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У статті розкрито вплив біотехнологічних досліджень на різні соціальні практики. Вони дають як великі надії людству, так 

одночасно і небезпідставні острахи. Проаналізовано проблеми, які виникають у зв’язку з досягненнями генної та клітинної 

інженерії. Всебічно обґрунтована необхідність дослідження феномену біотехнологій в науковому, соціальному, 

культурологічному, філософському та релігійному  аспектах. Комплексний аналіз необхідний для розуміння і прогнозування 

перспектив впливу біотехнології на біологічний генотип людини. Доведено, що швидкий розвиток біотехнологій розкриває перед 

людиною і людством нові можливості та перспективи. Біотехнології значною мірою впливають на життя людини, покращуючи 

його якість, сприяючи економічному і соціальному зростанню. Однак, поряд з усіма вигодами, які здатні принести біотехнології, 

існує також низка небезпек для людини. 
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Постановка проблеми. Наукові досліджен-
ня часто направлені на пізнання потенційних 
можливостей людини та на розробку різнома-
нітних засобів впливу на неї. Тому серед низки 
глобальних сучасних проблем, особливе місце 
належить проблемі збереження біологічних 
основ самої людини. 

Мета роботи. Проаналізувати вплив біотех-
нологічних досліджень на різноманітні соці-
альні практики людства.  

Матеріали і методи. Використано методи 
компаративного аналізу, синтезу, абстрагуван-
ня, узагальнення та інші. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням філософських проблем сучасних 
біотехнологічних досліджень займалися багато 
науковців, серед яких Лепський В.Е. [1], 
Удовика Л.Г. [2], Качак Н. [3] та ін. Кожен з 
науковців, які займалися дослідженням даної 
проблеми, мають свою думку та свій погляд на 
дану проблему, про що й доводять у своїх працях. 

Виклад основного матеріалу. Бурхливий 
розвиток науки суттєво впливає як на функці-
онування суспільства загалом, так і окремої  
людини – це аксіома, яка нині не піддається 
сумніву. Сьогодні можна також безпомилково 
стверджувати посилення впливу біології та су-
міжних з нею наук на життєдіяльність людства. 
Тому досить актуальними стають питання, які 
виникли внаслідок стрімкого розвитку та зрос-
танням популярності біотехнологій. Міждисци-
плінарний потенціал біотехнології викликає ре-

зонанс у сфері як наукових, так і практичних 
проблем [4]. 

Порівняно з іншими, біологічні науки здобу-
ли в наш час надзвичайну популярність. Це без-
заперечно так, адже людство стоїть на порозі 
так званої біотехнологічної революції. Ще  2004 
р. ринок біотехнологічної продукції складав 40 
мільярдів доларів, а вже у 2010 р. цей об’єм 
складав близько 2 трильйонів доларів [1]. В 
наш час суспільство покладає великі надії на 
біотехнологію, які, можливо, і перебільшені. 
Проте ця наука може допомогти людству вирі-
шити різноманітні проблеми: запобігання гене-
тичним хворобам, отримання економічно цін-
них продуктів із відходів людської діяльності, 
заміна синтетичних антибіотиків на природні 
антимікробні речовини, біоремедіація екологіч-
но забруднених територій. Але з нею пов’язано 
і багато застережень. 

Перш за все, розвиток біотехнологій, засто-
совуваних до  людини, призвів до виникнення 
ряду відгалужень у медицині, а також до 
інтенсивного розвитку медичної техніки. 
Сприйняття чи несприйняття правомірності 
застосування біотехнологій до людини призве-
ло до виникнення біоетики як відображення 
вже існуючих суспільних проблем (аборти, 
смертна кара, євгеніка) і нових проблем (генна 
інженерія, трансплантація, евтаназія) [5]. 

Досить часто біотехнологічні експерименти 
стають причиною порушення миру і спокою у 
суспільстві та створюють реальну загрозу для 
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існування людини, виникає проблема біологіч-
ної безпеки. Саме тому важливо проаналізу-
вати дану проблему з філософської точки зору, 
щоб попередити наслідки стрімкого розвитку і 
впровадження сучасних технологій без належ-
ного дослідження і врахування можливих 
негативних тенденцій та загроз для життя 
людини і людства загалом. 

Особливість біотехнологій, які визначаються 
Ж.-П. Марешалем як «сукупність технічних 
прийомів, орієнтованих на промислове вико-
ристання мікроорганізмів, клітин, тварин і рос-
лин та їх складових частин», заснована на тому, 
що вони, як і математика, не є одним сектором 
або «галуззю», а представляють собою сукуп-
ність технологій, які можуть бути використані 
у різних сферах суспільного життя [6]. 

