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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Відкритість влади, прозорі механізми прийняття

державно$управлінських рішень, залучення громадян та

їх добровільних об'єднань до партнерських взаємин з

органами державної влади та місцевого самоврядуван$

ня — одна з найбільш актуальних тем теорії і практики

державного управління на сучасному етапі розвитку.

Особливої важливості дані питання набувають в Україні,

яка знаходиться на шляху реформування та модерні$

зації усіх сфер суспільного життя, реалізує євроінтег$

раційну політику, утверджує свій шлях розвитку. Про$
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блеми діалогу органів державної влади з громадянсь$

ким суспільством у галузі фізичної культури та спорту,

відносно реформування цієї сфери, є вкрай актуальни$

ми, оскільки безпосередньо впливають на поширення

здорового способу життя населення, підвищення якості

життя українських громадян, попередження передчас$

ної смертності, можливості скорочення витрат на сис$

тему охорони здоров'я. Започатковане Міністерством

молоді та спорту України всебічне реформування галузі

фізичної культури та спорту було представлене як про$

ект, в розробці якого мали взяти участь представники

широкої громадськості та навіть міжнародні експерти.

Переваги та недоліки цієї ініціативи та її конкретного
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впровадження мають стати предметом наукового анал$

ізу, оскільки можуть бути підгрунтям для подальшого

удосконалення державного управління фізичною куль$

турою та спортом в Україні, приведення його до євро$

пейських стандартів, пошуку нових підходів до популя$

ризації здорового способу життя серед наших

співвітчизників.

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

Проблеми взаємодії органів державної влади з гро$

мадянським суспільством за допомогою новітніх інно$

ваційних технологій розглядають Н.В.Грицяк, А.І.Семен$

ченко, О.Б. Кукарін, І.В.Клименко та інші.

Грунтовний аналіз ролі краудсорсингу у політиці та

державному управління представлений у працях І.В.Ми$

рошниченка [3].

Проте аналіз спроб центрального органа виконав$

чої влади України у сфері фізичної культури налаго$

дити ефективний діалог із громадськістю у процесі ре$

формування цієї сфери є актуальним та недослідже$

ним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завдання статті:

— вивчити переваги та недоліки налагодження діа$

логу з громадськістю в процесі підготовки реформуван$

ня системи державного управління у сфері фізичної

культури та спорту України.

— проаналізувати діалог Міністерства молоді та

спорту України в процесі підготовки реформування дер$

жавного управління у відповідній сфері як спробу за$

стосування краудсорсингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У пункті 4 статті сьомої Положення про Міністер$

ство молоді та спорту України, йдеться про те, що

Міністерство вживає заходів до популяризації та ут$

вердження здорового способу життя молоді, органі$

зації її змістового дозвілля, проводить інформацій$

но$просвітницьку роботу з протидії поширенню у мо$

лодіжному середовищі соціально небезпечних захво$

рювань.

У пункті 41 тієї ж статті Положення зазначається,

що Міністерство проводить інформаційно$пропаганди$

стську роботу з питань фізичної культури і спорту, здо$

рового способу життя [4]. Таким чином, Міністерство

покликане до взаємодії з громадськістю, у тому числі,

з молоддю з метою поширення здорового способу жит$

тя, сприяння більш активному залученню громадян до

занять фізичною культурою й масовим спортом. Подібні

завдання поставлені й у Концепції загальнодержавної

цільової соціальної програми розвитку фізичної куль$

тури і спорту. Там йдеться, зокрема, що мета цієї Про$

грами полягає у створенні умов для залучення широких

верств населення до масового спорту, популяризації

здорового способу життя та фізичної реабілітації, мак$

симальної реалізації здібностей обдарованої молоді у

дитячо$юнацькому, резервному спорті, спорті вищих

досягнень та виховання їх у дусі олімпізму [5].

За сучасних умов, інформаційно$пропагандистська

робота може відбуватися, в основному, в режимі діало$

гу. Власне, існування так званого інтернету 2.0 карди$

нально змінило ситуацією із взаємодією влади та гро$

мадян. Представники громадськості розуміють те, що

вони мають не тільки сприймати інформацію, яка над$

ходить від органів державної влади, вони хочуть і мо$

жуть бути почутими.

У Концепції загальнодержавної цільової соціальної

програми розвитку фізичної культури і спорту визначе$

но оптимальний варіант розв'язання проблеми у сфері

фізичної культури і спорту, який передбачає, зокрема,

концентрацію зусиль центральних, місцевих органів ви$

конавчої влади та органів місцевого самоврядування,

громадських організацій фізкультурно$спортивної спря$

мованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і

спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших

джерел фінансування [5].

