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Для розуміння загальної експозиції та стану глобальних проблем сучасності
необхідне їх усвідомлення у вигляді відкритої і динамічної системи. Глобальні
проблеми потрібно сприймати і відповідно реагувати на них як на відносно
упорядковане структурне утворення, наприклад, виявити внутрішні зв'язки між
науково-технічним прогресом, продовольчою проблемою і тривалістю людського
життя, взяти до уваги локальні і регіональні економічні фактори, характер
політичних інститутів, нарешті, соціокультурну специфіку окремих країн.

Насправді такі зв'язки можуть бути знайдені, адекватно описані і взяті під
соціальний контроль в тому випадку, якщо вихідна наукова абстракція бачить у
здавалося б розрізнених і мало узгоджених елементах життя сучасного людства
цілісну і рухому систему. Вся складність питання ґрунтується на неузгодженості
фокусів розгляду глобальних проблем, в різних методиках їх аналізу, і як
наслідок, виражається у фіксації різної конфігурації внутрішньо системних
елементів, включаючи головний – системоутворюючий. У такому випадку,
доцільно зупинитися на кількох варіантах «прочитання» анатомії системи
глобальних проблем. Цей крок відкриє перед нами можливість побачити
загальний ескіз всієї системи, а від нього перейти до її унітарно-диференційованої
конкретизації.

1. Поняття глобальних проблем сучасності.
Введенню в науковий обіг поняття «глобальні проблеми сучасності»

сприяли, об'єктивні передумови у вигляді: демографічної динаміки, зростання
промислового виробництва (капіталовкладень), явної нестачі основних
життєзабезпечуючих ресурсів, продуктів харчування, нарешті, забруднення
навколишнього середовища. Однак, для того щоб конкретизувати зміст і обсяг
даного поняття потрібно немало теоретичних зусиль. Вперше сам термін, а потім і
поняття «глобальні проблеми» починає вживатися в дослідницькій літературі в
кінці 60-х - початку 70-х рр.. Вчені відштовхувалися від посилки, що світ - це
створена еволюційно / революційним шляхом складна, рухлива і внутрішньо
суперечлива соціоприродна цілісність (соціоекосистема). Остання, або несе прямі
загрози та небезпеки у вигляді природних і рукотворних катаклізмів, або містить
їх в собі у вигляді слабо виявлених деструктивних і довгострокових тенденцій.

Визначення глобальних проблем, запропоноване на початку 80-х р. ХХ
століття радянськими вченими В.В. Загладіним і І.Т.Фроловим, міцно увійшло в
науковий обіг і активно використовується в даний час. Воно сконструйоване на
основі виділення специфічних ознак:

- глобальними можна назвати ті проблеми, які зачіпають інтереси і
долю всіх без винятку землян;

-  глобальними можна назвати ті проблеми, які виступають в якості
об'єктивного чинника життя для всіх учасників світової історії, так само як і тих,
кого прийнято вважати неісторичними народами;

- глобальними можна назвати ті проблеми, для вирішення яких потрібні
зусилля всього людства, а не окремих держав чи груп держав;



- невирішеність (часткова або псевдовирішеність) глобальних проблем
тягне за собою лавиноподібне їх наростання і здатне розбалансувати, а з часом -
перекинути всю геобіосоціальну систему;

- глобальними можна назвати ті проблеми, які генерують т.зв.
«Прикордонну ситуацію» («бути чи не бути», «або ... або», більш точно - «життя»
або «смерть») і примушують шукати єдино виправданий (з екологічної,
соціально-історичної, антропологічної, етичної і естетичної точок зору) вихід з
неї.

Розрізняють локальний, регіональний та глобальний рівні розгортання
глобальних проблем.  Рівні прояву глобальних проблем: загальнопланетарні
(глобальний), міжрегіональний та регіональний (локальний).

