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Актуальність обраної теми обумовлена низкою чинників, що 

полягають у глибинах суспільної свідомості, політичної культури мас, 

політичних цінностях, інтересах і запитах населення переважної більшості 

країн світу. Розв’язання сучасних глобальних проблем потребує підвищення 

компетентності населення щодо загальнопланетарної проблематики, 

формування мотиваційних настанов на активну участь у подоланні світових 

небезпек, а отже, – якісної трансформації політичної культури людства, 

розвитку спеціальної сфери суспільної свідомості, здатної зосередитися 

виключно на відображенні існуючих світових загроз. Цим обумовлена 

потреба детального наукового аналізу феномену глобалістичної свідомості як 

особливої форми суспільної свідомості, що відображає оцінки й ставлення 

соціуму щодо сутності, значення, особливостей, шляхів вирішення 

глобальних проблем людства, є вагомим чинником трансформації політичної 

культури населення, на рівні якої виробляються відповідні зразки політичної 

поведінки, необхідні для дієвої гуманізації існуючої системи глобальних 

відносин і подолання світових негараздів. 
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Звертання до цієї теми дослідження окремих політологів досі мало 

фрагментарний характер і цілісно не розглядалося у вітчизняній політичній 

науці. З огляду на зазначене, проблематика, що обрана для дослідження 

Колісніченком Р. М., є безсумнівно актуальною як для політичної науки, так і 

для української політичної практики, оскільки зазначені вище чинники 

мають безпосередній вплив на Українську державу. Проблема виявленні 

сучасних особливостей формування глобалістичної свідомості в Україні та 

світі зумовлює необхідність комплексного політологічного осмислення 

ситуації, яка склалася в сучасному геополітичному просторі. Розв’язання всіх 

цих проблем  вимагає відповідного наукового забезпечення, що саме і стало 

метою написання даної докторської дисертації.  

Ступінь обґрунтованості, достовірності і новизни наукових 

положень і висновків, сформульованих у дисертації. Слід відзначити, що, 

намагаючись розібратися у суперечностях глобалізації кінця ХХ - початку 

ХХІ століть, дисертант врахував в достатньому обсязі розробки сучасних 

вчених, які досліджували зазначену проблему. Аналіз існуючої літератури 

дозволив зробити висновок: розглянуті праці, хоча і розкривають чимало 

аспектів глобалізаційних процесів, однак наявна у них інформація досить 

швидко втрачає свою актуальність у зв’язку з постійними змінами політико-

економічної ситуації у світі та окремих регіонах.  

Заслуговує уваги й ґрунтовна теоретико-методологічна основа 

дисертації, використання якої дало можливість виконати роботу на високому 

професійному рівні, надати їй оригінальності та необхідного науково-

пізнавального рівня. Для вирішення поставлених завдань Колісніченко Р. М. 

сформулював власне бачення глобалістичної свідомості як чинника 

трансформації політичної культури та подолання глобальних проблем 

людства, що дозволяє у цілісному політологічному дискурсі осмислити 

сучасні, спільні для всього людства світові виклики, їх відображення у 

політичній свідомості та політичній поведінці (с. 37-42).  
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Дисертант опирається на авторську концепцію феномена 

глобалістичної свідомості як специфічної форми суспільної свідомості, що 

становить ступінь інтересу до глобальних проблем сучасності, рівень знань, 

уявлень, цінностей, емоцій, переконань стосовно значення, змісту, 

особливостей світових викликів, людської діяльності, яка здійснюється з 

метою їх подолання, усвідомлення оптимальних способів розв’язання 

загальнопланетарних проблем, необхідності політичної участі в їх вирішенні 

шляхом здійснення дієвого впливу на глобалістичну політику, суб’єктивної 

готовності до такої участі, а також рівень розвитку глобалістичної 

самосвідомості.  

Систематизувавши наукові підходи до проблеми глобалістичної 

свідомості, дисертант розглядає їх у нерозривному зв’язку з політико-

культурними перетвореннями сучасності, з актуальними викликами, 

загрозами і перспективами суспільно-політичного життя як 

загальнопланетарного, так і регіонального рівня, зокрема і як вагомий для 

сучасної України чинник розбудови демократичних інституцій, подолання 

воєнної агресії та реалізації інтеграційних прагнень. 

