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Текст лекції
1. Поняття «суспільство» в філософії. Структура і функції суспільства
Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес пізнати закономірності його
функціонування, розвитку - це головне завдання соціальної філософії. І хоч в
історико-філософському ракурсі в розумінні суспільства є багато містифікацій,
сучасне наукове уявлення про нього не може бути сформоване без
скрупульозного аналізу тих пошуків (досягнень та помилок), якими
надзвичайно багата історія соціальної філософії.
На думку Платона, суспільство є об'єднанням людей для задоволення
своїх потреб і є засобом реалізації потреби людей одне в одному. За
Арістотелем, воно є втіленням притаманного від народження соціального
інстинкту людини. Релігійна філософія вважала його проявом божого творіння.
Просвітителі (Т.Гобс, Ж.Ж.Руссо, Ф.М.Вольтер) та французькі матеріалісти
XVIII ст. трактували суспільство як форму суспільної угоди, Г.Гегель - як
реальний процес життєдіяльності людей, що відбувається завдяки втіленню в
життя абсолютної ідеї. І.Бентам визначає суспільство як "фіктивне тіло, що
складається з індивідуальних осіб, які розглядаються як його складові члени".
Г.Зіммель відроджує Платонову ідею про суспільство як засіб реалізації
внутрішніх спонук, потреб, мотивів індивідів. М.Вебер доповнює її тезою про
«деякий мінімум взаємоорієнтацій».
Е.Дюркгейм підкреслює значення розподілу праці. Т.Парсонс трактує
суспільство як соціальну систему, що функціонує завдяки взаємодії людей та
соціальних інститутів. Марксистська соціальна філософія суспільство визначає
як сукупність історично обумовлених форм спільної діяльності людей.
Головною детермінантою суспільного життя є спосіб виробництва

матеріальних благ. Саме він обумовлює соціальний, політичний та духовний
процес життя. Суспільне буття визначає суспільну свідомість, а не навпаки ось головний висновок марксистської соціальної філософії. Були спроби
пояснити суспільне життя і через призму визначальної ролі суспільної
свідомості. Як відомо, велика група філософів виходить з положення про те, що
світом правлять ідеї. Найпослідовніше ця позиція проведена в філософії
Платона та Гегеля.
Теоретичне уявлення про соціум як систему безпосередньо пов'язане з
аналізом головних підрозділів і сфер суспільного життя, гармонійна взаємодія
яких забезпечує цілісність суспільства і, навпаки, - дисгармонія яких веде до
суттєвих конфліктів і деформацій. Поняття «сфера суспільного життя» відбиває
різнопланові процеси, стосунки, цінності, інститути, фактори як матеріальні,
так і ідеальні, об'єктивні й суб'єктивні. Сфера - це реальний процес людської
життєдіяльності. Діалектика сфер суспільного життя розглядається нами як
реальне життя суспільства в конкретно-історичних, соціокультурних та
природних вимірах.
Виділяють такі сфери суспільного життя: матеріальна, соціальнополітична, духовна, культурно-побутова.
Матеріальна сфера охоплює процеси матеріального виробництва,
розподілу, обміну, споживання, а також продуктивні сили й виробничі
відносини, науково-технічний прогрес і технологічну революцію. Соціальнополітична включає соціальні та політичні стосунки людей у суспільстві національні, групові, міждержавні тощо. Саме ця сфера охоплює такі явища й
процеси, як революція, реформа, еволюція, війна. В цій сфері функціонують
такі соціальні інститути, як партія, держава, суспільні організації.
Духовна сфера - це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь
спектр виробництва свідомості (як індивідуальної, так і суспільної),
трансформації її від однієї інстанції до іншої (засоби масового інформування),
перетворення в індивідуальний духовний світ людини. Культурно-побутова
охоплює виробництво культурних цінностей, передачу їх від одного покоління
до іншого, життя сім'ї, побутові проблеми (організація відпочинку, вільного
часу), освіту, виховання тощо.
Усі сфери суспільного життя тісно взаємопов'язані, тому їх треба
розглядати лише в єдності. Абсолютизація якоїсь однієї сфери суспільного
життя призведе до створення деформованої моделі суспільства. В центрі кожної
сфери, як і суспільства в цілому, має стояти людина, що охоплює всі сфери
життєдіяльності, єднає їх.
