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ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦII 
 
Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенде-

нції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне 
становище суспільства. 

Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку техноло-
гій майбутньому. Спрогнозовано можливі ризики, пов'язані з неконтрольованим ро-
звитком технологій, у тому числі й у генній модифікації людини, використанні 
штучного інтелекту. 

Запропоновано оригінальну концепцію змін у людському побуті, які буде викли-
кано синергетичним ефектом від розвитку NBIC-технологій. Досліджено оригінальні 
філософські наслідки, такі як зміни в мисленні про категорії природного – штучного. 

Отримані результати дозволяють вважати, що сучасні технології надають 
великі можливості, які слід адекватно оцінювати. Іхнє значення не обмежується 
лише побутовою сферою.  

Ключові слова: NBIC, нано, інфо, біо, когно, синергетика, трансгуманізм, футу-
рологія, прогрес, технологія, революція. 

 
Вступ. Досліджується феномен NBIC-конвергенції, тобто ефект си-

нергетичного поєднання революційних змін в нано, біо, інфо та когно 
науках. Автор звертається до ключових теоретиків даного явища – 
М. Роко, У. Бейнбріджа, Р. Курцвейла, Е. Дрекслера та Н. Бострома. 
Пропонуються філософські інтерпретації можливих змін людського 
буття, пов'язаних з NBIC-конвергенцією. Такі філософські категорії, як 
живе – не живе, реальне – віртуальне, розумне – не розумне критично 
переглянуті в контексті новітніх технологій та трансгуманізму. Також ав-
тор акцентує увагу на економічних аспектах конвергенції. Штучне моде-
лювання предметів на атомарному рівні вдосконалить виробництво та-
ким чином, що процес побудови буде близьким до оптимального. Це 
дасть змогу людству витрачати енергію та час на творчу працю, що в 
свою чергу змінить світосприйняття людей. Розглядається феномен ци-
фрового безсмертя – концепції, згідно з якою повне копіювання особис-
тості людини на електронний носій є реальним. Розуміння життя, як з 
необхідністю минущого процесу таким чином має бути переосмислене. 
Згідно з теоретиками трансгуманізму, життя не є фізичним процесом. 
Життя – це інформація об особистості, яка може бути виконана на яко-
мусь носієві, будь то обчислювальна техніка у випадку з цифровою ко-
пією особистості, або днк у випадку з фізичним життям. Акцентується 
увага на виключній корисності інфо аспекту NBIC-конвергенції у зв'язку 
з тим, що обчислювальна техніка стимулює розвиток трьох лишившихся 
напрямків. Аналізується потенційний вплив штучного інтелекту на роз-
виток людства, його використання у якості засоба для стратегічного 
планування, у тому числі і для розподілу ресурсів. Досліджується кон-
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цепція штучної еволюції, яка, натомість від природної, буде більш спри-
ятливою конкретно для нашого виду. Описується механізм побудови на-
нороботів та наноасемблерів – мініатюрних корисних засобів, спромож-
них значно змінити наше життя. 

Філософські міркування ілюструються практичними прикладам та 
відсилками до конкретних технологій. 

Аналіз поточних досягнень. Проблема NBIC-конвергенції та філо-
софських наслідків використання сучасних та майбутніх технологій гли-
боко розглядається представниками трансгуманістичного руху, такими 
як Рей Курцвейл, Роберт Етінгер та Нік Бостром. Серед наших співвіт-
чизників треба згадати Якова Тарароева з його аналізом онтологічних 
підстав науки та техніки [4] та І. Владленову [6], яка запропонувала кла-
сифікацію феноменів NBIC-конвергенціі у сучасній науці. 

Презентація основного дослідження. Процес розвитку науки бере 
свій початок з появи безлічі не пов'язаних між собою областей знання. 
З часом почалося їх об'єднання у більші комплекси, а слідом за мірою 
їх розширення знову проявила себе тенденція до спеціалізації. Техно-
логії завжди розвивалися взаємопов'язано, прориви в одній області 
були причиною досягнень в інших областях. При цьому розвиток техно-
логій зазвичай визначався впродовж тривалих періодів яким-небудь од-
ним ключовим відкриттям або прогресом в одній області. 

Приклади таких відкриттів – відкриття металургії [1], використання 
сили пару [2], відкриття електрики [3] тощо.  

Проте, фактично увесь час існування людської культури, з моменту 
появи такого феномену як наука, техніка і технології розвивалися фак-
тично паралельно, і тільки в XIX сталося їх стрімке зближення, "теоре-
тизування" техніки і "емпіризація" науки, що породжує єдиний науково-
технічний прогрес [4]. 

У наш час завдяки прискоренню науково-технічного прогресу, ми спо-
стерігаємо перетин в часі цілого ряду хвиль науково-технічної революції. 
Зокрема, можна виділити ту, що йде з 80-х років XX століття революцію в 
області інформаційних і комунікаційних технологій, біотехнологічну рево-
люцію, що слідкувала за нею, революцію в області нанотехнологій, що 
нещодавно почалася. Також не можна обійти увагою що має місце в 
останнє десятиліття бурхливий прогрес розвитку когнітивної науки. 

