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Всебічне	 об’єктивне	 дослідження	 глоба-
лістичної	 свідомості	 людства	 є	 неможливим	
без	детального	визначення	її	основних	струк-
турних	 характеристик.	 Висока	 актуальність	
аналізу	 теоретичних	 засад	 глобалістичної	
свідомості,	 зокрема	 політико-психологічних	
особливостей	 її	 структурних	 компонентів,	
зумовлена	 важливим	 впливом	 глобалістич-
ної	 свідомості	 населення	 світу	 на	 розвиток	
глобальних	 відносин,	 трансформацію	 най-
більших	світових	викликів	сучасності.

Структурні	 якості	 політичної	 культури	
досліджували	О.	Бабкіна,	В.	Бебик,	К.	Гаджи-
єв,	В.	Горбатенко,	Л.	Нагорна	та	ін.	[1;	2;	5;	7;	
8].	 Структурні	 ознаки	 суспільної	 свідомості	
постають	 предметом	 досліджень	 В.	 Андрю-
щенка,	Л.	Губерського,	В.	Ільїна,	Ю.	Кулагіна	
та	ін.	[3;	10].	На	вивченні	структури	політич-
ної	 свідомості	 зосередилися	 Ф.	 Кирилюк,		
М.	Обушний,	Д.	Ольшанський,	М.	Хилько	та	
ін.	[6;	9].	Водночас	структурні	характеристи-
ки	 глобалістичної	 свідомості	 залишаються	
недостатньо	вивченими	і	потребують	подаль-
шого	наукового	опрацювання.

У	статті	аналізуються	структурні	особли-
вості	 глобалістичної	 свідомості,	 а	 також	 по-	
слідовне	 дослідження	 пізнавальних,	 оціноч-
них,	емоційних	та	самоаналітичних	структур-
них	компонентів	глобалістичної	свідомості.

Глобалістична	 свідомість	 є	 специфічною	
формою	 суспільної	 свідомості,	 що	 відобра-

УДК	32.019:316.322

Р. М. коліСнічЕнко 
Міжрегіональна Академія управління персоналом, Кіровоградський інститут

стРУКтУРНІ ОсОБлиВОстІ ГлОБАлІстичНОЇ сВІДОМОстІ

Наукові праці МАУП, 2016, вип. 51(4), с. 25–31 

Однією з найважливіших передумов формування готовності людства 
до дієвого вирішення глобальних проблем є розвиток глобалістичної сві-
домості населення світу, формування людських якостей, здатних ви-
ступити основою для критичного надання об’єктивних оцінок ступеня 
справедливості існуючого світового порядку, визначення шляхів його 
якісного вдосконалення.

жає	 ставлення	 до	 глобальних	 проблем	 люд-
ства.	 Цілком	 логічне	 твердження,	 що	 струк-
тура	 глобалістичної	 свідомості,	 як	 однієї	 з	
форм	 суспільної	 свідомості,	 є	 специфічним	
продовженням	структурних	елементів	остан-
ньої.	 Беручи	 до	 уваги	 змістовну	 близькість,	
тісну	взаємопов’язаність	і	перетинаємість	по	
багатьох	 аспектах	 глобалістичної	 свідомості	
з	суспільною	свідомістю,	її	політичною	фор-
мою,	 визначення	 структури	 глобалістичної	
свідомості	 може	 відбуватися	 за	 аналогією	 зі	
структурними	 ознаками	 свідомості	 суспіль-
ної	і	політичної.	Це	дає	підстави	стверджува-
ти,	що	у	структурі	глобалістичної	свідомості	
виокремлюються	пізнавальна,	оціночна,	емо-
ційна,	 мотиваційно-вольова	 сфери,	 а	 також	
глобалістична	самосвідомість	[4].