Спосіб існування соціального э діяльність. Як суб'єкт людина має
насамперед мисли ти й діяти, діяти й мислити. Теологія вважає, що спочатку
було слово. Наука віддає перевагу ділу. Соціальна філософія виходить з
одвічної єдності слова та діла як первісного принципу пояснення специфіки
соціального. За межами цього принципу соціальної філософії не існує. Його
"долають" лише міфологія, релігія та ідеологія. Але це вже дещо інші форми
духовного освоєння світу, ніж соціальна філософія, про яку йдеться в нашому
курсі.

Розглядаючи єдність слова і діла з боку діла, цілком правомірно давати
визначення діяльності як умови, засобу, рушійної сили й сутності соціального.
Поза діяльністю соціального не існує. Завдяки діяльності людина поборола
вихідну, початкову тотожність з природою й піднялась над нею, набувши
надприродного статусу і форми свого буття. Отже, діяльність є джерелом
формування соціальності. Без діяльності немає сенсу вести мову про
можливість соціального. Соціальне живе лише в діяльності й завдяки їй.
Діяльністю людина перетворює природу і створює свій особливий світ —
культуру. Таким чином, діяльність є засобом формування соціального як
культурного середовища життя людини. Вона виконує соціокультурну творчу
функцію, творить соціум як культуру. Соціо- і культуротворча функція
діяльності філософською традицією осягалась надзвичайно суперечливо. Цю
функцію визначили ще Конфуцій і Арістотель. Проте як принцип
філософського пояснення соціального (людського) способу буття діяльність
постала лише в німецькій класичній філософії. Перший крок до цього зробив
І.Кант. У статусі ж загальної основи культури діяльність вперше в історії
філософської думки означив Й.Фіхте. На його думку, діяльність . «Я» як чиста
самодіяльність, вільна активність створює світ «не-Я» - світ, що оточує людину,
світ людської культури.
Цю думку підхопив і розвинув Г.Гегель. Діяльність, вважає він, є
всепроникаючою характеристикою абсолютного духу, народженого його
потребою в самозміні й самовдосконаленні. Головну роль відіграє духовна
діяльність, а в її структурі - рефлексія, тобто самосвідомість. Завдяки діяльності
абсолютна ідея створює предметний світ культури, відбиває суспільне життя,
різноманітні формоутворення - мораль, право, мистецтво, філософію тощо.
Гегелівську концепцію діяльності намагались осмислити й переосмислити
майже всі філософи наступних епох. Наприклад, К.Маркс обгрунтував ідею
предметної діяльності у вигляді практики. С.К'єркегор протипоставив
раціоналістському трактуванню діяльності Г.Гегелем феномен волі як
відокремлене від буття функціонування, людське існування. Е.Кассірер вбачав
у діяльності головне джерело формування символічно-знакових структур.
Е.Гусерль розглядав її як засіб формування життєвого світу. М.Вебер,
Ф.Знанецький, а пізніше й Т.Парсонс трансформували ідею діяльності в
концепцію соціальної дії, де роль опорних домінант відігравали не стільки
раціональні, скільки ціннісні настанови й орієнтації, мотиви, сподівання,
вибагливість тощо.
Як бачимо, діяльність інтерпретують з різних боків, неоднаковою за
якістю і структурою. Головне ж лишається сталим: майже в кожній
філософській системі соціальність пов'язується саме з діяльністю, яка
розглядається як засіб, умова, рушійна сила й основне джерело формування
соціальності. Характеризуючи діяльність як засіб існування соціального, вчені
підкреслюють таку її особливість, як інституціональність. Інститут (від лат.
institutum - устрій, становлення) є заклад, що забезпечує відносну стабільність
зв'язків і відносин між людьми в рамках соціальної організації суспільства.
Соціальна філософія розглядає такі соціальні інститути як певну сукупність

закладів та установ, що відповідає соціальній структурі суспільства; сукупність
соціальних умов та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної
поведінки та діяльності; систему поведінки згідно з цими нормами. В
економічній сфері суспільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці,
власність, заробітна плата та ін.; в політичній - держава, армія, партія і т. ін.; в
духовній - мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо. Соціальна філософія
розглядає й такі інститути, як сім'я, виховання, культура.
Функції цих інститутів досить своєрідні: вони заохочують діяльність осіб,
що входять до них, і приймають як свої їхні домінантні норми. Інститути
регулюють поведінку та діяльність, що суперечать цим нормам, контролюють
та упорядковують їх згідно із своїми принципами. Розгалужена система
інституціональності притаманна лише людству. Тваринний світ не має подібної
системи. Інституціональність діяльності - характерна риса соціальності
людського життя. Вивчення його з цього боку - надзвичайно складне й
актуальне завдання.