Особливо цікавим і значимим видається взаємовплив саме інфор-
маційних технологій, біотехнології, нанотехнологій і когнітивної науки. 

Це явище, помічене близько десяти років тому, дістало назву  
NBIC-конвергенції (N – нано, B – біо, I – інфо, C – когно). Термін введе-
ний в 2002 р. Михайлом Роко і Уїльямом Бейнбриджем, авторами най-
більш значної в цьому напрямі на даний момент роботи, звіту 
Converging Technologies for Improving Human Performance, підготовле-
ного в 2002 р. у Всесвітньому центрі оцінки технологій(WTEC) [5]. 

Звіт присвячений розкриттю особливості NBIC-конвергенції, її зна-
ченню в загальному ході розвитку світової цивілізації, а також її еволю-
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ційному і культуротворчому значенню. Варто відмітити, що досліджен-
ням цього феномену також займалася наша співвітчизниця, Владле-
нова І.В. [6] і багато інших. 

Зі свого боку, ми постараємося виявити філософські значущі нас-
лідки описуваного феномену. 

Була зроблена спроба візуалізувати феномен конвергенції. Базую-
чись на аналізі наукових публікацій і використовуючи метод, ґрунтова-
ний на взаємному цитуванні і кластерному аналізі, була побудована 
схема мережі перетинів новітніх технологій. Ця схема відбиває природу 
NBIC-конвергенції. 

Розташовані на периферії схеми основні області новітніх технологій 
утворюють простори взаємних перетинів. На цих стиках використову-
ються інструменти і напрацювання однієї області для просування інший. 

З чотирьох описуваних областей найбільш розвинутою на сьогодні є 
інфо, крім того, вона постачає інструменти для розвитку інших. Зокрема, 
це можливість комп'ютерного моделювання різних процесів. Але варто 
зазначити, що також і біотехнологія дає інструментарій і теоретичну ос-
нову для нанотехнологій і когнітивної науки, і навіть – для розвитку ком-
п'ютерних технологій. 

Справді, взаємодія нано- і біотехнології (також, як і інших складо-
вих схеми, і це буде показано нижче) є двостороннім. Біологічні сис-
теми дали ряд інструментів для будівництва наноструктур. Наприклад, 
створені особливі послідовності ДНК, які примушують синтезовану мо-
лекулу ДНК згортатися в двовимірні і тривимірні структури будь-якої 
конфігурації. Подібні структури можуть бути використані, наприклад, в 
якості "лісів" для будівництва нанооб'єктів. У перспективі можна поба-
чити можливість синтезу білків, що виконують дані функції по маніпу-
ляції речовиною на нанорівні.  

Було продемонстрованр і зворотні можливості, наприклад, модифі-
кація форми білкової молекули за допомогою механічної дії (фіксація 
"наноскобою"). Нанотехнології призводять до виникнення і розвитку но-
вої галузі, наномедицини: комплексу технологій, що дозволяють управ-
ляти біологічними процесами на молекулярному рівні. 

Загалом же взаємозв'язок нано- і біогалузей науки і технології носить 
фундаментальний характер. При розгляді живих (біологічних) структур 
на молекулярному рівні стає очевидною їх хімічна природа, і можна ска-
зати, що на мікрорівні відмінність між живим і неживим не є очевидною. 
Приміром, АТФ-синтаза (комплекс ферментів, присутній практичних в 
усіх живих клітинах) по принципах свого пристрою і функціях є мініатю-
рним електромотором [7]. 

Гібридні системи (мікроробот з джгутиком бактерії в якості двигуна), 
що розробляються нині, не відрізняються принципово від природних (ві-
рус) або штучних систем. Подібна схожість будови і функцій природних 
біологічних і штучних нанооб'єктів призводить до особливо явної конве-
ргенції нанотехнологій і біотехнології. 
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Нанотехнології і когнітивна наука знаходяться один від одного далі 
за все, оскільки на цьому етапі розвитку науки можливості для взаємодії 
між ними обмежені, крім того, ці області почали активно розвиватися 
пізніше за інші. Але з перспектив, що переглядаються зараз передусім 
слід виділити використання наноінструментів для вивчення мозку, а та-
кож – його комп'ютерного моделювання. Існуючі зовнішні методи скану-
вання мозку не забезпечують достатньої глибини і дозволу. 

Безумовно, існує величезний потенціал для поліпшення їх характе-
ристик, але нанороботи, які розробляються у багатьох ведучих лабора-
торіях, розміром до 100 нм (нанороботи) представляються найбільш 
технічно простим шляхом вивчення діяльності окремих нейронів і навіть 
їх внутрішньоклітинних структур. 