Основні економічні перспективи біотехно-
логій пов’язують із сільським господарством, 
тваринництвом, мікробіологічною промисловістю, 
харчовою промисловістю, охороною здоров’я, 
виробництвом лікарських препаратів і вакцин. 
Окрім цього, можливим є застосування нових 
біотехнологічних розробок у добувній і оброб-
ній промисловості, хімії, при виробництві 
нових матеріалів, в енергетиці, сфері інформа-
ційних технологій, а також з метою збережен-
ня навколишнього середовища і відновлення 
лісових угідь.  

Застосування методів біотехнології і особ-
ливо генної інженерії в додаток до традицій-
них методів генетики і селекції дозволить 
помітно скоротити термін виведення нових 
сортів сільськогосподарських рослин. Тим са-
мим відкривається шлях до вирішення завдань 
по виведенню культур, які мають підвищений 
опір до хвороб і сільськогосподарських шкід-
ників, підвищену стійкість до заморозків та 
посухи [2]. 

Великий інтерес викликають перспективи 
виведення методами генної інженерії у поєд-
нанні з клонуванням нових, високопродуктив-
них порід сільськогосподарських тварин. Можна 
очікувати, що технологія клонування знайде у 
найближчі роки реальне практичне застосу-
вання у тваринництві. 

Значний прогрес у  галузі  медицини очіку-
ється у зв’язку з вивченням захворювань гене-
тичної природи і розробкою генно-інженерних 
методів їх лікування. За досить короткий час 
генна інженерія опинилася на передовій науки. 
З її допомогою можна втручатися в генетич-
ний код людини і змінювати його. У разі ліку-

вання ряду спадкових проблем це може при-
нести позитивні результати в лікуванні цукро-
вого діабету, раку, синдрому Дауна тощо [6; 7]. 

Широким напрямом використання біотехно-
логії в медицині стає пошук шляхів зниження 
собівартості виробництва фармацевтичної про-
дукції і отримання біотехнологічними метода-
ми у промисловому масштабі нових цінних 
лікарських сполук і діагностичних препаратів 
на основі моноклональних антитіл. Суттєвий 
прогрес у цій галузі пов’язується спеціалістами 
з розвитком робіт по розшифровці структури 
геному і визначенню функцій його окремих 
фрагментів. Завдяки цьому підвищиться 
ефективність діагностики різних, у тому числі 
вроджених, захворювань і вакцинації населення 
від широко поширених і (або) особливо 
небезпечних інфекційних захворювань. 

Великі надії людство покладає на створення 
нових біотехнологічних методів моніторингу і 
захисту навколишнього середовища, в тому 
числі за рахунок повного знищення або глибокої 
переробки токсичних промислових і побутових 
відходів. Створені або покращені методами 
генної інженерії біосенсори дозволять посилити 
контроль за якістю води та продуктів 
оздоровчого і профілактичного харчування [8]. 

На жаль, не можна виключити можливості, 
що широке поширення біотехнології за межі 
наукових лабораторій може обернутися для 
людства новими, непередбачуваними екологіч-
ними проблемами. Це стосується, зокрема, ство-
рення і попадання у навколишнє середовище но-
вих видів мікроорганізмів, що не мають аналогів 
в природі, віддалених наслідків масового вжи-
вання трансгенних продуктів, побічних ефектів 
масової вакцинації та широкого застосування 
нових лікарняних препаратів. Особливе занепо-
коєння викликає можливість застосування до-
сягнень біотехнології у терористичних цілях. 

Здоров’я людини також тісно пов’язане із 
розвитком біотехнологій, а отже і біоетичної 
науки. У цьому ракурсі феномен біотехнології 
зосереджений на біотехнології для лікування 
хвороб та біотехнології для покращення якос-
тей людини. Безсумнівно, проблема людського 
здоров’я ставить здобутки новітніх технологій 
у статус потенційної панацеї від багатьох 
страждань, стаючи вагомою підтримкою для 
політичних, економічних та соціальних сил, 
зацікавлених у проведенні аморальних дослід-
жень та пришвидшенні впровадження біотех-
нологічних здобутків у життя. З огляду на 
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вищесказане, надзвичайно важливим є розме-
жування між біотехнологією, покликаною до-
помогти людині та біотехнологією, поклика-
ною людину змінити. 

