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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Державна гуманітарна політика” — дисципліна, яка дає базові 
знання, необхідні для ефективної діяльності фахівців у сфері дер
жавного управління та місцевого самоврядування як теоретиків, так 
і практиків. Це зумовлено з’ясуванням цілого комплексу питань, 
пов’язаних з оволодінням теоретичними засадами вироблення та 
практичними механізмами реалізації державної гуманітарної політи
ки, як передумови комплексного становлення національної держав
ності України.

Мета курсу — поглиблене вивчення особливостей вироблення та 
реалізації державної гуманітарної політики як на загальнонаціональ
ному, так і регіональному рівнях, шляхів їх оптимізації. При вироб
ленні, здійсненні, забезпеченні системності державної гуманітарної 
політики на різних рівнях передбачено узгодження позицій загаль
нонаціональної та регіональних еліт. Ефективність державної гумані
тарної політики пов’язана з необхідністю здійснення державою ціліс
ної та системної політики у соціальній, економічній, гуманітарній, 
обороннобезпековій, міжнародній сферах. 

Ключовими проблемами у державній гуманітарній політиці є за
безпечення розвитку і функціонування української мови як держав
ної у різних сферах суспільного, національного та державного буття, 
інтеграція національних меншин в єдиний загальнонаціональний 
гуманітарний простір України, єдність національного інформаційно
го простору України, формування національної культурної ідентич
ності, забезпечення єдності, канонічності та помісності православної 
церкви. 

Нагальні проблеми національного розвитку зумовлюють 
нерозв’язаність низки суперечностей, зокрема між національним 
гуманітарним простором та регіональними гуманітарними процеса
ми, тобто позиціями місцевих еліт адміністративнотериторіальних 
одиниць України через надмірну централізацію та концентрацію 
управління національними процесами. Розглядається нормативно
правова база державної гуманітарної політики у різних сферах. При 
її виробленні та реалізації взято курс на оптимізацію управління на
явними ресурсами та інструментами. Особливої знаковості держав
на гуманітарна політика набуває з огляду на нагальну потребу у 
зменшенні адміністрування гуманітарних процесів на різних рівнях, 
створення моделі ефективної взаємодії у розвитку регіонів між цен
тром та місцевими елітами.
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Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку державної гумані
тарної політики в Україні і світі, стратегія, державні і відомчі програми 
у різних сферах державної, регіональної, місцевої, муніципальної, ко
мунальної гуманітарної політики, шляхи їх втілення в життя.

Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам 
знати: 

•	 теоретичні	і	правові	засади	державної	гуманітарної	політики,	її	
форми і методи для аналізу та розв’язання національних та ре
гіональних проблем; 

•	 основні	напрями	державної	гуманітарної	політики,	становлення	
та розвитку управління та регулювання місцевих гуманітарних 
процесів в Україні; 

•	 теорію	і	практику	залучення	світового	досвіду	в	управління	та	
регулювання національними та регіональними гуманітарними 
процесами.

Уміти:
•	 використовувати:

– категорії планування, прогнозування, проектування, сучасні 
методологічні підходи оптимізації механізмів державної гу
манітарної політики;

– засади, форми і методи управління і регулюванння державної 
гуманітарної політики, зокрема проектування, планування, 
аналізу та прогнозування для розв’язання регіональних та на
ціональних проблем;

– технологію, форми й методи визначення стратегічних пріо
ритетів державної гуманітарної політики для оперативного 
збереження титульної нації та захисту їх корінних інтересів, 
аналізу кількісних та якісних параметрів єдиного гуманітар
ного простору;

– як адміністративні, так і суспільноморальні, економічні, ін
ституційні, концептуальні важелі управління державною гу
манітарною політикою, управління та регулювання гумані
тарним простором;

•	 визначати:
– оптимальні шляхи державної гуманітарної політики та її міс

це у загальній системі державного управління та місцевого 
самоврядування; 

– ефективність діючих засад, механізмів, форм і методів держав
ної гуманітарної політики за результатами аналізу гуманітаних 

(освітніх, конфесійних, мовних, інформаційних, меншинних) 
програм та проектів, вітчизняного й зарубіжного досвіду їх ви
роблення та реалізації, використовуючи методи порівняльного 
та інституційного аналізу;

– показники успішності планів, порядків, програм, проектів на 
найближчу й віддалену перспективу на основі існуючого ста
ну єдиного гуманітарного простору України за умови наявних 
концептуальних, інформаційних, кадрових, фінансових, ре
сурсів у межах чинного правового поля шляхом зіставлення 
ресурсів і потреб; 

– основні напрями вдосконалення механізмів управління та 
регулювання єдиним гуманітарним простором України, зок
рема організаційноправові засади;

– вузлові проблеми та напрями державної гуманітарної політи
ки, застосовуючи комплексний підхід до аналізу єдиного гу
манітарного простору та регіональних гуманітарних процесів 
за результатами вивчення кількісних та якісних параметрів 
і показників, здійснених (впроваджених) державних (недер
жавних, за участю держави) гуманітарних планів, проектів, 
програм, використовуючи методи системного, структурно
функціонального, кореляційнорегресивного аналізу;