Дослідження Колісніченка Р. М. є першою в українській політичній 

науці цілісною науковою працею, де детально визначено структурні 

елементи глобалістичної свідомості, зокрема пізнавальну, оціночну, 

емоційну, мотиваційно-вольову та самоаналітичну сфери, що відображають у 

тому числі й глобальні політико-культурні зміни; розкрито зміст спеціальних 

функцій глобалістичної свідомості (когнітивно-мотиваційної, чуттєво-

ціннісної, антиманіпулятивної, порівняльно-стратегічної, політико-

культурної, представницької, мобілізаційної, державно-політичної, 

цивілізаційної) та їх екстраполяцію на політичні інститути, відносини та 

процеси у сучасному світі.  

Обґрунтованим і концептуально виваженим є застосування автором 

поміркованої операціоналізації основних понять наукового пошуку та 

залучення категоріального апарату і дефініцій широкого спектру 
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соціогуманітарного знання. Колісніченко Р. М теоретично обґрунтував 

концепцію глобалістичної політики як одного з напрямів світової політики 

держав, міжнародних, зокрема громадських, організацій і рухів, об’єктом 

якого є сучасні гуманітарні, екологічні, воєнно-політичні та соціально-

економічні проблеми глобального розвитку. Ним доведено, що основи 

глобалістичної політики формуються під визначальним впливом 

глобалістичної свідомості, політичної культури людства, політичної 

культури окремих суспільств, що зокрема є вагомим чинником дієвої участі 

або навпаки – бездіяльності окремих країн, в тому числі й України, у 

подоланні глобальних загроз.  

Особливим внеском у вітчизняну політичну науку, вважаємо висновки 

Колісніченка Р. М., які зроблені на підставі аналізу емпіричного матеріалу і 

характеризують новизну одержаних результатів: виявлено особливості 

розвитку глобалістичної свідомості в Україні та світі, визначено її 

регіональні, гендерні, вікові та освітні відмінності, причинно-наслідкові 

зв’язки з вирішенням глобальних проблем, зокрема доведено, що існуючий 

рівень розвитку глобалістичної свідомості населення планети є недостатнім 

для оперативного подолання світових загроз. 

На основі власного моніторингу дисертантом визначено та спираючись 

на досягнення в галузі політичних та інших соціально-гуманітарних наук, 

запропоновано механізм гуманізації глобалістичної свідомості людства, що 

передбачає залучення засобів масової інформації, організацій індустрії 

культури, закладів освіти, органів державної влади, політичних партій, 

профспілок, громадських об’єднань до об’єктивного інформування населення 

про сучасні глобальні проблеми та шляхи їх подолання; визначено основні 

напрями формування гуманізаційного типу глобалістичної свідомості в 

Україні. 

Безперечною науковою новизною роботи можна вважати і твердження 

дисертанта, щодо сутності глобалістичної соціалізації як процесу засвоєння 

суспільних знань, цінностей, переконань відносно глобальної проблематики, 
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становлення глобалістичної свідомості, а також формулювання поняття 

глобалістичного виховання, що трактується як цілеспрямована діяльність, 

яка здійснюється з метою гуманізації глобалістичної свідомості.  

Повнота викладу наукових положень і висновків, сформульованих 

у дисертації, в опублікованих працях. Висновки дисертанта не викликають 

сумніву. Вони логічні, науково обґрунтовані, мають певну новизну для 

української політичної науки та свідчать про практичну цінність дослідження 

для сучасної політичної практики. Дисертація має важливе значення для 

розвитку політичної науки в Україні. 

За темою дисертації опубліковано 42 одноосібні наукові праці, 

зокрема: 1 монографію, 24 статті у фахових наукових виданнях України та 

інших держав (12 з яких надруковані у наукових виданнях, що індексуються 

у міжнародних наукометричних базах), 17 тез наукових конференцій. 

Найважливіші результати та положення дослідження пройшли широку 

апробацію у формі доповідей на наукових конференціях міжнародного рівня, 

а також у педагогічній діяльності автора.  

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми кафедри 

філософії та політології Українсько-Азербайджанського інституту 

соціальних наук і самоврядування ім. Г. А. Алієва Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом». 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Загалом структура роботи виглядає логічною, виклад матеріалу відзначається 

послідовністю та доказовістю. Дисертація складається із анотації, вступу, 

чотирьох розділів, поділених на одинадцять підрозділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (392 

найменування) та одинадцяти додатків. Загальний обсяг дисертації – 497 

сторінок, основна частина дисертації – 351 сторінка. Основна частина 

дисертації містить чотири таблиці та один рисунок. 
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Новизна роботи не викликає заперечень та відповідає меті, завданням і 

висновкам роботи. Результати авторського дослідження можуть бути 

використані у практично-політичній діяльності державних установ України, 

зокрема МЗС та дипломатичних представництв за кордоном, у міжнародній 

діяльності інших урядових, політичних і громадських інституцій, а також у 

процесі оновлення Концепції зовнішньої та внутрішньої політики України та 

Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу 

України. 