Пізнавальна	 сфера	 глобалістичної	 сві-
домості	 включає	 в	 себе	 знання	 щодо	 змісту,	
причин,	тенденцій	трансформації	глобальних	
проблем	 сучасності,	 можливих	 наслідків	 їх	
майбутнього	 загострення,	 ефективних	 шля-
хів	подолання,	а	також	діяльності	людства,	що	
вже	 сьогодні	 проводиться	 для	 пом’якшення	
проблем	 світового	 розвитку.	 Відображаючи	
ступінь	 інформованості	 суспільства	 щодо	
глобальних	проблем,	пізнавальна	сфера	може	
включати	в	себе	практичні	й	теоретичні	знан-	
ня	стосовно	самої	глобалістичної	свідомості,	
її	змісту,	типології	як	основи	для	ефективно-
го	 порівняльного	 аналізу	 й	 удосконалення	
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власних	 глобалістичних	 цінностей	 і	 погля-
дів,	становлення	глобального	бачення	світу	з	
усіма	його	внутрішніми	труднощами	і	супер-
ечностями.	Адже	інформованість	суспільства	
щодо	 ознак	 існуючих	 типів	 глобалістичної	
свідомості,	 об’єктивних	 переваг	 і	 недоліків	
кожного	з	них	дає	змогу	здійснити	чітке	по-
рівняння	 можливих	 варіантів	 формування	
ставлення	 до	 найбільших	 світових	 загроз,	
прогнозування	 їх	 майбутніх	 наслідків	 для	
певного	суспільства	та	людства	загалом.

Доцільно	виокремити	нульовий,	практич-
ний,	 популярний	 та	 теоретичний	 рівні	 обіз-	
наності	 щодо	 глобальних	 проблем.	 Нульо-
вий	рівень	є	найнижчим,	найпримітивнішим	
і	 характеризується	 відсутністю	 будь-яких	
знань	щодо	сучасних	глобальних	загроз.	Така	
некомпетентність	 відносно	 навіть	 загально-	
відомих	 даних	 про	 світові	 процеси	 унемож-
ливлює	 їх	 бодай	 елементарний,	 найпрості-
ший	 аналіз,	 позбавляє	 змоги	 вироблення	
адекватного	світобачення,	здійснення	хоча	б	
найменшого	впливу	на	гармонізацію	системи	
глобальних	відносин.

Практичний	(низький)	рівень	передбачає	
поверхневу,	вкрай	обмежену	інформованість	
щодо	 існуючих	 практичних	 наслідків	 гло-
бальних	 проблем,	 що,	 звичайно,	 досягаєть-
ся	 шляхом	 ознайомлення	 з	 ними	 в	 процесі	
практичної	 життєдіяльності.	 Повсякденне	
стикання	з	проблемами	бідності,	екологічної	
кризи,	воєнними	конфліктами,	відчуття	без-
посереднього	 відображення	 цих	 глобальних	
проблем	 на	 умовах	 власного	 життя	 створює	
підстави	для	зацікавленості	у,	швидше	за	все,	
поверхневому	вивченні	можливостей	їх	вирі-
шення.

Популярному	 (середньому)	 рівню	 харак-
терна	 наявність	 неповної,	 фрагментарної	
інформації	 щодо	 причин	 появи	 та	 посилен-
ня	 глобальних	 викликів,	 прогнозів	 щодо	 їх	
трансформації	 у	 майбутньому,	 загальнові-
домих	 способів	 їх	 нівелювання.	 Засвоєння	
цих	знань	зазвичай	відбувається	у	результаті	
перегляду	 популярних	 передач,	 фільмів,	 но-
вин	з	різних	видів	засобів	масової	інформації,	
дотичного	 ознайомлення	 під	 час	 навчання	 в	
освітніх	закладах,	спостережень	за	волонтер-
ською	 діяльністю	 громадських	 організацій	

відповідного	спрямування,	особистої	участі	в	
їхній	роботі	та	ін.	Популярний	рівень	інфор-
мованості	викликає	занепокоєння	ситуацією	
у	 світі,	 дає	 змогу	 здійснити	 аналіз	 широко	
розповсюджених	у	суспільному	просторі	да-
них	 відносно	 глобальних	 загроз,	 сприйняти	
суспільне	 бачення	 щодо	 необхідності	 вирів-
нювання	 світових	 процесів,	 зробити	 певний	
внесок	у	їх	гуманізацію.