•	 розробляти:
– плани, програми, проекти державних, регіональних і галузе

вих гуманітарних програм національного розвитку за резуль
татами аналізу державної гуманітарної політики та стану 
єдиного гуманітарного простору на основі методології конс
труювання моделей, виходячи з концептуального, ресурсно
го, кадрового, інформаційного забезпечення та механізмів 
упровадження державноуправлінських рішень у гуманітар
ній сфері; 

– пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативноправо
вого забезпечення державної гуманітарної політики на під
ставі визначення юридичних властивостей та на основі ви
явлених ознак її недосконалості за результатами вивчення й 
аналізу ефективності чинних вітчизняних, міжнародних, за
рубіжних нормативноправових документів, існуючої прак
тики регулювання та управління гуманітарними процесами 
та просторами на міжнародному, зарубіжному, регіонально
му, муніципальному, місцевому, комунальному рівнях; 



6 7

– проекти нормативноправових актів, спрямовані на підтрим
ку різних сфер національного гуманітарного простору Украї
ни, гуманітарних процесів українських регіонів, забезпечення 
функціонування структур, які побудовані на різних формах 
власності, на засадах конституційноправової регламентації 
законодавчого та нормотворчого процесів;

– внутрішню нормативну документацію (накази, розпоряд
ження) щодо виконання завдань міжнародних, державних, 
регіональних, галузевих, міжгалузевих гуманітарних прог
рам, планів, проектів регіонального та національного гумані
тарного розвитку на засадах конкурсного відбору виконав
ців (тендер, грант, конкурс) шляхом застосування методів 
системного аналізу планів, програм, проектів та відповідних 
обґрунтувань;

– практичні рекомендації для органів державного управління 
й місцевого самоврядування щодо вибору ефективних засад, 
інструментів і варіантів регулювання та управління станом 
розроблення і реалізації державної гуманітарної політики на 
основі методів порівняльного аналізу стану національного 
гуманітарного простору і регіональних гуманітарних про
цесів, міри їх узгодженості та єдності, рівня ефективності;

•	 аналізувати:
– проблеми, ресурсний потенціал і напрями вироблення і реа

лізації державної гуманітарної політики;
– процеси вироблення, реалізації, регулювання та управління 

державної гуманітарної політики, зокрема гуманітарними 
планами, програмами, проектами та їх елементів, шляхи й 
методи вдосконалення структури концептуального, кадрово
го, фінансового, інституційного забезпечення, політикопра
вові проблеми управління державної гуманітарної політики, 
приймаючи відповідні управлінські рішення;

•	 контролювати:
– виконання заходів вироблення та реалізації державної гу

манітарної політики, відповідних законодавчих і підзакон
них актів у визначені терміни засобами адміністрування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ДЕРЖАВНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА”

№  
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади  
державної гуманітарної політики

1
2
3

Сутність, об’єкт та функції державної гуманітарної політики
Цілі, завдання та критерії державної гуманітарної політики
Теорії та концепції державної гуманітарної політики,  
науковометодичні засади її дослідження
Змістовий модуль ІІ. Механізми вироблення державної 
гуманітарної політики

4

5

6
7

8 

9

Нормативноправове забезпечення державної гуманітарної 
політики
Історичні традиції як духовна основа єдності гуманітарного 
простору України
Аналіз та прогнозування державної гуманітарної політики
Планування та моделювання державної гуманітарної  
політики
Моніторинг, аудит та оцінювання ефективності державної 
гуманітарної політики
Оптимізація організаційнофункціональної структури  
та характеру державної гуманітарної політики України
Змістовий модуль ІІІ. Напрями державної гуманітарної 
політики України

10
11
12
13 
14

15

16

Формування культурної ідентичності 
Особливості розвитку і функціонування української мови
Управління освітою
Управління національним інформаційним простором
Церква в гуманітарному просторі держави та створення 
Єдиної Православної помісної церкви як виклик часу
Засади та механізми інтеграції національних меншин  
в єдиний гуманітарний простір України
Узгодження позицій та інтересів регіонів і центру
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1 2
Змістовий модуль ІV. Світовий досвід державної  
гуманітарної політики

17

18
19
20

21

Освітянська, мовна та інформаційна політика у державах 
світу
Діяльність у сфері культури в державних політиках світу
Інтеграція національних меншин у державах світу 
Узгодження гуманітарної позиції центру та інтересів  
регіонів
Зарубіжний досвід взаємодії держав із церквою  
та релігійними організаціями 

Разом годин: 324

ЗМІСТ 
дисципліни  

“ДЕРЖАВНА ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади  
державної гуманітарної політики

Тема 1. Сутність, об’єкт та функції державної гуманітарної 
політики

Сутність державної гуманітарної політики як навчальної дис
ципліни. Предмет державної гуманітарної політики. Формування 
державної гуманітарної політики. Функції державної гуманітарної 
політики. Основи теорії державної гуманітарної політики. Наукові 
основи розробки концепції державної гуманітарної політики. По
нятійнокатегоріальний апарат державної гуманітарної політики. 
Сутність, об’єкт та функції державної гуманітарної політики Украї
ни.

