
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРИОРІТЕТИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Силабус курсу 

 

1. Загальні відомості 

Викладач: кандидат історичних наук, доцент Меляков Антон 

Володимирович,  (https://kbuapa.kh.ua/wp-

content/themes/kbuapa/filesforpages/faculties/meliakov_anton_volodymyrovych.p

df) 

Консультування: середа 13.20-14.40 

Кафедра соціальної і гуманітарної політики ННІ «Інститут державного 

управління» ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, пр. Московський, 75. 

Меляков А.В. meliakov75@gmail.com 

 

2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 кредити, загальна кількість годин – 90. 

За вибором 

Денно-вечірня Вечірня  Заочна  

Рік підготовки 

2-й 2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 3-й 

Лекції (год.) 

16 6 12 

Практичні заняття 

18 8 16 

Семінарські заняття 

6 8  

Самостійна робота 

50 68 62 

 

3. Опис курсу 

Пререквізити. Для вивчення курсу слухачі потребують базових знань з 

таких дисциплін, як «Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Основи 

правознавства», які достатні для сприйняття категоріального апарату 

дисципліни «Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості 

гуманітарного розвитку України». 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

високопрофесійних фахівців, здатних забезпечити планування і розробку 

відповідних викликам часу управлінських рішень щодо формування та 

реалізації ефективної і результативної публічної політики у сфері 

гуманітарного розвитку.  

Основні завдання вивчення дисципліни: 

– надати базові знання щодо пріоритетів гуманітарної політики 
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української держави; 

– прищепити навички аналізу гуманітарних проблем українського 

суспільства, а також осмислення напрямків сучасної  гуманітарної політики; 

– поглибити та вдосконалити знання слухачів про основні концепції, 

проблеми та принципи гуманітарної політики; 

– сприяти оволодінню слухачами комплексом професійних знань, 

необхідних для ефективного проблем державної гуманітарної політики; 

– сформувати у слухачів цілісну уяву про сучасні світові тенденції в 

гуманітарній сфері. 

  

Методи навчання: лекції, практичні заняття із розв’язанням 

проблемних завдань, презентації результатів індивідуальних творчих робіт, 

кейс-стаді, самостійна робота. 

  

Результати навчання та компетентності 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

 основні концепції гуманітарного розвитку держави; 

 основи гуманітарної безпеки держави, громадянина, суспільства, 

 нормативно-правові та інституційні засади гуманітарного розвитку; 

 потреби суспільства в галузі культури, освіти, мистецтва, 

релігійного життя, тощо; 

вміти:  

 здійснювати комунікацію з питань гуманітарного розвитку   на 

регіональному та місцевому рінях, в т.ч. і з громадськими організаціями та 

інституціями;  

 залучати представників експертного середовища, недержавних 

аналітичних установ до вирішення завдань гуманітарного розвитку;  

 збирати, класифікувати та аналізувати джерела інформації з питань  

гуманітарної політики. 

володіти: 

 здатністю визначати основні загрози гуманітарного характеру на 

рівні регіону та пропонувати засоби їх зменшення та/або подолання; 

 навичками аналізу гуманітарних потреб населення регіону, в т.ч. за 

допомогою технологій моніторингу, методів соціологічних досліджень, тощо; 

 навичками використання громадської думки, інтелектуального та 

творчого потенціалу територіальної громади для вирішення завдань 

гуманітарного розвитку. 

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність гуманітарного розвитку. 

Гуманітарний розвиток, гуманітарна політика, гуманітарна сфера: зміст 

та співвідношення понять.  

 



Тема 2. Соціологічні виміри державної гуманітарної політики.  

Мова, історія, культура як чинники державотворення. Освіта і наука – 

пріоритети розвитку сучасної України.  

 

Тема 3. Зовнішньополітичний вимір гуманітарної політики.  

Вплив процесів глобалізації на національну та культурну ідентичність. 

Гуманітарна  компонента євроінтеграційної політики України. Роль 

української діаспори у вирішенні завдань гуманітарної політики. 

 

Тема 4. Загальнодержавні пріоритети гуманітарного розвитку. 

Президент, Верховна Рада та Кабінет Міністрів України як суб’єкти 

гуманітарної політики. Консультативно-дорадчі органи в системі управління 

гуманітарним розвитком.  

 

Тема 5. Загрози національній безпеці України в гуманітарній сфері. 

Етнонаціональні та державно-конфесійні відносини на сучасному етапі: 

загальна характеристика. Державна політика пам’яті як складова 

гуманітарного розвитку. 

 

Тема 6. Особливості гуманітарного розвитку в регіонах України . 

Історико-культурне, мовне, конфесійне  розмаїття української держави. 

Місце гуманітарної проблематики в стратегіях розвитку регіонів.  