Взаємодія між нанотехнологіями і інформаційними технологіями но-
сить двосторонній і, що особливо цікаво, синергетичний характер, що 
рекурсивно взаємно посилюється. З одного боку, інформаційні техноло-
гії використовуються для комп'ютерної симуляції нанопристроїв. З ін-
шого боку, вже сьогодні йде активне використання (поки ще досить про-
стих) нанотехнологій для створення потужних обчислювальних і комуні-
каційних пристроїв. 

Слід сказати, що у минулому і зараз темпи збільшення потужності ком-
п'ютерів описуються Законом Мура, який, стверджує, що з самого початку 
появи мікросхем кожна нова модель їх розробляється через приблизно 
18–24 місяців після появи попередньої моделі, а швидкість їх при цьому 
зростає кожного разу удвічі. У міру розвитку нанотехнологій стане можли-
вим створення досконаліших обчислювальних пристроїв [8]. 

У свою чергу, це полегшить моделювання нано технологічних при-
строїв, забезпечуючи прискорене зростання нанотехнологій. Подібна сине-
ргетична взаємодія, зможе забезпечити відносно швидкий (усього за 20–
30 років) розвиток нанотехнологій до рівня молекулярного виробництва. 

Симуляція молекулярних систем доки знаходиться на початку свого 
розвитку, але вже вдалося симулювати(з атомарною точністю, врахову-
ючи теплові і квантові ефекти) роботу молекулярних облаштувань роз-
міром до 20 тис. атомів, також побудувати атомарні моделі вірусів і де-
яких клітинних структур розміром в декілька мільйонів атомів. 

Інформаційні технології також використовуються для моделювання 
біологічних систем. Виникла нова міждисциплінарна область, що має 
назву обчислювальна біологія, яка включає біоінформатику, системну 
біологію та інші передові науки. До справжнього моменту створено без-
ліч найрізноманітніших моделей, що симулюють системи від молекуля-
рних взаємодій до популяцій. Об'єднанням подібних симуляцій різних 
рівнів займається, зокрема, системна біологія. 

У межах деяких проектів здійснюється інтеграція моделей організму 
людини на різних рівнях (від клітин до цілого організму). Наприклад, 
проект Blue Brain (спільний проект IBM і Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne) створений для роботи над моделюванням кори головного мо-
зку людини [9] (Blue Brain Project).  
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У майбутньому стане можливим повне моделювання живих організ-
мів, від генетичного коду до будови організму, його зростання і розвитку, 
аж до еволюції популяції. 

Не лише комп'ютерні технології роблять великий вплив на розви-
ток біотехнології. Спостерігається і зворотний процес, наприклад, в 
розробці так званих ДНК-комп'ютерів. Була продемонстрована практи-
чна можливість обчислень на ДНК-комп'ютерах. Взаємодія між перед-
останньою і останньою хвилями НТР(комп'ютерною і когнітивною) яв-
ляється, можливо, в перспективі найбільш важливою "точкою науково-
технологічного зростання". 

По-перше, як уже було сказано, інформаційні технології зробили мо-
жливим істотно якісніше, чим раніше, вивчення мозку.  

По-друге, розвиток комп'ютерів робить можливою (і, як ми вже ба-
чили, на цьому шляху є певні успіхи) симуляцію мозку. Зараз іде робота 
(проект Blue Brain) над створенням повних комп'ютерних моделей окре-
мих неокортексных колонок, що є базовим будівельним елементом но-
вої кори головного мозку – неокортексу. У перспективі (за оцінками екс-
пертів, до 2030–2040 рр. можливе створення повних комп'ютерних си-
муляцій людського мозку, що означає симуляцію розуму, особи, свідо-
мості і інших властивостей людської психіки) [10]. 

По-третє, розвиток "нейро-силіконових" інтерфейсів (об'єднання не-
рвових клітин і електронних пристроїв в єдину систему) відкриває ши-
рокі можливості для кіборгізації (підключення штучних частин тіла, ор-
ганів і т. д. до людини через нервову систему), розробки інтерфейсів 
"мозок–комп'ютер" (пряме підключення комп'ютерів до мозку, минувши 
звичайні сенсорні канали) для забезпечення високоефективного двос-
тороннього зв'язку. 

По-четверте, спостережуваний зараз стрімкий прогрес в когнітивній 
науці незабаром, як вважає ряд учених, дозволить "розгадати загадку ро-
зуму", тобто описати і пояснити процеси мозку людини, відповідальні за 
вищу нервову діяльність людини. Наступним кроком, імовірно, буде реа-
лізація цих принципів в системах універсального штучного інтелекту. 

Універсальний штучний інтелек (що також називається "сильний шту-
чний інтелект" і "штучний інтелект людського рівня") матиме здібності до 
самостійного навчання, творчості, роботи з довільними предметними об-
ластями і вільного спілкування з людиною. Вважається, що створення 
"сильного штучного інтелекту" стане одним з двох головних технологічних 
досягнень XXI ст., разом з молекулярними нанотехнологіями. 