Література [1; 43; 71; 73; 74]

Тема 2. Цілі, завдання та критерії державної гуманітарної 
політики

Цілі державної гуманітарної політики. Завдання та критерії дер
жавної гуманітарної політики. Конструювання єдиного гуманітарно
го простору в державній гуманітарній політиці. Єдність, цілісність, 
однорідність гуманітарного простору та динаміка гуманітарних про
цесів. Значущість державної гуманітарної політики у локалізації кон

фліктного потенціалу. Цілі, мета, завдання та критерії державної гу
манітарної політики України. 

Література [1; 45–49; 71; 73; 74]

Тема 3. Теорії та концепції державної гуманітарної політики, 
науково-методичні засади її дослідження

Аналіз державної політики. Світові та вітчизняні теорії та кон
цепції державної гуманітарної політики. Науковометодичні засади 
дослідження державної гуманітарної політики. Розроблення та ко
ригування теорій та концепцій державної гуманітарної політики в 
Україні та світі. Державна політика формування єдиного гуманітар
ного простору України як об’єкт системного аналізу. Соціальнофіло
софський аналіз державної гуманітарної політики. Теоретичні засади 
централізації і децентралізації управління та регулювання державної 
гуманітарної політики та гуманітарного простору.

Література [1; 40; 50; 53; 57; 71; 73; 74]

Змістовий модуль ІІ.  Механізми вироблення державної  
гуманітарної політики

Тема 4. Нормативно-правове забезпечення державної  
гуманітарної політики

Нормативноправові механізми захисту національних інтересів у 
гуманітарній сфері. Правові гарантії позицій титульної нації та тради
ційної православної культури суспільства. Чинне законодавство Ук
раїни щодо державної гуманітарної політики. Законодавче визнання 
Голодомору актом геноциду. Укази Президента України. Постанови 
та розпорядження КМУ. Акти місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Розвиток нормативноправового 
забезпечення державної гуманітарної політики та його системність. 
Вплив міжнародного гуманітарного права на український гуманітар
ноправовий простір. Міжнародні договори України.

Література [2; 3; 9; 13; 17–19; 23–39; 51; 63–70]

Тема 5. Історичні традиції як духовна основа єдності  
гуманітарного простору України

Формування єдності гуманітарного простору України. Трипільсь
ка культура та її вплив на історію Східної Європи. Скіфські держави. 
Гуманітарні традиції Київської Русі. Зміцнення православних засад 



10 11

української державності. Формування місцевих еліт. Становлення 
мовнокультурного простору України. Державна гуманітарна полі
тика в Українській козацькій державі ХVІІ–ХVІІІ ст. Вироблення 
і реалізація державної гуманітарної політики Центральною Радою, 
Гетьманатом Павла Скоропадського та Директорією. Українська 
соборність. Боротьба за автокефалію Української православної 
церкви. Політика українізації та коренізації як основа національного 
відродження. Українське дисидентство в національнокультурному 
відродженні України. Історичні традиції взаємин титульної нації 
і національних меншин на українських теренах. Формування 
української діаспори та системи її зв’язків з Батьківщиною.

Література [2; 6; 17; 18; 40; 55; 56; 61; 62]

Тема 6. Аналіз та прогнозування державної гуманітарної 
політики

Аналіз у державній гуманітарній політиці. Аналіз гуманітарних 
процесів, подій, явищ та гуманітарного простору. Аналіз регіональ
них гуманітарних процесів. Види та методи аналізу державної гума
нітарної політики. Стратегічний аналіз гуманітарного середовища. 
Характеристика внутрішнього стану єдиного гуманітарного просто
ру України та регіональних процесів. Прогнозування гуманітарного 
простору та гуманітарних процесів: сутність, форми та методи. Сис
тема гуманітарних прогнозів. Порядок їх розроблення. Прогнозуван
ня гуманітарних викликів та загроз. Довгострокове, середньостроко
ве та короткострокове гуманітарне прогнозування. Макропропорції 
у прог нозуванні гуманітарної сфери.

Література [6; 8; 17–21; 51; 57; 73–74]

Тема 7. Планування та моделювання державної гуманітарної 
політики

Планування державної гуманітарної політики. Сутність, форми та 
методи планування державної гуманітарної політики та його еволю
ція. Макропропорції у плануванні. Цільове орієнтування стратегії та 
визначення пріоритетів державної гуманітарної політики. Система 
стратегічного планування розвитку гуманітарної сфери та її скла
дові. Сутність, форми, методи та особливості стратегічного плану
вання державної гуманітарної політики. Етапи, функції, технологія 
та організаційне забезпечення стратегічного планування державної 

гуманітарної політики. Моделі системи стратегічного планування 
дер жавної гуманітарної політики. Довгострокові документи страте
гічного планування. Пріоритети стратегії розвитку гуманітарної сфе
ри у державному управлінні. Середньострокові документи стратегіч
ного планування гуманітарного розвитку. Розробка програм розвитку 
гуманітарної сфери та стратегія євроінтеграції України. Планування 
входження України в європейський гуманітарний простір. Розробка 
стратегічних планів органів влади щодо вироблення та реалізації ДГП: 
аналіз зовнішніх та внутрішніх факто рів; визначення місії та страте
гічних цілей; розробка програми інституцій; показники та оцінки 
діяльності; плани (дорожні карти) дій. Впровадження стратегії. Мо
делювання гуманітарних процесів, подій та явищ. 

