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ПОЛІТИКО-ГЛОБАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ
Отдєлєнцев Є.О.
У статті розглянуто роль політичної глобалістики в міжнародній політичній
системі з точки зору загальної теорії політичних систем. Також розглянуто
можливість застосування політико-глобалістичної соціалізації як необхідної
умови практичного застосування ідей глобалістики. Показана роль екологічної
свідомості в політико-глобалістичній соціалізації.
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Об’єктом дослідження є процес політичної соціалізації у значенні елемента
глобальної політичної системи, що формується у сучасному світі. Досліджується
також роль політичної глобалістики як ідеологічної основи політичної соціалізації в
умовах глобалізації та як елементу духовної підсистеми соціуму, що радикальним
чином впливає на формування світогляду особистості. Метою дослідження є
розробка підходів до теоретичного вивчення та практичної реалізації системи
політико-глобалістичної соціалізації по аналогії з системами антропологічної та
політичною соціалізації, що діють у соціумі на його буденному та політичному
рівнях.
Постановка проблеми. Провідне місце серед світових мегатенденцій посідає
глобалізація. Відбувається процес планетарного поєднання усіх сфер людської
діяльності, який охоплює виробництво, технологію, торгівлю, культуру, політичні і
державні інститути. Цей процес є природним і його неможливо зупинити,
незважаючи на зростаючий рух антиглобалістів. На планеті відбувається глобальна
трансформація макросоціуму. Природа такої трансформації гетерогенна, тому
вектори її спрямування неможливо визначити однозначно. Глобалізація є викликом
щодо всіх без винятку держав і націй, економік і політик, культур і традицій.
Опанування цієї нової реальності вимагає відповідних методологічних зрушень у
науці, у світовій та міжнародній політиці [5, с. 480]. У даній роботі досліджується
теоретичні засади та науковий підхід до процесу соціалізації в умовах глобалізації
міжнародного суспільства.
Ступінь розробленості проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що згідно цивілізаційної парадигми, яка досліджується в роботах Коппель
[1], для зміни негативних тенденцій світового розвитку потрібна цивілізація, що
забезпечує цілісне, свідоме і науково обґрунтоване управління розвитком людства.
Для формування такої цивілізації необхідний певний світогляд, що базується на
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науковому підході. Про необхідність розробки сучасного наукового світогляду
свідчать наступні глобальні тенденції світового розвитку:
· тенденція до розширення складу та збільшення різноманіття політичних
акторів;
· політична тенденція загрози мирному співіснуванню та розширеного поняття
безпеки;
· збільшення учасників у системі міжнародних відносин, що породжує
труднощі у передбачуваності мотивацій та наслідків різних варіантів їх
поведінки;
· інститут держави стикається із конкуренцією з боку транснаціональних
корпорацій;
· поява політичних та інших самоідентифікацій на рівні цивілізацій;
· міжнародні відносини починають трансформуватись в регіонально і
глобально внутрішньо системні;
· ерозія національно-державного суверенітету внаслідок послаблення
традиційних функцій держави, порушення межі між внутрішньою та
зовнішньою політикою через посилення їх взаємозалежності та взаємовпливу;
· розмивання меж між внутрішніми та міжнародними політичними,
економічними, інформаційними та іншими процесами;
· тенденція асиметричності у відносинах між акторами міжнародних відносин,
яка виникає внаслідок різної щільності у взаємовідносинах та у різних
параметрах стану взаємозалежності між акторами;
· тенденція до інтеграції в економічній та політичній сферах;
· тенденція до становлення економічної системи, яка функціонує за єдиними
правилами в межах усієї планети;
· формування ідеології глобалізму як обґрунтування невідворотності цих змін.
