РЕЗОЛЮЦІЯ
VІІ КОНГРЕСУ ПОЛІТОЛОГІВ УКРАЇНИ
«ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ
НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.»
Заслухавши й обговоривши наукові доповіді з питань цивілізаційного
розвитку України, учасники Конгресу політологів:
– заявляють про всебічну підтримку євроінтеграційних прагнень
України як єдино правильного шляху цивілізаційного розвитку;
– відзначають, що нині Україна переживає період економічних,
соціальних і суспільно-політичних трансформацій, ускладнений
російською військовою агресією, неефективними діями української влади
з подолання кризових явищ, відсутністю відчутних результатів у протидії
корупції, забезпеченні необхідних умов для державного та суспільнополітичного розвитку;
– висловлюють занепокоєння відсутністю чіткої, зрозумілої й
несуперечливої стратегії цивілізаційного поступу України, спрямованої на
стабілізацію ситуації та позитивну динаміку модернізації держави та
суспільства;
– відзначають наростання тенденцій суспільного розшарування,
посилення бідності, поглиблення ціннісних розколів у суспільстві, що
унеможливлюють дієве подолання політичної й економічної кризи;
– висловлюють занепокоєння низькою ефективністю діяльності
державно-політичних інститутів, що зумовлює брак довіри до них
громадян, призводить до суспільної дезінтеграції;
– наголошують на необхідності розроблення та реалізації комплексної
програми політичних, економічних, соціальних і соціокультурних
трансформацій задля консолідації українського суспільства, подолання
ціннісних суперечностей і соціального розшарування.
Учасники Конгресу вважають за необхідне та доцільне:
– привернути увагу політичного керівництва України, Національної
академії наук України, Міністерства освіти та науки України й інших
центральних органів виконавчої влади до необхідності всебічного
розвитку політичної освіти та культури в Україні як передумови
формування відкритого, дієвого й ефективного громадянського
суспільства. З цією метою МОН України доцільно запровадити обов’язкові
для вивчення програми та курси з політології, основ держави і права в
усіх навчальних інституціях – загальноосвітніх школах, закладах
професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, – всіляко сприяти
формуванню високої політичної культури та патріотизму;
– на державному рівні унормувати процес, конкретизувати правила,
процедури та механізми забезпечення в освітньому процесі та науковій

діяльності принципів академічної доброчесності; встановити об’єктивні,
несуперечливі й обґрунтовані критерії контролю за дотриманням вимог
ст. 42 Закону України «Про освіту»;
– закликати науковців, працівників освітньої сфери, активістів
інститутів громадянського суспільства, усіх, кому небайдужий сучасний
стан і майбутнє України, зайняти чітку патріотичну позицію, використати
свої знання, авторитет і досвід, експертний потенціал для об’єктивного
висвітлення й професійної оцінки існуючих проблем, пошуку ефективних
шляхів суспільної консолідації як основи цивілізаційного розвитку
України;
– органам влади, в умовах військово-політичної агресії з боку
Російської Федерації, розробити та впровадити ефективну систему
координації зусиль вітчизняних науковців і працівників інформаційної
сфери, забезпечити моніторинг інформаційного простору України та
реалізацію заходів з протидії маніпулятивним впливам на свідомість
громадян, спробам окремих політичних сил загострити суспільнополітичне й міжетнічне протистояння шляхом поширення неправдивої
інформації, ускладнити процеси міжнародного політичного та
зовнішньоекономічного співробітництва.
У роботі VІІ Конгресу політологів України, який відбувся 23 березня
2018 року, взяли участь провідні науковці – фахівці соціогуманітарних
наук, члени Асоціації політичних наук України, Української академії
політичних наук, представники громадськості. Резолюцію Конгресу
ухвалено одноголосно.
23 березня 2018 р.
м. Київ