Література [6; 8; 17–19; 51; 57; 67; 71; 73; 74]

Тема 8. Моніторинг, аудит та оцінювання ефективності 
державної гуманітарної політики

Моніторинг державної гуманітарної політики. Моніторинг вузло
вих проблем державної гуманітарної політики та єдиного гуманітар
ного простору. Аудит державної гуманітарної політики. Оцінювання 
кількісних та якісних параметрів державної гуманітарної політики. 
Оцінювання (вимірювання) та моніторинг результатів реалізації 
стратегій державної гуманітарної політики.

Література [6; 8; 17–19; 51; 57; 71; 73; 74]

Тема 9. Оптимізація організаційно-функціональної  
структури та характеру державної гуманітарної 
політики України

Оптимізація інституційного забезпечення державної гуманітар
ної політики. Коригування функціональних засад держави у гумані
тарній сфері. Організаційні засади конструювання єдиного гумані
тарного простору. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування у виробленні та реалізації держав
ної гуманітарної політики. Міжінституційна взаємодія та координа
ція діяльності у гуманітарній сфері. Кадрове наповнення державної 
гуманітарної політики. Внесення змін у хід державної гуманітарної 
політики.

Література [1; 3; 5; 6; 8; 17–19; 51; 73; 74]
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Змістовий модуль ІІІ.  Напрями державної гуманітарної  
політики України 

Тема 10. Формування культурної ідентичності
Розробка концепції державної політики в галузі культури. Фінан

сове, кадрове, інституційне забезпечення діяльності у сфері культури. 
Охорона, збереження та відтворення національної культурної спад
щини України. Реєстрація та кадастризація національної історико
культурної спадщини. Повернення пам’яток національної культурної 
спадщини в Україну з інших держав. Популяризація національної 
культури. Розвиток внутрішнього туризму як чинника національної 
єдності (до “Золотої підкови Черкащини”, гетьманських столиць у 
Чигирині, Глухові та Батурині). Регулювання та управління культур
ними процесами. Розвиток культурної інфраструктури. Відродження 
та формування національної історичної пам’яті. Державна політика 
щодо відновлення історичної правди про Голодомор 1932–1933 років 
та вшанування пам’яті його жертв. Координаційна рада з підготов
ки заходів у зв’язку з 75ми роковинами Голодомору. Український 
інститут національної пам’яті. Долучення до єдиного національного 
гуманітарного простору української діаспори. Розвиток міжнародних 
культурних зв’язків України. Визнання світовою спільнотою Голодо
мору актом національного геноциду. Рішення КСУ щодо застосуван
ня державної мови органами влади та використання її у навчальному 
процесі в навчальних закладах від 14 грудня 1999 р.

Література [5; 6; 14; 16–19; 23–38; 51; 63–70]

Тема 11. Особливості розвитку і функціонування української 
мови

Упровадження української мови у різні сфери суспільного, дер
жавного, національного життя. Державні і регіональні програми 
розвитку і функціонування української мови. Державна підтримка 
українським друкованим виданням та телерадіорганізаціям. Вклад 
українських ЗМІ в конструювання національного мовнокультурно
го простору. Розвиток українського книговидання та книгорозпов
сюдження. Порядок використання коштів, передбачених за програ
мою “Українська книга”. Інституційна складова державної мовної 
політики. 

Література [6; 17–19; 22; 49; 51; 63–64]

Тема 12. Управління освітою
Освіта у державній гуманітарній політиці. Вищі, середні та про

фесійнотехнічні навчальні заклади у державній гуманітарній полі
тиці України. Освіта як механізм єдності гуманітарного простору 
України та інструмент захисту прав титульної нації. Розвиток ме
режі навчальних закладів України. Концепція розвитку національної 
освіти як інструменту єдності гуманітарного простору України. Інс
титуційне, кадрове, фінансове забезпечення галузі освіти. Вивчення 
предметів духовноморального спрямування в загальноосвітніх нав
чальних закладах. Інтеграція України в європейський освітній про
стір. Глобалізаційні виклики в освітянській сфері. 