Зворотний вплив інформаційних технологій на когнітивну область, 
як вже було показано, дуже значний, але він не обмежується викорис-
танням комп'ютерів у вивченні мозку. Інформаційні і комунікаційні тех-
нології (ІКТ) також уже зараз використовуються для посилення людсь-
кого інтелекту. Вони у все більшому ступені доповнюють природні здіб-
ності людини в роботі з інформацією. 

Дослідники передбачають, що по мірі розвитку цієї області відбува-
тиметься формування "зовнішньої кори" ("екзокортекс") мозку, тобто, 
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системи програм, доповнюючих і розширюючих розумові процеси лю-
дини. Природно припустити, що надалі елементи штучного інтелекту ін-
тегруватимуться в розум людини з використанням прямих інтерфейсів 
"мозок–комп'ютер". Багато учених вважають, що це може статися в 2020 
– 2030-х роках [11]. 

Зважаючи на описані вище взаємозв'язки, а також загалом на між-
дисциплінарний характер сучасної науки, можна навіть говорити про 
очікуване в перспективі злиття NBIC-областей в єдину науково-техно-
логічну область знання. Така область включатиме в предмет свого ви-
вчення і дії майже усі рівні організації матерії: від молекулярної природи 
речовини (нано), до природи життя (біо), природи розуму (когно) і про-
цесів інформаційного обміну (інфо).  

Як зазначає Дж. Хорган, у контексті історії науки, виникнення такої 
мета-області знання означатиме "початок кінця" науки, наближення до 
її завершальних етапів [12]. 

Зрозуміло, це твердження не слід інтерпретувати як непрямий аргу-
мент на користь духовного, релігійного і езотеричного "знання", тобто, 
переходу від наукового пізнання до якогось іншому. "Вичерпаність нау-
кового пізнання", на думку Хоргана, означає завершення організованої 
діяльності людини по вивченню основ матеріального світу, класифікації 
природних феноменів, виявленню базових закономірностей, що визна-
чають процеси, що йдуть у світі. Наступним етапом може стати ви-
вчення складних систем (у тому числі і набагато складніших, ніж існуючі 
зараз). Це означає, що наука входить в принципово нову стадію, пов'я-
зану з трансформацією своїх онтолого-методологічних основ, і перехо-
дить від описової до конструкторської функції. 

Загалом можна говорити про те, що феноменом NBIC-конвергенції, 
що розвивається на наших очах, є радикально новий етап науково-тех-
нічного прогресу. По своїх можливих наслідках NBIC-конвергенція є 
найважливішим еволюційно-визначальним чинником і знаменує собою 
початок трансгуманістичних перетворень, коли сама по собі еволюція 
людини, мабуть, перейде під його власний розумний контроль. 

Отже, відмітними особливостями NBIC-конвергенції є: 
• інтенсивна взаємодія між вказаними науковими і технологічними 

областями; 
• значний синергетичний ефект; 
• широта охоплення даних і схильних до впливу предметних обла-

стей – від атомарного рівня матерії до розумних систем; 
• виявлення перспективи якісного зростання технологічних можли-

востей індивідуального і громадського розвитку людини – завдяки  
NBIC-конвергенції. 

NBIC-конвергенція має не лише величезне наукове і технологічне 
значення. Технологічні можливості, що розкриваються в ході  
NBIC-конвергенції, неминуче приведуть до серйозних культурних, філо-
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софських і соціальних потрясінь. Зокрема, це стосується перегляду тра-
диційних уявлень про такі фундаментальні поняття, як життя, розум, лю-
дина, природа, існування. 

Історично ці категорії формувалися і розвивалися у межах досить 
повільно змінюваного суспільства. Тому ці категорії коректно описують 
тільки явища і об'єкти, що не виходять за рамки знайомого і звичного. 
Намагатися використати їх з колишнім змістом для опису нового світу, 
що створюється на наших очах за допомогою технологій конвергенції, 
не можна – точно таким же чином, як і не можна застосовувати неділимі, 
незмінні атоми Демокрита для опису термоядерного синтезу. 

Можливо, що від ґрунтованої на повсякденному досвіді визначеності 
людству належить перейти до розуміння того, що у реальному світі не 
існує чітких меж між багатьма що вважалися раніше дихотомічними яви-
щами. Передусім, у світлі останніх досліджень втрачає свій сенс звична 
відмінність між живим і неживим. Починаючи з Демокрита, філософи ро-
зглядали проблему схожості і відмінності живого і неживого. Втім, дов-
гий час ця проблема розглядалася переважно з ідеалістичних або на-
віть езотеричних позицій. 

Учені-дослідники природи досить давно зіткнулися з цією пробле-
мою(ще Ламарк описував відмінності між живим і неживим). Наприклад, 
віруси зазвичай не відносять ні до живих, ні до неживих систем, розгля-
даючи їх як проміжний по складності рівень. Після відкриття пріонів – 
складних органічних молекул, здатних до розмноження, – межа між жи-
вим і неживим стала ще більше розмитою. Розвиток біо- і нанотехноло-
гій загрожує повністю стерти цю грань. 