Теоретичний	 рівень	 є	 найвищим	 рівнем	
інформованості,	 який	 відрізняється	 оволо-
дінням	 глибокими	 теоретичними	 знаннями	
щодо	 необхідних	 напрямів	 коригування	 та	
підвищення	 ефективності	 боротьби	 людства	
з	 глобальними	 загрозами,	 поняття,	 структу-
ри	 та	 типології	 глобалістичної	 свідомості.	
Досягнення	 теоретичного	 рівня	 може	 здійс-	
нюватися	 шляхом	 системної	 аналітичної	 ді-
яльності,	методичного	аналізу	стану	наукової	
розробки	глобальних	проблем,	особливостей	
їх	відображення	у	глобалістичній	свідомості	
населення,	 сучасних	 світових	 статистичних,	
соціологічних	 даних	 відносно	 глобальних	
тенденцій,	 внесених	 вченими	 пропозицій	
щодо	 їх	 гармонізації.	 На	 цій	 основі	 форму-
ється	власне	аналітичне	бачення	ефективних	
способів	вирішення	загальнопланетарних	за-
гроз,	що	відкриває	можливості	для	найдієві-
шого	впливу	на	процеси	світового	розвитку.

У	 цьому	 контексті	 існує	 необхідність	
створення	 умов	 для	 системного	 масового	
поширення,	 напрацьованих	 провідними	 на-
уковцями,	 об’єктивних	 теоретичних	 знань	
про	 можливі	 шляхи	 подолання	 глобальних	
викликів,	 що	 може	 здійснюватися	 через	
ЗМІ,	 заклади	 освіти,	 культури,	 об’єднання	
громадян,	 інші	 інститути	 соціалізації.	 Адже	
надання	 об’єктивним	 теоретичним	 знанням	
масового	характеру	є	запорукою	правдивого	
інформування	 населення	 щодо	 глобальних	
проблем.

Здійснення	 аналізу	 існуючих	 тенденцій	
глобального	 розвитку,	 їх	 наслідків,	 загроз,	
розроблення	 відповідних	 прогнозів	 подаль-
шої	 трансформації	 глобальних	 суперечнос-
тей	 охоплює	 оціночна	 сфера	 глобалістичної	
свідомості,	 що	 включає	 в	 себе	 систему	 цін-
ностей	 і	 переконань	 стосовно	 стратегічних	
підходів	 до	 розв’язання	 глобальної	 пробле-
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матики.	 До	 таких	 цінностей	 належать	 спів-
відношення	 філософських	 категорій	 спра-
ведливого	 і	несправедливого,	пріоритетність	
чи	пригніченість	людяності,	гуманності,	усві-
домлене	 домінування	 егоїзму	 чи	 піклування	
про	навколишній	світ.	

Ціннісний	 фундамент	 глобалістичної	
свідомості	 виступає	 стрижнем	 для	 станов-
лення	 загального	 бачення	 еталонної	 моделі	
світового	 порядку,	 формування	 відповідних	
оцінок	 і	 переконань	 щодо	 значення,	 необ-
хідності	і	дієвості	тих	чи	інших	способів	ви-
рішення	 глобальних	 проблем,	 виокремлен-
ня	 з	 них	 найбільш	 оптимального,	 дієвого	 і	
конструктивного.	 На	 цій	 основі	 відбуваєть-
ся	 оцінювання	 справедливості,	 повноти	 й	
ефективності	практичної	діяльності	людства,	
спрямованої	на	розв’язання	планетарних	про-
блем,	 її	 порівняння	 з	 бажаними	 варіантами	
такої	 діяльності,	 формування	 переконаності	
щодо	 необхідних	 напрямів	 її	 вдосконалення	
задля	 коригування	 процесів	 світового	 роз-	
витку	в	руслі	пропорційності	і	гуманізації.

Слід	 виокремити	 такі	 види	 оцінювання	
глобальних	 проблем:	 поверхневий,	 егоїстич-
ний	 та	 гуманістичний.	 Поверхневому	 виду	
оцінювання	 характерне	 поверхневе,	 обме-
жене,	 хибне	 уявлення	 щодо	 небезпечності	
існування	 глобальних	 проблем,	 суб’єктивне	
недооцінювання	значення	сучасних	світових	
загроз,	руйнівних	наслідків	їх	можливого	по-
силення	 у	 майбутньому.	 Більшість	 проблем	
глобального	 розвитку	 оцінюються	 такими,	
що	 не	 несуть	 серйозної	 небезпеки	 для	 люд-
ства	 і	 відповідно	 не	 потребують	 активного	
втручання	 у	 їх	 врегулювання.	 Надання	 за-
нижених	 оцінок	 небезпечності	 загальносві-
тових	 процесів	 унеможливлює	 вироблення	
адекватних	 підходів	 щодо	 забезпечення	 їх	
гармонізації	і	пропорційного	розвитку.

