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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Гуманітарний розвиток суспільства – це процес зростання мож-
ливостей людини, її добробуту, безпеки, здоров’я та духовності. Гу-
манітарна політика держави виявляється у послідовному здійсненні 
заходів, спрямованих на підтримку та інтенсифікацію гуманітарного 
розвитку суспільства згідно з визначеними пріоритетами та загально-
національними інтересами. Сутністю гуманітарної політики має ста-
ти створення умов для виявлення, формування й розвитку творчого 
потенціалу особи та суспільства в цілому.

Вивчення курсу дисципліни “Гуманітарний чинник у світовій 
політиці” передбачає висвітлення теоретичних та практичних 
аспектів світової політики, розкриття змісту специфічних понять 
і підходів, що використовуються світовою наукою при вивченні 
політичних взаємодій на міжнародній арені, ознайомлення студентів 
з прикладним політологічним використанням виробленого наукою 
фундаментального знання про цю сферу суспільного життя.

Гуманітарний чинник у світовій політиці є елементом системи 
світової політики, це галузь людського пізнання, яка вивчає політику. 
Гуманітарний фактор у політиці досліджується й низкою інших 
наук — політичних, гуманітарних і природничих. Він є невіддільною 
складовою формування мистецтва, літератури, моралі, релігії, куль-
тури загалом, хоча визначальним у дослідженні цього предмета є 
саме філософський — цілісний та глибинний погляд.
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Змістовий модуль І. Гуманітарна політика як національний 
чинник у світовій політиці

Тема 1. Формування та утвердження суспільного ідеалу

Державна самостійність. Демократична держава, що піклується 
про загальнодержавні інтереси та інтереси окремої особи і спро-
можна їх захищати. Держава відкрита для рівноправних зв’язків 
з іншими країнами. Внутрішньополітична стабільність на засадах 
демократичної Конституції, яка має бути забезпечена неухильною 
підтримкою правових механізмів держави. Громадянське суспільство, 

сутність якого встановити за допомогою правових норм оптимальне 
співвідношення загальнонаціональних інтересів, інтересів держави, 
окремих осіб та їх угруповань. Всебічний розвиток творчого інтелекту 
як найважливішого стратегічного ресурсу, що забезпечує необхідний 
рівень національного, соціального та економічного розвитку. 

Література: основна [3; 10–12; 20; 60; 61];
додаткова [79; 81–83]

Тема 2. Зміцнення і розвиток національно-державної 
ідентичності

Національна ідентичність як основний чинник у визначенні основ-
них орієнтирів суспільного поступу. Мобілізуючий та консолідуючий 
потенціал державотворення. Загальнонаціональна ідеологія на 
рівні ідейно-духовному та ментальному з огляду на показники його 
внутрішнього розвитку і зовнішньої ситуації. Ідеологічний комплекс 
як орієнтир та фундамент для діяльності державних інститутів. 

Література [1; 2; 9; 13; 26–29; 37; 39; 51; 52]

Тема 3. Зміна системи соціально-значущих цінностей 
в умовах глобалізації

Ставлення до “західної” системи цінностей, яка містить у собі про-
відні глобалізаційні тенденції (орієнтація на приватну ініціативу, ін-
дивідуалізм, приватну власність, захист прав людини, демократич-
ний ідеал, громадянське суспільство тощо). Сповідування цієї сис-
теми пріоритетів є шляхом адаптації до глобального світу, який зна-
чною мірою та інтенсивно трансформується внаслідок дії капіталіс-
тичної економіки. Елементи глобалізації в гуманітарній сфері.

Література: основна [10–12; 60; 61]; 
додаткова [77; 79; 83]

Змістовий модуль ІІ. Гуманітарна основа культурної сфери 
світової політики

Тема 4. Політична культура

Політична культура як спресований у суспільній свідомості націо-
нальний або груповий історичний досвід, а також як форма поведін-
ки. Істотний вплив характеру і стану політичної культури на форму-
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вання політичної системи, на особливості політичного режиму, на 
політичну поведінку людей та громадсько-політичних організацій. 
Формування демократичної політичної свідомості громадян, набуття 
ними досвіду та навичок активної вільної політичної поведінки.