Результати новітніх досліджень в області 
генної інженерії містять у собі потенційну загро-
зу для людства. Поки мова йшла про ефектив-
ність клонування в рибному господарстві, тва-
ринництві, рослинництві тощо, то проблема не 
набула такої гостроти, як при спробах клону-
вання людини. Виникла потреба теоретичного 
осмислення наслідків такого кроку, адже будь-
який спосіб клонування, випробуваний на ссав-
цях, може бути застосований і до людей. У цьо-
му випадку суспільство потрапить в ситуацію 
реальної множинності, в якій не відрізнити, де 
генетично справжнє істота, а де – штучно 
створена. Мораторій на дослідження в галузі 
генної інженерії, накладений у 1974 р., є свідчен-
ням зростання тривоги прогресивно налаштова-
них вчених за долю соціального застосування 
наукових досягнень. Мораторій був знятий ті-
льки після гострих дебатів щодо гарантій, які 
виключають їх використання на шкоду людині. 
Проте вже в 1998 р. американський фізик Р. Сід 
на симпозіумі з репродуктивної медицини за-
явив про намір приступити до робіт з клону-
вання людини разом з групою медиків і осіб, що 
прагнуть знайти копії або бути донорами [9]. 
Така заява викликала широке обговорення пи-
тання достатності засобів безпеки при клону-
ванні. Дослідження громадської думки в США з 
цього питання показали, що багато вчених неза-
доволені прагненням офіційної влади предста-
вити проблему «витоку» з лабораторій штучно 
створених мікроорганізмів і зараження ними на-
селення тільки як технічну проблему, залиша-
ючи осторонь філософські, етичні та політичні 
аспекти [10]. Отже, революційна ситуація в гене-
тиці викликає філософську рефлексію з приводу 
найближчих і віддалених наслідків втручання в 
людський генотип. Соціальні проблеми, пов’яза-
ні з проектом генома людини, нагадують про те, 
що застосування наукових результатів з клону-
вання залежить від моральної відповідальності 
людства в цілому. Людина в даний час здатна 
змінити не лише власні гени, але і гени будь-
якого організму – тобто, екосистему всієї пла-
нети. Така діяльність людина усуває саму ідею 
Бога як творця всього світу і самої людини. 

Не випадково всі релігійні інститути наполя-
гають на тому, що у формуванні людини по-
трібно прагнути до розкриття образу і подоби 

Бога в ньому, а не до створення блюзнірської па-
родії на його особистість. Клонування – це ви-
клик релігійним цінностям, зрада її принципам. 
Генетично успадковані риси не визначають всю 
природу людини. На думку представників релігії 
безглуздо було б намагатися генетично скон-
струювати такі складні людські якості, як щи-
рість, співчуття, любов до ближнього тощо. В 
рамках цього вчення питання стоїть не про те, чи 
може людина реконструювати душу і тіло іншої 
людини, а про те, чи потрібно це робити. При 
аналізові таких форм людської діяльності, як 
біоінженерія і клонування, представників релігії 
цікавлять, перш за все, наміри і бажання, що 
лежать в основі цієї діяльності. Егоїстичні ба-
жання не можуть лежати в основі благих вчин-
ків. Церковники вказують на серйозний психо-
логічний ризик, пов’язаний не тільки з клону-
ванням, а й будь-якою технологією, яка дає 
більший контроль над процесом відтворення, 
ніж та, яку ми маємо в даний час [11]. Ідеологіч-
не замовлення на євгеніку [12; 13], яка передба-
чає втручання в природу людини, використання 
досягнень генетики в цілях державної політики, 
формулювання ідеї штучного відбору в умовах 
ослабленого природного, свідчить про віролом-
ство псевдо-науковців [14].  

Таким чином, в області забезпечення безпеки 
можна виділити основні принципи, що регулюють 
діяльність в інформаційному середовищі, сутність 
яких полягає в наступних особливостях: 

1. Принцип доступності, який характеризує 
забезпечення максимального рівня доступності 
інформації для кожного члена інформаційного 
суспільства, подолання політичної, економіч-
ної та інших видів обмежень і дискримінації, 
врегулювання питань монополізації та демокра-
тичного управління в інформаційній середовищі. 

2. Принцип повноти і цілісності інформації 
вказує на необхідність вирішення питань за-
безпечення безпеки інформації і якості ресур-
сів, зосереджених у світових інформаційних 
системах і мережах. 

3. Принцип конфіденційності. який спрямо-
ваний на врегулювання питань захисту персо-
нальних даних від витоку, втрати секретності 
та модифікації різними способами в процесі 
діяльності інформаційних провайдерів і вироб-
ників баз і банків даних в інформаційному 
співтоваристві. 

4. Принцип відповідальності має забезпечити 
ціннісні орієнтири і морально регулювати 
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професійну діяльність фахівців в процесі 
застосування генної інженерії та клонування.  

Висновок. Таким чином, дослідження фе-
номену біотехнологій в науковому, соціально-
му, культурологічному та філософському пла-

нах необхідні для розуміння специфіки цього 
явища і прогнозування подальших перспектив 
його розвитку та впливу на біологічний 
генотип людини. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ: 
 

1. Лепский В.Е. «Квазиавтономные биосреды» как катализатор развития социальных процессов / В. Е. 
Лепский // Биотехнология и общество. Сборник материалов форума «Биотехнология и Общество», 
ассоциированное мероприятие II международного конгресса «ЕвразияБио», 12 апреля 2010 г., Москва / 
Под ред. Р.Г. Василова, В.Е. Лепского. – М.: Изд-во «Когито-Центр». – 2010. – С. 80-92. 