Розгляд діяльності з боку інституціональності людського спілкування дає
змогу говорити про суспільство як систему різноманітних та розгалужених
стосунків між людьми - систему суспільних відносин. Вони виникають між
людьми в процесі їхньої діяльності та спілкування, становлять суспільну форму
діяльного спілкування, закріплюються (й охороняються) певними соціальними
інститутами, постають як своєрідні магістралі (нормативні системи), у
відповідності з якими здійснюються діяльність і стосунки людей між собою.
Суспільство - це система суспільних відносин людей у різноманітних
розглядає сукупність суспільних відносин безвідносно до поділу їх на первинні
й вторинні, як такі, що в певних історичних умовах можуть відігравати як
провідну, так і другорядну роль. З своїми рольовими функціями суспільні
відносини можуть мінятись місцями. Наприклад, політика може передувати
економіці; морально-культурне зубожіння нації може звести нанівець
грандіозні економіко-соціальні задуми. Мистецтво управління суспільством
вимагає теоретичного хисту у визначенні суспільних пріоритетів, а не
догматичного посилання на те, що економічні підвалини мають обумовити інші
соціальні процеси.
Усі суспільні відносини органічно пов'язані між собою і проникають одне
в одне. Більш-менш однозначне визначення їх можливе лише в абстракції, на
рівні теоретичного аналізу. Реальне життя суспільства характеризується
химерним плетивом суспільних взаємозв'язків і стосунків. Розібратись у цьому
плетиві завжди надзвичайно важко. Суспільство - це єдина, цілісна система.
Саме тому соціальна філософія обережно ставиться до інтерпретації її в
контексті дилеми первинності - вторинності суспільних відносин, підкреслює
їхній органічний взаємозв'язок, цілісність пізнання яких розцінює як більш
евристичний принцип, ніж дилеми. Зазначена цілісність системи суспільних
відносин позначається категорією «спосіб життя», що замикає теоретичну
модель суспільства, синтезує різноманітні життєві процеси, підводить їх до
єдиної й незаперечної основи - людини як самоцілі суспільно-історичного
розвитку.

Спосіб життя - це синтетична характеристика сукупності типових видів
життєдіяльності людей (індивідів та соціальних спільнот) у єдності з умовами
життя суспільства. Спосіб життя охоплює всі сфери суспільства: працю і побут,
суспільне життя й культуру, поведінку (стиль життя) людей та їхні духовні
цінності. Він реалізується через діяльність, виробництво, в якому виділяються
такі провідні елементи: безпосереднє виробництво, розподіл, обмін,
споживання. Звичайно, матеріальні та духовні блага створюються в сфері
безпосереднього виробництва. Щоб було що споживати (обмінювати,
розподіляти), треба щось виробляти. Внаслідок цього робиться висновок про
пріоритетність безпосерднього виробництва в системі способу життя людей.
Все це не викликає сумнівів. Вони з'являються згодом, після аналізу реального
життєвого процесу на основі абсолютизації визначальної ролі виробництва в
суспільному житті й фактичному нехтуванні такими елементами, як розподіл,
обмін, споживання, соціальна сфера, культура тощо.
Пріоритетність виробництва за рахунок інших складових частин
суспільної цілісності не забезпечить якісного способу життя. Він визначається
не лише безпосереднім виробництвом, а й усією системою суспільних відносин.
Спосіб життя відбиває також рівень розвитку духовної культури суспільства,
наявні типи світогляду, моральні норми, ціннісні орієнтації, що реалізуються у
вчинках і діях людей, у їхньому ставленні до праці, інших людей, різних
соціальних груп і суспільства в цілому.
2. Історичні типи суспільства
У сучасній філософії співіснують два підходи до типології суспільства,
які частково заперечують, але й доповнюють одне одного - інформаційний і
цивілізаційний. Основною проблемою, на вирішення якої спрямовані ці
підходи, є проблема логіки, певного порядку і спрямованості історичного
процесу. Чи є історія розвитком, рухом вперед, чи вона є історією
«броунівського руху», історією локальних, замкнених цивілізацій, не
пов'язаних в єдиний загальнолюдський історичний процес.
Формаційний підхід однозначно вирішує цю проблему: історія є
прогресивним розвитком, лінійним процесом сходження від менш досконалої
формації до більш розвиненої. На відміну від нього, цивілізаційний підхід
до історії набагато обережніше ставиться до історії, він не передбачає
наперед
заданого
сценарію майбутнього розвитку, заперечує наявність
єдиної закономірності історії. Зупинимось на сутності цих двох підходів.
