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Філософія виконує певну низку функцій, серед яких для нас у межах 

нашого дослідження важливо звернути увагу на її світоглядну, 
гносеологічну, інтегративну функцію та насамперед на прогностичну. 
Філософія здатна розширювати межі знання вона розкриває сутність явищ та 
формує уявлення стосовно буття - за допомогою аналізу як міфологічних 
уявлень, так й наукових досліджень (як реалізації та  перевірки інформації та 
мрій на практиці). Сучасна наука у собі є реалізацією досить складного 
процесу, який розвивається у межах транс - та міждисціплінарності. На 
відміну від попередніх епох, коли дослідження природних та соціальних 
явищ йшло через розгорнення наукового поля дослідження та створення під 
нього нових дисциплін та напрямків, сьогоденні потреби науки через 
величезну їх кількість звичним шляхом лише унеможливлять інформаційно - 
комунікаційну дію у межах самої науки. Знання у кількісному та 
процесуальному масштабі давно перетнуло певну інформаційну межу та 
привело до нових потреб у плані роботи з ним. Дослідження Н.Л. Вігеля, 
В.Е. Лепського, О.В. Летова, П.О. Плютто та ін. є саме таким показником 
навіть на прикладі перетину наукової зацікавленості філософії та 
біомедицинського знання. Майбутнє становище не тільки людини 
(дослідження К.Х. Делокарова, І.В. Бестужева-Лади, В.І. Моісеєва), але й 
майбутнє природи (М.В. Костенко) виявилося по багатьох позиціях не 
прорахованим та непередбаченим. З цього приводу для нас є цікавими 
результати досліджень С.О. Доманової та Н.Г. Баранець. Слід зазначити, що 
класичні дослідження та синтез ідей Д. Белла, Ф Фукуями, Е. Тоффлера, та 
порівняння сучасного економічного, правового. технічного та екологічного 
стану сучасного суспільства та природи з ретроспективними уявленнями про 
майбутнє на наш погляд пояснює ті хибні шляхи, якими йшла реалізація 
уявлення людини про власні потреби та перспективи. Не все, чого 
намагалося добитися людство є нагальною необхідністю для його існування 
навіть у нашій сучасності. Таким чином для нас важливими постають 
дослідження саме екофутурологічної спрямованості. 


