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8. Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами 

рядового і начальницького складу, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.07.2013 р. № 593 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/593- 2013-п.5. 
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PUBLIC MANAGEMENT OF SOCIAL-EDUCATIONAL PROCESSES IN 

THE UKRAINIAN SOCIETY ON THE BASIS OF HEALTHY LIFESTYLE 

 
З’ясовано соціально-гуманітарні аспекти суспільно-владних відносин з високим 

ступенем взаємодії суб’єктів даної системи. Досліджено чинники, що впливають на 

становлення громадянина як активного суб’єкта державотворчих проце-

сів.Обґрунтовано значення масового спорту та ведення громадянами здорового спосо-

бу життя для підтримки суспільного здоров’я в державі. Сформульовано роль і зна-

чення публічного управління у суспільно-виховних процесах українського соціуму. 

Ключові слова: суспільнездоров’я,публічне управління, здоровий спосіб життя, 

суспільно-виховні процеси, масовий спорт. 

 

The social-humanitarian aspects of public-authoritative relations with the high level of 

subjects’ interrelation in the following field have been studied. Factors, which have an 

influence on the formation of citizen as an active subject of state building processes have 

been researched. The role of mass sport and implementation of healthy way of life by the 

citizens for the support of public health in the country have been proved. The role and 

meaning of public management in the public-educational processes of the Ukrainian society 

have been articulated. 

Key words: Public health, public management, healthy lifestyle, social-educational 

processes, mass sport. 

 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток українського суспільства ха-

рактеризується переорієнтацією на ринкову економіку, трансформаціями в сис-

темі публічного управління і державної влади, які базуються на відмові від моно-

ідеологізації, проголошенням пріоритетності демократичних прав і свобод. Важ-

ливим фактором має бути формування громадянськості, ступінь якої визначаєть-

ся тим, наскільки особа інтегрується у суспільно-владні відносини та сприяє роз-

виткові громадянського суспільства [11]. Зазнають змін ідейні та моральні орієн-

тири, все це зобов'язує докласти великих зусиль для вирішення важливих за-

вдань зміцнення суспільного здоров‟я. 

Перетворенню індивіда на свідомий та активний суб'єкт державотворення 

сприяє така система суспільно-виховних процесів, що не тільки задає йому мотива-

цію до активності та створює умови й можливості для участі у житті суспільства, 

але й водночас забезпечує громадянина необхідним обсягом знань і навичок прак-

тичної діяльності, формує у нього здатність розуміти соціальну дійсність в держа-

ві.Відповідальний громадянин має мати високий ступінь розвитку громадянської 

свідомості, та відповідне усвідомлення важливості суспільного здоров‟я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх наукових дос-

ліджень свідчить, що питання формування та розвитку суспільногоздоров‟я за-

лишаються до кінця не дослідженим, це спонукає глибше й детальніше вивчити 

та дослідити дану проблему.На сучасному етапі проблема фізичної культури 

особистості досліджується широко й різносторонньо: як невід‟ємна частина ку-

льтури суспільства й особи (Л. Матвєєв, В. Царик, С. Іконнікова), як фізична ку-
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льтура особистості (А. Гужаловський, В. Аксакова), як різні форми рухової акти-

вності людини, спрямованої на розвиток фізичних якостей, підвищення працез-

датності, зміцнення здоров‟я (В.Бальсевич, Б. Шиян). В останніх дослідженнях 

фізична культура особистості визначається як пізнавальний, мотиваційний, по-

ведінковий критерій (А. Огнистий) [8]. 

На думку багатьох дослідників, зниження інтересу до занять масовим спо-

ртом в наш час пояснюється недосконалою системою фізичного виховання 

(О. Буліч, С. Лисюк, О. Іванов, О. Потапова), невисоким рівнем фізкультурної 

освіченості фахівців середніх навчальних закладів (О. Молімон, 

А. Вольчинський, І. Кліш) [7]. Причиною є не сформованість потреби у спорті, 

відсутність знань про здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення, нерозу-

міння ролі фізичної культури як соціальної цінності.  

При значному обсязі наукових праць щодо трансформації суспільного 

життя надто мало досліджень присвячується проблемам суспільно-виховних 

процесів щодо розвитку здорового соціуму. До того ж, дається взнаки спрощене 

уявлення про публічне управління суспільним здоров‟ям, як однобічно зорієнто-

ваний процес, де особа виступає в ролі об'єкта, а не активної сили. Для вирішен-

ня цих проблем необхідно чітко уявляти, як індивід інтегрує суспільні цілі й цін-

ності [15, с. 4]. Тож, і реалізація виявлених проблем потребує глибокого аналізу 

сутності суспільно-виховних процесів, визначення особливостей їх провадження 

в сучасній Україні.  