На локальному (від лат. locus - місце; local - місцевий) рівні, глобальні
проблеми стосуються окремих великих держав або територій. Наприклад, сюди
можна віднести повені на Західній Україні у 2008 році, що торкнулися
екосистеми, поселенську і транспортну структуру кількох адміністративних
областей. Зрозуміло, мова йде про незбалансовану господарську політику
(неефективна іригаційна система, вирубка лісів, несанкціонована забудова угідь і
т.п.), що проводиться різними суб'єктами практично по всій країні. У другому
випадку мова йде про окремі континенти, великих соціально-економічних
районах світу, за межі яких, ті чи інші проблеми, як правило, не виходять.
Наприклад, специфічна для соціального стану Африканського континенту
(південніше Сахари) - бідність, і як наслідок, розвиток піратства. Нарешті, власне
глобальний рівень існування проблем формально тотожний географічному
масштабу планети, а змістовно - тій специфіці (цілям, засобам і масштабами)
діяльності сучасної людини і тих наслідків, які ця діяльність за собою несе. Перш
за все - у вигляді деструктивних щодо природи, суспільства, людини, та й життя
взагалі, фактів і процесів.

Будь – яка локальна, окрема проблема може при сукупності певних
обставин «дорости» до глобального рівня. Так, спочатку СНІД був локальним
явищем Африканського континенту (з усіма притаманними йому внутрішніми
етно-політичними, соціально-економічними і демографічними проблемами), але
за рахунок посилення загальної та трудової міграції, міжнародної проституції та
наркотрафіку він вирвався на глобальний рівень. У свою чергу, феномен
міжнародного тероризму, який заявив про себе у ряді гучних і жахливих акцій в
США, країнах ЄС, Росії, може бути спроектований на локальний і приватний
ареали, в залежності від інтересів терористичних угруповань до того чи іншого
суспільства чи особистості.

Отже, під глобальними проблемами слід розуміти сукупність
конфліктогенних проблем розвитку суспільств сучасного типу, які зачіпають
форми, способи, цілі та цінності життя всієї світосистеми (людства як цілого та
його природного оточення), кожної конкретної людиниі вимагають невідкладних
колективних заходів по їх регулюванню і подоланню.

Представники «Римського клубу» - А. Кінг і Б. Шнайдер запропонували
розглядати всю систему глобальних проблем через три найбільш болючі тенденції
сучасності. По-перше, ними було відзначено зростання озброєння по всьому світу



(звідси - ідея конверсії військових виробництв і переведення їх потужностей в
русло мирних завдань). По-друге, підкреслено нерівномірний розвиток країн і
регіонів світу (звідси їх заклик до реалізації альтернативної моделі глобальної
динаміки, де б не було місця відсталості і застою). По-третє, зафіксована
незбалансованість енергоспоживання та стану біосфери (звідси ідея реорганізації
всієї енергетики з метою запобігання потепління клімату). Але цих трьох (або
десяти, якщо використовувати максимальний список, ними запропонований)
тенденцій, типових для сучасного світу, все ж мало для того, щоб мати об'ємну
картину того, що відбувається. Потрібен більш зважений науковий підхід, який би
дозволив виявити і визначити всю конфігурацію ризикогенних і деструктивних
тенденцій.

На даний момент визнано, що саме класифікація дозволяє розглядати
величезну різноманітність предметів у певній системі. При цьому результати будь
якої класифікації завжди відносні, оскільки описувана система класів є статичним
і відносно стабільним об'єктом. У свою чергу, типологізація (типізація) - це
науковий прийом, застосовуваний, як правило, до динамічних тобто нестабільних
систем і об'єктів. Звідси, як нам здається, виникають реальні труднощі в
упорядкуванні всього масиву існуючих глобальних проблем.