2. Удовика Л.Г., Чумак О.В. Етичні аспекти впровадження біотехнологій в умовах розвитку 
інноваційного суспільства // Влада. Людина. Закон. – 2009.  – № 5. – С. 42-51. 

3. Чорномроденко І., Качак Н. Біотехнологічні інновації та їх глобальний характер: філософський 
аналіз // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. Студії. – 2017. – № 11. – С. 77-83. 

4. Ніколаєнко Н.В. Філософські проблеми сучасних антропогенетичних досліджень // ВІСНИК НТУУ 
“КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 61-67. 

5. Вандишев В.М. Біотехнології й людина: ідеологія і практика // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2008. – 
№ 34. – С. 80-86. 

6. Mareshal J.P. Biodiversite: faut-il craindre des dersves mercantiles? // Problemes econ. – P., 1999. – № 2628. 
– 25 aout. – P. 29-30, 32. 

7. Культенко В.П., Медведь Я., Харук В. Проблеми біотехнології в структурі філософії науки // Збірник 
наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2016. – № 155. – С. 208-210. 

8. Anton P.S., Silberglitt R., Schneider J. The global Technology revolution: Bio / Nano / Material Trends and 
Their Synergies with Information Technology bu 2015. RAND: 2001. 

9. Johnson D. G. Computer ethics. New Jersey: Prentice Hall, 1985. P. 26. 
10. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – Москва: АСТ, 2003. – С.189. 
11. Gotterbarn D. Informatics and Professional Responsibility // Science and Engineering Ethics. – 2001. N 

7(2). – P. 221. 
12. Янычаров Платон. Расоведение и регенерация русского этноса // Расовый смысл Русской идеи. 

Выпуск 1 /Сборник статей. Издание второе исправленное. Серия «Библиотека расовой мысли». 
Предисловие Авдеева В.Б., Савельева А.Н. – М.: Белые альвы, 2000. – 496 с. – С. 426–444. 

13. Расовый смысл Русской идеи. Выпуск 2 / Сборник статей под ред. Авдеева В.Б., Савельева А.Н. Серия 
«Библиотека расовой мысли». – М.: Белые альвы, 2003. – 576 с., илл. 

14. Regan P. M. Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy. Chapel Hill, North 
Carolina: University of North Carolina Press. – 1995.   
 

Игорь Ключка, Николай Китов 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В статье раскрыто влияние биотехнологических исследований на различные социальные практики. Они дают как большие надежды 
человечеству, так одновременно и не беспочвенные опасения. Проанализированы проблемы, возникающие в связи с достижениями 
генной и клеточной инженерии. Всесторонне обоснована необходимость исследования феномена биотехнологий в научном, 
социальном, культурологическом, философском и религиозном аспектах. Комплексный анализ необходим для понимания и 
прогнозирования перспектив влияния биотехнологии на биологический генотип человека. Доказано, что быстрое развитие 
биотехнологий раскрывает перед человеком и человечеством новые возможности и перспективы. Биотехнологии в значительной 
степени влияют на жизнь человека, улучшая его качество, способствуя экономическому и социальному росту. Однако, наряду со 
всеми выгодами, которые способны принести биотехнологии, существует также ряд опасностей для человека. 
Ключевые слова: Биотехнологические исследования, биотехнологии, сферы применения биотехнологий, биоэтика, 
профилактическое и оздоровительное питание, философская рефлексия, биологический генотип человека. 
 

Ihor Kliuchka, Mykola Kitov 

PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF MODERN BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH 
The article reveals the impact of biotechnological research on various social practices. They give both great hopes to humanity and, at the same 
time, not baseless fears. The problems arising in connection with the achievements of genetic and cellular engineering are analyzed. The 
necessity of studying the phenomenon of biotechnology in the scientific, social, cultural, philosophical and religious aspects is comprehensively 
substantiated. Comprehensive analysis it is necessary to understand and predict the prospects for the impact of biotechnology on the biological 
genotype of a person. It has been proven that the rapid development of biotechnology opens up new opportunities and prospects for man and 
mankind. Biotechnology has a significant impact on human life, improving its quality, contributing to economic and social growth. However, 
along with all the benefits that biotechnology can bring, there are also a number of dangers to humans. 
Key words: biotechnological research, biotechnology, areas of application of biotechnology, bioethics, preventive and health-improving 
nutrition, philosophical reflection, human biological genotype. 

 


