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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ  

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
Світовий досвід довів, що лідерами серед високорозвинених країн ста-

ли ті, які досягли високих стандартів у сфері освіти, охорони здоров’я, куль-
тури. У філософії їх гуманітарної політики безпека людини, суспільства, 
держави безпосередньо пов’язана зі спроможністю влади забезпечити захист 
людини і її прав, створити умови для розширення свобод людини і досягнен-
ня сталого результату. Сучасні науковці як головний напрям гуманітарного 
розвитку України виокремлюють процес підвищення якості життя її грома-
дян, що передбачає забезпечення працевлаштування та достойної оплати 
праці, необхідної для задоволення фізичних і духовних потреб [1, с. 140]. 
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Питання підвищення якості життя як провідний напрям гуманітарного 
розвитку України висвітлено в працях таких учених, як В. Дзоз, О. Дніпров. 
Із позицій забезпечення національної безпеки гуманітарну політику дослі-
джували В. Пироженко, Д. Сладкий, С. Гнатюк, М. Степико, В. Горбулін, 
О. Литвиненко, А. Качинський, Г. Новицький, С. Кісєльов, М. Розумний, 
Б. Парахонський. 

Нова концепція гуманітарної безпеки, запропонована ООН, апелює до 
зв’язку гуманітарної безпеки (human security) і людського розвитку в кон-
тексті вирішення національних і глобальних проблем через нову парадигму 
сталого людського розвитку [1], еволюція якої призвела до переосмислення 
сутності гуманітарної політики. У системі сучасної гуманітарної політики ба-
зовими елементами розвитку людського потенціалу фактично стали охорона 
здоров’я й освіта, які є визначальними, підґрунтям для реалізації завдань усіх 
напрямів державної гуманітарної політики. Не випадково економічно розви-
нені країни саме охорону здоров’я й освіту розглядають як головну умову за-
безпечення соціогуманітарного розвитку й безпеки, формування людського 
капіталу, запобігання стрімкому поглибленню соціальної нерівності тощо. 

В українських реаліях практичне зростання якості життя передбачає 
використання комплексу економічних, соціальних та соціокультурних захо-
дів. Основними напрямами діяльності держави з підвищення якості життя 
може бути: вдосконалення системи охорони здоров’я, пропагування здорово-
го способу життя та спорту; гармонізація людського й природного середови-
ща; стимулювання народжуваності, розвитку сім’ї; збереження безперервної 
освіти; гідна оплата та умови праці; зростання добробуту населення шляхом 
запровадження високих соціальних стандартів життя. 

Радикальна модернізація змісту й організації системи освіти спрямова-
на на осучаснення змісту та форм освіти, запровадження нових стандартів на 
основі компетентнісних підходів, сучасних освітніх програм, ефективних 
внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості освіти, формування 
нових моделей підготовки фахівців, академічної свободи учасників освітньо-
го процесу, забезпечення автономії закладів освіти, формування їх якісного 
контингенту, а також удосконалення управління й фінансування галузі, роз-
виток державно-приватного партнерства тощо [2, с. 82]. 

Говорячи про гуманітарну політику в рамках міжнародних зобов’язань 
України, насамперед у контексті Угоди про асоціацію з ЄС та Порядку ден-
ного асоціації, не можемо не визнати, що на сьогодні залишаються невикона-
ними зобов’язання держави щодо ухвалення низки законів, зокрема щодо де-
централізації влади, визнання неформальної освіти, модернізації соціальних 
послуг, а також удосконалення законодавства у сфері доступу до публічної 
інформації, гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дис-
кримінації із правом ЄС тощо. Таким чином, проблема комплексної розбудо-
ви соціогуманітарного простору залишається на порядку денному в контексті 
формування та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики України. 
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Ефективна модернізація гуманітарної політики може бути реалізована 
за умови надання їй статусу національного проєкту формування належних 
умов для забезпечення людського розвиту. Для цього на державному рівні 
необхідно забезпечити політичну, правову, організаційну, інформаційну, ма-
теріально-технічну підтримку інноваційних управлінських моделей і форм 
діяльності щодо формування та реалізації гуманітарної політики як головно-
го елемента в системі забезпечення людського розвитку. У ході реалізації 
цього національного проєкту доцільно розробити й ухвалити стратегію гума-
нітарного розвитку України [3, с. 120]. 

Першочерговими завданнями державної гуманітарної політики мають 
стати: формування єдиного гуманітарного простору в Україні; забезпечення 
безумовного пріоритету принципів людиноцентризму та справедливості в си-
стемі державного управління у сфері людського розвитку; підвищення рівня 
професійної компетентності управлінських кадрів (державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування); активна державна підтримка роз-
витку конкуренції у сферах розвитку людського потенціалу; забезпечення 
прозорості державної підтримки всіх суб’єктів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері людського розвитку; заохочення інвестицій в інно-
ваційні проєкти, спрямовані на забезпечення людського розвитку в Україні. 

Темою подальших досліджень може стати аналіз механізмів державно-
го управління в соціогуманітарній сфері як головної передумови забезпечен-
ня соціальної функції держави. 
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