2. Основні підходи та класифікація.
Сучасні підходи в розумінні структури глобальних проблем можна

представити в наступному вигляді. Одні автори, представники соціологічного
підходу в розумінні глобальних проблем (А. Габю, Е. Фонтела), намагаються
фіксувати їх фактуру за допомогою контент-аналізу, методу Дельфі, анкетування
жителів різних країн і регіонів планети на предмет їх заклопотаності чим-небудь.
Результат - список з 28 глобальних проблем, куди входить більшість проблем
сучасного розвитку, актуальних для тих чи інших товариств. Однак, головний
акцент, який роблять представники даного підходу, полягає у встановленні
конфігурації і специфіки проблем, характерних для життя конкретного соціуму,
типу його соціокультурної організації Наприклад, для ПАР, Норвегії, Венесуели,
України ...

В роботі віце-президента Світового банку Жан-Франсуа Рішара «На
переломі: Двадцять глобальних проблем - двадцять років на їх вирішення» (2002),
запропоновано класифікацію, що вбирає в себе три класи світових проблем.
Дотримуючись правила реагування на найнагальніші проблеми матеріальними і
фінансовими інструментами Світовий Банк (в особі Ж.-Ф. Рішара та його
команди) приходить до наступної констатації. Сьогодні у світі найбільшу
гостроту викликають:

1) група екологічних проблем, що включає в себе проблеми: глобального
потепління, втрати біорізноманіття та екосистем, виснаження рибних запасів,
знищення лісів, браку чистої води, збереження і забруднення прибережних вод;

2) економічні та соціальні проблеми: бідність, конфлікти, тероризм, освіта
для всіх, глобальні інфекційні захворювання, цифровий (інформаційний) розрив
між державами, стихійні лиха;



3) проблеми управління світом: оподаткування для XXI ст., нормативне
регулювання біотехнологій, побудова глобальної фінансової структури,
незаконний обіг наркотиків, правила торгівлі, інвестування та конкуренції, права
та інтелектуальна власність, правила елементарної торгівлі, норми міжнародної
праці та міграції.

У даному підході ми бачимо більш-менш чітку орієнтацію на фіксацію
групи однорідних і взаємопов'язаних проблем. Наприклад, глобальне управління
включає в себе різні аспекти аудиту, менеджменту й адміністрування, які
зобов'язані спиратися на єдину міжнародну правову базу. Але така створюється з
помітним запізненням і не завжди відповідає тій соціальній турбулентності, яка
має місце на багатьох майданчиках світу.

Група сучасних російських авторів, що представляють Академію
держслужби при Президенті Російської Федерації (А.В.Возженіков,
М.А.Виборнов, Д.В.Коростилєв та ін) роблять подвійнй наголос: з одного боку, на
проблемах «холодної війни» (контрабанда ядерних матеріалів, насильство
етнічного і релігійного характеру, організована злочинність); а з іншого, на
новітніх проявах дестабілізації в світі (ріст населення і його неконтрольована
міграція, конкуренція за використання природних ресурсів, варварське ставлення
до навколишнього природного середовища, зростаюча урбанізація, бідність і
пов'язані з нею проблеми алкоголізму, наркоманії, злочинності, високої
захворюваності та смертності населення. В тим, в ній не проглядається
можливість виділення в самостійну групу проблем, пов'язаних з життєдіяльністю
сучасної людини.

Філософсько-методологічний  підхід запропонований на початку 80-х
радянськими авторами В.В.Загладіним і І.Т.Фроловим, та доповнений на початку
90-х А.Н.Чумаковим виділяє клас глобальних проблем, заснований на їх
граничній спільності й особливій актуальності. Ієрархія глобальних проблем
базується на принципі найбільшої конфліктогенності, причому не тільки між
системами «природа» / «людина» / «суспільство» / «техніка», але й усередині
самих цих систем. Зрозуміло, що сучасне співтовариство або глобальна
цивілізація - це основний генератор проблем.