Формаційна теорія ґрунтується на розумінні суспільства як соціально економічної цілісності, тобто вирішальна роль відводиться економічному
фактору. Розробка поняття «суспільно-економічна формація» належить
К.Марксу. Саме він вперше висунув ідею матеріалістичного розуміння історії,
що значним чином вплинуло на подальший розвиток соціологічної науки.
Суспільно-економічні формації - це конкретно-історичні типи суспільства,
послідовні «сходинки» історичної еволюції, що обумовлені певним способом
виробництва і специфічною формою виробничих відносин, насамперед -

формою відносин власності. Згідно з формаційним підходом, спосіб
виробництва детермінує усю різноманітність суспільних відносин і зв'язків.
Основними елементами суспільно-економічної формації є базис
і
надбудова. Сукупність виробничих відносин, яка складає економічний лад
суспільства, називається базисом. Від базису залежать всі інші суспільні
відносини.
Він
визначає характер і зміст надбудови - ідеологічних,
політичних, правових відносин і ідей, організацій і установ, через які ці
відносини здійснюються. Суспільно-економічна формація розглядається як
загальна характеристика основних типів суспільства. Первіснообщинне,
рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство - такі
ступені розвитку соціуму. Світовий історичний процес розуміється як
лінійне сходження від однієї формації до іншої.
Формаційний підхід, на який спирався К.Маркс в аналізі суспільства,
був історично виправданий. Він належав періоду переходу від феодалізму,
до капіталізму, саме на даному етапі історії об'єктивні соціально-економічні,
технологічні і
техніко-економічні
процеси
однозначно
визначали
функціонування і розвиток суспільства. Сьогодні формаційний підхід є
недостатнім для пояснення історичного розвитку. Причому хибним виявився
не сам по собі цей підхід, а його абсолютизація, догматичне ставлення до
нього. По-перше, неправомірно стверджувати, що на будь-якому етапі історії
соціально-економічні відносини детермінують суспільне життя в цілому.
По-друге, уявлення про єдину закономірність, лінійне сходження від
формації до формації не залишає місця для свободи людини, для вибору
альтернативних шляхів розвитку. Насправді - історія є проявом творчої
діяльності
людей,
а процес творчості ніколи не можна абсолютно
передбачити. По-третє, реальна
історія народів, суспільств, держав не
вкладається в тісні рамки формаційного розвитку по висхідній, при такій
спрощеній схемі втрачається своєрідність і самоцінність кожної культури і
цивілізації,
вони
виступають лише в якості передумов майбутнього
досконалого суспільства.
Отже, теорія формаційного розвитку суспільства є
історично
обмеженою. Вона була адекватна епосі, яка пройшла під знаком і гаслом
наукового і технічного прогресу (XVIII-XIX століття) і відображає об'єктивні
тенденції саме цього періоду.
Потребам більш досконалого осмислення сучасного суспільства
відповідає цивілізаційний підхід, що утверджується в сучасній філософії. В
його основі лежить факт перетворення історії людства в глобальну,
загальнолюдську історію. Раніше вона була історією окремих народів,
племен,
країн, регіонів, культур. Створення планетарної цивілізації складний і досить суперечливий процес. Не випадково, що все частіше йдеться
про цивілізаційну кризу сучасності. В соціології і філософії став вже
загальноприйнятим поділ історії на період традиційної (аграрної),
техногенної (індустріальної) цивілізації і нової, яка лише формується, але
деякі ознаки якої дають підставу
називати
її
постіндустріальною
(інформаційною). Аграрна цивілізаційна революція, яка відбулася 6-8 тисяч

років тому, здійснила перехід від споживацького типу життєдіяльності
до продуктивного; індустріальна революція пов'язана з появою машинного
виробництва (XVI-XVII століття); інформаційна революція, в яку вступають
найбільш розвинені країни сучасності, є початком нової цивілізації.
3. Глобальні проблеми людства і соціальне прогнозування
Глобальні проблеми, які постали перед народами різних країн, виникли в
різних сферах життєдіяльності людей. В одному випадку мова йде про ті чи
інші сторони розвитку продуктивних сил, стан і якість навколишнього
середовища, в іншому - про кардинальні питання зовнішньої і внутрішньої
політики, в третьому - про стосунки людини і суспільства тощо. Глобальні
проблеми загострились настільки, що без них неможливо нині скласти
реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку, про майбутнє
людства.