Побудова цілого спектра функціональних систем конструкції, що 
безперервно ускладнюється, – від простих механічних нанопристроїв до 
живих розумних істот – означає, що принципової різниці між живим і не-
живим немає, є лише системи, що різною мірою мають характеристики, 
що традиційно асоціюються з життям. 

Також поступово стирається відмінність між мислячою системою, що 
має розум і свободу волі, і жорстко запрограмованою. У нейрофізіології, 
наприклад, вже сформувалося розуміння того, що людський мозок є бі-
ологічною машиною: гнучкою, але, проте, запрограмованою кібернети-
чною системою. Розвиток нейрофізіології дозволив показати, що люд-
ські здібності (такі, як розпізнавання осіб, постановка цілей і т. п.) носять 
локалізований характер і можуть бути включені або вимкнені внаслідок 
органічних ушкоджень певних ділянок мозку або введення в організм 
певних речовин. Виходячи з подібного розуміння роботи мислення, ро-
сійський фахівець в області штучного інтелекту А. Л. Шаміс пише: 

"Не виключено, що всі інтерпретації психологічного рівня вияв-
ляться можливими і на рівні комп'ютерного моделювання мозку. У 
тому числі і інтерпретація таких особливостей мозку, як інтуїція, ін-
сайт, творчість і навіть гумор" [13]. 
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У такому разі варто ще раз замислитися про те, що можливо живе – 
це не протилежність неживого, а просто дуже складне неживе, а розу-
мне – просто дуже складне нерозумне. 

Загалом, говорячи про філософію як методології, треба зазначити, 
що ситуація, що складається, знімає ще одне протиставлення категорій 
"механізм – організм". Організм може розглядатися як дуже складний 
механізм, а механізм, у свою чергу, за складністю може перевершити 
природний організм. 

Уже зараз живі істоти створюються "штучно": за допомогою генної 
інженерії. Недалекий той день, коли стане можливим створювати скла-
дні живі істоти(у тому числі за допомогою нанотехнологій) з окремих 
елементів молекулярних розмірів. Окрім розширення меж людської тво-
рчості, це неминуче означатиме трансформацію наших уявлень про на-
родження і смерть. 

Одним із наслідків таких можливостей стане поширення "інформацій-
ної" інтерпретації життя, коли цінність представляє не лише матеріальний 
об'єкт(у тому числі – жива істота) як таковий, але і інформація про нього.  

Це приведе до реалізації сценаріїв так званого "цифрового безсме-
ртя": відновлення живих розумних істот за інформацією, що збереглася, 
про них. Така можливість до недавньої пори розглядалася тільки пись-
менниками-фантастами. Але, в 2005 році компанією Hanson Robotics був 
створений робот-двійник письменника Філіпа Діка, відтворюючий зовніш-
ність письменника із завантаженими в примітивний мозок-комп'ютер 
усіма творами письменника. З роботом можна розмовляти на теми твор-
чості Діка [14]. Можливо, що в перспективі людина вважатиметься живою 
в різному ступені залежно від збереження інформації про неї, отриманої 
за допомогою психологічних опитувачів або записуючих пристроїв. 

Переглядати також доводиться і саме поняття "людина". Спочатку з 
появою абортів, а потім і у зв'язку з розвитком біотехнології людство 
зіткнулося з такими проблемами як визначення моменту виникнення 
людського життя. Постало питання про застосовність поняття "людина" 
до ембріона на різних стадіях його розвитку. У міру перебудови людини 
питання про межі "людяності" постане ще не раз. 

Відносно просто це питання вирішується, коли ми покращуємо ная-
вну на даний момент природу людини(медицина, протезування, оку-
ляри і ін.). Дещо складніше справа йде з перетворенням, модифікацією 
людини. Історично склалося, що верхньої межі "людяності" немає. Мо-
жливо, що – зважаючи на її неактуальність до останнього часу – темі 
визначення меж "людяності" приділяли мало уваги. 

Але якщо людина свідомо наживе щось, раніше людям не властиве 
(зябра, наприклад), і відмовиться від властивого(легені в даному випа-
дку), чи можна говорити про "утрату людяності"? Єдиним розумним рі-
шенням подібних питань видається укладення про те, що "людина" – це 
усього лише зручний термін, який ми придумали для відображення зви-
чного для нас світу. 
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Як ми бачимо, точно так само, як і з традиційними дихотоміями живе 
– неживе, розумне – безрозсудне, механізм – організм, існування межі 
між людиною і не-людиною може бути також поставлене під сумнів. 

Як приклад відносності поняття розумного можна навести ідеї, 
плани і досягнення по так званому "підвищенню" ("апліфтінгу") тварин. 
Існує немало даних, що говорять про те, що при адекватному вихо-
ванні деякі тварини (передусім, вищі примати, можливо, і дельфіни) 
проявляють надзвичайно високі здібності. Забезпечити тварин відпо-
відним вихованням і освітою може стати етично необхідним для лю-
дини на певному етапі її розвитку. 

