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ВСТУП

Державну гуманітарну політику формують не  лише органи 
публічної влади, але й  велика кількість громадських організа-
цій, переважно дотичних до гуманітарної сфери. Інституції гро-
мадянського суспільства не  є, як  правило, авторами наукових 
теоретико-методологічних напрацювань (за деякими виклю-
ченнями), однак є їх провідниками у реаліях суспільного життя. 
Правильні резонанси публічного впливу можуть вивільнити 
потужні внутрішні сили і  можливості соціуму для вироблення 
єдиної державної гуманітарної політики.

Уже тривалий час у  науці публічного управління стверджу-
ється, що  єдиної моделі суспільно-владної взаємодії не  існує, 
адже неможливо використовувати сталі підходи в умовах транс-
формації соціуму. У період становлення громадянського суспіль-
ства великого значення набуває утвердження цих атрибутів, 
їх  стабільне функціонування та  підтримка соціумом, що  ство-
рює на  сучасному етапі фундаментальний базис національної 
безпеки в гуманітарній сфері.

Водночас громадянське суспільство здатне спонукати реалі-
зацію ефективних заходів публічного управління, що забезпечу-
ють національну безпеку в гуманітарній сфері. Функціонування 
соціально-політичної системи держави в умовах збройної агре-
сії та окупації частини території України зумовлює актуалізацію 
проблематики національної безпеки держави, зокрема в гумані-
тарній сфері. Це також стосується ймовірності функціонування 
певних формувань, що організаційно існують завдяки підтримці 
політико-фінансових груп, що пов’язані з країною-агресором.

До важливих питань гуманітарної проблематики, які також 
детермінують національну безпеку, належить функціонування 
суверенної нації, державної ідеології, прогнозованої демогра-
фічної політики. Сьогодні одним із ключових завдань державної 
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гуманітарної політики є  обґрунтування національної іден-
тичності та  імплементації її  традиційних форм до  умов сучас-
ності. Передусім це  стосується гуманітарних факторів націо-
нальної безпеки держави.

Серед інституцій громадянського суспільства більшість 
складають такі, діяльність яких безпосередньо спрямована 
на  вирішення проблем забезпечення гуманітарних аспектів 
національної безпеки. Тому перед органами публічної влади 
через реалізацію суспільно-владних взаємин постає питання 
формування державних та громадських інтересів і пошуку ефек-
тивних засобів та  заходів для забезпечення національної без-
пеки в гуманітарній сфері. Найважливішою умовою і ресурсом 
гуманітарного виміру розвитку України є національна ідентич-
ність із зобов’язаннями щодо інших членів спільноти і держави, 
що дає змогу громадянину співвідносити себе з ними.

Сьогодні більшість досліджень присвячено проблемам  
взаємодії органів державної влади та  органів місцевого само-
врядування з  інституціями громадянського суспільства. Однак 
вони не розглядають публічне управління як комплексний меха-
нізм взаємодії органів публічної влади та інституцій громадян-
ського суспільства у сфері дотримання національних інтересів. 
З’ясування всієї сутності зазначеної проблематики, дослідження 
механізмів та  визначення напрямів удосконалення сус-
пільно-владної взаємодії у становленні громадянського суспіль-
ства є одним із нагальних завдань, вирішення якого сприятиме 
реалізації державної гуманітарної політики в  контексті націо-
нальної безпеки України.

Аналіз сучасних доробків дає підстави констатувати відсут-
ність системного дослідження вітчизняними авторами про-
блем державної гуманітарної політики у становленні громадян-
ського суспільства в  контексті національної безпеки України,  
і, як наслідок, функціонування неефективної системи публічного 
управління без реалізації комплексного механізму взаємодії 
органів публічної влади та  інституцій громадянського суспіль-
ства на сучасному етапі.
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ФОРМУВАННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

1

Тема 1.1. Державна гуманітарна політика національної 
безпеки з позиції науки публічного управління 

та міждисциплінарних підходів

Сьогодні одним із  завдань науки публічного управління 
є  обґрунтування становлення громадянського суспільства 
та адаптації його традиційних форм до умов сучасності, перед-
усім тих, що  стосуються гуманітарних чинників національної 
безпеки держави. Якість гуманітарного розвитку визначається 
сукупними об’єктивними та  суб’єктивними характеристиками. 
Поряд із  соціально-економічними факторами державної полі-
тики вплив на  якість гуманітарного розвитку має комплекс 
мотивацій, уявлень та національна свідомість на рівні великих 
соціальних груп.