Політична глобалістика як наука
Сферою людської діяльності, яка визначає будь-який розвиток суспільства є
політика суспільства. Політична глобалістика - є одним з головних напрямків
сучасної політичної науки, що досліджує закономірності функціонування і розвитку
політичної сфери та політичного життя глобального суспільства у контексті
виборювання, утримання контролю, реалізації та функціонування політичної влади
на
глобальному,
цивілізаційно-територіальному,
державно-національному,
регіональному і локальному рівнях управління. Політична глобалістика як система
знань про політичні аспекти глобальних проблем є складовою частиною системи
політичних наук. У процесі розвитку глобалістики значна увага приділяється
дослідженню та пошуку шляхів розв'язання світових проблем, які мають політичний
характер. Існує чотири основних підходи до пізнання глобальних проблем під
політичним кутом зору:
· дослідження політичних аспектів загальнолюдських проблем у цілому;
· політологічний аналіз окремих планетарних проблем та їх взаємозв'язків як із
системою міжнародних відносин, так і з конкретними напрямами світової
політики;
· дослідження вияву глобальних проблем у конкретних регіонах та їх впливу на
розвиток політичної ситуації в цих регіонах.
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· формування
теоретико-методологічних
засад
політико-глобальних
досліджень.
Згідно з системним підходом, суспільство є взаємодією чотирьох підсистем, які
перебувають у відносинах взаємозалежності і взаємообміну: економічної,
політичної, соціальної і духовної. Кожна з підсистем виконує певні функції, реагує
на вимоги, які надходять зсередини або ззовні, а разом вони забезпечують
життєдіяльність суспільства в цілому. Так, за реалізацію потреб людей у споживчих
товарах відповідає економічна підсистема. Визначення колективних цілей,
мобілізація ресурсів на їх досягнення, прийняття рішень складають функції
політичної підсистеми. Соціальна підсистема забезпечує підтримку усталеного
способу життя, передає новим членам суспільства норми, правила і цінності, які
стають важливими чинниками мотивації їх поведінки. Інтеграцію суспільства,
встановлення і збереження зв'язків солідарності між її елементами здійснює духовна
підсистема.
В умовах глобальної політичної системи, що формується, а також глобальних
проблем, які можуть призвести до глобальної катастрофи, стає важливою роль
духовної підсистеми як чинника стабілізуючого, що зберігає і направляє на
правильний шлях розвитку. В якості такої духовної підсистеми можлива політична
глобалістика, що безпосередньо досліджує проблеми і розвиток у глобальному
вимірі.
Політична глобалістика закладає підвалини загальнонаукової картини світу і
нового світогляду. У значенні її об'єкта виступають процеси глобалізації, а у
значенні предмета - закони єдиного світу та формування нової системи світового
порядку - глобалізму. Вивчення цієї сфери спрямоване на виявлення різних
аспектів, сутності, тенденцій і причин процесів глобалізації, глобальних проблем,
які є її наслідками, на пошук політичних шляхів закріплення позитивних і
подолання негативних для людини та біосфери наслідків цих процесів. а також
практичну діяльність по їх реалізації в політичній сфері, як на рівні окремих держав,
так і в міжнародному масштабі.
Методологією політичної глобалістики є глобально-цивілізаційний підхід, який
дає змогу виявити ґенезу, витоки і взаємозв'язок політичних, економічних і
культурних вимірів глобалізації, співвідношення процесів глобалізації, інтеграції і
дезінтеграції, регіоналізації і фрагментації. Політична глобалістика є системою
наукових знань про політичний аспект глобальних проблем, класифікація цих
проблем та визначення практичних шляхів їхнього розв'язання, наука про системне,
комплексне вивчення суспільної сфери, яка розглядається як цілісний об'єкт
дослідження з точки зору діалектичної єдності і суперечливості процесів
універсалізації
і
гетерогенності
світу,
що
глобалізується.
Вона
є
міждисциплінарною формою знання в галузі міжнародних відносин і світової
політики, яка прагне подолати кризу наук, розділених спеціалізацією і
трансформацією предметів дослідження під впливом процесів, що відбуваються в
сучасному світі.
Політична глобалістика як наука синтезує основи політичних, соціальноекономічних і філософських вчень попередників відносно закономірностей
розвитку суспільства. З її допомогою доведено, що вихід земної цивілізації з
критичного стану є неможливим в умовах сучасного стихійного руху і може бути
досягнутим виключно на основі науки.