Зауваження до змісту наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації. Відзначаючи досить високий рівень 

методологічної та прикладної розробки теми дослідження, вважаємо за 

доцільне звернути увагу й на низку недоліків і висловити наступні 

зауваження автору роботи Колісніченку Р. М: 

По-перше, при висвітленні методології дослідження дисертант не 

визначає хронологічні рамки дослідження, а тому, як нам здається, занадто 

багато уваги приділяє аналізу суспільних проблем у дискурсі класиків 

політичної думки античності, мислителів часів Відродження і Нового часу 

(с.45-54). Сам виклад матеріалу безперечно цікавий та важливий у контексті 

досліджуваної проблеми, однак, на нашу думку, розпочинати аналіз 

зазначеної проблематики було б варто з часів появи у світової науковій 

літературі термінів «глобальні проблеми», «глобалізація», «глобалізм» і т. п. 

По-друге, аналізуючи сутність глобальної, планетарної та 

глобалістичної форм свідомості (с. 119), було б доречно звернутися і до 

категорій «глобальна ідентичність» та «геополітична свідомість». 

Остання започаткована у працях українського психолога Дроздова О. Ю. 

(зокрема у монографії «Основи психології масової геополітичної свідомості; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна 

Поліграф, 2016. – 563 с.). 

По-третє, на стор. 378 дисертант констатує, що важливий вплив на 

розвиток глобалістичної свідомості здійснює глобалізація. З цим ми 
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погоджуємося, проте хотіли би зазначити, що особливе значення у процесі 

формування глобалістичної свідомості мають не лише об’єктивні процеси 

глобалізації та анти- і альтерглобалізації, але і ті ідеологеми, що їх 

відображають: глобалізм, антиглобалізм та альтерглобалізм. На наш 

погляд, висновки були більш обґрунтованими, якщо б у роботі були 

проаналізовані перелічені варіанти осмислення глобалізації, які б дали змогу 

побачити переваги і недоліки кожного чинника.  

По-четверте, безперечну наукову цінність становить авторський аналіз 

отриманих результатів соціологічного дослідження «Сучасні глобальні 

виклики в оцінках населення м. Кропивницького», організованого 

дисертантом 5–6 листопада 2016 р. Про їх висновки йдеться на с. 341–355. 

Проте, на жаль, у дисертації відсутні характеристики генеральної 

сукупності та вибірки проведених досліджень, опис опитуваних аудиторій 

та їхній обсяг. Це, на нашу думку, не дозволяє оцінити повною мірою 

репрезентативність дослідження та уточнити, на яку соціальну групу 

можуть поширюватися висновки проведених досліджень. Відповідні дані 

могли би підвищити обґрунтованість висновків дослідження. 

По-п’яте, не зовсім відповідає класичній академічній традиції зміст 

заключної частини дисертації – її висновків, що мали б бути пронумеровані 

відповідно до поставлених завдань. Дещо заплутаною виглядає послідовність 

відповідності певних завдань та висновків дисертаційної роботи. 

По-шосте, у тексті роботи не завжди присутні посилання на весь 

матеріал публікацій автора, про які йдеться в авторефераті та додатку И; 

текст в ряді місць потребує редакційного поліпшення та деяких технічних 

правок. 

Висловлені зауваження не зменшують цінності дослідження та не 

спростовують високий рівень дисертаційної праці. Вони не носять 

принципового характеру, не впливають на ступінь обґрунтування 

дисертаційних висновків і не знижують наукову новизну роботи. 
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Загальний висновок. Дисертація оформлена відповідно до 

державного стандарту, за структурою, мовою та стилем викладення 

відповідає вимогам МОН України щодо докторських дисертаційних робіт. 

Представлений автореферат повною мірою відображає зміст роботи, 

розбіжностей між текстом дисертації та положеннями автореферату немає.  

Дисертаційна робота Колісніченка Р. М. повною мірою відповідає 

експлікації паспорту спеціальності 23.00.03 – політична культура та 

ідеологія, є самостійною, завершеною авторською працею, в якій отримані 

нові змістовні результати, що у сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання, суттєве для вітчизняної політичної науки. За актуальністю обраної 

теми, розв’язанням поставлених завдань, науковою новизною і практичним 

значенням отриманих результатів дисертаційна робота «Глобалістична 

свідомість як чинник трансформації політичної культури та подолання 

глобальних проблем людства» відповідає п. 10, 12-14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року, які висуваються до докторських дисертацій, а 

її автор Колісніченко Роман Миколайович заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – 

політична культура та ідеологія. 


