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8.1. Визначення та зміст гуманітарної політики 

 

Сутність гуманітарної політики ґрунтується на розгляді людини як 

своєрідного центру суспільної гармонії та розвитку. Термін 

«гуманітарний» походить від поняття «гуманізм» (лат. humanus – 

людський, людяний) – принципу світогляду, пов’язаного з уявленням 

про людину як визначальну мету і вищу цінність суспільства.  Як 

філософська течія гуманізм виник у XV-XVI ст. в умовах переходу від 

Середньовіччя до нової суспільно-історичної епохи – Відродження.  

Крім того, поняття «гуманітарний» в історико-філософському і 

філологічному аспекті означає все те, що стосується суспільних наук, 

які вивчають людину і її культуру, людську свідомість та суспільство, 

на відміну від технічного та природного. Таким чином, поняття 

гуманітарної політики поєднує дві основні складові: гуманізм та 

політику. 

Гуманітарну політику можна визначити як систему рішень, що 

мають на меті створення умов для соціально-гуманітарного розвитку 

суспільства, соціальної, інтелектуальної, духовної безпеки людини, 

реалізації її духовних потреб і збагачення творчого потенціалу.  

Гуманітарна політика грунтується на визнанні невід’ємних прав 

людини, в тому числі права на гідне життя для кожного, незалежно від 

національних, расових, релігійних, вікових, статевих, індивідуальних 

або соціальних ознак. У ролі суб’єктів гуманітарної політики, як і 

політики соціальної, виступає держава в цілому, органи державної 

влади та місцевого самоврядування, політичні партії та об’єднання, 

соціальні групи, суспільство загалом та окремі особи.  

Державна гуманітарна політика – це система і послідовна 

діяльність держави у відносинах з людиною зокрема і суспільства в 

цілому, що здійснюється через органи державної виконавчої, 
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законодавчої та судової влади при залученні громадськості і з 

урахуванням основних прав людини і ставить за мету досягнення 

високого життєвого, духовного та інтелектуального рівня особистості, 

як у її власних інтересах, так і в інтересах держави в цілому.  

Поняття гуманітарної політики тісно пов’язане з поняттям 

соціальної політики, і часто не відокремлюється. Різниця полягає в 

наступному: якщо соціальна політика спрямована переважно на 

забезпечення гідного рівня матеріального добробуту в суспільстві, то 

гуманітарна політика ставить за мету досягнення високого духовного 

та інтелектуального рівня особистості, збереження та розвиток 

фундаментальних загальнолюдських та національних цінностей. Разом 

з тим, соціальна та гуманітарна політика мають спільне підгрунтя.  

Термін «гуманітарна політика» використовується також в іншому 

значенні. Міжнародна гуманітарна політика включає заходи щодо 

захисту життя, здоров’я і гідності людини, співробітництво у боротьбі 

з хворобами і голодом, у подоланні неписьменності і поширенні 

визнаних міжнародних стандартів у вихованні дітей та підлітків. 

Здійснюється на двосторонній і багатосторонній основі, а також у 

глобальних масштабах (у випадках війн, епідемій, стихійних лих та 

інших екстремальних ситуацій тощо). Охоплює такі проблеми, як 

допомога біженцям, боротьба з тероризмом. Суб’єктами міжнародної 

гуманітарної політики є Організація Об’єднаних Нація, та її спеціальні 

установи: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація 

ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Дитячий фонд 

ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний 

Комітет Червоного Хреста. 

Із сутністю гуманітарної політики пов’язане поняття «гуманітарний 

потенціал нації», що визначається рівнем фізичного та психічного 

здоров’я нації, її соціального благополуччя, моральності, духовності, 

інтелектуального розвитку, солідарності. 

Гуманітарна сфера суспільства пов’язана з реалізацією духовного 

потенціалу особистості, процесами зростання можливостей людини, її 

добробуту, безпеки, здоров’я та духовності. В цілому виділяють три 

основні сфери суспільного життя: гуманітарну, економічну і політичну. 