Література: основна [2; 3; 8; 15; 30; 35];
додаткова [76–78]

Тема 5. Ефективна національна ідеологія

Ефективна національна ідеологія має містити вичерпні, структур-
но прості й привабливі для всіх членів суспільства відповіді на низку 
фундаментальних питань національного буття. Створення механізмів 
узгодження інтересів різних етнічних груп з тим, щоб запобігти мож-
ливим конфліктам.

Література: основна [8; 9; 17; 19; 38; 58];
додаткова [63]

Тема 6. Самоідентифікація людини у світовій політиці

Міркування щодо розбудови громадянського суспільства, реформ 
в економіці та в політичному житті, у відродженні культури. Завдан-
ня гуманітарної політики. Створення гнучких механізмів адаптації 
людини до мінливої реальності. Держава як інститут захисту люди-
ни.

Література [2; 5—8; 15; 25; 36; 39; 57; 59]

Тема 7. Мовна політика

Роль мовного фактора в аспекті формування національної 
самосвідомості. Оскільки найсуттєвішою і найбільш очевидною 
формою репрезентації культури є мова, тому у справі національної 
ідентифікації і консолідації вона має розглядатися як могутній чинник. 
Це є основою міжнародних відносин серед країн, де протекціонують 
державним мовам на рівні загальнодержавної політики.

Література: основна [9; 33; 53];
додаткова [71; 75]

Тема 8. Релігія та перспективи державно-церковної політики

Юридично-правовий механізм стосовно регулювання релігійно-
церковної сфери соціуму: запровадження в якості моделі державно-
церковних відносин системи конкордатів; відповідальність 
за виконання взятих зобов’язань; встановлення кримінальної 
відповідальності для осіб, які вдаються до політичного ангажуван-
ня віруючих, маніпулюють свідомістю останніх з метою отриман-
ня прибутків. Гармонізація державно-церковних і міжконфесійних 
відносин. Юридичні механізми вирішення численних питань, що ви-
никають на релігійному ґрунті й практично випадають з правового 
простору.

Література: основна [3; 10–12; 20; 60; 61]; 
додаткова [79; 81–83]

Тема 9. Права людини і громадянина

Забезпечення прав людини як гуманітарна проблема. Забезпе-
чення соціальних прав людини. Забезпечення рівності громадян у 
реалізації цих прав.

Література: основна [2; 3; 8; 15; 30; 35];
додаткова [76–78]

Тема 10. Інтелектуально-духовний розвиток. Система 
освіти. Науково-технологічна політика

За сучасних умов розвитку цивілізації інтелектуальний потенціал 
та науково-технологічні інновації стають головними чинниками гар-
монійного розвитку людини. Сучасний стан національної культури 
та інтелекту. Гуманітарний розвиток як пріоритетний.

Література: основна [8; 9; 17; 19; 38; 58];
додаткова [63]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Охарактеризуйте демократичні цінності за умов посттоталітар-
ного суспільства.

 2. Що таке “гуманітарний розвиток суспільства”?
 3. Які завдання гуманітарної політики держави?
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 4. Назвіть складові європейського стандарту демократичного 
суспільства.

 5. Що таке “державна самостійність”?
 6. Розкрийте положення внутрішньополітичної стабільності на за-

садах демократичної Конституції.
 7. У чому сутність громадянського суспільства?
 8. Які умови всебічного розвитку творчого інтелекту?
 9. Охарактеризуйте питання національної ідентичності як основ-

ного чинника у визначенні головних орієнтирів суспільного по- 
ступу.