Першу групу складають проблеми інтерсоціальної взаємодії, формат і зміст
яких конституюються і колишньою історією, і сучасними тенденціями світового
розвитку. Друга група об'єднує ті проблеми, які оформилися в результаті складної
взаємодії людини і суспільства, діалектичного поєднання цих двох величин.
Третю групу утворюють проблеми, що виникли в ході реалізації діяльності
сучасного суспільства в рамках контактів з планетарною природною системою.

Весь масив знань можна представити наступним чином:



Класифікація глобальних проблем сучасності
Групи глобальних проблем Конкретні глобальні проблеми
Інтерсоціальні проблеми Запобігання війни і збереження миру;

- подолання відсталості і забезпечення
економічного зростання;
- міжнародний тероризм;
- міжнародний наркотрафік;
- міжнародна торгівля людьми та
людськими органами;
- проблема діалогу культур і цивілізацій;

Проблеми в системі «людина -
суспільство»

- проблема НТП і забезпечення основних
прав людейі свобод людства;
проблема народонаселення;
 - проблема освіти;
- проблема охорони здоров'я;
- проблема адаптації людини до сучасних
умов;
- розвиток різних культур та їх взаємодія;
- забезпечення соціальної стабільності та
боротьба з антисуспільними явищами;

Проблеми в системі
«суспільство природа»

Проблема взаємовідносин суспільства з
навколишнім середовищем
-екологічні – проблеми забруднення
навколишнього
середовища про (охорону грунтів,
водного та повітряного басейнів);
 - проблема збереження флори іфауни;
- збереження генофонду;
Проблема освоєння суспільством
природи
- природні ресурси;
- енергетична проблема;

Нові глобальні проблеми - освоєння космосу;
- освоєння Світового океану;

Нижче зупинимося на кожному з блоку глобальних проблем докладніше.

3. Загальна характеристика інтерсоціальних проблем.
У загальному плані, проблема війни-і-миру інтегрує в собі власне природні (ресурсні), соціальні

(поселенські, етнічні, демографічні, економічні, політичні), культурні (технічні, етико-правові, ціннісні) і
антрополого-вітальні (раціональні, вольові і духовні) аспекти людської діяльності. Саме тому, як фундаментальна
проблема людського співіснування, - війна давно стала об'єктом пильної уваги. До неї, хоча і під різними кутами



зору, зверталися найбільші мислителі всіх часів і народів - Сунь Цзи і Аристотель, ІбнХальдун і Е.Роттердамскій,
Т.Мор і І.Кант,  А.Сміт і К.Маркс,   М.Федоров і В.Соловьев,  М.Ганді і Л.Толстой,  та інші.  Бажаючи зрозуміти
природу даного феномену, вони звертали увагу на економічні, політичні, психологічні, етнічні, антропологічні, та
соціокультурні аспекти останнього. Тим не менш, пропоновані визначення війни повинні бути скоректовані в
напрямку визнання за війною найважливішого, іманентно притаманного практично кожному суспільству,
розташованому на загальному векторі соціальної еволюції, інституту. Між тим, нетривіальним потрібно визнати й
інший погляд, згідно з яким війна - суть «механізм» вирішення конфліктів. Обидва підходи мають свої об'єктивно
сильні і слабкі сторони,  однак,  друга позиція видається більш досконалою вже хоча б тому,  що сьогодні війська
Заходу (США і їх союзників по НАТО) присутні в 170 із 200 країн, розташованих на політичній карті світу.

Природа сучасних війн стала іншою, вже в 90-ті роки ХХ і початок ХХІ століття характеризуються:
- етнічними та конфесійними війнами, що припускають етнічне і релігійне відродження на окремих

територіях (Нагірно-Карабахський конфлікт, конфлікт між Абхазією і Грузією, арабо-ізраїльське і індо-
пакистанське протистояння, Чеченський вузол і т.д.);

- економічними (геоекономічними) війнами, тобто різноманітні економічні санкції, нееквівалентний обмін
товарами і послугами, валютні експансії, енергетичні блокади, боротьба за ринки збуту, транспортні коридори і
т.д. (Куба, Іран, Балкани, Північна Корея, Росія, Білорусь, Україна, Бразилія і т.д.);