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Екологічна свідомість в контексті політико-глобалістичної проблематики
Із змінами, які настають у природі під впливом антропогенного та техногенного
факторів і які виявляються в порушеннях екологічної рівноваги, відбувається
усвідомлення цих змін, тобто виникає екологічна свідомість. Вона виникає як на
основі емпіричного, наочного пізнання таких змін, так і на основі їх наукового
дослідження. Екологічна свідомість містить не тільки знання про стан і зміни в
природі, але й розуміння можливих шляхів і способів вирішення екологічних
проблем. Екологічна свідомість не обмежується критикою екологічної ситуації,
воно передбачає не тільки знання про стан суспільства і природи, а й усвідомлення
необхідності запобігання подальшого порушення екологічної рівноваги в природі з
метою збереження природних компонентів життя людини.
Екологічна свідомість є історичною категорією і виникає в той період, коли
відносини суспільства до природи призводять до порушення екологічної рівноваги в
природі. Тому інтенсивність екологічної кризи впливає на екологічну свідомість.
Екологічна свідомість - це не тільки усвідомлення обмеженості природи, могутності
й влади людини над нею, а й результат усвідомлення того, що джерела енергії і
сучасних умов життя людини можуть змінитися на тривалий час або зникнути
назавжди.
Екологічна свідомість припускає, що окрема людина і громадські групи поважають
права та існування потреб інших людей або суспільних груп.
Найважливішими елементами екологічної свідомості є:
· усвідомлення обмеженості природи, інтегральною частиною якої є людина;
· усвідомлення необхідності відмови від домінування людини над природою і
необхідності встановлення динамічної рівноваги між природними системами і
людської системою;
· усвідомлення екологічної кризи як суспільної кризи;
· усвідомлення глобального характеру екологічної кризи;
· усвідомлення необхідності вирішення екологічної кризи;
· усвідомлення необхідності розробки глобальної стратегії розвитку як
передумови існування життя;
· усвідомлення існування соціальних сил, їх здатності до спілкування і
передбачення динамічного розвитку суспільства.
Екологічна свідомість містить уявлення про екологічну ситуацію, її ціннісне
визначення та дії, які слід почати з метою досягнення необхідного екологічного
стану. Відповідно екологічну свідомість в змістовному сенсі характеризують три
основні елементи: екологічні знання, оцінка екологічної ситуації та екологічний
поведінку.
Основним елементом екологічної свідомості є екологічні знання. Вони містять у
собі як неодмінну умову усвідомлення обмеженості природи (тобто її ресурсів) і
потребу встановлення динамічної рівноваги між природними системами і
громадськими, тими, які створюють люди. У екологічні знання входять також
розуміння причин екологічної кризи та її глобального характеру і потреба
глобальної стратегії суспільного розвитку як передумови збереження життя що є
усвідомленням сутності відносин у системі «суспільство - людина - техніка природне середовище».
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Другим основним елементом екологічної свідомості є оцінка екологічної
ситуації. Вона визначається системою цінностей суспільства або суспільних груп, в
якій розвивається екологічна свідомість і виявляється ставлення суспільства або
суспільних груп до навколишнього середовища. У суспільстві діють різні ціннісні
системи, які функціонують паралельно один з одним і які залежать від домінуючих
цінностей у суспільстві, навколо яких обертаються цінності "нижчого рангу".
Екологічна свідомість не є однорідним, оскільки пов'язано з громадськими групами
та їх системою цінностей. Саме ці домінуючі цінності значно впливають на
екологічну свідомість. Але при оцінці екологічної ситуації необхідно виходити з
того, що суспільний прогрес повинен ґрунтуватися на наукових знаннях, які не
суперечать законам природи.
Третім елементом екологічної свідомості є екологічна поведінка. Екологічна
поведінка визначається не тільки екологічними знаннями і системою цінностей.
Вона визначається, і іншими чинниками, наприклад особливостями особистості,
потребами людини і можливостями їх задоволення. Адекватна екологічна поведінка
настає як результат впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників, вона вирішує
екологічні проблеми.
Екологічна свідомість формується і розвивається під впливом соціальних сил і
під впливом змін у системі цінностей. У зв'язку з цим як основа екологічної
політики може бути консервативною або прогресивною. Екологічна свідомість має
трикомпонентну структуру:
· когнітивний компонент - психічне відображення природної, соціальної,
штучної і внутрішнього середовища;
· емотивний компонент - ставлення до цього середовища;
· конативний (поведінковий) компонент - саморефлексія та саморегуляція у
навколишньому середовищі (стратегії і технології взаємодії).