За подібного розвитку подій такі тварини зможуть вважатися розум-
ними, тобто грань між людиною (розумним) і тваринами стане не такою 
явною. Аналогічним чином, розвиток гуманоїдних роботів і наділення їх 
штучним інтелектом призведе до стирання меж між людиною і роботом. 

Нанотехнології дають необмежені виробничі можливості, тобто на-
номашини можуть бути поширені за усім обсягом планети Земля. Шту-
чний інтелект може ефективно управляти усією сукупністю наномашин. 
Існуючі проекти глобального захисту, такі як NanoShield пропонують та-
кий рівень контролю для цілей забезпечення безпеки, але функції поді-
бної системи можуть бути розширені для забезпечення тотального кон-
тролю за усіма процесами на Землі. 

Що при цьому буде "природою", де буде "природа", та і взагалі – чи 
існує "природа" на планеті, де немає місця масштабним випадковим 
явищам, де постійно контролюється все – від глобальної погоди до біо-
хімічних процесів в окремій клітині? Тут проглядає стирання ще однієї 
дихотомії : штучне – природне. 

Так же незвично у світлі розвитку NBIC-конвергенції видозмінюється 
поняття існування якогось об'єкту. Першим кроком на шляху трансфор-
мації філософської категорії існування буде "інформаційний" погляд на 
об'єкти(у чомусь схожий з платонізмом). 

Якщо з точки зору сторонніх спостерігачів немає різниці між фізич-
ним існуванням об'єкта і існуванням інформації про нього(як у випадку 
з комп'ютерною симуляцією або відновленням об'єкту за інформацією 
про нього), то виникає питання: чи слід надавати особливе значення фі-
зичному існуванню носія інформації? Якщо ні, то який обсяг інформації 
повинен зберігатися, і в якій формі, щоб можна було говорити про існу-
вання інформаційне? 

Розвиток NBIC-технологій може стати початком нового етапу еволюції 
людини – етапу спрямованої усвідомленої еволюції. У цьому проявля-
ється трансгуманістичний характер NBIC-конвергенції. Особливість спря-
мованої еволюції, як випливає з назви, полягає в наявності мети. Звичай-
ний еволюційний процес, ґрунтований на механізмах природного відбору 
– сліпий і спрямовується лише локальним оптимумом. Штучний відбір, 
здійснюваний людиною, спрямований на формування і закріплення бажа-
них ознак може бути більш пріоритетним у стратегічному плані. 
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Проте відсутність ефективних еволюційних механізмів досі обмежу-
вала сферу застосування штучного відбору. Проте, зараз на зміну три-
валому і поступовому процесу накопичення сприятливих змін йде інже-
нерний процес постановки цілісних завдань і їх планомірного рішення. 

Перші практичні методи і результати спрямованої еволюції можна 
спостерігати вже зараз(поява генномодифікованих рослин і тварин, 
рання діагностика синдрому Дауна і ін.) У міру розширення можливос-
тей з'являтимуться і нові результати. Від генетично модифікованих, ро-
слин і тварин(сьогодні) – до молекулярних машин на основі вірусів(один 
з шляхів створення молекулярних машин). 

Потім – до штучно створених біологічних систем для виконання ви-
робничих, медичних і інших функцій до підвищення тварин, створення 
складних химерних і штучних організмів. 

Кінцевий етап розвитку цього напряму складно описати в звичних 
термінах. Описова проблема полягає в тому, що традиційні терміни, ка-
тегорії і образи формувалися людською культурою в умовах обмежених 
матеріальних, технічних і інтелектуальних ресурсів, що наклало значні 
обмеження на наші описові можливості. Можливо, що біологічні системи 
віддаленого майбутнього відповідатимуть поточним потребам їх твор-
ців, якими б вони не були. 

Біологічні системи на основі білків і ДНК є лише одним з відомих під-
ходів до розвитку надзвичайно перспективної галузі – нанотехнології. 
Ще одним відомим підходом є наномеханічні пристрої ("підхід Дрекс-
лера"), що розвиваються зараз у багатьох країнах, передусім, в США. У 
міру того як буде реалізований потенціал цих підходів і нарощені мож-
ливості інструментів (симуляції, наноманіпулятори, проектувальники 
штучного інтелекту), відбуватиметься посилення спрямованої еволюції. 

Теоретики нанотехнологічної революції передбачають, що нові сис-
теми будуть одночасно украй складними (10 в 30 атомів і більше) і опти-
мізованими на атомарному рівні(принцип: кожен атом на своєму місці). 

Існування живих істот теоретично може бути ґрунтоване на новому 
нанотехнологічному субстраті. Частково це існування буде симульо-
вано в комп'ютерах, частково реалізовано в реальних фізичних функці-
ональних системах. Складність відтворних систем безперервно зроста-
тиме аж до рівня "суспільства" або "людства". Існуюча концепція ноо-
сфери може, з деякими обмовками, бути використана для опису резуль-
тату подібних трансформацій. 