Що охоплюється поняттям «глобальні проблеми»? Які характерні ознаки
дають змогу говорити про них як про явище особливе, що стосується всього
людства? Відповіді на ці запитання важливі не лише в теоретичному, а й у
практичному плані. Від того, які саме проблеми будуть визнані глобальними,
якою мірою буде пізнана їхня природа, багато в чому залежить і вибір рішень,
а, отже, й доля багатьох народів і держав, майбутнє планети.
Одні вчені на Заході довільно звужують коло глобальних проблем,
зводячи всю їх багатоманітність до двох-трьох. Інші вдаються до протилежних
крайнощів, відносять до них проблеми, які не мають нічого спільного із
світовими процесами, а стосуються тільки певних країн або окремих соціальних
груп.
Усе це зумовлює необхідність докладної характеристики глобальних
проблем сучасності. До них слід віднести ті, які, по-перше, мають справді
планетарний, загальносвітовий характер, зачіпають життєві інтереси всіх
народів і держав; по-друге, загрожують усьому людству в разі, якщо не будуть
вчасно вирішені; по-третє, вимагають для свого розв'язання спільних і
невідкладних зусиль усіх держав і народів.
Ще однією характерною рисою глобальних проблем можна вважати їхній
динамізм. Він означає насамперед можливість збільшення кількості проблем,
що зараховуються до глобальних, а також вірогідність ослаблення чи
посилення гостроти однієї з них. Тому важливо вчасно оцінити ті проблеми, які
можуть набути глобального характеру, і вчасно виробити реакції суспільства на
гострі питання сучасності.
Виходячи з динамічного характеру і складності глобальних проблем
сучасності, можна припустити, що спільні зусилля держав не обов'язково
швидко приведуть до повсюдного і повного вирішення їх. Зокрема, дедалі
зростаючі потреби держав у мінерально-сировинних ресурсах зумовлюють
загострення мінерально-сировинної проблеми протягом найближчих
десятиліть, а господарська діяльність у багатьох країнах поки що не дає змоги
домогтися помітного поліпшення екологічної ситуації.

Для розуміння суті і шляхів вирішення глобальних проблем необхідно
з'ясувати їхнє походження і природу, причини загострення протягом останніх
десятиліть. Слід зазначити, що з ними, але не в глобальному, а в локальному
(чи регіональному) масштабі людство зіткнулося ще за часів своєї молодості і
вже тоді змушене було шукати шляхи їх вирішення. До певного часу
спостерігалася якась гармонія у діях протилежних процесів: одні з них
порушували природну рівновагу, інші - відновлювали. Доки незрілими
лишалися суспільні відносини, а також засоби праці, відносна гармонія між
людиною і природою зберігалась. Але з розвитком продуктивних сил людина
дедалі більше оволодівала мистецтвом боротьби із стихійними силами,
підкоряючи собі природу, добивалась таких змін у природі, які відповідали б її
зростаючим потребам. Тісний взаємозв'язок у відносинах між людиною і
природою, суспільством і природою та всередині суспільства став виступати як
загальна закономірність.
Перехід людства від кочового скотарства до осілого землеробства, тобто
від споживання до виробництва продуктів, ознаменувався етапом перетворення
природи в предмет і знаряддя життєдіяльності людини. Але прогрес розвитку
продуктивних сил супроводжувався і негативними результатами, шкідливими і
навіть згубними для людини.
У науковій літературі наводяться цікаві історичні приклади. Коли в
Греції, Малій Азії та інших місцях люди викорчовували ліси для одержання в
такий спосіб орної землі, вони не уявляли, що тим самим поклали початок
нинішньому запустінню цих країн, позбавляючи їх центрів нагромадження і
збереження вологи. Те ж саме відбувалося в Північній Італії, де на південному
схилі Альпійських гір люди вирубували хвойні ліси і не передбачали, що
знищують умови для розвитку місцевого скотарства. Це факти із стародавньої
історії. А період науково-технічного прогресу нового часу, коли людство
залучило до своєї діяльності практично всі ресурси нашої планети, вже дали
чимало трагічних прикладів такого типу.
Суперечності у системі «людина – природа» - не єдине джерело
глобальних проблем. Такі самі проблеми виникають і у системі соціальних,
суспільних відносин. Стосунки людини і природи тісно пов'язані з
міжособистісними відносинами. Одні немовби переростають в інші. Соціальні
й національні конфлікти загострюють до критичної межі суперечності між
людиною, суспільством і навколишнім середовищем, надають глобального
характеру інтерсоціальним проблемам (проблемам війни і миру, подолання
відсталості і т. ін.).