Найважливішою умовою та  невичерпним ресурсом гумані-
тарного розвитку є громадянська ідентичність національно-дер-
жавного співтовариства. У  її основі лежить комплекс уявлень, 
що асоціюються з національно-державною ідеологією, зобов’я-
заннями і правами щодо інших членів цієї спільноти до держави, 
що дає змогу громадянину співвідносити себе з ними [40, с. 32]. 
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Вирішення цих завдань забезпечить подальший прогресивний 
розвиток держави, досягнення масштабних цілей національного 
розвитку.

Завдання щодо забезпечення безпеки суспільства і  держави 
мають всеосяжний характер і  вимагають для свого вирішення 
проведення комплексу заходів у гуманітарній сфері. Це поставило 
на порядок денний завдання переосмислення всього комплексу 
питань, пов’язаних із принципами забезпечення громадської без-
пеки. У  цих умовах оптимізація безпеки країни викликає необ-
хідність ідентифікації та класифікації інтересів елітних утворень, 
виявлення політичних, економічних та  інших структур, сфор-
мованих і використовуваних елітами для їх ефективної реаліза-
ції, визначення механізмів і технологій прямого та прихованого 
лобізму в органах публічної влади і управління держави [75, с. 22]. 
Національні інтереси привертають увагу в Україні та за кордоном, 
тому що розгляд безпеки і формування системи її забезпечення 
в державі треба починати саме з цієї категорії.

Відповідно, під національною безпекою розуміється стан 
захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспіль-
ства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз в основних сфе-
рах життєдіяльності: політичній, економічній, військовій, еколо-
гічній, інформаційній та гуманітарній. Під життєво важливими 
інтересами розуміється сукупність потреб, задоволення яких 
забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку осо-
бистості, суспільства і держави [12, с. 152].

Це формулювання має загальний зміст для всіх сфер забез-
печення національної безпеки, але вимагає своєї конкретизації 
щодо кожної з них. У цьому контексті проблема життєво важ-
ливих інтересів полягає в їх визначенні для кожної сфери жит-
тєдіяльності з урахуванням особливостей і специфіки розвитку 
країни. Водночас треба враховувати, що  національна безпека 
це не статичне, а динамічне явище, за якого постійно досягається 
стан стабільного, рівноважного, незмінного під впливом вну-
трішніх або зовнішніх загроз, розвитку [17, с. 125]. Це означає, 
що досягнення балансу інтересів може бути забезпечено тільки 
за умови динамічного розвитку економіки, реалізації державної 
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політики, спрямованої саме на задоволення життєво важливих 
інтересів і підкріпленої правовими нормами.

Проблема життєво важливих інтересів вимагає вирішення 
питання про співвідношення інтересів різних сфер життєдіяль-
ності – їх пріоритетності стосовно один одного. Не менш важ-
ливим є і такий аспект проблеми, як наявність істотних відмін-
ностей та  навіть суперечностей між інтересами особистості, 
суспільства і  держави. Законодавче закріплення пріоритетно-
сті інтересів особистості щодо інтересів суспільства і держави 
відображає демократичну спрямованість розвитку України, але 
часто вступає в  протиріччя з  потребами перетворень у  різних 
сферах життєдіяльності.

