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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІЗУ «РИМСЬКОГО КЛУБУ»
Проблеми глобального змісту стали турбувати людство на рубежі XIX і XX
ст., коли в результаті колоніальних завоювань уся заселена територія планети була
поділена між провідними країнами і залучена до системи світового господарства.
Всі проблеми з означенням «глобальні» можна диференціювати на політичні,
економічні, демографічні, соціальні та екологічні. їхня особливість полягає у
тому, що вирішити ці проблеми може не одна держава чи кілька, а наслідки
бездіяльності можуть спричинити загибель всієї людської цивілізації.
«Римський клуб» було створено в 1968 році як міжнародну неурядову
організацію, що об'єднує у своїх лавах учених, суспільних і політичних діячів
різних країн світу. Початковим завданням організація поставила перед собою
вивчення та аналіз світової проблематики. В цьому керунку «Римський клуб»
працює й до нині.
Основні цілі клубу полягають в наступному: виявити найважливіші проблеми,
що визначать майбутнє людства; на основі комплексного і перспективного аналізу
оцінити альтернативні сценарії майбутнього; розробити і запропонувати
практичні рішення виявлених проблем; надавати нові ідеї і знання, отримані за
рахунок аналізу для прийняття рішень у державному і приватному секторах, а
також поширювати їх серед широкої громадськості та стимулювати громадські
дебати та інші ефективні заходи для покращення перспектив на майбутнє.
Майже за 40 років своєї діяльності Римський клуб підготував ЗІ доповідь з
широкого кола питань в контексті світової проблематики та майбутнього людства.
Перша доповідь клубу «Межі зростання» зазнала чималої критики серед науковців
через песимістичний прогноз щодо подальшого світового розвитку та
невідповідний інструментарій аналізу, але в той же час мала серйозний резонанс.
її висновки отримали назву «концепції нульового зростання». В 1980 році було
опубліковано «До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє» члена
«Римського клубу» Богдана Гаврилишина. Він запропонував світоглядну
концепцію, що дозволяє на єдиних засадах аналізувати глобальні цивілізаційні
процеси, порівнювати різні держави та суспільства і, головне, передбачати перебіг
їх подальшої еволюції. Для України як держави, що прагне зайняти сильні позиції
в сучасному світі, досягти політичного та економічного зростання, використання
даної концепції є необхідним в процесі перебудови суспільства, забезпечення
стабільності та виходу з економічної кризи. Останньою, на сьогодні, доповіддю
«Римського клубу» є видана у 2005 році книга Limits to Privatization («Межі
приватизації»).
Отже, метою «Римського клубу» є дослідження, аналіз та прогнозування
глобальних проблем, з метою передбачення і запобігання їхніх негативних впливів
і для того, щоб людство змогло зрозуміти можливі наслідки бездіяльності, що
можуть призвести до катастрофи.
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