Залежно від особливостей когнітивного,
емотивного, конативного
(поведінкового) компонентів свідомості виділяють три типи екологічної свідомості:
антропоцентричний, природоцентричний і екоцентричний.
Антропоцентричнна екологічна свідомість складається із сукупності уявлень
про надприродність і всесилля людини як істоти, яка має безмежні можливості у
підкоренні природи. Сутність антропоцентричної свідомості розкривається в таких
світоглядних принципах:
· найвищою цінністю є людина. Все інше в природі цінне настільки, наскільки
корисно людині. Природа виступає власністю людини;
· світ має ієрархічну будову. Вершину ієрархії займає людина, середину - речі,
ним створені, фундамент - об'єкти природи, які, у свою чергу,
впорядковуються в залежності від корисності для людини;
· метою взаємодії з природою є його використання для задоволення тих чи
інших прагматичних потреб людини, для отримання ним «корисного»
продукту.
Антропоцентричні уявлення мають історичний характер і сформувалися як
закономірний наслідок виділення людини з природи. Установки антропоцентричної
свідомості пронизують всі сфери людської діяльності. Саме вони є причиною
сучасної екологічної кризи, яка загрожує перерости в екологічну катастрофу.
Антропоцентрична свідомість переживає гостру кризу, вступаючи в розбіжність з
об'єктивними процесами розвитку природи і суспільства. Катастрофічні зміни
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природного середовища, які зачіпають вже кожну людину, значно перетворять зміст
уявлень про відносини людства з навколишнім світом.
Протилежним антропоцентричному типу екологічної свідомості є
природоцентричний або, як ще його називають, біоцентричний тип свідомості. Для
нього характерні такі ознаки:
· найвищу цінність має природа. Людство повинно підкоритися природі. Вся
діяльність людини оцінюється лише з точки зору корисності для
навколишнього середовища;
· ієрархічна картина світу має такий вигляд: на вершині піраміди знаходиться
природа, а в її основі - людство, яке направило свій потенціал на службу
природі;
· метою взаємодії з природою є збереження її недоторканою у всьому
різноманітті форм і видів, у тому числі і тих, які шкодять як людству в цілому,
так і окремій людині.
Природоцентричний тип екологічної свідомості, хоч і є протилежним за своїм
змістом антропоцентричному типу, але не вирішує проблеми подолання екологічної
кризи. Між цими двома типами знаходиться третій тип - екоцентричний. Він є
альтернативою двом розглянутим і характеризується тим, що у відносинах людини і
навколишнього середовища переважає гармонія, взаємозв'язок, взаємодя і
взаєморозвиток. Екоцентрична свідомість характеризується такими особливостями:
· вищу цінність являє гармонійний розвиток людини і природи. Людина не
власник природи, а один з членів природного співтовариства;
· відмова від ієрархічної картини світу. Розум людини не дає йому привілеїв, а
навпаки накладає на нього додаткові обов'язки щодо навколишнього
середовища. Світ людей не протистоїть світу природи - вони є елементами
єдиної системи;
· метою взаємодії з природою є максимальне задоволення, як потреб людини,
так і потреб усього природної спільноти;
· вплив на природу змінюється взаємодією з нею;
· розвиток природи і людства мислиться як процес коеволюції, взаємовигідного
єдності.
В останні роки з'явилися наукові концепції формування, проектування
навколишнього середовища, в яких реалізуються установки і принципи
екоцентризму. Всі вони орієнтовані на вирішення одного завдання - визначення
умов, при яких обсяги і різноманітність природних ресурсів будуть не тільки
зберігатися, але і зростати так, щоб забезпечити потреби суспільного виробництва.