Література [6; 7; 8; 17–19; 37; 51]

Тема 13. Управління національним інформаційним простором
Державна інформаційна політика. Державні органи управління 

інформаційними процесами. Державний контроль в інформаційному 
просторі. Органи місцевого самоврядування у виробленні та реалі
зації інформаційного простору. Взаємодія органів державного уп
равління та місцевого самоврядування у виробленні та реалізації на
ціональної інформаційної політики. Телерадіопростір. Національні 
інформаційні служби. Технічні характеристики та технічний захист 
національного інформаційного простору. Задоволення інформацій
них запитів і потреб титульної нації. Зовнішні інформаційні впливи 
та їхня локалізація. Забезпечення єдності національного інформацій
ного простору. Державний, регіональний та муніципальний контроль 
за якісними і кількісними показниками інформаційного простору.

Література [1; 6; 8; 12; 17–19–20; 26; 27; 31; 51]

Тема 14. Церква в гуманітарному просторі держави  
та створення Єдиної Православної помісної церкви 
як виклик часу

Церква та релігійні організації у національному гуманітарному 
просторі. Тоталітарні секти. Ісламська ідентичність. Міжконфесійні 
конфлікти. Міжконфесійний та екуменічний діалог. Проблема єди
ної Православної помісної соборної церкви. Діяльність УПЦ (МП), 
УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ. Взаємини православних церков України з 
Московським та Константинопольським патріархатами. Державна 
політика та позиція місцевих органів влади щодо православних цер
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ков України. Повернення церквам та релігійним організаціям майна 
та культових споруд. 

Література [6; 8; 10; 15; 17–19; 40; 44; 51; 56; 58–59]

Тема 15. Засади та механізми інтеграції національних  
меншин в єдиний гуманітарний простір України

Репатріація та адаптація. Органи державного управління інтегра
цією національних меншин України. Представницькі органи націо
нальних меншин. Меджліс. Курултай. Проблема статусу російської 
мови. Загальнодержавні адаптаційні програми. Задоволення мовних, 
культурних, освітніх, політичних потреб меншин. Етнічні спільноти 
регіонів та їхня інтеграція в гуманітарні процеси. Залучення зовніш
ніх ресурсів (міжнародних та регіональних організацій, благодійних 
фондів) до інтеграції національних меншин України. Міжнародний 
моніторинг становища національних меншин України.

Література [2;  8; 16–19; 39; 41; 51]

Тема 16. Узгодження позицій та інтересів регіонів і центру
Реалізація державної мовної політики у регіоні та її особливості. 

Управління освітою у регіоні. Гуманізація та гуманітаризація ос
вітянського процесу в регіоні. Фінансове та кадрове забезпечення 
дер жавної освітянської політики на регіональному рівні. Реалізація 
державної мовної політики в інформаційному просторі регіону. Шля
хи оптимізації вироблення та реалізації регіональної освітянської 
політики. Інформаційна політика в регіоні. Управління культурни
ми процесами в регіоні. Кадрове фінансове забезпечення культурних 
процесів регіону. Регіональні особливості національних культурних 
процесів. Формування регіональних культурних програм. Охоро
на національної культурної спадщини в регіоні. Церква та релігійні 
організації у гуманітарному просторі регіону. Взаємодія органів дер
жавного управління, місцевого самоврядування та самоорганізації 
населення з церквою та релігійними організаціями. Нормативна база 
діяльності церкви та релігійних організацій регіону. Діяльність УПЦ, 
УАПЦ, УПЦ КП, УГКЦ у регіонах. Церква та релігійні організації 
у культурнодуховному житті регіону. Управління та регулювання 
інтеграції етнічних спільнот у регіональні процеси. Представниць
кі органи етнічних спільнот та їх місце у соціальному, культурному 
та політичному житті регіону. Регіональні етнічні особливості. Уп

равління адаптацією етнічних спільнот в українські соціокультурні 
процеси в АРК. Регіональні адаптаційні програми. Взаємодія органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування та самоорганізації на
селення у формуванні єдиного гуманітарного простору. Регіональні 
особливості взаємодії. Місцеві органи влади як об’єкти та суб’єкти 
державної гуманітарної політики. 

Література [2; 6; 8–10; 17–19; 39–41; 45–48; 51; 56]

Змістовий модуль ІV.  Світовий досвід державної гуманітарної 
політики

Тема 17. Освітянська, мовна та інформаційна політика  
у державах світу

Мовна політика у державах світу. Забезпечення державного стату
су мов титульних націй. Управління освітою в державах СНД, США, 
Канаді. Досвід ЄС у сфері освіти. Освіта в країнах третього світу: 
спроба гуманітарної революції. Болонський процес. Управління та 
регулювання інформаційними процесами та простором у державах 
світу. Державні та місцеві мовні процеси. Мовлення. Глобалізаційні 
виклики державній політиці в освітянській, інформаційній, мовній 
сферах та управлінські практики адекватного та оперативного реагу
вання. 

Література [6; 8; 17–19; 42; 45–48; 51]

Тема 18. Діяльність у сфері культури в державних політиках 
світу

Культурна політика в державах світу. Засади та механізми за
рубіжних державних культурних політик. Інституційне, кадрове, 
фінансове забезпечення діяльності у сфері культури. Особливості 
вироблення та реалізації політики в галузі культури на пострадянсь
кому просторі. Діяльність у сфері культури в державах ЄС. Констру
ювання культурної ідентичності у США та Канаді. Теорія “плавиль
ного казану” та її банкрутство. Регламентування культурної політики 
у Китаї. Концепції полікультуралізму. 

