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Методичні рекомендації 
Серед основних функцій  політології , як науки, важливе місце займає  функція 

прогностична. Вона йде назустріч вимогам дати відповіді  на питання, яке 
майбутнє  чекає людство, як будуть  виглядати  політичні  реалії у перспективі , які 

нові процеси  будуть  мати місце  у розвитку цивілізації . Звичайно, 
прогностична  функція політології  не є специфічною. Багато  наук, не 
говорячи вже про утопії та ідеології, приділяють передбаченню  
майбутнього  велику  увагу . 
Нині особливий  внесок у реалізацію  функції прогнозування  робить 
футурологія , яка намагається  надати вивченню майбутнього  
концептуальної  форми і викласти  свої висновки  відносно  нього досить  
науково обгрунтовано. “Батьком  футурології ”, який вперше вжив 
цей термін  ще в 1943 році, є визначний  німецький  політолог  
О.Флехтхейм, котрий вважав за необхідне розробку особливої 

науки, яка має яскраво  виражену  прогностичну  функцію . З 
того часу цим словом позначають  сучасні 
концепції  майбутнього , які протистоять 
ідеологіям і утопіям , позбавлені , на відміну  
від останніх, якого-небудь  мессіанського 
ореолу і базуються  все частіше на міцному  
фундаменті комп’ютерних розрахунків  і 
величезному  статистичному матеріалі. 
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Враховуючи особливість нашого історичного періоду (кінець ХХ століття), 
футурологи вдаються до числа “2000 рік”, поняття “початок ХХІ століття” і т.п. 
Яким увійде людство у ХХІ століття, чи зможе воно розв’язати тягар проблем, які 
дісталися від минулого? Ці та інші питання хвилюють усіх, але особливо вчених, 
які реально уявляють глибину і складність суперечностей сучасної цивілізації. На 
порядку денному стоїть питання про реалізацію вистражданих багатьма 
поколіннями людей ідеалів справедливості, демократії, свободи, гуманізму 
суспільно-політичного ладу. 

Готуючись до першого питання, необхідно згадати попередні теми, де мова 
йшла про суперечності сучасного світу, невирішені глобальні проблеми, і 
намагатися відповісти, що чекає нашу цивілізацію у майбутньому, яким бачиться 
світ майбутнього, що принесе він людству. 

Прослідкуйте історію розвитку футурологічної думки, починаючи, наприклад, 
з 70-х років нашого століття, коли загальні орієнтації футурологічних досліджень 
визначались як “свідоме звернення до майбутнього”, на відміну від утопічних 
побудов, характерних для попереднього періоду. Організованість і масштабність 
досліджень – одна з характерних особливостей футурології. Друга її особливість в 
тому, що вона орієнтується не стільки на передбачення загальних перспектив, 
співвіднесених з об’єктивними закономірностями розвитку природи і суспільства, 
скільки на розробку прогнозів, пов’язаних з описом конкретних форм і 
образів майбутнього, для чого використовуються різні методики. Це зближує 
футурологію і політологію. 

Футурологія основною позитивною якістю має функції сприяти вирішенню 
проблем і суперечностей, які виникають у ході розвитку цивілізації, заздалегідь 
передбачати труднощі та кризові конфлікти, сприяти ефективному керуванню у 
всіх сферах життя сучасного суспільства. Звідси зрозуміла зацікавленість у 
взаємодії з політикою. Характерною рисою футурології є розробки 
короткострокових і середньострокових прогнозів (на період до 30 років). Щодо 
створених футурологами образів більш віддаленого майбутнього, то вони часто 
носять надто умовний характер загальних перспектив прогресу без виявлення 
можливих альтернатив і програм дій. 

Методики футурологічних прогнозів різноманітні, більшість з них носить 
математизований характер. Серед найбільш традиційних – це методи: 

• екстраполяції – перенесення на майбутнє діючих у сучасності 
тенденцій і умов розвитку явищ; 

• моделювання – імітація структури, процесу функціонування і 
розвитку явищ, розрахунок можливих варіантів їх 
прямування в майбутнє; 