Егоїстичний	 вид	 оцінювання	 передбачає	
усвідомлення	 реального	 значення	 глобаль-
них	 проблем,	 широкого	 кола	 виявів	 їх	 нега-
тивного	 впливу	 на	 сучасний	 стан	 довкілля,	
якість	життя	населення,	воєнну,	продовольчу,	
економічну	 та	 іншу	 світову	 безпеку.	 Водно-
час	 при	 виборі	 шляхів	 подолання	 глобаль-
них	загроз	пріоритет	надається	власним	его-
їстичним	 потребам	 та	 інтересам,	 нехтуючи	

справедливими	 вимогами	 більшої	 частини	
людства.	 Егоїстичний	 вид	 оцінювання	 гло-
бальних	 проблем	 найчастіше	 знаходить	 су-	
спільне	 поширення	 у	 розвинених	 державах,	
які	 здійснюють	 домінуючий	 вплив	 на	 біль-
шість	 економічно	 слабких,	 залежних	 країн,	
використовуючи	 їх	 ресурсний,	 трудовий	 та	
інший	 потенціал	 у	 полі	 своїх	 національних	
зацікавлень.	 Частину	 глобальних	 економіч-
них	проблем,	на	зразок	вкрай	нерівномірного	
розподілу	 світового	 багатства	 серед	 народів,	
суспільних	 класів,	 найбагатші	 сім’ї	 планети	
взагалі	 не	 визнають	 такими,	 що	 потребують	
розв’язання.	 Внаслідок	 широкого	 розповсю-
дження	 зазначеного	 виду	 оцінювання	 серед	
населення	світу	людство	виявляється	нездат-
ним	 ефективно	 вирішувати	 глобальні	 проб-	
леми	 з	 рівнозначним,	 збалансованим	 ураху-
ванням	інтересів	усіх	країн,	суспільних	груп,	
що	 призводить	 до	 значного	 загострення	 ос-	
новних	глобальних	суперечностей.

Гуманістичний	вид	оцінювання	характери-
зується	здійсненням	об’єктивних	оцінок	зна-
чення	всього	розмаїття	проблем	глобального	
розвитку,	визнанням	необхідності	їх	вирішен-
ня	 відповідно	 до	 гуманістичних	 цінностей	
людяності	 та	 справедливості.	 Переважання	
зазначених	 цінностей	 у	 глобалістичній	 сві-
домості	забезпечує	прагнення	до	гармонізації	
відносин	 між	 людьми	 на	 глобальному	 рівні,	
становлення	 справедливої	 системи	 глобаль-
ної	координації,	світового	поширення	досяг-
нень	сучасної	цивілізації,	 запозичення	усіма	
народами	 прогресивного	 модернізаційного	
досвіду,	глобального	пропорційного	розподі-
лу	матеріальних	і	культурних	цінностей.	До-
мінування	 такого	 типу	 оцінювання	 глобаль-
них	 проблем	 у	 свідомості	 людства	 виступає	
фундаментом	 для	 гуманістичного	 зростання	
людських	якостей,	відновлення	нормального	
стану	 світової	 екосистеми,	 дієвого	 подолан-
ня	світових	диспропорцій,	уникнення	виявів	
військового	та	іншого	насильства,	створення	
належних	 умов	 для	 життя	 людини	 на	 всій	
планеті.

Емоційна	сфера	глобалістичної	свідомості	
є	найширшою	і	охоплює	такі	чуттєво-емоцій-
ні	 компоненти,	 як	 здивування,	 сум,	 страж-
дання,	співчуття,	відраза,	сором,	гнів,	страх	і	
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тривога,	 зневага,	ворожість,	радість,	почуття	
справедливості,	любові	до	планети	і	людства	
тощо.	Одним	із	видів	глобалістичних	емоцій	
є	здивування,	що	виникає	у	результаті	оволо-
діння	знаннями	щодо	гостроти	існуючих	гло-
бальних	 проблем,	 приголомшливих	 статис-
тичних	даних	динаміки	глобальних	процесів	
на	зразок	світових	показників	дитячої	чи	жі-
ночої	 смертності,	 поширення	 голоду,	 жертв	
воєнних	 дій,	 терактів,	 наслідків	 екологічної	
шкоди,	 нанесеної	 людством	 навколишньому	
природному	середовищу,	разючої	нерівномір-
ності	розподілу	світового	багатства	та	ін.	При	
здивуванні	 активізуються	 процеси	 концен-
трації	уваги	на	глобальних	диспропорціях,	їх	
значенні,	можливих	майбутніх	загрозах.