Література [2; 6; 8; 17–19; 45–48; 51]

Тема 19. Інтеграція національних меншин у державах світу 
Засади та механізми зарубіжних державних політик щодо націо

нальних меншин. Інституційне, кадрове, фінансове забезпечення 
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діяльності у сфері інтеграції національних меншин. Національні ав
тономії. Інтеграція імігрантів у гуманітарний простір держав світу. 
Національна політика у країнах СНД. Досвід ЄС, США та Канади у 
сфері інтеграції національних меншин. Азійська практика розв’язан
ня національних проблем. Національні меншини. Права автохтонно
го населення. Резервації. Взаємодія федеральних та муніципальних 
органів з представницькими органами автохтонного населення. Ет
нонаціональні конфлікти та практика їх локалізації у гуманітарній 
сфері.

Література [2; 6; 8; 10; 17–19; 47; 51]

Тема 20. Узгодження гуманітарної позиції центру  
та інтересів регіонів

Регіональні еліти та їх місце в гуманітарному просторі держав 
світу. Особливості узгодження позицій регіональних еліт. Засади та 
механізми врахування позицій регіональних еліт у державній гумані
тарній політиці. Процеси інтеграції, адаптації та самореалізації регіо
нальних еліт в єдиному гуманітарному просторі держави. Регіональ
ний сепаратизм, засади та механізми його локалізації у державній 
політиці. Залучення регіональних еліт до державотворчих процесів. 
Регіональна автономізація.

Література [6; 8; 17–19; 39; 44; 47; 51; 53; 73; 74]

Тема 21. Зарубіжний досвід взаємодії держав із церквою  
та релігійними організаціями

Взаємодія органів державного управління та місцевого самовряду
вання з церквами та релігійними організаціями в державах світу. По
зиції церкви в державах ЄС. Православні церкви на пострадянському 
просторі. Російська православна церква (РПЦ) та її стосунки з пра
вославними церквами інших держав СНД. Грузинська православна 
церква. Православні церкви балканських країн: Болгарії, Македонії, 
Румунії, Сербії, Чорногорії. Державний статус Елладської православ
ної церкви. Константинопольська патріархія у світовому православ
ному просторі. Православні патріархії. Місце православних церков у 
суспільнополітичному житті та гуманітарних процесах. 

Література [1; 6; 8–10; 17–19; 45–48; 51; 52; 56]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент 
визначає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової 
книжки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом не менше ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно 
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні частини: 

вступ (обсягом до 2 сторінок) — висвітлюються суть і значення 
теми; 

основну частину — розкривається зміст питань теми роботи, наво
дяться зауваження; 

висновки — підсумовується зібраний матеріал та містяться пропо
зиції; 

список використаних джерел — з посиланнями у тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви

мог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я 
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інсти
тут, кафедра), дата виконання, підписується виконавцем. У встанов
лений термін подається на перевірку на кафедру. До заліку студент 
допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

Піж час написання контрольної роботи студент має використо
вувати вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно 
проводити пошук документальної та фактографічної інформації, здій
снювати систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові 
моменти, використовувати електронну пошту та телеконференції, 
застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У разі потреби слід 
проводити реферування документів, формуючи власні погляди на 
явища, події та процеси, спираючись на знання граматичних форм. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Сутність, об’єкт та функції державної гуманітарної політики.
2. Цілі, завдання, критерії державної гуманітарної політики.
3. Формування теоретичних засад та практичних механізмів дер

жавної гуманітарної політики. 



18 19

4. Критерії ефективності та практичної значущості механізмів  
дер жавної гуманітарної політики. 

5. Чинники, пріоритети, напрями реалізації державної гуманітар
ної політики. 

6. Діагностика державної гуманітарної політики.
7. Теорії та концепції державної гуманітарної політики.
8. Аналіз класичних сучасних теорій державної гуманітарної полі

тики. 
9. Теоретичні принципи управління та регулювання державної гу

манітарної політики. 
10. Територіальні особливості організації державної гуманітарної 

політики. 
11. Зарубіжний досвід вироблення та реалізації державної гумані

тарної політики. 
12. Основні показники (параметри) державної гуманітарної полі

тики. 
13. Принципи та науковометодичні засади аналізу державної гу

манітарної політики.
14. Складові державної гуманітарної політики.
15. Системний аналіз державної гуманітарної політики. 
16. Аналіз кількісних та якісних параметрів державної гуманітар

ної політики. 
17. Види та методи прогнозування державної гуманітарної політи

ки. 
18. Стратегічний аналіз державної гуманітарної політики. 
19. Характеристика внутрішнього стану єдиного гуманітарного 

простору України.
20. Цільове орієнтування стратегії державної гуманітарної політи

ки та визначення пріоритетів. 
21. Система моніторингу, аудиту та оцінки ефективності державної 

гуманітарної політики, їх складові. 
22. Діяльність щодо національної історичної пам’яті та вшануван

ня пам’яті жертв Голодомору органами державного управління 
та місцевого самоврядування.

