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РЕЗОЛЮЦІЯ 
V КОНГРЕСУ ПОЛІТОЛОГІВ УКРАЇНИ 

«СТРАТЕГІЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ: 
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС» 

 
Заслухавши та обговоривши наукові доповіді з актуальних 

проблем сучасного стану та перспектив державно-політичного 
розвитку, учасники Конгресу:  

– відзначають стрімкий розвиток громадянського суспільства 
в Україні, його позитивний вплив на суспільно-політичні процеси, 
а також посилення ролі громадськості у відстоюванні інтересів 
держави та суспільства; водночас 

– висловлюють занепокоєння відсутністю чіткої, зрозумілої і 
несуперечливої стратегії суспільно-політичного розвитку країни, 
ступенем обґрунтованості й ефективності заходів, спрямованих на 
стабілізацію ситуації та започаткування позитивної динаміки 
розвитку держави та суспільства; 

– відзначають наявність і, почасти, – наростання тенденцій 
поглиблення ціннісних розколів у суспільстві, що унеможли-
влюють подолання гострої політичної й економічної кризи;  

– висловлюють занепокоєння низькою ефективністю діяль-
ності політичних інститутів, що зумовлює брак достатнього рівня 
довіри громадян, який є необхідним для реалізації нагальних 
суспільно-політичних змін; 

– наголошують на необхідності розробки та реалізації ком-
плексу політичних, економічних, соціальних і соціокультурних 
трансформацій задля консолідації українського суспільства, подо-
лання ціннісних суперечностей і соціального розшарування. 

Учасники Конгресу вважають за необхідне і доцільне: 
1. Підтримати, проголошений владою України, курс на 

євроінтеграцію, внутрішньополітичну, фінансово-економічну 
та соціокультурну стабілізацію, а також – створення умов для 
консолідації українського суспільства та подолання кризового 
стану, реалізації необхідних заходів соціально-економічного 
характеру.  
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2. Привернути особливу увагу політичного керівництва 
України, Національної академії наук України, Міністерства 
освіти та науки України та інших центральних органів вико-
навчої влади до необхідності всебічного розвитку політичної 
освіти та культури в Україні як передумови формування від-
критого, дієвого й ефективного громадянського суспільства. У 
зв’язку з цим пропонуємо МОН України розглянути доціль-
ність запровадження обов’язкових програм і курсів з полі-
тології, основ держави і права в усіх навчальних закладах 
України, всіляко підтримувати заходи, спрямовані на форму-
вання політичної культури та патріотизму. 

3. Закликати науковців, працівників освітньої сфери, активі-
стів просвітницьких організацій, усіх, кому не байдужий сучасний 
стан і майбутнє України, зайняти чітку патріотичну позицію, ви-
користати свої знання, свій авторитет та експертний потенціал 
задля подолання існуючих проблем, суспільно-політичного й еко-
номічного розвитку держави.  

4. Органам влади розробити і впровадити ефективну 
систему моніторингу інформаційного простору України, що є 
передумовою вироблення адекватного впливу на процес 
формування ціннісно-смислових установок суспільства. Адже 
саме в межах цього простору, здебільшого, відбуваються про-
цеси маніпуляції свідомістю, посилення агресивності, заго-
стрення політичного й міжетнічного протистояння, руйнування 
національної свідомості з боку наших недругів. У цьому 
контексті важливим є об’єднання зусиль і координація дій віт-
чизняних науковців і практиків у галузі інформаційного вироб-
ництва.  

5. Зазначити – ситуація, що склалася, виявила ненадійність 
окремих зовнішньополітичних партнерів України, їхню неготов-
ність діяти відповідно до декларативних заяв і міжнародних 
угод. Ця ситуація зумовлює необхідність розвитку зовнішньо-
економічного та мінарордно-політичного співробітництва саме з 
тими державами та міжнародними організаціями, котрі заявили 
про неоднозначну підтримку територіальної цілісності та 
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суверенітету України в умовах військово-політичної агресії 
Російської Федерації. 

 
У роботі V Конгресу політологів України, який відбувся 

28 березня 2014 року, взяли участь провідні вчені – фахівці 
соціогуманітарних наук, члени Асоціації політичних наук України, 
Української академії політичних наук, представники наукової 
громадськості з усіх регіонів України.  

 
Резолюція Конгресу ухвалена одноголосно.  
 

За дорученням учасників зібрання: 
М. І. Михальченко, 
заступник голови оргкомітету  
V Конгресу політологів України, 
член-кореспондент НАН України, 
почесний президент Української 
академії політичних наук  
28 березня 2014 р. 
м. Київ 

 


