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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Модернізація Української держави, створення умов
для її конкурентоспроможності у сучасному динамічно-
му світі передбачає, крім іншого, збереження і зміцнен-
ня здоров'я населення, поліпшення якості людських ре-
сурсів, створення умов для розвитку та реалізації кож-
ної особистості, розкриття творчого потенціалу. Це зав-
дання стає особливо актуальним у період демографіч-
ної кризи, коли виникає необхідність переходу від орієн-
тації на кількісні параметри людських ресурсів до орієн-
тації на якість. Якість людського капіталу визначається
багатьма чинниками, одним з ключових серед яких є здо-
ров'я населення як запорука активної життєвої позиції
та творчої реалізації, здатності до інноваційної діяльності
й навчання протягом усього життя. В свою чергу, іннова-
ційна діяльність дає можливість для того, щоб держава у
ХХІ столітті посіла гідне місце серед інших держав у
міжнародному поділі праці, мала надійні перспективи на
майбутнє. Загальновідомо, що попередження захворю-
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вань є більш ефективним і менш затратним інструментом
зміцнення здоров'я населення, ніж лікування наявних
хвороб. Попередження захворювань населення на не-
інфекційні хвороби здійснюється, зазвичай, шляхом по-
пуляризації й поширення практики здорового способу
життя, важливим компонентом чого є фізична культура і
масовий спорт. Звідси випливає актуальність досліджень
державного управління у сфері фізичної культури і
спорту з метою його удосконалення, реформування та
адаптації до умов сучасного життя.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Загальні проблеми реформування державного
управління різними сферами суспільного життя пред-
ставлені у працях вітчизняних науковців, зокрема, В.Д. Ба-
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куменка, В.Г. Бодрова, Р.В. Войтович, Н.Р. Нижник,
В.А. Ребкала, Г.П. Ситника, Ю.П. Сурміна, В.В. Тертич-
ки, В.П. Удовиченка та інших. Питання поширення елек-
тронної демократії розглядають Н.В.Грицяк, А.І.Семен-
ченко, О.Б. Кукарін, І.В. Клименко та інші.

Особливий вклад у дослідження державного управ-
ління сферою фізичної культури і спорту України було
зроблено М.В.Дутчаком.

Проте проблемам та перспективам поширення елек-
тронної демократії на сферу управління фізичною куль-
турою та спортом досі приділяється недостатня увага.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завдання статті:
— Оцінити поточну ситуацію із результативністю

комплексу заходів органів державної влади щодо по-
ширення практики здорового способу життя, занять
фізкультурою та масовим спортом в Україні;

— Визначити вплив запровадження взаємодії су-
спільства з державою у галузі управління фізичною куль-
турою і спортом в рамках електронної демократії на ре-
формування системи державного управління у цій сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У Концепції Загальнодержавної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012—
2016 роки, зокрема, зазначається, що спосіб життя на-
селення України та стан сфери фізичної культури і спорту
створюють загрозу та є суттєвим викликом для українсь-
кої держави на сучасному етапі її розвитку [9]. Саме виз-
нання з боку державної влади того факту, що спосіб
життя населення України у нерозривному поєднанні із
станом фізичної культури і спорту (який є незадовільним)
становлять загрозу для всієї держави в цілому є пози-
тивним знаком, який вказує на розуміння проблеми. Як
відомо, розуміння і усвідомлення проблеми є одним з
перших та необхідних кроків на шляху її вирішення. Про-
те важливими є також і подальші кроки, які мають слугу-
вати вирішенню наявної проблеми суспільного розвитку
та прогресу всієї нації. Дана проблема існує в Україні вже
тривалий час, ще з радянської епохи, й з тих з того часу
робляться постійні спроби щодо покращення ситуації у
цій сфері, однак, поки немає конкретних ознак її розв'я-
зання та значного і очевидного прогресу щодо поширен-
ня практики здорового способу життя серед населення
держави. Фізична культура, масовий спорт, рухова ак-
тивність є саме тими чинниками, які безпосередньо впли-
вають на якість життя населення, її здоров'я та здатність
нації до сталого й інноваційного розвитку.

Відповідно до цього, постає необхідність пошуку
нових можливостей застосування різноманітних інстру-
ментів управління у сфері фізичної культури і спорту з
метою підвищення його ефективності й результатив-
ності, а також налагодження ефективної взаємодії між
системою державного управління цією сферою та на-
селенням України. Тільки за таких умов система дер-
жавного управління стане дійсно відкритою, гнучкою,
стабільною та відповідатиме сучасним вимогам та буде

здатною ефективно виконувати покладені на неї завдан-
ня. Адже зміни, які відбулися загалом у системі духов-
ної культури України після здобуття незалежності, ви-
магають й інших підходів у реалізації державного уп-
равління усіма сферами. Загалом, наприкінці ХХ і на
початку ХХІ століття в Україні істотно посилилася стур-
бованість суспільства щодо якісних характеристик дер-
жавного управління, змістового наповнення державної
політики як процесу, результатів та наслідків прийняття
управлінських рішень владою на центральному і регіо-
нальному рівнях та органами місцевого самоврядуван-
ня [8, с. 23], що в повній мірі стосується й державного
управління у сфері фізичної культури та спорту.