 10. Які форми та типи національної ідеї можна виокремити?
 11. У чому сутність теорії глобалізації?
 12. Дайте визначення поняттю “глобалізаційні впливи у гуманітар-

ному аспекті”.
 13. Розкрийте сутність проблеми глобалізаційних впливів на різні 

сфери суспільного буття.
 14. Як розв’язують проблему негативних впливів глобалізації у за-

хідному суспільстві?
 15. Які розв’язують проблему негативних впливів глобалізації в Ук-

раїні?
 16. Що таке “західна система цінностей”?
 17. У чому виявляється позитивне ставлення до “західної системи 

цінностей” в Україні?
 18. Які існують чинники сталих соціопсихологічних характеристик 

українців, що протистоять глобалізаційним впливам?
 19. Які елементи позиціонування суспільства належать до певної по-

тужної соціокультурної системи?
 20. Які амбівалентні уявлення існують у сучасному українському 

суспільстві?
 21. Охарактеризуйте активні міграції населення як одного з елемен-

тів глобалізації в гуманітарній сфері.
 22. Дайте характеристику сучасного стану західного суспільства.
 23. Дайте характеристику сучасного стану українського суспільства.
 24. Що таке “політична культура”?
 25. Який характер і стан політичної культури ХХ століття?
 26. Проаналізуйте розвиток політичної культури до ХХ століття.
 27. Які заходи загальної політичної соціалізації, політичного вихо-

вання та політичної освіти застосовуються у світовій політиці?
 28. Які умови формування високої політичної культури в державі?

 29. Відповіді на які фундаментальні питання національного буття 
містить у собі ефективна національна ідеологія?

 30. Які існують механізми узгодження інтересів різних етнічних груп 
в межах держави? (На прикладі України).

 31. Чи може здоровий глузд бути ґрунтом самоідентифікації люди-
ни?

 32. Яке значення мовного фактора в державах Європейського 
Союзу?

 33. Що таке “лінгвоцид”? Розкрийте стан мовного питання в сучас-
ній Україні.

 34. Як часто ідентифікують цінності і зміст української культури?
 35. Як позначився перехід до нових умов економічного життя на ін-

телектуально-духовному розвитку сучасного суспільства?
 36. Яка роль приватизаційних процесів у сфері культури?
 37. Які цільові програми підтримки розвитку культури має містити 

загальнодержавна програма?
 38. Охарактеризуйте особливість релігійної ситуації в Україні.
 39. Які кроки має забезпечити юридично-правовий механізм щодо 

регулювання релігійно-церковної сфери соціуму?
 40. Дайте характеристику сучасному стану взаємин церкви й держа-

ви.
 41. Яка соціальна доктрина лежить в основі церкви?
 42. Дайте приклади застосування соціальної доктрини церкви для 

аналізу політичних та економічних процесів.
 43. Розкрийте умови забезпечення прав людини як гуманітарної про-

блеми.
 44. Які існують основні концепції рівності громадян?
 45. Яким чином може бути забезпечена рівність громадян щодо 

реалізації прав?
 46. Які умови розвитку інтелектуального потенціалу? (На прикладі 

України).
 47. Які питання розглядаються в рамках Болонського процесу?
 48. Охарактеризуйте стан втілення Болонської системи освіти в Ук-

раїні.
 49. Сутність державної політики у науково-технологічному розвитку 

країни.
 50. Проаналізуйте науку як суспільне явище.
51. Що таке “державна монополія на науку”? Чи сприяє вона науково-

му розвиткові?
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 52. Яка має бути система державного фінансування? Яка є нині в 
сучасній Україні?

 53. Які негативні процеси супроводжують трансформацію вітчизня-
ної наукової системи і в чому їх причина?

 54. Які основні проблеми наукової сфери?
 55. Які існують шляхи розв’язання проблем у науковій сфері?
 56. У чому сутність проблеми наукових кадрів?
 57. Розв’язання проблеми наукових кадрів.
 58. Чи необхідна зміна ставлення громадян до гуманітарних наук? 

Яким чином має статися ця зміна?
 59. Чого вимагають національні інтереси України?
 60. Порівняйте вирішення національного питання в Україні та світі.
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