Здивування	здатне	посилювати	інтерес	до	
проблем	 глобального	 розвитку,	 викликати	
сум,	 засмучення,	 страждання,	 зумовлювати	
появу	 співчуття	 до	 чужих	 страждань,	 поро-
джених	 світовими	 процесами.	 Емоційні	 сум	
і	 страждання,	 спричинені	 усвідомленням	
зростаючого	 негативного	 впливу	 сучасних	
загальносвітових	 тенденцій	 на	 стан	 планети	
і	життя	людини,	виступає	дієвим	мотивацій-
ним	фактором	розуміння	гострої	необхіднос-
ті	 якнайшвидшого	 знешкодження	 основних	
глобальних	 небезпек.	 Наявність	 чи	 відсут-
ність	 співчуття	 до	 жертв	 загострення	 гло-
бальних	проблем	є	показовим	каталізатором	
людяності	 як	 однієї	 з	 найважливіших	 ознак	
гуманістичної	 свідомості	 та	 цілей	 гуманіс-
тичного	виховання.	Саме	людяність,	як	вияв	
співчуття,	альтруїзму,	потреби	допомагати	ін-
шим	людям,	разом	з	почуттям	справедливос-
ті,	перебуваючи	на	стику	емоційної	та	оціноч-
ної	сфер	глобалістичної	свідомості,	лежить	в	
основі	її	гармонійного	розвитку.

Особливу	 роль	 у	 цьому	 процесі	 відіграє	
почуття	 справедливості,	 адже	 причинами	
переважної	 більшості	 глобальних	 проблем	
є	 несправедливість	 глобального	 розвитку	
по	 відношенню	 до	 цілих	 категорій	 населен-
ня,	країн,	регіонів,	людства	загалом,	світової	
екосистеми.	Сам	існуючий	світовий	порядок,		
через	 наявні	 вади	 і	 диспропорції,	 є	 неспра-
ведливим	за	своєю	сутністю,	що	й	породжує	
появу	 і	 загострення	 більшої	 частини	 проб-	
лем	 глобального	 виміру	 з	 відповідними	 ка-

тастрофічними	 наслідками.	 Це	 дає	 підстави	
стверджувати,	 що	 ступінь	 розвитку	 почуття	
справедливості	 виступає	 основою	 вдоскона-
лення	і	гуманізації	глобалістичної	свідомості	
людства.	Вказане	почуття	слід	вважати	базо-
вим	 структурним	 елементом	 глобалістичної	
свідомості,	через	призму	якого	здійснюється	
оцінка	 справедливості	 глобальних	 процесів,	
формування	загального	емоційного	стану,	на-
строїв,	почуттів,	власне	всієї	емоційної	сфери.

Реакцією	 на	 знайомство	 з	 виявами	 гло-
бальної	 несправедливості,	 загарбницькими	
війнами,	бідністю,	жахливими	екологічними	
та	іншими	негативними	наслідками	глобаль-
них	процесів	може	бути	відраза.	Відраза	є	пе-
реважно	 негативним	 видом	 глобалістичних	
емоцій,	причиною	якої	зазвичай	виявляється	
усвідомлення	 існування	 глобальних	 обста-
вин,	 що	 вступають	 у	 гостре	 протистояння	 з	
ідеологічними	 та	 моральними	 настановами.	
Під	 впливом	 відрази	 формується	 критичне	
суб’єктивне	ставлення	до	принципів	функціо-	
нування	 глобальних	 систем,	 що	 генерують	
посилення	 руйнівних	 наслідків	 розбалансо-
ваності	світового	розвитку,	відбувається	різ-
кий	 осуд,	 надання	 категорично	 негативних	
оцінок	існуючого	стану	глобальних	відносин.