- інформаційними війнами або масове просування односторонньо вигідної інформації з одночасним
замовчуванням цінністно незручної інтерпретації поточних подій (через Internet, кінематограф, радіо, друк, музику,
телебачення, диски, масові акції, лейбли і т.д.);

- геостратегічними війнами, пов'язаними з оволодінням ресурсної бази планети (акції Заходу спрямовані
на Ірак, Росію, Кубу, Венесуелу і т.д.).

При цьому, якщо прислухатися до думки А.С.Шнипко, то всі сучасні види воєн (технолого-силові,
економічні, війни неоголошеного геноциду, організаційні, інформаційні та хронологічні війни замикаються на
духовну війну, як процес цілеспрямованого спотворення субстанціальних уявлень про добро і зло, дружбу і
ненависті, борг і обов'язки. Але оскільки у кожної з локальних цивілізацій ця система уявлень унікальна, то
неважко зробити висновок про існуючі механізми нееквівалентного обміну цінностями в епоху некласичних воєн.

У зв'язку з тим,  що економічні війни багато в чому стали домінуючими,  звернемо увагу на український
контекст. Існуючі реалії прямо говорять про це: оскільки «маяки» соціально-економічного та культурного
розвитку, як і раніше визначають не український уряд, а міжнародні фінансові організації, то територію нашої
держави можна вважати реальним плацдармом сучасних війн. «Продовження курсу« радикальних економічних
реформ »- це шлях до національної катастрофи і втрати незалежності. Власне нав'язування Україні руйнівної
стратегії МВФ є одним із самих значних викликів її безпеці ».

Переходячи до розгляду наступної групи проблем -  наркотрафіку,  торгівлі людьми та людськими
органами, потрібно відразу відзначити їх надактуальний характер. Досить сказати, що в 1997 році в структурі ООН
був створений спеціальний орган - Управління з наркотиків і злочинності (UN Office onDrugsandCrime), в
компетенцію якого входить контроль поточної ситуації та формування громадської думки з даної проблеми. У
свою чергу,  на ХХ конгресі ООН (квітень 2000), присвяченому проблемам злочинності,  зазначалося,  що торгівля
людьми - це самий швидко розвиваючий  у світі бізнес. Глобальний же контекст цієї проблеми виявляє себе в
масштабах виробництва наркотичних засобів, плюс їх транзиту до місця призначення, яким (споживачем) виступає
головним чином Захід

Фахівцями ООН підраховано, що легальні надходження, виручені за рахунок торгівлі наркотиками,
приносять їх власникам 65 млн. $ щохвилини. А щорічний світовий обсяг продажів наркотиків по всьому світу
оцінюється в 400 млрд. $.

Говорячи про медичну сторону справи, потрібно підкреслити: вплив наркотичних речовин на центральну
нервову систему може стати причиною змін функціонування всієї структури людського організму. Крім того, одна
з найважливіших властивостей наркотиків - це швидка залежність від них рецепієнта. У такому випадку ми
стикаємося з явно асоціальною, нерідко деструктивною поведінкою.

На сьогоднішній день ООН має Конвенцією проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин, положення якої поділяють 182 держави світу.

Що ж стосується проблеми торгівлі «живим»  товаром і людськими органами,  то світова спільнота,  як і
окремі держави тільки підходять до її повноцінного вивчення. Продаж дітей і жінок, з одного боку, і торгівля
«найпопулярнішим серед організованої злочинності товаром» - органами людини, з іншого, послідовно увійшли в
наше життя через різкий обвал якості життя,  в 90-ті роки.  Так,  за оцінками фахівців 500 тис.  українок присутні в
турецьких, грецьких та німецьких борделях саме в якості «живого» товару. Заходи ж держав, караючих цей
«бізнес» поки неефективні.