Водночас світова практика ринкових перетворень в аналогіч-
них умовах свідчить, що найчастіше інтереси особистості можна 
забезпечити тільки через громадські або державні. Головним 
у  цьому плані стає питання про стратегічний напрям роз-
витку держави, концептуальні підходи до моделі перетворення 
суспільства [16, с. 78]. Організація, втілення і контроль за реалі-
зацією життєво важливих інтересів можливі або за їх збігу, коли 
і особистість, і суспільство, і держава діють в одному напрямку, 
або якщо держава через свої можливості забезпечує єдину ске-
рованість інтересів. І  в цьому разі одним із  найважливіших 
важелів впливу є  законодавче визначення важливих інтересів 
та  їх співпідпорядкованості, що  підкріплюється економічними 
та адміністративними важелями.

Вироблення концепції та  стратегії національної безпеки 
завжди базується на  найважливіших довготривалих націо-
нально-державних інтересах, визначення яких відноситься 
до компетенції вищого керівництва держави. Саме на базі націо-
нальних інтересів мають формуватися інтереси держави, які 
визначають мотиви поведінки суб’єктів і  поділяються на  дві 
великі групи інтересів: внутрішні і зовнішні. Внутрішні інтереси 
спрямовані на  забезпечення політичної стабільності, стійкості 
соціального розвитку, підтримки відповідного науково-техніч-
ного потенціалу, зростання національного багатства і  підви-
щення добробуту населення [15; 91, с. 310].
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Формування системи життєво важливих інтересів є акту-
альною проблемою системи національної безпеки. Передусім 
її  актуальність визначається тим, що  без чіткого уявлення 
про життєво важливі інтереси особистості неможливе  
формування блоку цих важливих інтересів суспільства і дер-
жави. Невраховані інтереси особистості будуть вступати 
в  протиріччя з  державними і  національними інтересами, 
що може призвести до виникнення внутрішніх загроз націо-
нальній безпеці.

А. Л.  Помаза-Пономаренко підкреслює, що  в системі вну-
трішньодержавної політики регіонів особливе місце посідає 
соціальна політика. Її метою та змістом є державне регулювання 
всього комплексу соціальних процесів, форм спілкування між 
людьми. Такий різновид політики – концентроване втілення 
потреб, інтересів людей у  сфері соціальних відносин та  умов 
життєдіяльності [74, с. 102].

Ю. М.  Уманців зазначає, що  державні органи управління 
(включно з  регіональними та  місцевими інституціональними 
структурами) використовують свою владу для узгодження еко-
номічних інтересів різних груп виробників і  населення країни, 
спрямування їх  трудової активності на  досягнення певної 
загальної мети [97].

Гуманітарна політика є  поняттям значно ширшим за  соці-
альну політику і поряд зі специфічними економіко-фінансовими 
заходами містить у собі заходи управлінські, політико-правові, 
міжнародне співробітництво, ставлячи за  мету досягнення 
високого духовного та  інтелектуального рівня особистості, 
збереження та  розвиток фундаментальних загальнолюдських 
та національних цінностей.

В. В. Дерега вважає, що поняття гуманітарної політики тісно 
пов’язане з поняттям соціальної політики та часто не відокрем-
люється від нього. Різниця полягає в  такому: якщо соціальна 
політика спрямована переважно на забезпечення гідного рівня 
матеріального добробуту в  суспільстві, то  гуманітарна полі-
тика ставить за  мету досягнення високого духовного та  інте-
лектуального рівня особистості, збереження та  розвиток 
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фундаментальних загальнолюдських та  національних ціннос-
тей. Водночас вони мають спільне підґрунтя [25, с. 103].

Публічне управління гуманітарною сферою є запорукою спро-
можності цивільного суспільства захищати інтереси громадян, 
підтримувати стабільний соціальний порядок, сприяючи роз-
будові інституції управління, що вимагає від держави наявності 
розвиненої адміністративної структури та спеціальних установ, 
які здатні реагувати на  вимоги ринкових сил. В. П.  Горбулін, 
О. Ф.  Бєлов та  О. В.  Литвиненко сформулювали перелік най-
більш небезпечних загроз пріоритетним національним інтере-
сам на  основі базового розмежування внутрішніх і  зовнішніх 
загроз та з використанням системного аналізу зв’язків між різ-
ними видами загроз та їх групами [21, с. 32].