Українські науковці вже неодноразово вказують на
те, що, зокрема, формування системи спорту для всіх в
Україні, передусім, потребує відповідного удосконален-
ня системи державного управління сферою фізичної
культури і спорту, що зумовлено тим, що Україна нале-
жить до тих країн, де діє модель втручання держави у
сферу фізичної культури і спорту, яка бере на себе від-
повідальність та зобов'язання щодо її функціонування
і розвитку [3, c. 149]. Також науковцями встановлено,
що громадський та приватний сектори недостатньо
впливають на здійснення державою її політики у сфері
фізичної культури і спорту [3, c. 149]. Вочевидь, саме в
цьому й полягає одна з важливих проблем поширення
занять фізичною культурою серед різних верств насе-
лення та популяризації здорового способу життя, чим й
має опікуватися Українська держава.

Стаття четверта Закону України про фізичну куль-
туру і спорт містить положення про те, що державна
політика у сфері фізичної культури і спорту базується
на засадах, першою з яких є визнання фізичної культу-
ри і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної по-
літики держави, крім того, фізична культура визнаєть-
ся як важливий чинник всебічного розвитку особистості
та формування здорового способу життя [5].

Український науковець М.В. Дутчак визначає дер-
жавну політику у сфері фізичної культури і спорту Ук-
раїни як сукупність цілей, завдань та функцій держави,
що нею практично реалізуються у сфері фізичної куль-
тури і спорту, шляхом оптимального використання всіх
фізичних і духовних ресурсів суспільства [3, c. 153].
Виходячи з цього, можна стверджувати, що наразі
ступінь залучення громадянського суспільства до прий-
няття рішень у сфері фізичної культури і спорту не дає
можливості на практиці використовувати усі фізичні і
духовні ресурси нашого суспільства заради поширення
і зміцнення здорового способу життя серед різних груп
громадян, що й гальмує розвиток цієї сфери, а також
стоїть на заваді вирішенню актуальних проблем із по-
пуляризацію здорового способу життя.

Крім того, в Україні до цього часу ще зберігається
ситуація, коли у сфері фізичного виховання і спорту зде-
більшого ігноруються інтереси різних соціальних груп
та особистості [3, c. 155].

Суспільний розвиток критично залежить від ефектив-
ної взаємодії суспільства та влади. Принциповий момент
полягає в тому, що найкращі результати на шляху такого
розвитку можуть бути досягнуті в процесі реалізації прин-
ципів партнерства між державою, приватним сектором
та громадянським суспільством [8, с. 9]. Важливо пам'я-
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тати, що у сучасному інформаційному суспільстві заяв-
ляються нові аналоги громадянського суспільства, яки-
ми дослідники вбачають соціальні мереж, які об'єднують
громадян за соціокультурними інтересами та ідеологіч-
ними вподобаннями [1, с. 142]. Таким чином, технологіч-
ний прогрес людства вносить суттєві корективи до сусп-
ільних комунікацій та самої структури суспільства. Відпо-
відно до цього, зусилля держави щодо налагодження
ефективної взаємодії із громадянським суспільством
мають бути спрямовані у найбільш перспективні канали
суспільної комунікації та враховувати усі новітні тенденції
розвитку. В іншому випадку, державна політика буде
приречена на відставання від розвитку суспільства та
розуміння його потреб, що значно знижуватиме її ефек-
тивність та результативність.

На думку українських дослідників, одним з поло-
жень, що гарантують впровадження нової філософії
державного управління для його вдалого реформуван-
ня, є посилення уваги до кардинальних нововведень, але
вже не на рівні декларацій, а формування механізмів і
технологій інноваційного розвитку [10, с.120].

Також науковцями визначено, що "на сучасному
етапі розвитку України завданням цілісної реформи та
її окремих складових виступає не просто усунення ок-
ремих недоліків в економіці, політиці, соціальній і ду-
ховній сферах, а перетворення суспільства в систему,
яка здатна до саморозвитку, постійного оновлення своїх
механізмів відповідно до вимог часу" [10, с. 121]. Варто
зазначити, що тільки здорове і творче суспільство здат-
не до саморозвитку та інноваційної діяльності, що може
гарантувати розвиток держави та можливість досягти
успіху у сучасному глобалізованому світі.

Все вищезазначене дозволяє припустити, що недо-
статня ефективність державного управління у сфері
фізичної культури і спорту, крім інших причин, пояс-
нюється низьким рівнем взаємодії держави та суспіль-
ства. Цим самим може пояснюватися й незначні успіхи
державної політики щодо популяризації й поширення
здорового способу життя, занять масовим спортом і
фізичною культурою. Адже відомо, що управлінські
рішення мають бути більш орієнтовані на запити, інте-
реси людей, сприяти розвитку особистості [3, c. 155].