Аналіз наукової літератури з публічного управління по даній проблемі по-

казав, що, не дивлячись на різноманіття наукових підходів, у вітчизняній і захід-

ній науці досліджуються лише загальні тенденції суспільно-виховних процесів, а 

питання особливостей розвитку суспільного здоров‟я майже не знаходять свого 

відображення.Проведений аналіз наукової дослідженості свідчить, що питання 

суспільного здоров‟я ще не дістали належного висвітлення у науковій літературі 

з державного управління, відсутній єдиний підхід до визначення сутності соціо-

гуманітарних аспектів управління суспільно-виховними процесами.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідити та обгрунтуватиактуаль-

ністьпублічногоуправліннясуспільно-виховнимипроцесами на засадах ведення 

здорового способу життя громадян для досягненнявідповідногорівня-

суспільногоздоров‟я. Для цьогопотрібновирішити низку завдань: 1. З‟ясувати 

соціально-гуманітарні аспекти суспільно-владних відносин з високим ступенем 

взаємодії суб‟єктів даної системи. 2. Дослідити чинники, що впливають на ста-

новлення громадянина як активного суб‟єкта державотворчих процесів. 

3. Обґрунтувати значення масового спорту та ведення громадянами здорового 

способу життя для підтримки суспільного здоров‟я в державі. 4. Сформулювати 

роль і значення публічного управління у суспільно-виховних процесах українсь-

кого соціуму. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення теорії публічного управління су-

спільно-виховними процесами дозволяє об'єктивно підійти до вироблення пев-

них підходів щодо участі особи у суспільному житті з урахуванням особливос-

тей сучасного станусуспільного здоров‟я. Адже людина набуває статусу грома-
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дянина в результаті тривалої взаємодії з навколишнім світом. Громадянин знач-

ною мірою детермінований економічними, соціальними, політичними, націона-

льними, ідеологічними відносинами та зв‟язками між ними [9]. 

Останнім часом у світі побутує думка про здорове і стабільне суспільство, 

в якому ефективно діють гуманітарні складові розв‟язання соціальних проблем. 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, соціально активна, здорова людина, 

що наділена глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуаль-

но-творчими, фізичними і духовними якостями, патріотизмом [16, с. 9].Ці понят-

тя необхідно формувати починаючи з раннього віку, закріплюючи в сім‟ї, школі, 

середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. 

Суспільне виховання здійснюється, як правило, через усвідомлення прийн-

ятого типу громадянського суспільства. Утвердження у суспільстві засобами 

громадянської освіти населення відповідних знань, вивчення норм поведінки, 

культури відносин, виховання здатності до участі у громадському житті, ство-

рення й розвиток державної системи валеологічної  освіти, яка б базувалася на 

фундаментальних цінностях здорового способу життя, дає можливість значно 

підвищити рівень здоров‟я населення [3]. Очікуваним результатом суспільно-

виховних процесів має бути формування громадянина, якому властиві такі риси 

як шанування ідеалів рівності, відчуття власної гідності, здатність визначати 

проблеми суспільного життя, бажання і вміння вимагати їх розв‟язання.  

Результативність самореалізації особи великою мірою обумовлена її гро-

мадянською освітою. Відповідні знання потрібні для розв‟язання проблем гро-

мадського життя, суспільного здоров‟я. В демократичному суспільстві розвиток 

суспільного здоров‟я обумовлений необхідністю збереження непорушності цін-

ностей, інституцій та зразків поведінки «здорового громадянина» [6]. Така сис-

тема складається із відношення індивіда до самого себе, до інших людей, до сис-

теми «здорового суспільства», до інститутів влади.  

На даний час, на жаль, актуальними є ускладнені соціальні умови життя 

людини;тривале емоційне навантаження; неперервні життєві переміни, сукуп-

ність подій;негативна поведінка і психофізична активність індивіда; висока 

щільність населення.Також, сюди слід додати: відсутність виховання і навчання, 

зокрема, валеологічного, гігієнічного; розвитку культури здоров‟я. Відсутність 

знань, неправильне виховання призводять до недотримання здорового способу 

життя [13]. Здоровий спосіб життя залежить від:об‟єктивних суспільних 

умов;конкретних форм життєдіяльності, що дозволяють втілювати його в основ-

ні сфери суспільного життя;системи ціннісних відношень, скеровуючи свідому 

активність людей у русло «здорового мислення». 