Нарешті, слід зазначити, що переростання названих проблем у глобальні
пов'язано з процесом інтернаціоналізації виробництва, обміну, всього
суспільного життя на основі сучасних продуктивних сил, науково-технічної
революції. Проблеми, що раніше проявлялися в місцевому чи регіональному
масштабі, набули нині справді глобального характеру.
Таким чином, глобальні проблеми мають подвійний соціоприродний
характер. Вони водночас і природні, і соціальні. При цьому останній елемент
відіграє вирішальну роль. Адже соціальні умови розвитку визначають, по-

перше, серйозність і глибину глобальних проблем, небезпечність їхнього
розвитку для людства, по-друге, зміст підходів, методи і засоби вирішення цих
проблем.
У системі сучасної глобалістики важливе місце посідають проблеми війни
і миру. Якісно нові умови, нова ситуація владно вимагає нового підходу до
вирішення питань безпеки. У наш час ядерна війна неприпустима: її не можна
виграти, у ній не буде ні переможців, ні переможених. Тому найскладніші
проблеми, глибокі розбіжності й конфлікти сучасного світу можна і треба
вирішувати не військовою силою, а тільки політичним шляхом.
Разом з тим важливо усвідомлювати, що сьогодні небезпеку для людства
становлять не тільки воєнні конфлікти, застосування сучасної воєнної техніки, а
й мирна техніка. У працюючій мирній технічній системі, наприклад АЕС,
випадкове пошкодження ймовірніше, ніж у «непрацюючій» воєнній техніці.
Уявлення про екологічну чистоту АЕС давно виявилося міфом. Різниця між
воєнною і мирною ядерною технікою полягає лише в тому, що перша знищує
все живе швидко, а друга - поступово, але і та й інша неминуче підривають
коріння його існування. Радіоактивне зараження людей і середовища їхнього
проживання відбувається відносно повільно і позначиться повною мірою в
майбутньому.
В останній третині XX ст. різко погіршилась якість середовища, що
оточує людину: забруднюються повітря, річки, озера, моря; зростають шумові
навантаження, особливо в містах; захаращуються великі території
різноманітними відходами; знищуються багато видів флори і фауни;
деградують ґрунти та поширюються інші форми порушення цілісності природи.
Заданими ООН, наприкінці 80-х років у атмосферу щорічно викидалося
150 мільйонів тонн двооксиду сірки, 50 мільйонів тонн окису азоту, 300
мільйонів тонн окису вуглецю, 15 мільярдів тонн двоокису вуглецю, 700 тисяч
тонн фреонів, 100 тисяч тонн ртуті, 500 тисяч тонн свинцю тощо.
Нагромадження вуглекислоти в атмосфері, запиленість зросли у багатьох
містах світу в десятки разів. Внаслідок утворення навколо Землі шару
вуглекислого газу виникла загроза несприятливої зміни клімату із порушенням
енергетичного балансу і поступовим підвищенням температури. Це призведе до
танення полярної криги й затоплення великих прибережних масивів і багатьох
міст. Виникла небезпека порушення балансу кисню, зруйнування озонового
екрана в нижній стратосфері при польоті надзвукових літаків. Збільшилося
забруднення Світового океану (близько 0,1% видобутку нафти на морських
шельфах потрапляє в океан). У цілому обсяг забруднюючих відходів
виробництва становив у 1970 p. 40 мільярдів тонн, а до 2000 p. він може зрости
до 100 мільярдів тонн і більше. Стосовно обсягу забрудненої води, то він може
збільшитися в 10 разів.
Велику загрозу природі і самому існуванню людини становлять "кислотні
дощі", які виникають внаслідок викидів у атмосферу різних хімічних сполук. А
запилення атмосфери відходами видобувної промисловості, сільського
господарства, транспорту, енергетики призводить до непередбачуваних змін
кліматичних процесів.

Радіаційні, теплові, шумові, електромагнітні зміни також погіршують
умови життя людей. Усе це в кінцевому підсумку пов'язане з відходами
сучасної виробничої технології в усьому світі. Нині від 90 до 98% речовини,
взятої від природи, перетворюється на відходи і забруднює середовище. За
нинішніх тенденцій до 2000 p. обсяг газоподібних забруднювачів атмосфери
може досягти 50 мільярдів тонн, викидів твердих речовин - 725 мільярдів тонн.