Формування	 відрази	 може	 супроводжу-
ватися	 появою	 гніву	 як	 афективної	 реакції	
на	 усвідомлення	 несправедливості	 глобалі-
зованого	 світу,	 наявності	 складних	 перепон	
на	шляху	його	гармонізації,	приведення	від-
повідно	 до	 демократичних	 принципів	 соці-
ального	розвитку.	Гнів,	як	форма	порушення	
емоційної	 рівноваги,	 здатний	 спричинити	
виснаження	 нервової	 системи,	 його	 крайні	
вияви	є	шкідливими	для	загального	здоров’я	
людини	 і	 суспільства.	 Водночас	 стан	 відра-
зи	 і	 гніву	 викликає	 тимчасову	 активізацію,	
сплеск	емоційних	сил,	запускає	механізм	ін-
тенсифікації	 мозкової	 активності	 у	 пошуку	
дієвих	шляхів	виходу	зі	складної	глобальної	
ситуації.

Емоційні	 переживання	 нерідко	 породжу-
ються	 відчуттям	 сорому,	 що	 ґрунтується	 на	
суб’єктивному	оцінюванні	своїх	дій	чи	безді-
яльності	 як	 таких,	 що	 негативно	 впливають	
на	 глобальні	 процеси.	 Усвідомлення	 невід-
повідності	 своєї	 поведінки	 внутрішнім	 і	 су-	
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спільним	 переконанням	 стосовно	 тактичних	
та	 стратегічних	 підходів	 до	 вирішення	 гло-
бальних	проблем	може	стати	причиною	само-
критики,	 прагнення	 до	 виправлення	 раніше	
допущених	 помилок,	 самовдосконалення,	
підвищення	 активності	 у	 вивченні	 особли-
востей	 глобальних	 диспропорцій,	 шляхів	 їх	
вирівнювання.	Відчуття	глобального	сорому	
сприяє	 посиленню	 боротьби	 за	 досягнення	
гармонічної	єдності	людини	і	природи,	утвер-
дження	 справедливих	 відносин	 між	 людьми	
на	глобальному	рівні.

Іншим	 видом	 емоцій,	 що	 виникають	 у	
результаті	 аналізу	 сучасних	 тенденцій	 по-
силення	 світових	 небезпек,	 проектування	
їх	 подальшого	 зростання,	 є	 тривога	 і	 страх	
перед	 екологічними,	 соціально-економічни-
ми,	воєнно-політичними	та	іншими	глобаль-
ними	 загрозами,	 їх	 можливими	 наслідками	
для	 майбутнього	 планети,	 людства,	 певного	
суспільства	 і	кожної	людини.	Крайні	форми	
тривалого	 страху	 здатні	 спричинити	 смерть	
людини.	 Втім	 небезпідставні	 переживання,	
тривога	 і	 страх	 виявитися	 жертвою	 загаль-
нопланетарних	 процесів,	 глобальних	 втрат,	
руйнувань,	деградації	природних	умов,	низь-
кої	якості	життя,	поширення	смертельних	за-
хворювань	є	потужним	чинником	подолання	
розповсюдженої	 серед	 народів	 світу	 індифе-
рентності	відносно	глобальних	проблем,	фор-
мування	відповідального	ставлення	до	гума-
нізації	 глобальних	 відносин,	 готовності	 до	
наполегливої	 боротьби	 за	 підвищення	 ефек-
тивності	діяльності	людства,	спрямованої	на	
подолання	світових	небезпек.

Проте	 зміст	 базового	 в	 цьому	 контексті	
напряму	розвитку	глобалістичної	свідомості	
має	 полягати	 не	 в	 тому,	 щоб	 налякати	 люд-
ство	можливими	наслідками	його	глобальної	
байдужості,	 а	 в	 об’єктивному	 інформуванні	
стосовно	 тенденцій	 глобального	 розвитку,	
враховуючи	 суспільні	 психічно-емоційні		
особливості,	як	основу	для	формування	само-
стійних	висновків.

Однією	з	найбільш	примітивних	і	деструк-
тивних	 глобалістичних	 емоцій	 є	 зневага,	 що	
формується	 на	 основі	 відчуття	 своєї	 пере-
ваги	 над	 природою	 чи	 певними	 категоріями	
людей,	 наприклад,	 над	 мешканцями	 найбід-