У зв’язку з цим, гуманітарна політика держави виявляється у 

послідовному здійсненні заходів, спрямованих на підтримку гуманітар-

ного розвитку суспільства згідно з визначеними пріоритетами та 

загальнонаціональними інтересами.  

На гуманістичних засадах ґрунтується Конституція України, в 

ст. 3 якої проголошується: «Людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні найвищою 
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соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». 

Проголошено, що Україна є соціальною державою. Метою соціальної 

держави є забезпечення гідного існування всіх громадян. В основі ідеї 

соціальної держави лежить постулат про необхідність захисту людини 

як найвищої цінності; у загальному вигляді таку державу можна 

окреслити як таку, яка з метою турботи про забезпечення добробуту 

для своїх громадян втручається в процес саморегуляції економічної та 

соціальної сфер суспільства.  

У дусі Конституції України, інших державних актів, головними 

напрямами гуманітарної політики, що відображають її структуру, є 

(за М. Лукашевичем): 

– визначення та постійний контроль над рівнем (індексом) 

показника гуманітарного розвитку України, прийнятого ООН, який 

складається з трьох основних компонентів – тривалості життя людини, 

рівня освіти і рівня доходу; 

– всебічне створення умов дотримання прав людини; 

– створення цілісної системи соціального захисту населення та 

підвищення загального добробуту суспільства; 

– впровадження ефективної системи охорони здоров’я; 

– сприяння зайнятості населення; 

– збереження позитивних здобутків минулої епохи, зокрема, 

інтелектуального потенціалу, освітньої системи України, її розвиток, 

асиміляція позитивного досвіду освіти та просвітництва зарубіжних 

країн; 

– гуманізація освіти і виховання молоді як майбутнього 

потенціалу Української держави; 

– всебічне сприяння підвищенню національно-духовного рівня 

особистості; 

– забезпечення умов розвитку культури та мистецтва; 

– охорона навколишнього середовища, культури та мистецтва; 

– охорона навколишнього середовища, збереження, охорона та 

оновлення пам’яток історії; 

– утворення широкої інформаційної мережі, забезпечення 

доступу населення до міжнародних освітньо-культурних програм; 

– співпраця з іншими країнами через гуманітарні програми та 

гуманітарну допомогу; 

– участь України у програмах ООН з гуманітарного розвитку; 

– миротворча діяльність; 
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– запровадження гуманітарної політики у сфері державної 

служби; 

– створення спеціальних гуманітарних громадських служб та 

фондів. 

Зазначені головні напрями гуманітарної політики набувають 

конкретного сенсу, змістовного наповнення і певних пріоритетів у 

сферах, що у сукупності об’єднують основний потенціал гуманітарної 

політики. 

Сфери гуманітарної політики та пріоритети її розвитку наступні: 

– культурна політика має бути спрямована на створення умов 

для всебічного розвитку духовного потенціалу особистості й суспільства, 

забезпечення доступності користування послугами закладів та установ 

культури, гарантії свободи творчості; 

– політика у сфері науки, пріоритетами якої є визначення 

потреб держави у сфері науки, формування інтелектуального потенціалу 

суспільства, формування нової системи національної та науково-

технологічної політики і органічне входження її у світовий науковий 

простір, підвищення стану науки в суспільстві, посилення взаємної 

затребуваності науки й економіки; 

– політика у сфері освіти, основною метою якої є забезпечення 

доступності освіти, створення засобами державної політики умов для 

всебічного розвитку всіх галузей освіти як основи для соціально-

економічного, духовного, культурного та інтелектуального розвитку 

суспільства, збереження позитивних здобутків та освіти України, 

впровадження зарубіжного досвіду розвитку освіти, збагачення 

освітнього простору України; 

– охорона здоров’я населення спрямована на реалізацію 

положень Конституції та законів України щодо забезпечення 

доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові 

України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та 

управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування 

здорового способу життя; 

– релігійна політика, основним завданням якої є забезпечення 

прав та свобод світогляду і віросповідання, релігійної діяльності, 

рівності релігійних організацій, поєднання інтересів держави, суспільства 

і церкви у процесі формування моралі та духовного розвитку, 

створення умов для релігійного середовища; 

– політика у сфері туризму, спорту та фізичної культури, 

основними пріоритетами якої є створення умов для задоволення 

потреб громадян у зміцненні здоров’я, у фізичному та духовному 

розвитку, державне стимулювання внутрішнього та іноземного 
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туризму, формування конкурентоспроможного на світовому ринку 

вітчизняного туристичного продукту.  

