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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІСТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ
Глобалістична свідомість є специфічною формою суспільної свідомості,
що являє собою ступінь інтересу до глобальних проблем людства, рівень знань,
уявлень, оцінок стосовно значення, змісту, особливостей світових проблем,
суспільної діяльності, яка здійснюється з метою їхнього розв’язання,
усвідомлення оптимальних способів подолання глобальних проблем сучасності,
необхідності участі у їх вирішенні, суб’єктивної готовності до такої участі, а
також рівень розвитку глобалістичної самосвідомості [2].
Визначення стратегічних підходів до розвитку глобалістичної свідомості
населення має відбуватися із врахуванням гендерних, вікових та освітніх
особливостей сучасних поглядів суспільства відносно глобальних проблем.
Гендерні відмінності політичної культури, політичної свідомості українського
суспільства вивчалися В. Бабкіним, В. Бебиком, М. Головатим, В. Горбатенком,
іншими дослідниками [1; 3]. Втім, відповідні ознаки глобалістичної свідомості
українців залишаються недостатньо проаналізованими.
З метою вивчення особливостей глобалістичної свідомості населення
автором 5-6 листопада 2016 р. було організовано соціологічне опитування
мешканців м. Кропивницького, в межах якого опитано 320 респондентів
(теоретична похибка не перевищує 0,6%). За результатами дослідження
встановлено, що чоловіки, порівняно з жінками, рідше вважають неважливими
переважну більшість поставлених їм воєнно-політичних, соціальноекономічних і гуманітарних запитань, за виключенням питань охорони здоров’я
та демографічної політики, демонструють вищий рівень володіння знаннями
відносно класифікацій країн світу. Респонденти чоловічої статі більш
позитивно ставляться до глобального формування соціально орієнтованої
ринкової економіки, збільшення обсягів міжнародної допомоги бідним країнам,
активного скасування розвиненими державами зовнішніх боргів цих країн,
перегляду угод, укладених ними з транснаціональними корпораціями, надання
сучасних виробничих технологій, можливостей самостійно розпоряджатися
власними природними ресурсами. Отже, чоловіками більше уваги приділяється
більшості вищеописаних проблем глобального розвитку, позитивніше, ніж
жінками сприймаються погляди представників класифікаційно-компетентного і
соціально-прогресивного типів глобалістичної свідомості.
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Представники чоловічої статі активніше за жінок підтримують більшість
заходів, необхідних для становлення ефективного механізму формування
глобалістичної свідомості, частіше здійснюють вищеописані дії, потрібні для
подолання глобальних проблем, планують звернутися до Президента та уряду з
вимогою більш активної участі України у їх розв’язанні, вважають, що звичайні
люди із середніми доходами можуть ефективно впливати на подолання
проблем світового характеру. Таким чином, чоловіки у порівнянні з жінками
демонструють більш високий рівень розвитку мотиваційно-вольової сфери
глобалістичної свідомості, раціональніше сприйняття ознак її гуманістичного
типу, сильнішу готовність до участі у вирішенні світових проблем.
Натомість жінки виявляють вищий рівень підтримки незастосування ядерної
зброї, світового ядерного роззброєння; посилення міжнародного контролю за
рухом капіталу, використанням коштів, що виділяються для здійснення
економічних реформ; глобального запровадження типової прогресивної шкали
оподаткування прибутків великих підприємств, збільшення податків на значні
суми депозитів, страхових внесків, дороге майно, предмети розкоші та
лібералізації митної політики розвинених держав для стимулювання розвитку
високотехнологічного виробництва готової продукції у бідних країнах. Окрім
того, жінки частіше за чоловіків підтримують: підвищення соціальних стандартів
у слабко розвинених країнах, формування відповідального ставлення населення до
політики дітонародження; запровадження страхової загальнообов’язкової системи
охорони здоров’я з державним фінансуванням медичних закладів і компенсацією
страхових витрат; значне збільшення обсягів міжнародної допомоги, спрямованої
на розвиток у бідних країнах засобів масової інформації, індустрії культури та
освіти; державне фінансування політичних партій та профспілок, формування
готовності населення країн світу до системної сплати членських внесків для їх
фінансового утримання. Відтак, серед жінок більшого поширення набувають
окремі риси соціально-прогресивної, гуманістичної глобалістичної свідомості, а
також її миролюбний, глобально-без’ядерний, соціально-виховний і соціальнопідтримуючий типи.
Наведені гендерні особливості поглядів населення м. Кропивницького
відносно глобальних проблем мають бути враховані при визначенні механізму
гармонізації й формування гуманізаційного типу глобалістичної свідомості, що
засвідчує високу актуальність здійснення подальших наукових досліджень у
даному напрямку.
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