ніших	 країн	 з	 боку	 заможних	 громадян	 роз-
винених	 держав.	 Така	 зневага	 нерідко	 стає	
причиною	 скорочення	 обсягів	 міжнародної	
допомоги	 країнам,	 що	 розвиваються,	 поси-
лення	 диспропорцій	 глобального	 економіч-
ного	розвитку,	поширення	бідності,	епідемій,	
екологічних	катастроф	тощо.	Емоційна	знева-
га	руйнує	підвалини	поважного	ставлення	до	
навколишнього	світу,	до	всього	людства	з	його	
проблемами	 і	 стражданнями,	 унеможливлює	
пріоритетність	 загальнолюдських	 цінностей	
у	здійсненні	глобальної	координації.	Форму-
вання	зневаги	як	емоційної	риси	глобалістич-
ної	свідомості	людства	є	вкрай	недоцільним	і	
небажаним.	Натомість	у	контексті	глобальної	
проблематики	дедалі	більше	зростає	актуаль-
ність	виховання	поваги	як	до	світу	природи,	
так	і	до	кожної	людської	особистості.

Поряд	 із	 зневагою	 неабияку	 небезпеку	
мирному	співіснуванню	людей	на	планеті	ста-
новлять	емоції	ненависті,	ворожості,	агресив-
ності,	що	виявляються	у	прагненні	заподіяти	
певній	частині	людства	шкоду,	збитки,	страж-
дання,	 аж	 до	 фізичного	 знищення	 уявного	
супротивника.	 Такі	 емоції	 зазвичай	 стають	
підґрунтям	 історично	 несправедливих	 воєн,	
кривавих	 загарбань,	 анексій,	 терористичних	
актів.	 Жертвами	 агресивності	 людства,	 зви-
чайно,	 виявляються	 слабкі	 у	 військовому	
відношенні	 народи,	 соціально	 незахищені	
верстви	населення.	Зростання	глобальної	во-
рожості	 тягне	 за	 собою	 деформацію	 ідеоло-
гічних	цінностей,	посилення	мілітаристських	
течій,	перерозподіл	матеріальних	ресурсів	на	
військові	потреби,	накопичення	небезпечних	
для	 планети	 видів	 зброї,	 нехтування	 існу-
ванням	багатьох	глобальних	загроз	та	самим	
життям.

За	 таких	 умов	 одним	 із	 найважливіших	
завдань	 перед	 людством	 постає	 укорінення	
врівноважених	 емоцій	 миролюбності,	 ба-
жання	жити	в	мирі	і	злагоді	з	усіма	народами	
світу.	Поряд	з	національним,	державним	па-
тріотизмом	 існує	 необхідність	 формування	
глобального	 патріотизму	 як	 любові	 до	 своєї	
планети,	 всього	 людства,	 що	 ґрунтується	 на	
усвідомленні	 єдності	 світу,	 його	 природної	
гармонійності,	 краси,	 рівності	 усіх	 націй,	
держав	і	людей.	Глобальний	патріотизм	є	од-
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ним	з	найбільш	корисних	і	необхідних	видів	
глобалістичних	 емоцій,	 від	 розвитку	 якого	
залежатиме	 майбутнє	 всієї	 цивілізації.	 Пов-	
ноцінний	 планетарний	 розвиток	 потребує	
виховання	майбутніх	поколінь	у	дусі	любові	
до	всього	світу,	прагненні	до	його	гуманістич-
ного	зростання	і	вдосконалення	на	основі	ви-
соких	почуттів	і	позитивних	емоцій.

Найпозитивнішою	 серед	 широкого	 спек-
тра	 глобалістичних	 емоцій	 є	 радість,	 що	 ви-
никає	на	основі	відчуття	успіху	в	подоланні	
глобальних	 проблем.	 Ознайомлення	 з	 тен-
денціями	 до	 зменшення	 світових	 обсягів	
викидів,	 шкідливих	 для	 озонового	 екрану,	
зростання	рівня	життя	у	країнах,	що	розвива-
ються,	розвитку	медицини	і	зниження	світо-
вих	показників	смертності,	усвідомлення	ін-
ших	визначних	досягнень	людства	у	боротьбі	
з	 глобальними	 небезпеками	 і	 диспропорція-
ми	зумовлює	емоційне	піднесення,	настання	
радісного	настрою.	У	результаті	цього	спосте-
рігається	 посилення	 впевненості	 у	 власних	
силах,	віри	у	можливість	в	майбутньому	по-
долати	більшість	глобальних	проблем	і	нега-
раздів,	забезпечити	по-справжньому	справед-
ливий	світовий	порядок.	Таким	чином,	емоції	
радості	спроможні	істотно	впливати	на	акти-
візацію	діяльності	людства	щодо	розв’язання	
проблем	 глобального	 масштабу,	 зміни	 рівня	
ефективності	такої	діяльності.