А. Л.  Баланда, О. А.  Корнієвський та  Г. В.  Новицький визна-
чають соціальну безпеку як  складову частину суспільної без-
пеки, а останню – як окремий вид національної. До сфери соці-
альної безпеки відповідно до  цього підходу належить захист 
особи, групи та спільноти від бідності, порушення основних прав 
людини та соціальних гарантій, кримінальних злочинів та насиль-
ства, поширення наркоманії, алкоголізму, інфекційних захворю-
вань, інших загроз здоров’ю, тобто йдеться про захищеність від 
чинників руйнування чи деградації особливої сфери суспільного 
та приватного життя громадян – соціальної [3; 46; 61].

І. В.  Каріх доводить, що  політика національної безпеки 
в  гуманітарній сфері в  Україні є  одним із  важливих напрямків 
діяльності держави і  суспільства, тобто має власне концепту-
альне підґрунтя, нормативно-правове забезпечення та  інсти-
туційно-управлінський інструментарій реалізації. Своїми 
основними формами вона спирається на  традицію державної 
гуманітарної політики, що  пройшла складний еволюційний 
шлях як у загальному цивілізаційному контексті, так і в межах 
вітчизняних державотворчих процесів [38, с. 46–47].

Зміст державної гуманітарної політики та результати її прак-
тичної реалізації істотно впливають на  стан національної без-
пеки, а  також стосуються широкого кола життєвих інтересів 
людини – соціального та екологічного захисту, охорони здоров’я, 
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можливості виховання і освіти дітей, забезпечення культурних 
та інтелектуальних потреб, можливостей творчої самореалізації 
та ін. [38, с. 23].

С. В.  Майстро вважає, що  реалізацію гуманітарної політики 
можна розглядати як комплекс дій різних державних структур, 
пов’язаних із адаптацією всіх учасників (насамперед вищих керів-
ників) протягом усього здійснення політики до умов і завдань, 
які доводиться розв’язувати, з  умінням узгоджувати свої інте-
реси і  формувати партнерські відносини. У  цьому разі велике 
значення відіграють інформаційні системи і канали зворотного 
зв’язку, що  дають можливість дізнаватися про нові події і  про 
результати діяльності та на цій основі регулювати свою роботу 
з огляду на місію та мету організації або індивіда [54, с. 6–7].

В. Є. Воротін зазначає, що оновлення інструментарію публіч-
ного управління та адміністрування і форм реалізації економічної 
політики в умовах глобалізації та багаторівневої інтеграції має 
спиратися на принципово нові форми взаємодії, за можливості 
ініціативно трансформуючи слабкі місця, свідомо мобілізуючи 
власний потенціал до  розвитку, формуючи систему публічних 
і  громадських інститутів залучення інвестицій та  поширення 
інновацій [18, с. 150].

О. В.  Радченко та  О. В.  Єлізаров під час дослідження стра-
тегічних пріоритетів і  доктринальних положень у  сфері забез-
печення соціально-економічної безпеки України зазначають, 
що  потребує вдосконалення відповідне її  правове підґрунтя, 
яке передбачає врахування положень фундаментальної науки, 
зокрема застосування процесного та  системного підходів.  
У  їх межах обґрунтована необхідність прийняття спеціального 
законодавства та стратегії забезпечення соціально-економічної 
безпеки України, яка має окреслити відповідні стратегічні орієн-
тири її гарантування та зміцнення у довгостроковій перспективі 
[83, с. 152–153].

Сутність гуманітарної політики ґрунтується на  розгляді 
людини як  своєрідного центру суспільної гармонії та  роз-
витку. Термін «гуманітарний» походить від поняття «гуманізм» 
(лат. humanus  – людський, людяний)  – принципу світогляду, 