Реалізація завдань та пріоритетів гуманітарної політики повинно 

здійснюватися по багатьом напрямам, всіма органами державної влади 

та місцевого самоврядування. Основою єдності всіх напрямів мають 

бути ідеї національного характеру гуманітарної політики, формування 

національної свідомості, захист цінностей, закріплених у Конституції 

України, консолідація суспільства до злагоди і праці.  

 

 

8.2. Принципи гуманітарної політики 

 

Основні принципи гуманітарної політики мають відповідати 

основним правовим положенням, що прийняті як у нашій державі, так 

і у міжнародному співтоваристві. Такі правові положення закріплені в 

першу чергу у Конституції України та фундаментальних міжнародних 

документах, таких, як Загальна декларація прав людини 1948 року, 

міжнародні пакти про права людини тощо.  

Першим таким принципом є визнання прiоритету загально-

людських цiнностей. Одним з основних завдань державотворення є 

побудова правової держави, в якiй юридичними засобами реально 

забезпечено максимальне здiйснення, охорону i захист основних прав 

людини. Держава має проводити дiяльність вiдповiдно до основних 

прав людини і відповідати за свою діяльність перед людиною. У 

Декларацiї про державний суверенiтет, Актi про незалежнiсть, в 

Конституцiї Україна проголосила про побудову демократичної, 

правової, соцiальної, соборної держави. Україною пiдписанi основнi 

мiжнароднi документи, що стосуються охорони прав людини. Цей 

принцип означає орієнтованість державної гуманітарної політики на 

практичне втілення в реальність прав людини і громадянина на 

існування доступних та ефективних систем освіти, охорони здоров’я, 

культури. 

Відповідно до принципу багатоманітності гуманітарна політика 

має будуватись на конституційній забороні державного визнання будь-

якої ідеології обов’язкової для всіх. Кожна особа чи об’єднання 

громадян добровільно й свідомо можуть обирати і дотримуватись тих 

ідеологічних настанов, які вони вважають переконливими для себе. З 

цією ж метою забороняється і цензура. Однак не допускається 

поширення ідеологій, що проповідують війни, фашизм та все те, що 

суперечить нормам загальнолюдської моралі та права. При здійснені 

гуманітарної політики владні структури мають враховувати 
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регіональні особливості та багатоманітність України, не допускаючи 

при її здійсненні бездумної уніфікації та знеособлення областей. Адже, 

саме в багатоманітності традицій, звичаїв, культур регіонів і є основне 

багатство держави. 

Наступний – принцип підтримки української нації. Втілюючи це 

положення в життя держава має сприяти консолідації та розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій, культури, дбати 

про задоволення національних потреб українців, які проживають за 

межами нашої країни. Особливе значення має враховуння складної, а 

часто трагічної багатовікової історії нашого народу. Принцип 

підтримки національних спільнот, що проживають в Україні, 

означає, що гуманітарна політика має будуватись на засадах сприяння 

розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України.  

Суспільство є цивілізованим настільки, наскільки воно є гуманістичним, 

наскільки цінна в ньому людина. Політико-гуманістичні норми сьогодні є 

критерієм повноти, гарантування прав і свобод людини в певній 

державі, дотримання нею внутрішньодержавного та міжнародного 

права як основи політики. Принципи гуманізму повинні мати визначальну 

роль у системі концептуальних засад соціальної і гуманітарної 

політики. Гуманізм як ключовий принцип розбудови суспільства може 

сформувати найкращі умови для реалізації кожної особистості. Тільки 

гуманізм «усередині» суспільства забезпечить зовнішньополітичну 

лінію, яка б найбільш природно ввела Україну у світову спільноту. 
 