У світовій науці і практиці останнім часом зростає

інтерес до того, яким чином найбільш ефективно залу$

чати громаду до різноманітних соціальних проектів з

розвитку. Існують підходи, відповідно до яких участь

представників громадськості у розробці та реалізації

проекту чи стратегії є корисною та має відбуватися на

всіх етапах, оскільки сталий розвиток, як такий, є ре$

зультатом не ієрархічно організованої передачі ін$

формації, знань та досвіду, а наслідком горизонтально

орієнтованої структури обміну знаннями між різними

суб'єктами [8, c. 2802].

У липні 2014 року Наказом Міністерства молоді та

спорту України про про утворення робочої групи з пи$

тань реформування галузі фізичної культури і спорту

було започатковано процес напрацювання необхідних

пропозицій для удосконалення цієї сфери та приведен$

ня її у відповідність до вимог сучасного життя. Завдан$

ня, яке було поставлене перед робочою групою — опра$

цювати і проаналізувати весь обсяг пропозицій у сфері

фізичної культури, який було зібрано Міністерством та

федераціями олімпійських та неолімпійських видів

спорту. Крім цього, робоча група мала визначити і зап$

ропонувати концепцію реформування сфери фізичної

культури і спорту, план законодавчих та нормативних

змін [7].

Реформа у галузі спорту та фізичної культури

була представлена керівництвом профільного Мі$

ністерства як спільний проект Міністерства молоді

та спорту та спортивної спільноти — федерацій та

Національного олімпійського комітету [1]. З самого

початку передбачалося, що деякі функції з управлі$

ння спортом, а саме розподіл та фінансування у руч$

ному режимі, затвердження складу збірних, затвер$

дження правил та організація змагань — будуть пе$

редані НОК та федераціям, а сама реформа буде слу$

гувати не тільки зростанню кількості олімпійських

медалей, а й передусім, зміненню здоров'я нації [1].
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Крім іншого, малося на меті, щоб спортивна сфера

України розвивалася на основі європейських прин$

ципів та найкращої практики розвинених країн, а го$

ловним завданням цієї реформи має стати законо$

давче закріплення систему функціонування та роз$

витку сфери фізичного виховання та спорту в умо$

вах ринкової економіки. Важливий аспект підготов$

ки реформи — це максимальна відкритість та залу$

чення до роботи всіх зацікавлених сторін, національ$

них та міжнародних експертів [2].

Варто відзначити, що утворення робочої групи з

питань реформування галузі фізичної культури і спорту

та основні напрями її діяльності, головні завдання, по$

ставлені перед нею, були представлені на персональній

сторінці міністра молоді та спорту України в одній з соц$

іальних мереж, разом із закликом долучатися до робо$

ти з реформування й вносити пропозиції, що можна оц$

інити однозначно позитивно.

Водночас при переході по посиланню із соціальної

мережі на сайт Міністерства можна побачити інформа$

цію щодо робочої групи, її керівника, основних членів

робочої групи, однак відсутня технічна можливість для

відвідувачів сайту одразу залишати свої пропозиції, чи

посилання, за яким можна перейти, щоб залишити ці

пропозиції безпосередньо щодо питань реформування

спортивної галузі України.

Таким чином, поряд із безперечно позитивними

моментами підходів керівництва Міністерства до

організації державного управління у сфері фізичної

культури і спорту, недостатнім є створення зручних,

простих та зрозумілих механізмів виявлення грома$

дянами своєї позиції щодо питань реформування. У

даному випадку під зручними, простими та зрозумі$

лими механізмами мається на увазі технічна мож$

ливість будь$якого відвідувача сайту Міністерства

залишити свої пропозиції та коментарі безпосеред$

ньо на тій сторінці сайту, де представлена інформа$

ція про робочу групу з питань реформування, або

знайти посилання безпосередньо з цієї сторінки на ту

сторінку, де збираються пропозиції громадян виключ$

но з питань реформування та діяльності робочої гру$

пи. Не зручно спроектовані сайти центральних та

місцевих органів виконавчої влади, місцевого само$

врядування є тим фактором, який заважає перетво$

ренню системи управління в нашій держави від ієрар$

хічної до мережевої, гнучкої та сучасної. Адже гори$

зонтальна взаємодія між державою та іншими суб$

'єктами, зокрема інститутами громадянського сусп$

ільства та окремими громадянами "вимагає цілеспря$

мованого створення простору, де усі учасники відчу$

вають себе достатньо комфортно для того, щоб вис$

ловлювати свої думки, ділитися своїми позиціями та

наводити власні дані" [8, c. 2804].