 

Тема 7. Механізми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та громадських об’єднань в реалізації гуманітарної політики 

на місцевому рівні.  

Деліберативні практики як засіб вирішення завдань гуманітарного 

розвитку регіону.  

 

5. Теми практичних занять 
 Назва теми Форма навчання, год 

Денна Вечірня Заочна 

1 Етнонаціональні відносини в сучасній Україні: 

інституційне та нормативно-правове забезпечення 

4 1 2 

2 Соціологічні опитування як джерело інформації про 

стан гуманітарної сфери 

2 1 2 

3 Громадські організації та їх роль в контексті 

гуманітарного розвитку 

2 1 2 

4 Державна політика пам’яті як складова гуманітарного 

розвитку 

2 1 2 

5 Державно-конфесійні відносини в сучасній Україні: 

динаміка, приклади, суперечності 

4 1 2 

6 Кращі практики національно- та військово-

патріотичної роботи в Україні 

2 1 2 

7 Розвиток гуманітарної сфери на місцевому рівні в 

умовах децентралізації 

4 2 4 

 Разом 18 8 16 



 

6. Завдання для самостійної роботи 

Теми та завдання для самостійної роботи: 

Тема Завдання Бали 

Тема 1. Сутність 

гуманітарного розвитку. 

1. Розкрийте функції Верховної Ради 

України як суб’єкта державного 

управління гуманітарним розвитком. 

2. Охарактеризуйте засоби впливу 

Кабінету Міністрів України на 

формування та реалізацію державної 

гуманітарної політики. 

5 

Входить 

до оцінки 

за поточне 

тестування 

 

Тема 2. Соціологічні 

виміри державної 

гуманітарної політики. 

1. Охарактеризуйте рівень 

ксенофобії (міжетнічних упереджень) 

в Україні (за матеріалами КМІС, ІС 

НАНУ); 

2.Охарактеризуйте рівень 

патріотизму громадян України (за 

матеріалами Центру Разумкова, 

Соціологічної групи «Рейтинг»). 

5 

Входить 

до оцінки 

за поточне 

тестування 

 

Тема 3. 

Зовнішньополітичний 

вимір гуманітарної 

політики 

Ознайомтесь із Статутом 

Українського Інституту. Дайте 

відповідь на запитання: а) Складовою  

якого процесу є утворення цієї 

установи? б) Які практичні завдання 

можуть бути вирішені завдяки 

діяльності цієї установи? в) Які 

перешкоди можуть виникнути на 

шляху практичної реалізації цих 

завдань? 

5 

Входить 

до оцінки 

за поточне 

тестування 

 

Тема 4. 

Загальнодержавні 

пріоритети 

гуманітарного 

розвитку. 

Розкрийте роль Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав 

людини в захисті гуманітарних прав 

населення України.  

5 

Входить 

до оцінки 

за поточне 

тестування 

Тема 5. Загрози 

національній безпеці 

України в гуманітарній 

сфері. 

На підставі звітних матеріалів 

Українського інституту національної 

пам’яті проілюструйте хід 

«декомунізації» в Україні у 2014-

21рр. 

5 

 

Тема 6. Особливості 

гуманітарного розвитку 

в регіонах України. 

1. Запропонуйте приклади 

використання потенціалу новітніх 

інформаційно-комунікативних 

технологій у розв’язанні завдань 

гуманітарного розвитку Вашої 

територіальної громади.   

5 

 



2. На підставі вивчення матеріалів 

засобів масової інформації та 

соціальних мереж, наведіть приклади 

залучення благодійників/меценатів 

до вирішення гуманітарних проблем 

Вашої місцевості/регіону. 

Тема 7. Механізми 

взаємодії органів 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування та 

громадських об’єднань 

в реалізації 

гуманітарної політики 

на місцевому рівні. 

1.Опрацюйте Стратегії та Програми 

розвитку вашого регіону. Визначте, 

які ключові показники гуманітарного 

розвитку закладені в цих 

документах? Наскільки адекватними 

та ресурсно забезпеченими є 

запропоновані механізми їх 

досягнення?  

2.Проаналізуйте сервіси е-петицій на 

офіційному інтернет-сайті Вашого 

міста. Яке місце займає в них 

гуманітарна проблематики, які 

механізми вирішення питань 

гуманітарного розвитку в них 

пропонуються ? 