Переходячи до розгляду проблеми діалогу культур і цивілізацій, слід відзначити її універсальний характер,
і, разом з тим, дуже малу продуктивність в її вирішенні. Справа в тому, що дві западноцентристські концепції
сучасної історії - «кінця історії» Ф. Фукуями та «зіткнення цивілізацій» С.Гантінгтона, в яких дана спрощена
модель сучасного світу по типу «Захід і решта світу», спростовуються самим ходом подій останніх двох десятиліть
. Моноідеологізм, запропонований Заходом власне і привів до мілітаризації світу, нерівності країн і континентів,
сплеску терористичної активності, наркотрафіку та торгівлі людьми. Звідси виникає ідея діалогу, як інструменту
для побудови нової парадигми глобальних відносин.



Однак діалог передбачає «не просто будь-який простір і тему спілкування, а позиційне оформлення
рівноправно-партнерських відносин суб'єктів, що суб'єктивно підходять до обговорення проблемних ситуацій в
просторі діалогу і виявляють свою індивідуальність, що розвивається в їх вирішенні». В основу нової, діалогової
парадигми, як вважають фахівці, повинні бути покладені принципи рівноправності, переосмислення образу
«ворога», децентралізації влади, зацікавленості в житті «інших» і особистої відповідальності кожного (учасника
світового процесу і діалогу). Сьогодні в світі існують глобальні проекти: спрямовані на налагодження
соціокультурного партнерства цивілізацій:

1) розробка глобального прогнозу ООН «Майбутнє цивілізацій»;
2) створення науково-освітнього порталу «Нова парадигма»;
3) розробка Всесвітньої наукової спадщини (поряд з природним і культурним, вже здійснюваним

ЮНЕСКО);
4) організація освітніх систем нового типу для досягнення цілей тисячоліття;
5) розвиток цивілізаційного туризму;
6) створення просвітницької організації «Світочі добра», покликаної популяризувати та поширювати

цінності гуманістичної етики. Не слід, однак, думати, що ці проекти вичерпують можливі форми і методи
співпраці цивілізацій,  але вони виходять з реалізму ситуації,  що склалася.  І якщо слідувати цьому реалізмові,  то
назріла необхідність у мобілізації здорових сил для пошуку формули міжцивілізаційної гармонії.

4.Глобальні проблеми в системі «людина - суспільство» та «суспільство
- природа».

Слідом за інтерсоціальним класом проблем перейдемо до класу проблем в
системах «людина - суспільство» та «суспільство - природа».

Характеризуючи особливості глобальних проблеми в системі «людина -
суспільство» відзначаємо демографічний фактор Роль демографічного чинника
була і залишається неоднозначною в історії світових цивілізацій, проте вже одне
те, що він входить (з часів Т.Р.Мальтуса, і особливо, «Римського клубу») в число
найважливіших перемінних соціоприродного розвитку, говорить про його
особливе значення.

При розгляді демографічної проблеми найчастіше фіксують кілька основних
характеристик, що дають двомаштабну картину загальносвітового і регіональних
процесів. Йдеться про зростання чисельності населення, про динаміку
народжуваності та смертності, про структуру народонаселення, нарешті, про
відтворення населення, існування інституту сім'ї та  супроводжуючу їх
фертильність.

Проблема освіти, як відомо, потрапила в фокус глобалістики, завдяки
дослідникам «Римського клубу ». Автори доповіді «Межі навчання» (1979) -
Д.Боткін, М.Ельманджра і М.Маліца прямо заявили: навчання - це «придбання та
застосування нових методологічних прийомів, навичок, установок і цінностей,
необхідних для того, щоб жити у швидко мінливому світі». Світова динаміка
вимагає постійного, причому, якісного оновлення знань, навичок і умінь. Дана
проблема виражається в приголомшливих показниках: кожен 6-й житель Землі -
неписьменний (з них 600 млн. жінок і 300 млн. чоловіків, що проживають у
країнах, що розвиваються або слабо розвинених країнах); близько 115 млн. дітей
віком від 6 до 12 років (кожен 5-й на планеті) взагалі не відвідували школу. В
окремих регіонах світу (Південна Азія, Африка та Близький Схід) має місце
гуманітарна катастрофа. Тут частково або повністю відсутні початкова, середня і
вища освіта. Це при тому, що в Європі склалася правова норма про обов’язковість
початкової освіти як необхідного аспекту самовдосконалення людини.