Ще з другої половини ХХ століття основні західні

наукові модернізаційні підходи зображали жителів

розвинених країн як активних творців власної долі та

політики держави, тоді як мешканці малорозвинених

країн уявлялися пасивними споживачами будь$яких

реформ чи програм розвитку [8, c. 2803]. Власне та$

кий підхід є досить корисним з точки зору відображен$

ня внутрішнього ставлення людей до своєї ролі у різно$

манітних публічних програмах, стратегіях розвитку та

загалом у реалізації державної політики. Сьогодні до$

сить гостро стоїть проблема реального, а не суто дек$

ларативного підвищення ролі громадянського суспіль$

ства в прийнятті важливих управлінських рішень на всіх

етапах. Від цього залежить успіх України у модерні$

зації усіх сфер суспільного життя, й реалізація євроін$

теграційної політики. Участь громадськості у процесі

формування політичного рішення, напрацювання по$

ложень щодо реформування сфери фізичної культу$

ри і спорту є вкрай важливим, оскільки це дасть змогу

спиратися на підтримку як окремих громадян, так і

структур громадянського суспільства на етапі втілен$

ня в життя усіх положень програми реформ. Цей етап

є найвідповідальнішим, оскільки не кожне рішення

зрештою втілюється [6, с. 484].

Результативне втілення рішень передбачає особли$

вий тип комунікації між різними суб'єктами, задіяними

у процес. Така комунікація допускає висування ініціа$

тиви у напрямі знизу догори, вільний вибір учасників —

громадян та їх об'єднань на користь активного обміну

ідеями, спільного ухвалення рішень й їх втілення в жит$

тя [8, c. 2803].

На тлі зростання ролі інтернету та соціальних ме$

реж, а також інтенсифікації інформаційно$комунікацій$

них технологій у всіх сферах суспільного життя з'явля$

ються нові форми взаємодії влади та громадян, до чис$

ла яких відноситься й краудсорсинг [3, с. 384]. У су$

часній літературі склалося розуміння краудсорсингу як

цілого набору рішень, заснованих на залученні відкри$

того мережевого співтовариства до вирішення тих чи

інших завдань [3, с. 384]. Для відомих світових корпо$

рацій краудсорсинг став однією з популярних технологій

менеджменту, яка дозволяє перекласти рішення про$

блем на тисячі користувачів інтернету, які допомагають

обрати це рішення [3, с. 384].

Особливості технології краудсорсингу в публічній

політиці полягає в тому, що органи влади покладають$

ся на користувачів не тільки у питанні формулювання

потреб, а й у визначенні ефективних управлінських прак$

тик, які б задовольнили ці потреби з використанням

інформаційних технологій [3, с. 385]. У сфері публічної

політики та державного управління краудсорсинг допо$

магає вирішити одночасно кілька важливих завдань. По$

перше, він сприяє консолідації і активізації мережево$

го громадянського суспільства у вирішенні актуальних

соціальних проблем. По$друге, краудсорсинг ініціює та

запроваджує інновації до системи державного управлі$

ння. Також краудсорсинг дозволяє інтегруватися чле$

нам соціальних мереж у експертне політичне співтова$

риство та продукувати інноваційні проекти, які б не

тільки сприяли поширенню ефективних управлінських

практик, але й модернізації окремих сфер життя людей

[3, c. 391—392].

З певною часткою припущення, підхід Міністерства

молоді та спорту України до реформування галузі фізич$

ної культури і спорту можна назвати спробою краудсор$

сингу у цій сфері. Проте технічне забезпечення спроби

не відповідає необхідному рівню зручності та ефектив$

ності. Створення окремої онлайн платформи чи спеціа$

лізованої соціальної мережі могло б сприяти кращому

використанню можливостей краудсорсингу та вищому

рівню залучення громадянськості до розробки проекту
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реформування галузі фізичної культури і спорту в Ук$

раїні. Проте, вочевидь, такі підходи в нашій державі —

це справа майбутнього.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підготовка до реформування сфери фізичної куль$

тури і спорту України, здійснена профільним міністер$

ством влітку — на початку осені 2014 року, за своєю

концептуальною основою відповідала сучасним тенден$

ціям розвитку державного управління, принципам нала$

годження взаємодії влади із широкою громадськістю,

з метою підвищення ефективності прийняття та реалі$

зації управлінських рішень. Залучення соціальних ме$

реж та інших інтернет$ресурсів до цього процесу мож$

на оцінити як позитивний момент. Проте технічна

підтримка діалогу Міністерства молоді та спорту Украї$

ни із громадськістю не створила необхідних умов для

функціонування зручного та ефективного комунікацій$

ного майданчику.