Необхідність політико-глобалістичної соціалізації
Однак як би не була досконала та чи інша наука, вона марна без практичного
застосування. У разі природничих чи технічних наук, їх застосування обмежується
локальними промисловими, аграрними, науковими об'єктами й обмеженим колом
фахівців. У випадку гуманітарних наук сфера застосування розширюється цілими
соціальними верствами. У випадку ж глобалістики, зокрема політичної, сфера
застосування повинна бути якомога більше і, в ідеалі, повинна охоплювати все
людство. Іншими словами, ідеї політичної глобалістики повинні бути сприйняті
всім населенням планети Земля. Але, як показала світова практика, у разі звичайної
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політики, силовими методами домогтися прийняття політичних цілей і цінностей,
неможливо. Це стосується також і ідей глобалістики, яким протистоїть міжнародний
рух антиглобалістів. Потрібен новий метод який полягає в забезпеченні
добровільного прийняття людьми цілей глобалізаціі. Це виявляється можливим у
тому випадку, якщо глобалізаційна система здатна створювати і підтримувати віру
індивідів у свою легітимність і справедливість. Домогтися підтримки громадян
глобалізаційна система може шляхом формування позитивної психологічної
установки на добровільність прийняття норм, цінностей, культури що буде
панувати в глобальному суспільстві. Така установка особистості формується у
результаті політико-глобалістичної соціалізаціі, що як і у випадку антропологічної
та політичної соціалізацуції, складається під впливом процесу соціалізації і за
допомогою агентів соціалізації. Антропологічна соціалізація, або просто
соціалізація являє собою процес розвитку людини у взаємодії з оточуючим його
світом, під час якого відбувається засвоєння індивідом певної системи знань, норм і
цінностей, що дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена
суспільства [2 , с. 3]. Збереження будь-якої моделі глобальної політичної системи
здійснюється за допомогою функції політичної соціалізації, що являє собою процес
придбання політичних знань, вірувань, почуттів, цінностей, притаманних тому
суспільству, в якому живе людина [6 , с. 47]. Політико-глобалістична соціалізація є
розвитком політичноі соціалізації, яка діє в межах однієї країни, розширенням
політичноі соціалізації на глобальний простір. У разі політико-глобалістичної
соціалізації індивід має засвоїти ідеї політичної глобалістики. Велику роль тут
відіграє інтелектуальний розвиток і ступінь освіти, так як багато антиглобалістських
груп тиску використовують обскурантизм і релігійне зомбування при формуванні
співтовариств противників глобалізації та лобіювання антиглобалістських цілей і
інтересів.
Процес політитико-глобалістичної соціалізації є взаємодія влади (у разі
глобалізації - глобальних політичних інститутів) та особистості. Остання не
пасивно, а активно й вибірково сприймає декларовані системою цінності.
Активність особистості обумовлюється не тільки її інтересами, але і генезисом її
мислення. Залучення індивіда до політичних цінностей, слідування прийнятим у
суспільстві стандартам політичної поведінки, лояльне ставлення до інститутів влади
забезпечують підтримку існуючої моделі політичної системи. Стабільність
політичної системи досягається в тому випадку, якщо її функціонування
грунтується на принципах, відповідних політичній культурі суспільства. Так,
американська політична культура заснована на ряді міфів, ідеалів і уявлень, які
визнаються більшістю населення країни незважаючи на релігійні та расові
відмінності. Серед них - ставлення до своєї країни як до богообраної, що надає
людині унікальну можливість для самореалізації або орієнтація на особистий успіх,
що дає впевненість у тому, що вирватися з убогості і досягти багатства можна,
тільки покладаючись на свої здібності [3, с.173]. Таким чином, для здійснення
глобалістичної соціалізації індивіда необхідно прищепити йому систему цінностей,
яка вже сформувалася у колі вчених-глобалістів під впливом наявності глобальних
проблем та досвіду їх наукового дослідження.
Висновки. Осмислення і самостійна участь особистості в глобальній політиці
передбачає наявність у неї глобалістичний знань, досвіду, культури. Вони
допомагають їй, як космополітичному суб'єкту, ефективно виконувати ролі і
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функції, не стаючи заручником соціально-політичних ігор різних сил. Люди не
народжуються із заздалегідь засвоєним досвідом та культурою, а отримують їх
протягом всього свого життя. Процес засвоєння індивідом, групою цінностей і норм
глобального розвитку та їх політичних аспектів набуває особливу роль в сучасній
ситуації на планеті, що підкреслює актуальність глобалістичної соціалізації.
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