23. Використання ресурсів при виробленні та реалізації державної 
гуманітарної політики.

24. Організаційна структура управління та регулювання державної 
гуманітарної політики.

25. Державна гуманітарна політика та місцеве самоврядування. 

26. Єдиний гуманітарний простір України та регіональні гумані
тарні процеси.

27. Гуманітарні позиції регіональних еліт, засади та механізми їх 
узгодження.

28. Єдність національного інформаційного простору та інформа
ційні процеси у регіонах.

29. Проблема Єдиної Православної помісної церкви у державній 
гуманітарній політиці України.

30. Інтеграція української діаспори в єдиний гуманітарний простір 
України.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення державної гуманітарної політики.
2. Розкрийте сутність державної гуманітарної політики.
3. Визначте критерії та показники державної гуманітарної політи

ки.
4. Висвітліть цілі державної гуманітарної політики.
5. Розкрийте класичні теорії державної гуманітарної політики.
6. Дайте оцінку теоретичним особливостям вироблення та реалі

зації державної гуманітарної політики.
7. Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кадрових, 

фінансових та інституційних ресурсів при виробленні та реаліза
ції державної гуманітарної політики.

8. Визначте пріоритети державної гуманітарної політики України.
9. Схарактеризуйте вузлові проблеми державної гуманітарної 

політики України.
10. Дайте оцінку значущості гуманітарних пріоритетів в українсь

кому державотворенні.
11. Схарактеризуйте теоретичні принципи управління та регулю

вання державної гуманітарної політики. 
12. Визначте основні напрями вдосконалення теоретичних засад 

державної гуманітарної політики. 
13. Висвітліть особливості теорій та концепцій державної гумані

тарної політики.
14. Схарактеризуйте класичні сучасні теорії державної гуманітар

ної політики. 
15. Назвіть категорії державної гуманітарної політики та гумані

тарного простору України.
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16. Покажіть основні складові діяльності органів державного уп
равління та місцевого самоврядування України щодо націо
нальної історичної пам’яті та вшанування пам’яті жертв Голо
домору органами влади.

17. Дайте характеристику організаційноправових засад державної 
гуманітарної політики України.

18. Визначте основні показники (параметри) державної гуманітар
ної політики. 

19. Поясніть необхідність поступального та сталого розвитку гу
манітарної сфери держави.

20. Розкрийте сутність сучасних механізмів та методів управління 
та регулювання в гуманітарній сфері.

21. Схарактеризуйте принципи та науковометодичні засади аналі
зу державної гуманітарної політики.

22. Розкрийте сутність механізмів моніторингу національної гу
манітарної сфери.

23. З’ясуйте вплив ЗМІ на конструювання єдиного гуманітарного 
простору і формування національної ідентичності.

24. Визначте та проаналізуйте перспективні напрями захисту прав 
титульної нації в єдиному гуманітарному просторі України. 

25. Поясніть засадничі принципи, види та методи прогнозування 
державної гуманітарної політики. 

26. Дайте характеристику внутрішнього стану єдиного гуманітар
ного простору України.

27. Визначте та оцініть фактори зовнішнього середовища єдиного 
гуманітарного простору України.

28. Схарактеризуйте вплив міграційних процесів в єдиному гу
манітарному просторі України.

29. Проаналізуйте механізми й методи управління формуванням 
національної культурної ідентичності.

30. Покажіть основні напрями діагностики державної гуманітарної 
політики.

31. Розкрийте основні шляхи взаємодії органів державного управ
ління та місцевого самоврядування при виробленні та реаліза
ції програм репатріації та адаптації національних меншин.

32. Проаналізуйте методи визначення ефективності державної гу
манітарної політики.

33. Назвіть особливості діагностики регіональних гуманітарних 
процесів на різних етапах їх реалізації.

34. Розкрийте найхарактерніші особливості конструювання націо
нального інформаційного простору.

35. Визначте особливості концептуального забезпечення вироб
лення та реалізації державної гуманітарної політики.

36. Визначте особливості зарубіжного досвіду вироблення та реа
лізації державної гуманітарної політики. 

37. Схарактеризуйте стан нормативноправової бази державної гу
манітарної політики та шляхи її вдосконалення.

38. Розкрийте причини неефективності державної гуманітарної 
політики.

39. Дайте оцінку пріоритетним напрямам використання бюджет
них ресурсів при виробленні та реалізації державної гуманітар
ної політики України. 

40. Окресліть фази і цикли розвитку єдності гуманітарного про
стору України. 

41. Розкрийте критерії ефективності та практичної значущості ме
ханізмів державної гуманітарної політики. 

42. Схарактеризуйте шляхи залучення додаткових позабюджетних 
коштів у гуманітарну сферу.

43. Проаналізуйте проблеми конструювання та структуризації 
єдиного гуманітарного простору України.