• розробка сценаріїв – описове відтворення уявної картини 
майбутнього на основі висування альтернатив і варіантів з 
урахуванням можливих та діючих проблемних ситуацій. 
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Слід звернути увагу на далеко не випадковий інтерес футурології до 
глобальних проблем сучасності. Саме через призму даної проблематики окремим 
вченим Римського клубу вдалося висвітлити кризові процеси в сучасній 
цивілізації і звернути увагу політиків на необхідність пошуку шляхів виходу. 
Позиції футурологів Римського клубу виявляються, при всьому шокуючому 
впливі їх на суспільство, більш реалістичними і соціально відповідальними, ніж 
бездумно-оптимістичні покладання на фетиш науково-технічного прогресу та 
економічного зростання. Прагнучи розвіяти цей красивий технократичний міф 
про економічне зростання і безпроблемність прогресу шляхом підкреслено 
нарочитої уваги до негативних наслідків і границь зростання, футурологи в цей 
же час змогли подати свою “модель світу” як оптимістичну, але це не критичний 
оптимізм технократів, а заклик до ефективних дій для розв’язання кризи. 

2. Вивчення другого питання передбачає з’ясування суті песимістичних, 
оптимістичних, альтернативних концепцій футурології. 

Песимістичні концепції набули поширення на фоні прогнозуючого аналізу 
глобальних проблем, з якими зіткнулося людство в умовах триваючої і 
суперечливо здійснюваної науково-технічної революції. Вони зводяться до 
відсутності надій на краще майбутнє, до висновків про неминучість наступаючої 
катастрофи людської цивілізації у найрізноманітніших варіантах: від світової 
термоядерної війни до екологічного колапсу. При цьому основна провина за 
збільшення глобальної загрози покладається на науку, техніку, технологію, 
неконтрольоване зростання населення земної кулі. 

Основним різновидом цих концепцій виступає “теорія нульового зросту”, 
прикладом якої є перша доповідь Римського клубу “Границі (Межі) зросту” 1972 
р. (див. літературу), а також “технологічного песимізму”, “екологічного 
песимізму”, “неомальтизуанства”, “екокатастрофи”, “генетичного виродження 
людства” та інш. Але якщо у відповідях діячів Римського клубу – Д.Медоуза, 
Дж.Форрестера, М.Месаровича, Е.Пестеля та інш. лунає попередження людству 
про наближення небезпеки, застереження щодо згубності нестримного 
екстенсивного зросту, то у “смертельних пророцтвах” Ж.Еллюля, Б.Скіннера, 
Т.Роззака, Л.Мемфорда, В.Феркісса та інш. виявлено цілковиту зневіру у прогрес, 
втрата віри у майбутнє. На їх думку, саме сучасна технологія, некеровані сили 
НТП неминуче призведуть до конфлікту з біосферою, людською духовністю, 
створивши на її місці перенаселений, механізований, дегуманізований світ. 

Апофеозом технологічного песимізму виступають праці футурологів 
Е.Мюреза, Р.Хеленда та інших авторів локальних термоядерних війн, катастроф, 
екоколапсів, які раз і назавжди зруйнують антагоністичні суспільні системи, різко 
зменшать населення планети, розв’яжуть усі екологічні проблеми. 

Оптимістичні концепції, навпаки, висловлюють надію на краще майбутнє і 
процвітання людської цивілізації. Їх різновидом є “теорія зросту”, “суспільства 
загального добробуту”, “постіндустріального суспільства”, “технологічного 
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суспільства” та інш. Їх автори: Д.Белл, Г.Канн, З.Бжезинський – стверджують, що 
західна цивілізація, використовуючи досягнення НТР, істотно підвищує 
ефективність своєї економіки, отримує “друге дихання”. Основою поступального 
розвитку вони вважають найновішу техніку і технологію, приділяючи провідну 
роль освіті, науці, отже, вченим і фахівцям (спеціалістам), до яких переходить 
управління суспільством. До цих поглядів приєднуються автори останніх 
доповідей Римського клубу “Нема границь навчанню” (А.Печчеі, Дж.Боткін), 
«Маршрути, які ведуть до майбутнього» (Б.Гаврилишин), котрі пропонують 
відповідні заходи вирішення назрілих глобальних проблем. 

Різновидом оптимістичних концепцій є “теорія конвергенції” (від лат. 
“конверген” – сходження, наближення), яка стверджує, що економічні, політичні 
та ідеологічні відмінності між протилежними суспільними системами поступово 
згладжуються, що призводить в остаточному підсумку до їх злиття в якомусь 
“надіндустріальному суспільстві”. В теорії “глобальної конвергенції” О.Тофлера 
говориться про зародження нової суперіндустріальної, а точніше – 
антиіндустріальної цивілізації (так звана “третя хвиля”, першими виступають 
цивілізації аграрна та індустріальна). 