Складовими стабільності взаємовідносин влади і
громадянського суспільства є досконалість норматив-
но-правової бази, відкритість і прозорість у діяльності
органів влади, врахування громадської думки, залучен-
ня громадян до участі в реалізації соціальних програм,
урізноманітнення форм і технологій роботи з громадсь-
кістю [4, с. 26]. На сучасному етапі розвитку будь-яке
урізноманітнення форм і технологій роботи з громадсь-
кістю передбачає використання інтернету та усіх його
можливостей, які постійно розширюються, куди, без-
перечно, можна включити й соціальні мережі, що ста-
ють поступово потужним фактором соціальних змін,
каналом соціальних комунікацій. Загалом, за висловом
Мануеля Кастельса, здатність або нездатність суспіль-
ства керувати технологією, особливо стратегічними тех-
нологіями, у великій мірі формує долю суспільств [6].
Відповідно до цього, одним з важливих напрямів рефор-
мування державного управління у сфері фізичної куль-
тури і спорту має стати всебічне впровадження елект-
ронної демократії та мережевої взаємодії між органа-

ми державного управління та громадянським суспіль-
ством. Електронна демократія у широкому розумінні
передбачає залучення громадян за допомогою сучас-
них інформаційних технологій до вирішення різномані-
тних суспільно-політичних завдань [2, с. 170].

Отже, відкритість влади в ухваленні політичних рішень
на всіх рівнях (національному, регіональному, місцевому),
зустрічна довіра до неї громадян реалізується через по-
будову ефективних комунікативних майданчиків між сус-
пільством та владою, інтеграцію державних структур та
прихід чиновників до соціальних мереж та блогосфери,
утворення спільнот, де державні структури контактують з
громадянами, створення блогів тощо [7, с. 383]. Таким
чином, довіра суспільства до влади передбачає створен-
ня ефективних комунікаційних майданчиків. Проте ефек-
тивність будь-якого каналу комунікації доводиться із ча-
сом його функціонування. Відповідно до цього, завдання
побудови мережевої взаємодії держави та громадянсько-
го суспільства у сфері фізичної культури і спорту є термі-
новим та багатовимірним. Необхідно вивчати та аналізу-
вати популярність тих чи інших інтернет-платформ, соц-
іальних мереж серед різних груп населення України, які
мають бути цільовою аудиторією тих чи інших інструментів
популяризації масового спорту, фізичної культури та здо-
рового способу життя. Перетворення вертикальної ієрар-
хічної структури уряду на горизонтальну мережеву, пере-
розподіл влади (публічних функцій) — це ознаки змін,
спричинених впровадженням інформаційно-комунікацій-
них технологій в урядування [2, с. 174].

Одним зі шляхів вирішення проблем у сфері фізич-
ної культури і спорту в Концепції загальнодержавної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту визначена популяризація здорового способу
життя та подолання стану суспільної байдужості до здо-
ров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровад-
ження соціальної реклами різних аспектів здорового спо-
собу життя в усіх засобах масової інформації та заборо-
ни усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю,
тютюну тощо [9]. На сьогодні вже не викликає сумнівів
той факт, що соціальна реклама може справді впливати
на молодь тільки у тому випадку, коли вони поширюєть-
ся через інтернет загалом та соціальні мережі, зокрема,
оскільки популярність радіо й телебачення серед моло-
дого населення України вже викликає серйозні сумніви,
а самі тенденції розвитку сучасного життя свідчать зрос-
таючу роль мережевих комунікацій. Що, в свою чергу, є
ще одним аргументом на користь швидкого та всебічно-
го впровадження електронної демократії у сферу дер-
жавного управління сферою фізичної культури і спорту
в Україні. Майбутнє належить новітнім технологіям та
інноваційним методам управління, і саме у цьому напрям-
ку можливо знайти нові можливості для розвитку сфери
фізичної культури і спорту в нашій державі а також для
сприяння поширенню здорового способу життя людей
різних соціальних груп.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Сучасний стан здоров'я населення, безпосередньо
пов'язаний з недостатнім рівнем занять фізичною куль-
турою і масовим спортом в Україні, загрожує майбутнь-
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ому розвитку нашої держави, її конкурентоспроможності
на міжнародній арені. Можна констатувати, що дана си-
туація усвідомлюється державою, у зв'язку з чим роб-
ляться спроби вирішення проблеми, які закономірно ма-
ють спиратися на нові підходи в державному управлінні
та використання новітніх комунікаційних технологій.

 Всебічне запровадження електронної демократії у
державному управлінні сферою фізичної культури і
спорту дозволить зробити систему цього управління
відкритою, стабільною та динамічною. Така система
державного управління фізичною культурою і спортом
буде здатна і надалі ефективно реагувати на зміни се-
редовища, нові виклики життя, адаптуватися до них,
змінюватися відповідно до нових умов, не втрачаючи
своїх важливих характеристик та функціональних мож-
ливостей. Система державного управління фізичною
культурою і спортом стане повністю відповідною до
вимог ХХІ століття та інформаційного суспільства.

Перспективними є подальші дослідження удоскона-
лення системи державного управління у сфері фізичної
культури і спорту, впровадження нових методів та прин-
ципів управління та взаємодії держави й інститутів гро-
мадянського суспільства з метою поширення практики
здорового способу життя в Україні.
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