Таким чином, зміни, обумовлені конвергенцією технологій можна 
охарактеризувати по широті охоплюваних явищ і масштабності майбут-
ніх перетворень як революційні. Крім того, є підстави вважати, що, за-
вдяки дії закону Мура, і зростаючому впливу інформаційних технологій 
на NBIC-конвергенцію, процес трансформації технологічного устрою, 
суспільства і людини буде(за історичними мірками) не тривалим і пос-
туповим, а надзвичайно швидким. 

Складно дати які-небудь характеристики ситуації, у якій об'єктом 
трансформацій стануть усі аспекти життя людини. Чи буде досягнуто 
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який-небудь сприятливий стабільний стан, чи продовжиться зрос-
тання і ускладнення необмежено довго, або ж подібний шлях розвитку 
завершиться якоюсь катастрофою, поки сказати неможливо. Але 
спробувати зробити деякі припущення відносно соціальної еволюції 
людства в нових умовах можна. 

Еволюція суспільства йде тисячоліття. Біологічно (етологічно) обу-
мовлені групи мисливців-збирачів поступово трансформувалися в скла-
дним чином організований соціум. На сьогодні можна чекати, що у міру 
розвитку "проникаючих" комп'ютерних систем і ношених комп'ютерів со-
ціальна інформація, що вибухоподібно множиться, буде дедалі більше 
доступною людині і усе більш затребуваною і використовуваною. 

Крім того, ураховуючи розвиток інформаційно-комунікаційних техно-
логій і штучного інтелекту, ми маємо право чекати серйозного прогресу 
у вивченні закономірностей існування соціальних структур. Поява поді-
бної розвиненої науки означатиме кінець стихійної еволюції і перехід до 
свідомого управління суспільством. 

Відомо, що перші спроби в цій області робилися вже давно, почина-
ючи з перших утопій і закінчуючи масштабними експериментами в об-
ласті соціального управління в ХХ сторіччі (побудова комуністичного су-
спільства в соціалістичних країнах, інститут зв'язків з громадськістю і 
методи маніпуляції свідомістю в США, тоталітарна система Північної 
Кореї та ін.). Проте усі ці спроби спиралися на дуже недосконале розу-
міння механізмів функціонування і розвитку суспільства. 

З часом результати соціального конструювання будуть, імовірно, 
значно більше відповідати планам. Слід, проте, зауважити, що елемент 
стихійності може зберегтися, зокрема, за рахунок існування конкурую-
чих інтересів різних груп. 

Як же розвиватиметься цивілізація з появою ефективних інструмен-
тів соціального конструювання і у світі розвитку конвергенції технологій? 

Розвиток NBIC-технологій приведе до значного стрибка в можливос-
тях продуктивних сил. За допомогою нанотехнологій, а саме – молекуля-
рного виробництва, за розрахунками фахівців, стане можливим ство-
рення матеріальних об'єктів з надзвичайно низькою собівартістю. Моле-
кулярні наномашини, у тому числі, наноасемблери, можуть бути невидимі 
оку, і розподілені в просторі в очікуванні команди на виробництво. 

Подібну ситуацію можна характеризувати як перетворення природи 
на безпосередню продуктивну силу, тобто, як ліквідацію в суспільстві 
традиційних виробничих стосунків. Це означає, що "природа" сама ство-
рює предмет для задоволення потреб у міру того, як ці потреби "були 
озвучені". Такий стан речей теоретично міг би характеризуватися відсу-
тністю держави в сучасному розумінні цього слова, відсутністю товарно-
грошових стосунків і високим рівнем свободи людей. 

У новій ситуації традиційна економіка і навіть еволюційна теорія у 
вигляді, що мається на сьогодні, перестануть бути застосовними. Втім, 
ця ситуація не зачіпає соціальних процесів(у найширшому сенсі), що ви-
магають значних енергетичних витрат. 
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Ще до того як молекулярне виробництво радикально змінить еконо-
мічну ситуацію, можна відмітити деякі важливі для економіки наслідки 
розвитку інших областей. У області когнітивних технологій ключовим до-
сягненням стосовно економіки може стати розробка штучного інтелекту, 
який і направлятиме безліч нанороботів в їх продуктивній роботі. 

У майбутньому інформаційні і комунікаційні технології будуть вбудо-
ваними в глобальну виробничу систему, забезпечуючи можливість ро-
боти нанотехнологій і штучного інтелекту з найбільшою ефективністю. 
Зокрема, ці технології зможуть розв'язати проблему останніх шести ти-
сяч років – проблему нееквівалентного обміну і загалом проблему пе-
рерозподілу зробленого. Ця проблема виникає разом із розподілом 
праці і полягає у встановленні "зв'язку" між виробником і споживачем. 