Найновішим різновидом оптимістичних концепцій є теорія “інформаційного 
суспільства”, в якому виробництво, розподіл і споживання інформації 
розглядається як головна сфера діяльності суспільства. Звідси – пильна увага до 
комп’ютеризації людського життя, до нових засобів комунікації, які приводять до 
нових способів життєдіяльності у виробництві (безлюдної технології), освіті (нова 
школа), сім’ї (“нукліарна сім’я”). 

Аналізуючи ідейне ядро перелічених концепцій на підставі зазначеної 
літератури, належить звернути увагу на те, що всі вони апелюють так або інакше 
до науки і техніки, еволюціонують у напрямку визнання стійкості та глобальної 
значущості західної системи цінностей, її здатності до динаміки, модернізації та 
вирішення глобальних проблем. 

Альтернативістські футурологічні концепції відбивають не тільки тривогу і 
занепокоєння про майбутнє, але доводять необхідність трансформації існуючої 
західної цивілізації прийдешніми поколіннями. Ними висунуті теорії 
“самопідтримуючого суспільства”, “екологічно збалансованого суспільства”, 
“гуманістичного суспільства”. Так, німецький футуролог Р.Дарендорф висунув 
концепцію удосконалення суспільства “зверху”, здійснюваного політичними 
інститутами. Група авторів “Енциклопедії майбутнього” закликає до відмови від 
принципів максимального зросту та масового споживання, за перехід до творчого 
аскетизму, який виражається у перенесенні акценту з матеріальних благ на 
внутрішній світ людини. Французький політолог М.Крозьє, вивчивши досвід 
США, Швеції та Японії у проведенні адміністративних реформ, у книзі “Як 
реформувати державу?” робить прогноз відносно вичерпання можливостей 
адміністративних систем управління, централізованих державних внесків і 
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фінансування, висування на перший план активності населення в управлінні 
громадською діяльністю і т. ін. 

Досягнення нової якості життя альтернативісти вбачають в новій цивілізації, 
яка не має нічого спільного ні з капіталізмом, ні з соціалізмом. Вони виступають 
за прийняття радикальних заходів по захисту навколишнього середовища, 
припинення гонки озброєнь і військових конфліктів, за добровільний перехід 
суспільства від теперішнього централізованого державного устрою до 
самоврядованих федерацій комун, дрібних кооперативів і напівкустарних 
виробництв. Пароски нової цивілізації вони вбачають у чисельних поселеннях і 
комунах, які є прямими спробами втілити альтернативістські теорії в практику 
(Аркосанті – в США, Файндхорм – в Шотландії, Ауровіль – в Індії). 

Резюмуючи розгляд футурологічних концепцій, не можна не звернути увагу 
на те, що й самі вони, і їх творці все частіше виступають з позицій і з програмами 
соціальної дії, беруть участь у розробці політичних акцій, співробітничають з 
політичними партіями і урядами (М.Крозьє був урядовим радником у Франції і 
США, З.Бжезинський був помічником президента США і т. ін.) 

На закінчення бажано було б звернути увагу на точку зору деяких західних 
футурологів відносно можливих варіантів соціально-політичного розвитку країн 
Східної Європи, Співдружності Незалежних Держав, у тому числі і України, на 
перспективу. При чому розглядати це в контексті і у взаємозв’язку з соціально-
політичними тенденціями загального порядку. Важливо піднятися при цьому над 
догматичними та ідеологічними стереотипами недавнього минулого, але і не 
забувати основного історичного зв’язку між минулим, сучасним і майбутнім. 
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Запитання для дискусії 
3. Чому для багатьох американських політологів і футурологів характерна 

перевага позитивних, оптимістичних поглядів на майбутнє? 
4. Що є спільним між песимістичним і оптимістичним підходами відносно 

оцінки перспектив майбутнього? 
5. Які підстави для екологічного песимізму у поглядах футурологів? 
6. В чому полягає особливість літературно-фантастичного напряму 

футурології, яка подана у творах С.Лема, А.Кларка, Р.Бредбері, 
І.Єфремова, А. і Б.Стругацьких та інших письменників сучасності. 

 


