та освіта – основа для технологічного розвитку людства.  

 



Наука           та         Інновації 

 

      (Чому?)                  (Що робити?) 

 

 

 

 

Лекція 6. Тема: « Перспективи  науки та інновацій». 

• Наука, освіта, інновації - основа технологічного розвитку людства.  

 

 

Приклад   схеми впровадження (інноваційних) рішень 

 

  
Стара схема впровадження  

інноваційних рішень  

(є непрацездатною  в сучасних 

 економічних умовах України) 

Сучасна схема впровадження інноваційних 

рішень 

 

 
Стара схема впровадження інноваційних рішень здатна ефективно функціонувати, тільки якщо процес 

створення KNOW-HOW (та захищення його  патентом)  безпосередньо пов'язаний с процесом 

виробництва (як це було  до 1991р.). У зв’язку з тим, що зараз ці процеси суттєво незалежні, а 

виробництво сприймає тільки оформлені технологічні рішення у вигляді технічних проектів  або повного 

комплекту технічної документації (або бізнес-планів),  стара схема впровадження інновацій є 

непрацездатною. 

 

Враховуючи те, що на сучасному ринку гола ідея (патент на KNOW-HOW, без  визначеної схеми – 

бізнес-проекту  отримання прибутку)  не може бути товаром, але  товаром є або бізнес-план, або новий 

організований бізнес (нове виробництво), потрібна інша  схема впровадження інноваційних рішень, яка 

враховує особливості сучасного ринку. 

 

Сучасна схема  впровадження інноваційних рішень  вимагає початкового перетворення KNOW-HOW 

(захищеного  патентом)   в бізнес-план (оформлену, для впровадження, техніко-економічну 

документацію) або у сам бізнес процес - новий бізнес (підприємство, виробництво,…) у межах 

технопарку – генератору бізнес-процесів. Тобто: впровадження інноваційних рішень по сучасної схемі - 

це представлення  на ринок  товару  у вигляді: бізнес-планів, оформленої для впровадження технічної 

документації, бізнес процесів - нових  прибуткових бізнесів (підприємств, виробництв,…). 

 

 

 

• Прогнози майбутнього. Нові проблеми, нові задачі та нові методи досліджень в 

проблемних галузях (Енергетика. Екологія. Клімат. Ресурси. Демографія. Економіка. 

Технології. Проблеми локальних та глобальних військових конфліктів.). 

 

 
Теорія катастроф. 

(Теорія біфуркацій) 

• Проблеми та постановки задач. Нелінійна динаміка та хаос. Синергетичні ефекти.   



• Перспективні  наукові та технологічні напрямки (Глобалізація інформаційного 

простору, штучний інтелект, «розумні речі»,   облачні технології, ...) 

• Тенденції. Нові задачі. Фізичні та математичні постановки задач. Інформатика та 

кібернетика. Технології.  

• Комп’ютерне моделювання – найефективніший інструмент наукових досліджень в  

довготривалоїї перспективі. Технології прогнозування. Комп’ютері технології 

прогнозування.  

• Наукова, інноваційна та інженерно-технологічна спрямованість  дисертаційних робіт. 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

 

 