Способи розв'язання цієї проблеми, що існують до сьогоднішнього 
дня, – ринковий або адміністративний розподіл мають свої недоліки. Між 
тим ця проблема є, передусім, проблема обробки величезних масивів ін-
формації, і в такому аспекті рішення економічних проблем є проблема не 
самої економіки, а техніки обробки інформації. Протягом останніх шести 
тисяч років в масовому виробництві і споживанні первинним був вироб-
ник, який задавав пропозицію або підлаштовувався під попит. 

Але процес цього "підстроювання" занадто складний, що і обумов-
лювало капіталістичні кризи надвиробництва. Проте з розвитком інфо-
рмаційних технологій кожна одиниця товару в перспективі може вигото-
влятися "під замовлення" під кожного конкретного споживача, що фак-
тично відміняє ринок як такий, або як мінімум переводить його в пло-
щину не товарів, а ідей. 

Якщо прогнози про рух убік "ноосферного" розвитку виявляться 
правильними, то розвиватися будуть взаємовідносини, пов'язані з 
творчою і пізнавальною діяльністю. Взагалі ж, відносно соціального 
розвитку суспільства через декілька десятиліть (саме такі терміни 
вказують фахівці, прогнозуючи появу наноасемблерів [15]) доки бі-
льше питань, ніж відповідей. 

Проте, імовірно, частина існуючих соціальних структур збережеться 
досить тривалий час лише з невеликими змінами. Проте в перспективі 
зростаюча автономність індивідів приведе до зародження нових співто-
вариств, нових соціальних норм у рамках старих систем. 

Висновки. Як зміниться культура людства в процесі трансформації, 
сказати складно. На цей процес серйозно можуть вплинути зміни мора-
льно-етичних норм, які неминуче відбуватимуться саме внаслідок розви-
тку сучасних технологій. Можливо, етичними установками можна буде 
управляти. Критерій задоволення, один з досить важливих етичних кри-
теріїв ще з часів Епікура, також трансформується – стане можливим отри-
мання задоволення без прив'язки до конкретних дій або подій. 

Як же розвиватиметься цивілізація з точки зору біологічного рівня 
її організації? Люди, модифіковані і поліпшені за допомогою конверге-
нтних технологій, почнуть складати все більшу частку населення. По-
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ступово важливість штучного компонента(створеного або контрольо-
ваного за допомогою біо- і когно- технологій) зростатиме. Неможливо 
не згадати слова класика російського космізму Костянтина Едуардо-
вича Ціолковського: 

"Чим далі просувається людина шляхом прогресу, тим природніше 
замінюється штучними" [16]. 

Можна сказати, що поновиться біологічна еволюція людини. В най-
ближчому майбутньому біологічні зміни людини, імовірно, будуть реалі-
зовані вже на новому рівні, за допомогою прямого втручання в генетич-
ний код і в процеси життєдіяльності людини. Тут можна виділити два 
ключові напрями: перебудова тіла людини і перебудова його розуму. 

Але хоч би якими дивовижними або навіть шокуючими були обгово-
рювані вірогідні наслідки NBIC-конвергенції, цей процес уже йде, і пи-
танням наукової сміливості й чесності є не усунення від проблеми, а її 
неупереджений та глибокий аналіз. 
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THE PHENOMENON OF NBIC CONVERGENTION 

 
The purpose of the article is in a philosophical analysis of phenomenon of NBIC 

convergence as a main contemporary trend in technology, which will influence on life 
experience and social life. 

The author using an analysis of themathical information created an original concept 
of changes in human life which will be triggered by synergistic effect of development of 
NBIC technologies. Possible risks which are related to uncontrolled development of 
technology, as examples provided cases of genetic modification of human and usage of 
artificial intelligence.  

The author created an original concept of changes in human life which will be 
triggered by synergistic effect after usage of NBIC technologies. The original 
philosophical conclusions are discovered such as changes in thinking about categories 
of natural – unnatural. 

The obtained results allow us to think that modern technologies give us big 
possibilities that we need to estimate adequately. Their meaning is not restricted just to 
usual human life.  

Keywords: NBIC, nano, info, bio, cogno, synergetic, transhumanism, futurology, 
progress, technology, revolution. 

 
  



46 

Р. В. Клименко, асп.  
Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьков, Украина 

 
ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Представлен философский анализ феномена NBIC-конвергенции как ключевой 

тенденции современности в сфере технологий, которая, безусловно, будет вли-
ять на быт и социальное положение общества. 

Разработана концепция искусственного развития человека благодаря разви-
тию технологий будущего. Спрогнозированы возможные риски, связанные с не-
контролируемым развитием технологий, в том числе в области генной модифи-
кации человека и использовании искусственного интеллекта. 

Предложена оригинальная концепция изменений в человеческой жизни, ко-
торые будут вызваны синергетическим эффектом от развития NBIC-
технологий. Исследованы оригинальные философские выводы, такие как измене-
ние в мышлении про категории природного – искусственного. 

Полученные результаты позволяют нам считать, что современные техно-
логии дают огромные возможности, которые следует адекватно оценивать. Их 
значение не ограничивается лишь бытовой сферой.  
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