Тим не менш, у даний момент освіта для представників глобалістики - це:



- основа побудови справедливого демократичного суспільства;
- ключ, до утвердження почуття глобального громадянства, яке служить

передумовою для вирішення глобальних проблем;
- інструмент для скорочення бідності та нерівності, для закладки

фундаменту упевненого зростання.
- стимул лідерства в світових соціально-економічних процесах. Крім того,

корисно знати, що згідно з даними ЮНЕСКО, видатки на освіту в світі становлять
2 трлн. $ або 6,5% світового ВВП.

Сфера освіти та інформаційних технологій стає сферою жорсткої
конкуренції, де, зрозуміло, перемагає тільки найсильніший. Сьогодні сфера
освітніх послуг входить в Загальну угода СОТ (1995). У цьому зв'язку корисно
з'ясувати реальні можливості країн світу. Так, реальні витрати на освіту в
показниках ВНП складають:  у США -  6  -  7%,  ЄС -  5  -  6%;  в Росії -  2  -  2,5%,  в
Україні - близько 1%, країнах Африки (на південь від Сахари) - 0,3%. Коротка
вибірка цифр відображає всю ту ж проблему багатства і бідності, яка екранована
на освіту. Простіше кажучи, розвинені країни можуть дозволити собі дорогі
освітні програми, в той час як бідні «економлять» на сфері освіти на користь
промислового сектора.

Проблема охорони здоров'я. Те, що сьогодні світ переживає кризу системи
охорони здоров'я, не є великим секретом. Згадаймо недавні події в світі, викликані
«пташиним» і «свинячим» грипом. Але якщо говорити більш визначено, то СНІД,
малярія, туберкульоз, пневмонія убивають до 13 млн. осіб на рік. Якщо в цей
список внести наркоманію, як біч сучасного суспільства, то картина буде
катастрофічною. Дана тенденція, про що говорять як офіційні, так і неофіційні
дані, тільки посилюється. Глави держав сьогодні всерйоз стурбовані в першу
чергу поширенням пандемії СНІД, яка має, як мінімум, економічний,
демографічний і соціальний аспекти.

Наведемо деякі пункти програми глобальних дій, що припускає ряд
кардинальних заходів щодо активізації міжнародного співтовариства в напрямку
врегулювання проблеми розповсюдження інфекційних та інших захворювань.

1) Термінового покращення потребує система охорони здоров'я в багатьох
країнах, що розвиваються, ресурси яких явно недостатні для вирішення цього
завдання;

2) потрібні спеціальні надзвичайні засоби (5 - 7 млрд. $ на рік) для
лікування СНІД-а, малярії та туберкульозу по всьому світу;

3) частину фінансових ресурсів слід направляти на придбання зобов'язань
глобального рівня (на розробку нових препаратів і методів лікування);

4) необхідно створити податкові стимули в багатьох країнах для
виробництва надлишкових ліків і одночасно зняти бар'єри для розміщення
препаратів на території бідних країн;

5) слід переглянути політику ціноутворення у сфері охорони здоров'я та
існуючі правила ліцензування препаратів;

6) обов'язковий глобальний підхід до охорони здоров'я, для чого потрібно
відмовитися від турбот окремих країн і переглянути існуючий вектор політики.



Доцієї програми, залучені не тільки Всесвітня організація охорони здоров'я,
але і найрізноманітніші інститути і неформальні рухи.