5 

 

 

7. Індивідуальні завдання (самостійна робота) 

1. Молодіжні субкультурні рухи в регіонах України. За матеріалами: 

https://sport.gov.ua/molodizhna-politika/baza-doslidzhen; 

2. Парламентські слухання з гуманітарних питань: історія та сьогодення. За 

матеріалами: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/index.htm ;  

3. Гуманітарна компонента зовнішньої політики України. Діяльність 

Українського Інституту. За матеріалами: https://ui.org.ua/; 

4. Діяльність закордонних культурно-просвітницьких установ в Україні 

(Британська Рада, Інститут Гете, Інститут Конфуція, Польський Інститут 

тощо). За матеріалами: https://www.britishcouncil.org.ua/; 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/index.html;  

5. Громадські організації та їх роль в контексті гуманітарного розвитку. За 

матеріалами: https://www.prostir.ua/; 

6. Уповноважені з питань дітей (дитячі омбудсмани) в Україні: досвід та 

перспективи діяльності. За матеріалами: 

https://www.unicef.org/ukraine/uk/convention;  

7. Конкурсні програми Українського культурного фонду як механізм підтримки 

вітчизняної культури. За матеріалами: https://ucf.in.ua/;  

8. «Декомунізація» в Україні: особливості та приклади реалізації в регіонах. За 

матеріалами: https://uinp.gov.ua/; 
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9. Гуманітарна та соціальна місія національно-культурних об’єднань в сучасній 

Україні. За матеріалами: https://dess.gov.ua/realising-rights-of-national-

minorities-in-ukraine/; 

10. Освітній омбудсман: закордонні приклади та українські реалії. За 

матеріалами: https://eo.gov.ua/; 

11. Душпастирська діяльність релігійних конфесій в Україні. За матеріалами: 

https://vrciro.org.ua/ua; 

12. Український інститут книги як інструмент підтримки вітчизняного 

книговидання. За матеріалами: https://book-institute.org.ua/uk;  

13. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини із 

запобігання дискримінації за релігійною/етнічною ознакою. За матеріалами: 

https://www.ombudsman.gov.ua/; 

14. Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті: досвід та 

результати діяльності. За матеріалами: https://dess.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Report-DESS-2020.pdf; 

15. Консультативно-дорадчі органи з питань державно-конфесійних відносин: 

приклади та результати діяльності. За матеріалами: https://vrciro.org.ua/ua;  

16. Науково-експертне забезпечення публічного управління гуманітарним 

розвитком. За матеріалами: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-

rozvitok; 

17. Дегуманізація інформаційного простору: приклади, загрози, шляхи 

подолання. За матеріалами: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-

politika. 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

Заслуховування презентації індивідуальних завдань, перевірка 

самостійних робіт, поточне тестування, підсумковий модульний контроль у 

формі тестування (за умови дистанційного навчання тестування проводиться 

за допомогою сервісів Google). 

Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання ПМК 

(тест) 
Сума 

  
Поточне 

тестування 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т 

1-2 

Т 

3-4 

Т 

5-6 

Т 

7 

     

10 10 10 5 20 25 80 20 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 
для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  
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https://niss.gov.ua/doslidzhennya/informaciyna-politika
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50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
 

Критерії оцінювання роботи студентів 

 Поточне тестування: 20 запитань закритої форми, по 1 балу за кожну 

вірну відповідь. 

Підсумкове тестування: 20 запитань закритої та напівзакритої форми, 

по  1 балу за кожну вірну відповідь.  

Критерії оцінювання індивідуальних завдань: 

Максимальний бал – 25. 

25-21 балів – слухач продемонстрував творчий підхід до виконання 

завдання, максимальну логічність та повноту викладення теми, залучив 

особистий професійний досвід; 

20-16 балів – логічний виступ, інформаційно-повний, продуманий, 

аргументований, доповнений ілюстративним матеріалом; 

15-10 балів – формальна реалізація завдання з намаганням викласти 

тему; 

9-1 балів – фрагментарна реалізація завдання, нерозуміння сутності 

проблеми обраного завдання. 

 

9. Політика курсу  

Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. Суворе дотримання принципів академічної доброчесності 

згідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої 

освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(введено в дію наказом ректора № 0501-1/173 від 14.05.2015 р., Microsoft 

Word - antiplagiat_nakaz_polozhennya.doc (univer.kharkov.ua) 

 

10. Оскарження результатів 

Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом 

ректора № 0211-1/342 від 10.07.2018 р., 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U?res

ourcekey=0-aOZJBRcPvyyPLrt-ewm-qg 

 

11. Рекомендована література 

Основна література: 

Законодавчі акти: 

1. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105 

2. Про закордонних українців : Закон України № 1582-IV від 4 березня 2004р. - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
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3. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : 

Закон України № 317-VIII від 9 квітня 2015р. // Відомості Верховної Ради. – 

2015. - № 26. – ст. 219. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 

4. Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації : 

Постанова Кабінету Міністрів України № 999 від 7 грудня 2016р. // 

Офіційний вісник України від 06.01.2017 – 2017р., № 2, стор. 122, стаття 39, 

код акту 84412/2016 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999-2016-%D0%BF 