Дедалі гострішого характеру набувають на нашій планеті проблеми
"водного голоду" і забезпечення людства мінеральною сировиною та енергією,
а також демографічна проблема.
З середини нашого століття в світі відбувається безпрецедентне зростання
чисельності населення: у 1950 p. воно становило 2,5 млрд чоловік, а в 1987 р.
досягло 5 млрд, тобто зросло за третину століття більше, ніж за попередні
півтора століття. Нині народжується щороку 130 млн чоловік, помирає близько
50 млн., приріст становить майже 80 млн чоловік. 9/10 приросту зумовлені
демографічним вибухом, що спостерігається в країнах Африки, Азії і
Латинської Америки. За даними спеціалізованих організацій ООН, до 2025 p.
населення світу зросте на 3 млрд чоловік, причому в Латинській Америці,
наприклад, воно подвоїться. Це означає, що до наявних фондів споживання
треба додати принаймні стільки ж продовольства, житла, лікарень, шкіл,
товарів повсякденного попиту, скільки є нині. Причому зробити це необхідно
лише для того, щоб не знизити сучасного рівня життя. Але мета розвитку
молодих країн - не збереження вкрай низького рівня життя, а його неухильне
піднесення.
Небезпечність тенденцій у демографічній ситуації така, що в третє
тисячоліття людство може вступити з 1 млрд голодуючих і такою ж кількістю
людей, що не знаходять застосування своїй праці в містах, 2 млрд сільських
жителів, затиснутих у лещатах аграрного перенаселення, 1,5 млрд знедолених,
що живуть за межею бідності.
Сучасна демографічна ситуація являє собою глобальну проблему
передусім тому, що стрімке збільшення населення відбувається у країнах Азії,
Африки, Латинської Америки. Водночас ці держави через відсталість в
економічній, соціальній, культурній сферах неспроможні забезпечити
населення, що подвоюється кожних 20-30 років, матеріальними і культурними
благами. Безумовно, демографічна політика належить до національної
компетенції незалежних держав. Однак їхні труднощі при вирішенні
демографічних проблем уже нині відбиваються на міжнародних відносинах в
цілому і можуть призвести до катастрофічних наслідків не лише для них самих,
а й для світової економіки й політики.
Ці й інші явища свідчать про те, що всі глобальні проблеми сучасності
тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені, тому ізольоване вирішення їх
практично неможливе. Нездатність людства розв'язати хоча б одну із
глобальних проблем надзвичайно негативно вплине на можливість вирішення
всіх інших проблем. Так, ненасильницький мир без ядерної зброї створює
необхідні передумови і гарантії для практичного вирішення всіх глобальних
проблем в умовах міжнародного співробітництва, зокрема для вирішення

продовольчої проблеми, що досить гостро стоїть в багатьох розвинутих країнах.
Західні вчені пояснюють загострення продовольчої проблеми у світі
«природними» причинами, головною з яких є випереджаюче зростання
народонаселення порівняно із збільшенням продуктів харчування.
Перспективи вирішення проблеми голоду в країнах «третього світу» вони
пов'язують із здійсненням політики регулювання приросту населення. Деякі
експерти (Я.Тінберген, Г.Кан, В.Леонтьєв) акцентують увагу на технологічній
відсталості країн, що розвиваються, яка полягає у примітивному й
малопродуктивному сільському господарстві.
До глобальних проблем слід віднести й майбутнє людини. Проблема
людини як особливе вираження одвічних філософських питань набула ще
одного відтінку: нині вона активізувалась з погляду проблемності людського
існування взагалі. Щоб мати майбутнє, людина має вижити як вид. Питання
сенсу людського життя, значення культури, змісту людської діяльності
набувають уже не суто академічного, теоретичного, суспільно-відповідального
звучання, а потребують конкретних соціально-практичних рішень.
Такі найважливіші і найактуальніші глобальні проблеми сучасної епохи, з
якими зіткнулось людство на порозі нового тисячоліття своєї історії. У працях
багатьох західних вчених вирішення найважливіших проблем людства, як і в
уявленнях про найближче й віддалене майбутнє людства, єдності немає. Ще
недавно частина їх відстоювали позицію «соціально-екологічного песимізму»,
доводячи, що світ нібито досяг апогею розвитку виробництва, споживання не
відновлюваних ресурсів і в недалекому майбутньому на нього чекає крах.