Соціальна консолідація суспільства є вищою формою функціонуванняі ро-

звитку соціальних відносин у суспільстві, забезпечуючи оптимальне поєднання 

та діяльну реалізацію інтересів різних суспільних груп; а здоровий спосіб життя 

можна розглядати як універсальну здібність до різносторонньої адаптації по від-

ношенні до впливу зовнішнього середовища і зміни стану внутрішньої сфери. 

Відповідно, можна припустити, що масовий спорт – це соціальний рух, який зда-

тний посилювати соціальні зв‟язки і слугувати каталізатором соціальної інтегра-
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ції [17].  

Масовий спорт може виконувати інтегративну роль у якості організаційно-

го механізму публічного управління. Сьогодні загальновідомим є уявлення про 

корисний вплив спорту, який відіграє важливу роль у забезпеченні здоров‟я, фі-

зичної підготовленості, і як наслідок, національного благополуччя. Потрібно зве-

рнути увагу на глобальний рівень функціонування спорту як інституту – на сис-

тему міжнародних відносин, вагомим учасником якої стає спорт, продукуючи 

символічну взаємодію [21, с. 13]. Вагому роль у цьому процесі відіграє організа-

ційний механізм публічного управління, тому що цілепокладання здійснюється 

міждержавними інституціями.  

Доречним видається розгляд передумов формування національної іденти-

чності, які охоплюють проблему патріотичного виховання молоді. В історії укра-

їнського народу фізичне виховання входило в повсякденне життя сім‟ї, роду, су-

спільства, формувалася своєрідна система фізичного виховання, що відображала 

особливості життя українського народу. До сучасного розвитку формування 

громадянина, як соціальної особи, вона почала істотно змінювати умови життє-

діяльності, до яких була пристосована в своєму історично-біологічному розвит-

ку. Ці зміни в останній час підтверджено дослідженнями і набули актуального 

значення.  

Реалізація масовим спортом консолідуючої функції здійснюється через 

комунікативні можливості та через національну свідомість, тому, що масовий 

спорт – одна з складових суспільного здоров‟я.Суспільне здоров‟я визначається 

як філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об`єкт 

споживання, вкладу капіталу, суспільна цінність, явище системного характеру, 

динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем. Здоров‟я людини 

не зводиться до фізичного стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, 

суспільне здоров‟я.  

Суспільне здоров`япов`язане з економічними чинниками, стосунками інди-

віда із структурними одиницями соціуму[5].На суспільне здоров‟я впливають мі-

жетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних прошарків су-

спільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечли-

вий вплив на здоров`я взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття соціаль-

ної захищеності, що суттєво позначається на здоров`ї людини. У загальному ви-

гляді суспільне здоров`я детерміноване характером і рівнем розвитку важливої 

сфер соціального життя у середовищі  суспільного виховання [1, с. 69]. Виділя-

ють такі компоненти суспільного виховання: об'єктивні суспільні умо-

ви;конкретні форми життєдіяльності;систему ціннісних орієнтацій, що форму-

ють свідому активність, особливо у молоді. На жаль, сьогодні масовий спорт по-

мітно втрачає своє ціннісне значення серед сучасної молоді. Комерційні види 

спорту віддаляють реальні можливості занять фізичними вправами на задній 

план, що знижує інтерес до занять фізичною культурою і спортом та є однією з 

причин погіршення стану здоров‟я сучасної молоді – майбутнього нашого суспі-

льства. Під суспільним вихованням розуміється діяльність, спрямована на зміц-

нення не тільки фізичного і психічного, але й етичного здоров‟я, такий спосіб 
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життя громадян повинен реалізовуватися в усіх основних форм життєдіяльності 

[2].“Здоровий спосіб життя” в єдності його компонентів біологічного і соціаль-

ного уособлює соціальну цінність, зміцнення якого – найважливіше завдання ци-

вілізованого суспільства.“Здоровий спосіб життя”, на думку провідних фахівців 

в сфері медицини та фізичної культури – це реалізація комплексу єдиної науково 

обгрунтованоїмедико-біологічної і соціально-психологічної системи профілак-

тики заходів, в яких важливе значення має фізичне виховання.  