Радість	 сприяє	 розвитку	 творчості,	 появі	
пристрасті	як	тривалого	почуття,	засновано-
го	на	натхненному	прагненні	до	вдосконален-
ня	системи	глобальних	відносин.	Пристрасть	
у	 змаганні	 за	 справедливий	 світовий	 розви-
ток	при	зіткненні	зі	складними	глобальними	
перешкодами	 значно	 посилюється,	 набуває	
ознак	бурхливого	емоційного	потоку,	що	роз-
криває	всю	ширину	природного	потенціалу	і	
життєвих	сил	людства,	необхідних	для	світо-
вої	 гуманізації.	 Почуття	 пристрасті	 створює	
підґрунтя	 для	 самопожертви,	 самовідданої,	
відчайдушної	 боротьби	 за	 втілення	 у	 життя	
ідейних	 настанов	 щодо	 бажаної	 майбутньої	
долі	планети.

Емоційна	 сфера	 глобалістичної	 свідомос-
ті,	окрім	перелічених,	може	включати	в	себе	
й	 інші	 види	 емоцій	 і	 почуттів,	 їх	 загальна	
сукупність	 забезпечує	 системність	 чуттєво-

емоційного	реагування	на	процеси,	що	відбу-
ваються	на	загальнопланетарному	рівні,	змі-
ни	 їх	 особливостей,	 причинно-наслідкових	
зв’язків,	напрямів	 і	результатів.	Характерис-
тики	 емоційного	 сприйняття	 глобальної	 дійс-	
ності	 відіграють	 надзвичайно	 важливу	 роль	
у	формуванні	відповідних	мотивацій	до	врів-
новаження	сучасних	глобальних	тенденцій.

Під	 глобалістичною	 самосвідомістю	 слід	
розуміти	 спроможність	 здійснювати	 аналіз	
особливостей	 власної	 глобалістичної	 свідо-
мості.	Вивчення	усіх	перелічених	сфер	своєї	
глобалістичної	свідомості	відбувається	через	
отримання	 нової	 інформації	 щодо	 глобаль-
них	 проблем,	 поняття,	 структури,	 функцій,	
типології	 глобалістичної	 свідомості,	 зістав-
лення	отриманих	знань	зі	своїми	поглядами,	
життєвими	 принципами,	 цінностями,	 полі-
тичними	 та	 іншими	 переконаннями.	 У	 про-
цесі	переоцінки	власних	настанов	щодо	гло-
бального	розвитку	спостерігається	зміна	меж	
кола	 глобалістичних	 інтересів,	 їх	 переорієн-
тація	на	модерні	цілі,	розкриття	принципово	
нових	горизонтів	глобального	світобачення.

Отже,	 аналіз	 структурних	 компонентів	
глобалістичної	 свідомості	 засвідчує,	 що	 роз-
виток	цієї	форми	суспільної	свідомості	висту-
пає	важливим	чинником	активізації	боротьби	
людства	за	справедливе	розв’язання	глобаль-
них	проблем.	Виховання	людяності,	почуття	
справедливості,	турботливого	відношення	до	
навколишнього	світу	здатне	надати	істотний	
поштовх	 формуванню	 гуманізаційної	 глоба-
лістичної	свідомості	як	запоруки	гармонізації	
глобальних	відносин	та	становлення	справед-
ливого	 світового	 порядку.	 Висока	 актуаль-
ність	досліджуваної	проблематики	зумовлює	
високу	 перспективність	 здійснення	 подаль-
ших	наукових	розвідок	у	цьому	напрямі.
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Гостра потреба у подоланні глобальних загроз, що останніми десяти-
літтями тенденційно посилюються, стає причиною високої актуальності 
здійснення ґрунтовних наукових досліджень сучасних особливостей і шляхів 
стимулювання розвитку глобалістичної свідомості людства. 

Acute need overcome global threats, which in recent decades has reinforced 
biased, causes the high relevance of the thorough research of modern features and 
ways to stimulate the development of a globalized consciousness of humanity.

Острая потребность в преодолении глобальных угроз, которые в послед-
ние десятилетия тенденциозно усиливаются, становится причиной высо-
кой актуальности осуществления основательных научных исследований 
современных особенностей и путей стимулирования развития глобалисти-
ческого сознания человечества.
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