44. Дайте оцінку розподілу і делегуванню повноважень при вироб
ленні та реалізації державної гуманітарної політики

45. Розкрийте основні напрями управління єдиним гуманітарним 
простором.

46. Дайте характеристику кількісним та якісним показникам (па
раметрам) управління та регулювання єдиного гуманітарного 
простору.

47. Дайте оцінку проблемі Єдиної Православної помісної церкви 
у державній гуманітарній політиці України управління часом у 
проекті. 

48. Порівняйте аналіз кількісних та якісних параметрів державної 
гуманітарної політики.

49. Розкрийте структуру управління державною гуманітарною 
політикою України.

50. Проаналізуйте управління та регулювання єдиним гуманітар
ним простором України.

51. Назвіть головні напрями використання ресурсів при вироблен
ні та реалізації державної гуманітарної політики.
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52. Підготуйте пропозиції щодо стратегічного аналізу державної 
гуманітарної політики, її фінансування, кошторису і бюджету.

53. Схарактеризуйте особливості структурнофункціонального 
аналізу державної гуманітарної політики. 

54. Дайте оцінку значенню місцевого самоврядування у вироблен
ні та реалізації державної гуманітарної політики.

55. Розкрийте сутність цільового орієнтування стратегії держав
ної гуманітарної політики та визначення гуманітарних пріори
тетів.

56. Ознайомтесь з теорією та практикою вироблення та реалізації 
дер жавної гуманітарної політики у зарубіжних країнах. 

57. Проаналізуйте напрями змін (оптимізації, коригування) ор
ганізаційної структури вироблення та реалізації державної гу
манітарної політики України.

58. Схарактеризуйте порядок підготовки внутрішньої нормативної 
документації щодо вироблення та реалізації державної гумані
тарної політики.

59. Визначте особливість статусу православ’я в єдиному гумані
тарному просторі України.

60. Назвіть складові організаційної структури управління та регу
лювання державної гуманітарної політики.

61. Окресліть основні показники ефективності державної гумані
тарної політики у мовленнєвій сфері.

62. Визначте принципи та науковометодичні засади системного 
аналізу державної гуманітарної політики.

63. Назвіть необхідні передумови ефективного використання ре
сурсів при виробленні та реалізації державної гуманітарної 
політики.

64. З’ясуйте особливості взаємодії єдиного гуманітарного просто
ру України та регіональних гуманітарних процесів.

65. Дайте оцінку гуманітарним позиціям регіональних еліт, заса
дам та механізмам їх узгодження.

66. Схарактеризуйте територіальні особливості організації держав
ної гуманітарної політики.

67. Висвітліть індикатори сталого розвитку та єдності національ
ного гуманітарного простору.

68. Висвітліть концепцію державноцерковних відносин в Україні 
та її місце у єдиному гуманітарному просторі України.

69. Розкрийте особливості єдності національного інформаційного 
простору та інформаційних процесів у регіонах.

70. Дайте оцінку державним програмам співпраці із закордонним 
українством. 

71. Визначте місце і роль держави у системі міжконфесійного та 
екуменічного діалогу.

72. Виділіть головні принципи та механізми інтеграції національ
них меншин в єдиний гуманітарний простір України, її скла
дові. 

73. Вкажіть основні теоретичні принципи управління розвитком 
національнокультурних цінностей у суспільстві. 

74. Проаналізуйте зарубіжний досвід вироблення та реалізації 
державної політики зі збереження національної історичної 
пам’яті. 

75. Дайте оцінку державній підтримці українського книговидання 
та книгорозповсюдження.

76. Окресліть територіальні особливості реалізації державної полі
тики щодо розвитку і функціонування української мови.

77. Визначте особливості аналізу кількісних та якісних параметрів 
телерадіопростору України. 

78. Висвітліть особливості міжнародного моніторингу становища 
національних меншин. 

79. Розкрийте сутність коригування механізмів державної гумані
тарної політики.

80. Назвіть особливості маркування в системі національнодухов
них цінностей.

81. Розкрийте схему розвитку кадрового наповнення державної 
гуманітарної політики України. 

82. Визначте основні механізми реалізації міжнародних угод щодо 
захисту прав української діаспори. 

83. Схарактеризуйте науковотехнічне забезпечення державної гу
манітарної політики.

84. Вкажіть можливі шляхи узгодження позицій регіональних еліт 
в єдиному гуманітарному просторі України.

85. Назвіть основні критерії ефективності та практичної значу
щості управління та регулювання телерадіопростору України. 

86. Дайте експертну оцінку технологіям моніторингу в гуманітар
ній сфері.
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87. Розкрийте механізми аудиту та оцінки ефективності державної 
гуманітарної політики, їх складові. 

88. Означте складові конструювання єдиного гуманітарного про
стору.

89. Скласифікуйте та дайте оцінку ресурсного забезпечення дер
жавної гуманітарної політики України.

90. З’ясуйте особливості управління інтеграцією української діас
пори в єдиний гуманітарний простір України.
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