5. Про культуру : Закон України № 2778-VI від 14 грудня 2010р. - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 

6. Про національні меншини в Україні : Закон України № 2494-ХІІ від 25 

червня 1992р. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12 

7. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України № 987-ХІІ від 23 

квітня 1991р. - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12 

Монографії, навчальні посібники: 

1. Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, 

О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

2015. 496 с. http://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/07/rafalskyi_kultura_192.pdf 

2. Національні меншини України в політичних процесах ХХ-ХХІ століть: стан і 

проблеми дослідження / авт. кол.: Котигоренко В.О. (керівник), Калакура 

О.Я., Ковач Л.Л., Коцур В.В., Кочан Н.І., Ляшенко О.О., Ніколаєць Ю.О., 

Новородовський В.В., Панчук М.І. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 

України, 2020. 624 с. https://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/07/national_minorities_Ukraine.pdf 

3. Рафальський О.О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства. К. : 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. 688с. http://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/01/tsyvilizatsiine_perehrestia.pdf 

4. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В.П. 

Горбуліна. К. : НІСД, 2017. 496с. - http://www.niss.gov.ua/articles/2431/ 

5. Соціальна і гуманітарна політика: підручник / [авт. кол. : В. П. Трощинський, 

В. А. Скуратівський, М. В. Кравченко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. 

П. Трощинського. К. : НАДУ, 2016. 792 с.  

6. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах 

політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. 

К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. 160 с. http://ipiend.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/07/superechnosti_193.pdf 

 

Допоміжна література: 

1. Валевський О.Л. Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері 

розвитку креативних і культурних індустрій. Аналітична записка, грудень 

2018р. // НІСД. – Режим доступу :  

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111AZ_Walevskiy_-07092018-

0b9aa.pdf 
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2. Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : зб. наук.-

експерт. мат-лів / за заг. ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2015. – 104 с. – 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Druk_Zdioruk_04_02_16-c7c39.pdf 

3. Зубченко С.О. Реалізація програмних документів із гуманітарного розвитку 

України. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3 (40). С. 144-148. 

http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/SP_3_40_16.pdf 

4. Литвиненко О.М. Проблеми правового та інституціонального забезпечення і 

підтримки культур національних меншин в Україні.  Аналітична записка  

[Електронний ресурс] // НІСД при Президентові України. Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/894/ 

5. Мазука Л. Українська держава та світове українство: актуальні питання, 

потенціал та перспективи взаємодії. Аналітична доповідь. Лютий 2013р.  // 

НІСД при Президентові України [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/catalogue/14/0/1/ 

6. Меляков А.В. Деліберативна політика: теорія та практика застосування у 

вирішенні завдань гуманітарного розвитку // Актуальні проблеми державного 

управління : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2014. №1. 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2014-1/doc/7/02.pdf 

7. Меляков А., Машкіна О.  Інститут омбудсмана в системі державного 

управління соціальним і гуманітарним розвитком. Вісник Національного 

університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. (Серія «Державне 

управління»). Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. № 2(9). C. 214-223.  

http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7768/1/ilovepdf_com-214-

223.pdf 

8. Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України. 

Аналітична доповідь / НІСД при Президентові України. К., 2018. 110 с. 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111AD_28.11.18__pages-976b3.pdf 

9. Розумна О.П. Щодо невідкладних змін у законодавчому забезпеченні 

політики культурної дипломатії України. Аналітична записка, травень 2017р. 

[Електронний ресурс] // НІСД при Президентові України. Режим доступу:    

http://www.niss.gov.ua/articles/2589/ 

10. Токман В. Обмеження релігійної свободи: особливості міжнародного та 

національного контекстів. Аналітична записка, квітень 2021р. [Електронний 

ресурс] // НІСД при Президентові України. Режим доступу:   

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-03/relegiyni-svobody-1.pdf 

 Інтернет-ресурси: 

1. Інститут соціології НАН України - https://i-soc.com.ua/ 

2. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 

України - http://ipiend.gov.ua/ 

3. Київський міжнародний інститут соціології. – www.kiis.com.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень - http://www.niss.gov.ua/ 

5. Рахункова палата України – http://www.ac-rada.gov.ua 

6. Соціологічна група «Рейтинг» – http://ratinggroup.ua 

7. Статистична служба Європейського Союзу - https://ec.europa.eu/eurostat 

8. Український інститут - http://ui.org.ua/ 
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9. Український інститут книги - https://book-institute.org.ua/ 

10. Український інститут національної пам’яті. – http://memory.gov.ua 

11. Український культурний фонд - https://ucf.in.ua/en 

12. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – http://dif.org.ua 

13. Центр Разумкова. – http://razumkov.org.ua 
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