Ключові поняття: гуманізм, гуманітарна політика, державна 

гуманітарна політика, гуманітарний потенціал нації, міжнародна 

гуманітарна політика, принципи гуманітарної політики. 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

Теми рефератів 
 

1. Формування соціальної та гуманітарної політики в Україні. 

2. Тенденції сучасного гуманітарного розвитку України. 

3. Шляхи утвердження сталого гуманітарного розвитку в Україні. 

4. Сутність і роль гуманітарної сфери в забезпеченні життє-

діяльності людини. 

 

Контрольні питання  
 

1. Дайте визначення гуманітарній політиці.  
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2. У чому полягає відмінне та спільне між гуманітарною та 

соціальною політикою?  

3. Обґрунтуйте значення гуманітарної політики в соціальній, 

правовій, демократичній державі. 

4. Проаналізуйте напрями гуманітарної політики та їх зміст. 

5. Які особливості міжнародної гуманітарної політики? 

6. Назвіть основні критерії гуманітарної політики. Яким чином 

обчислюється Індекс гуманітарного розвитку країни? 

7. Які основні принципи гуманітарної політики? 

 

Тестові завдання 
 

1. Гуманітарна політика – це: 

а) діяльність держави по збалансованому розвитку суспільства, 

забезпеченню стабільності державного правління і соціального захисту 

населення; 

б) політика, спрямована на розв’язання комплексу проблем і 

суперечностей, що виникають у сфері міжнаціональних відносин; 

в) система заходів, спрямована на збереження та розвиток 

фундаментальних загальнолюдських та національних цінностей, 

збагачення творчого потенціалу людини. 

2. Основним завданням ЮНІСЕФ є: 

а) захист дітей і забезпечення можливостей для повного розвитку 

їхніх здібностей; 

б) проведення досліджень, необхідних для розробки відповідних 

технологій, що стосуються всіх аспектів охорони здоров’я; 

в) інтелектуальна співпраця, що охоплює заходи науково-

технічного, інформаційного та освітнього характеру, сприяє розвитку 

соціальних наук. 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

був підписаний: 

а) 1965 р.; 

б) 1948 р.; 

в) 1966 р. 

4. Завданням ВООЗ є: 

а) проведення досліджень, необхідних для розробки відповідних 

технологій, що стосуються всіх аспектів охорони здоров’я; 

б) захист дітей і забезпечення можливостей для повного розвитку 

їхніх здібностей;  

в) інтелектуальна співпраця, що охоплює заходи науково-

технічного, інформаційного та освітнього характеру, сприяє розвитку 

соціальних наук. 
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5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

був ратифікований Україною в: 

а) 1973 р.; 

б) 1948 р.; 

в) 1966 р. 

6. Положення «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» закріплене: 

а) в Концепції гуманітарного розвитку України; 

б) в Конституції України, статті 3; 

в) іншому документі. 

7. Основним завданням ЮНЕСКО є: 

а) захист дітей і забезпечення можливостей для повного розвитку 

їхніх здібностей;  

б) проведення досліджень, необхідних для розробки відповідних 

технологій, що стосуються всіх аспектів охорони здоров’я; 

в) інтелектуальна співпраця, що охоплює заходи науково-

технічного, інформаційного та освітнього характеру, сприяє розвитку 

соціальних наук. 

8. Європейська соціальна хартія ратифікована в Україні в: 

а) 2006 р.; 

б) 1994 р.; 

в) 1985 р. 

9. Загальну декларацію прав людини було прийнято в: 

а) 1965 р.; 

б) 1948 р.; 

в) 1986 р. 

10. Одним з найважливіших завдань гуманітарної політики є: 

а) покращення добробуту населення; 

б) збереження певних пропорцій між галузями матеріального 

виробництва і невиробничої сфери; 

в) реалізація духовних потреб людини. 
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