Проблема адаптації людини до сучасних, радикально мінливих умов життя.
У найбільш загальному вигляді ця проблема була поставлена О.Тоффлер у
програмній роботі «Футурошок» (1972): в результаті зустрічі з радикальними
змінами в життєвому укладі, формах, ритмі виникло особливе психобіологічне
відчуття людини - страх змін. При наростаючих змінах у зовнішньому середовищі
відбуваються зміни психічного стану людей (відчуття «бомбардування», індивіди
перебувають у стані «інформаційного перевантаження», рішення приймаються в
стані стресу, без належної рефлексії та оцінки). У результаті ми можемо
спостерігати мільйони (якщо не мільярди) «жертв футурошока». Правда, Тоффлер
інтерпретував зміни як вторгнення майбутнього в сьогодення і на цій підставі
намагався побудувати «світову теорію адаптації».

Сучасна ситуація людини говорить про те, що за основу її розуміння і
трансформації береться людина західного типу, що не мислить себе поза
довголіттям, комфортом, достатком і звичайно ж, процедури самоуправління
своїм власним розвитком. Цінності «западоіда» оголошені цінностями всього
людства. При цьому в розрахунок не взяті антропологічні сюжети інших
цивілізацій, де взагалі по-іншому акцентована і представлена сутність людини, а
також вказані варіанти її прояву в соціумі і у взаємодії з космосом. У термінах
сучасного гуманітарного знання, - вибудувані формули ідентичності.

Заперечення Бога і Природи, плюс секуляризація Правди та Істини західною
цивілізацією, були компенсовані механічною працею, технікою і технологією,
обмеженим спілкуванням, товарами, грошима як «плаваючими» знаками,
споживанням, опосередкованими ставлення людини до людини. Духовність
просто «випарувалася», стала непотрібною перешкодою в досягненні
егоцентричних устремлінь «западоіда». Навпаки, нарощування «технологічної
реальності наших речей» (Ж.Бодрійяр), стає долею цієї людини і її культури.

Пошуки виходу з патової ситуації вбачаються у відродженні духовності, як
величини, здатної знову згуртувати устрій буття. Для цього потрібно визнати ту
просту істину, що «сьогоднішній катастрофічний стан людини, її духу, її культури
і її природи і її природного середовища існування явно вимагають від нас не
кількісного виміру ставлення людини до світу, до себе і до власної культури, під
пануванням теоретичного, науково-технічного розуму, соціальних, економічних і
технічних благ, а докорінної переорієнтації людського життя і культури,
підпорядкування логіки її розуму логікою серця, теоретичного розуму - розуму
практичному, духовно-ціннісному ... ». Таким чином, «людство зможе вижити,
лише відродившись духовно». Інакше кажучи, для того, щоб поставити під
контроль науково-технічну революцію, що змінює на наших очах всі виміри
буття, потрібна духовна, етико-гуманітарна революція, у вигляді ревізії і зміни
існуючої парадигми розвитку людини і світу. Тому для побудови сучасної
соціальної ідентичності потрібно враховувати духовні потреби. Глобальна
ідентичність можлива, тільки за умови, що вона буде вибудовуватися на
духовному фундаменті.



Питання для самоконтролю
1. Які основні варіанти класифікації глобальних проблем?
2. У чому суть філософсько-методологічного бачення структури

глобальних проблем?
3. Перерахуйте проблеми, що входять до інтерсоціального класу?
4. Яку з глобальних проблем можна вважати найбільш давньою та важко

вирішуваною?
5. Перерахуйте проблеми, що входять до блоку «людина - суспільство».
6. Назвіть проблеми, що утворюють групу «суспільство - природа».
7. Якими внутрішніми і зовнішніми чинниками характеризується

динаміка глобальних проблем?
8. Чи згодні Ви з твердженням, що «батьківщиною» глобальних проблем

є Захід?