Формування “здорового способу життя” – складний системний процес, що 

охоплює багато компонентів способу життя у сучасному суспільстві [4]. Його 

сутність – забезпечення оптимального задоволення потреб людини за умов опти-

мізації її розвитку, функціонування організованих внутрішніх і зовнішніх систем 

організму у тісному взаємозв„язку з суспільством; втілення грані життєдіяльності, 

органічно властивої суспільству і спрямованості на турботу про людей. 

“Здоровий спосіб життя” виражає орієнтованість діяльності особистості в 

напрямкузміцнення і розвитку особистого та суспільного здоров‟я. Він 

пов‟язаний з особистісно-мотиваційним втіленням індивідами своїх соціальних, 

психологічних, фізичних можливостей і здібностей, можна розуміти як форму-

вання оптимальних умов функціонування індивіда в суспільстві [12, 

с. 7].“Здоровий спосібжиття” – це типова суспільно-економічна формація життє-

діяльності особистості, що зміцнюєадаптивні можливості організму людини, 

сприяє повноцінному виконанню нею соціальних функцій і досягненню актив-

ного довголіття, а також сукупність духовних цінностей, їхніх реальних видів, 

форм і сприятливих для здоров'я ефектів для забезпечення оптимального задово-

лення потреб людини. 

Масовий спорт володіє значним потенціалом, аби стати системоутворюю-

чим елементом у численності складових розвитку суспільства. В основі структу-

ри формування громадянина лежить комплекс взаємопов‟язаних особливостей, а 

“здоровийспосіб життя” виражає орієнтованість діяльності особистості в напря-

мкузміцнення і розвитку особистого і суспільного здоров‟я. Він пов‟язаний з 

особистісно-мотиваційним втіленням індивідами своїх соціальних, психологіч-

них, фізичних можливостей і здібностей.  

Актуальним видається розгляд консолідаційних процесів у внутрішньог-

руповій та міжгруповій взаємодії населення, зокрема, інтегративного потенціалу 

масового спорту[14]. Розвиток масовогоспорту  один iз найважливіших показ-

ників соціальної політики держави, яка може забезпечити реальне втілення в 

життя гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, що відкривають широкий простір 

для виявлення здібностей особистості, задоволення її інтересів і потреб. Участь у 

масовому спорті виражає спрямованість особистості на зміцнення і розвиток ін-

дивідуального та суспільного здоров‟я, сприяє задоволенню життєво важливих 

потреб в активно-рухових діях, фізичних вправах. 

Неусталеність соціально-структурних складових суспільства спричинилася 

до системної кризи в різних сферах життя [18]. Варто зазначити, що у цих проце-

сах задіяні політичні, економічні та культурні чинники у якості об‟єктивних пере-

думов суспільно-виховних процесів [20]. Розгляд суспільства крізь призму струк-
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турно-функціонального аналізу дає можливість стверджувати, що у дисонансі  за-

значених суб‟єктивних та об‟єктивних чинників зароджуються дезінтегративні 

процеси, які руйнують систему функціонування суспільства і не сприяють розвит-

ку процесів суспільного виховання населення.  

Висновки. Перспективи розвитку суспільно-виховних процесів полягають, 

насамперед, у розбудові громадянського суспільства, демократичних форм 

управління, пріоритеті прав і свобод громадян, здоровому суспільстві [19, с. 76]. 

Цінності, традиції, зразки поведінки освоюються людиною безперервно, і процес 

цей може бути обмежений тільки тривалістю його життя. Сприймаючи одні ідеї і 

навички, людина у той же час може поступатися іншими орієнтирами, обирати 

для себе нові напрями життєдіяльності.Конфлікт між повсякденними потребами 

та інтересами у реальному житті часто відбувається на особистому рівні, поро-

джує широкий спектр масових настроїв – від байдужості й апатії до агресії та 

ненависті. Сутність суспільно-виховних процесів є зростання довіри громадяни-

на до своєї держави, усвідомлення ним свого місця і ролі в процесах суспільного 

оновлення. 

Ефективність публічного управління суспільно-виховними процесами за-

лежить від внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на індивідів. Вплив 

кожного чинника позначається вибірково через низку обставин, включаючи ная-

вність у громадянина внутрішніх переконань, цінностей та ідеалів. Суспільно-

активна особа вміє відстоювати свої соціальні інтереси, володіє розвинутою сві-

домістю і культурою, бере активну участь у громадському житті суспільства. Та-

кож має місце процес розвитку громадянином існуючої системи суспільного 

здоров‟я завдяки його активній життєвій позиції.Сучасний етап публічного 

управління суспільно-виховними процесами відрізняється складністю, супереч-

ністю, високим ступенем взаємодії суб'єктів даної системи. 
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