Чимало західних спеціалістів у галузі екології (Дж.Форрестер, Д.Медоуз,
М.Месарович, Б.Пестель та ін.) вважають, що людство має вибирати між
матеріальним прогресом і продовженням життя на Землі.
Однак з другої половини 70-х років дедалі більше з'являлось публікацій,
автори яких намагалися довести, що нестача джерел енергії, продовольства та
інших ресурсів не абсолютна, а відносна, і людство може ці проблеми
вирішити. В одній з останніх доповідей Римського клубу «Шляхи, що ведуть у
майбутнє» (її автор - американський економіст українського походження
Б.Гаврилишин) висувається концепція створення загального «світового
порядку», в рамках якого людство може справитися з уже наявними
проблемами і з тими, які обов'язково виникнуть у майбутньому.
Особливість сучасної історичної ситуації полягає в тому, що макросвіт
людства входить у мікросвіт індивіда. На плечі кожного певною мірою
покладається загальна історична відповідальність. А це вимагає розширення
горизонтів соціального й історичного мислення людей. Але хіба можна сказати,
що таке розширення стало повсюдним і загальним фактором життя? Звичайно,
ні. Не можна не бачити разом з тим процесів зміни самосвідомості людей.
Сучасне і майбутнє розпочатих сьогодні в країні соціальних перетворень
перебуває в руках людини. Проте складається враження, що ми сприймаємо
лише позитивні сторони людського фактора як феномена нашої соціальної
практики, навмисне минаючи певні» небезпечні висновки і підводні рифи.
Настав час чесно і безпристрасно подивитись на цю проблему. Людський

фактор - це не тільки першооснова нашого подальшого суспільного розвитку, а
й одна з історичних причин наших невдач і поразок. А якщо бачити
перспективу, то ми прагнемо виховати всебічно і гармонійно розвинену людину
майбутнього громадянського суспільства.
Зміни, що відбуваються сьогодні у світі, - важливий крок на шляху
переходу людства до нової цивілізації, яка може бути сформована на шляхах
розв'язання глобальних проблем. Ця нова, майбутня цивілізація, на нашу думку,
знищить відчуження людини від людини, суспільства, природи і від продукту
праці, покладе кінець поділу людства на антагоністичні класи та соціальні
групи і створить реальні умови для його самопізнання і вільного само
об’єднання на принципах нового гуманізму. Нова цивілізація в тенденції свого
розвитку являє собою якісно новий ступінь у розвитку людини і суспільства,
що інтегрується в єдине людство, системність якого можна порівняти в
якісному відношенні з природними системами, залученими в сферу людської
діяльності. Тільки на цьому етапі людство займе своє гідне, відносно
самостійне місце в системі оточуючих космічних процесів і сил, стане
специфічним єдиним утворенням.
Розмірковуючи про перспективи людства, слід підкреслити, що мова йде
про можливості якогось єдиного демократичного і гуманного світового
співтовариства, в якому будуть співіснувати різні форми власності - і суспільна,
і приватна, неоднакові форми суспільних відносин. Але з однією умовою. Це
мають бути суспільства демократії, суспільства, де людина буде центром усіх
відносин.
Зрозуміло, що тільки на цьому шляху можливе подальше розгортання
прогресивних процесів, розквіт нової цивілізації. Зверненість до культури,
людини, її духовного світу диктується необхідністю кардинальної зміни
продуктивних сил, раціональним використанням найновіших досягнень
науково-технічного прогресу. При цьому слід маги на увазі, що розвиток
технічної і технологічної основи суспільства не автоматично впливає на
перетворення соціального життя, а опосередковано, через систему суспільних
відносин, яка зберігає певну самостійність. Тому науковий погляд на
перспективи людства у зв'язку з технічним прогресом може сформуватися на
основі всебічного аналізу системи «людина - наука - технологія – суспільство».
Отже, соціальна філософія наголошує на цілісності суспільства як
соціальної системи, що функціонує завдяки виробництву й постає як живий
організм з усіма особливостями економічних, соціально-політичних,
ідеологічних, культурних, побутових, сімейних та інших соціальних відносин,
які безпосередньо характеризують життєдіяльність людей. У центрі суспільства
- людина. Без неї воно не існує. Які б матеріальні цінності не нагромадили
люди - будівлі, знаряддя праці тощо - все це вмирає після того, як його
залишили люди. Людина - суб'єкт і головна дійова особа суспільства. Цей
висновок лишається незаперечним незалежно від теоретичних побудов та
ідеологічних домінант суспільного розвитку.

