
Стратегічним завданням гуманітарної політики в Україні є 

консолідація українського суспільства. На цьому наголосила віце-прем’єр-

міністр України з гуманітарних питань Р. Богатирьова, виступаючи на 

круглому столі на тему: «Стратегія гуманітарного розвитку України – 

відповідь на виклики сучасності», організованому Національним інститутом 

стратегічних досліджень спільно з Київським національним університетом 

імені Тараса Шевченка. 

Сьогодні змінами охоплені всі сфери життя українського суспільства, 

яке, на переконання віце-прем’єр-міністра України, нині динамічно 

розвивається. Однак, на думку Р. Богатирьової, успіхи політичних, 

економічних, соціальних трансформацій, реформування системи правосуддя, 

здобутки вітчизняної дипломатії, імідж України на міжнародній арені багато 

в чому залежать від зваженої гуманітарної політики.  

Віце-прем’єр-міністр України зазначила, що в силу певних обставин 

упродовж 20-літнього періоду незалежності Української держави 

гуманітарна сфера не мала належної уваги як з боку центральної влади, так і 

з боку органів місцевого самоврядування. За її словами, девальвація 

національних традицій в освіті, науці, вихованні призвела до утвердження 

споживацького способу життя, тотальної комерціалізації всіх без винятку 

суспільних сфер, відчуження індивіда й держави. Це, у свою чергу, 

обумовило нестабільність політичних процесів, затяжні кризові явища в 

економіці, недієвість системи соціального захисту громадян. 

Відтак, вважає Р. Богатирьова, доводиться ситуацію істотно коригувати. 

При цьому важливо розуміти, що відповіді на гострі питання сучасності 

перебувають у гуманітарній площині. І усвідомлення цього не може не 

вселяти надії та оптимізму. Так, завдячуючи ініціативам Президента України, 

започатковано серйозні кроки щодо вироблення стратегічних шляхів 

гуманітарного розвитку країни, «інвентаризації» національної гуманітарної 

сфери. Серед них проект Концепції гуманітарного розвитку України до                 

2020 р., підготовлений фахівцями Національної академії наук України. 

Події останніх років переконливо засвідчили об’єктивну необхідність 

подібного документа, наголосила Р. Богатирьова. Адже питання «Що таке 

гуманітарна сфера суспільства, яка її конфігурація, у чому полягає сутність 

гуманітарного розвитку країни, що є його пріоритетами, яким має бути 

інституційне забезпечення державної політики в гуманітарній царині?..»  

вельми актуальні на поточний момент і потребують свого вирішення. 

Віце-прем’єр-міністр України висловила вдячність фахівцям, які брали 

участь у підготовці проекту Концепції, зазначивши, що головним завданням 

на сьогодні є не стільки обговорення самого документа, скільки думка 



широких верств суспільства щодо правильності заявлених у ньому 

стратегічних цілей, пріоритетів та завдань гуманітарної політики. На її 

думку, це дасть можливість домогтися того, щоб документ відповідав 

реальним суспільним очікуванням (Раїса Богатирьова: Стратегічним 

завданням гуманітарної політики в Україні є консолідація суспільства // 

Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 21.06). 

 