Краудсорсинг, який став однією з популярних тех$

нологій менеджменту, на даному етапі розвитку є пер$

спективним для використання у сфері державного уп$

равління, зокрема, підготовки до реформування пев$

них сфер суспільного життя. Краудсорсинг, у цьому

сенсі, привносить інновації у державне управління та

сприяє модернізації суспільного життя загалом. Без$

перечно, застування краудсорсингу могло б значно

сприяти виробленню якісною програми реформ у

сфері фізичної культури та спорту, а також результа$

тивності її впровадження. Проте технічна реалізація

проекту не була однозначно вдалою й тому вимагає

вдосконалення.

 Перспективними є подальші дослідження можливо$

стей та шляхів впровадження краудсорсингу у держав$

но$управлінську практику в Україні, аналіз досвіду про$

відних держав світу щодо використання інноваційних

методів державного управління та взаємодії з громадсь$

кістю в процесі підготовки управлінських рішень та ви$

роблення державної політики.

Література:

1. Булатов Д. Реформа — це не тільки збільшення

кількості олімпійських медалей, але й здорова нація

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: ds$

msu.gov.ua/ index/material/14858

2. Булатов Д. У реформуванні українського спорту

Україні потрібна підтримка європейської спільноти

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: dsmsu.$

gov.ua/ index/material/15052

3. Мирошниченко И.В. Модернизационный потен$

циал краудсорсинга в современной политике: россий$

ский опыт и современные практики / И.В. Мирошни$

ченко // Государство и общество в пространстве вла$

сти и политических коммуникаций. Политическая на$

ука: Ежегодник 2013 / Российская ассоциация поли$

тической науки; гл. ред. А.И. Соловьев. — М.: Россий$

ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. —

446 с.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня

2014 року № 220 Про затвердження Положення про

Міністерство молоді та спорту України. — [Електрон$

ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.$

gov.ua/laws/show/220$2014$n

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від

31.08. 2011 № 828$р "Про схвалення Концепції Загаль$

нодержавної цільової соціальної програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2012—2016 роки". —

[Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828$2011$p

6. Тертичка В.В. Державна політика: Аналіз та

здійснення в Україні: монографія / В.В. Тертичка. —

К.: Вид$во Соломії Павличко "Основи", 2002. — 750 с.

7. У Міністерстві молоді та спорту створено робочу

групу з питань реформування спортивної галузі [Елект$

ронний ресурс]. — Режим доступу: http: dsmsu.gov.ua/

index/material/14441

8. Hinthorne L.L., Schneider K. Playing with Purpose:

Using Serious Play to Enhance Participatory Development

Communication in Research / Lauren Leigh Hinthorne,

Katy Schneider // International Journal of Communication

6 (2012), 2801—2824 c.

References:

1. Bulatov, D. (2014), "The reform — not only

increasing the number of Olympic medals, but also a healthy

nation", available at: http:dsmsu.gov.ua/index/material/

14858 (Accessed 7 April 2015).

2. Bulatov, D. (2014), "In reforming Ukrainian sport

needs the support of the European Community", available

at: http:dsmsu.gov.ua/index/material/15052 (Accessed

7 April 2015).

3. Miroshnichenko, I.V. (2013), "Modernization

potential of crowdsourcing in modern politics: the Russian

experience and modern practices", Gosudarstvo i

obschestvo v prostranstve vlasti i politicheskih kommu$

nicatsiy. Politicheskaya nauka, ezhegodnik 2013. [State

and Society in the space of power and political com$

munications. Political Science Yearbook 2013], Rossiys$

kaya associatia politicheskoy nauki, Moscow.

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), "The Decree

on adopting the Statement on Ministry of Youth and Sports

of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/220$2014$n (Accessed 7 April 2015).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), "The Decree

on adopting the concept of National social program on

development of physical culture and sports in 2012—2016

years", Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/828$2011$p (Accessed 7 April 2015).

6. Tertychka, V.V. (2002), Public policy: analysis and

realization in Ukraine [Public policy: Analysis and

implementation in Ukraine], Vydavnytstvo Solomiyi

Pavlychko "Osnovy", Kyiv, Ukraine.

7. The Ministry of Youth and Sports (2014), "The

Ministry of Youth and Sports has established a working

group on reform of the sports field", Available at: http:

dsmsu.gov.ua/ index/material/14441 (Accessed 20 Sep

2014).

8. Hinthorne, L.L. and Schneider, K. (2012), "Playing

with Purpose: Using Serious Play to Enhance Participatory

Development Communication in Research", International

Journal of Communication, vol. 6, pp. 2801—2824.

Стаття надійшла до редакції 25.03.2015 р.


