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Аннотация
В статье на основе анализа 

обобщении и систематизации 
литературных источников по 
созданию оптимальных условий 
для здоровой гармонично разви-
той личности реализует система 
управления сферой физической 
культуры и спорта установлено, 
что в Украине необходимо усо-
вершенствование инфраструк-
туры физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой 
работы по месту жительства. 
Применение традиционных форм 
и методов физического воспита-
ния школьников и граждан раз-
личных групп населения, до сих 
пор не достигло соответствующе-
го уровня который необходим для 
гармоничного развития личности. 
Укрепление здоровья и профилак-
тика заболеваний на сегодняшний 
день является весьма актуальной 
и необходимой в достижении 
полноценного физического раз-
вития и физической подготовлен-
ности каждого гражданина для 
создания здоровой нации. Одна-
ко, в Украине еще не сформирова-
на необходимая инфраструктура 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы по 
месту жительства и массового 
отдыха граждан в достаточной 
мере. Поэтому в приоритеты го-

сударственной политики в сфере 
физической культуры и спорта 
входит обеспечение ее совершен-
ствования.
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Annotation
This article is based on the anal-

ysis of the generalization and sys-
tematization of literary sources on 
the creation of optimal conditions 
for a healthy and harmoniously de-
veloped personality. It realizes the 
management system of the sphere of 
physical culture and sports and sets 
that in Ukraine it is necessary to im-
prove the infrastructure of physical 
culture and sports and carry out the 
mass work at the places of people’s 
residence. The use of traditional 
forms and methods of physical edu-
cation of schoolchildren and citi-
zens of different population groups 
has not yet reached the appropriate 
level that is necessary for the har-
monious development of the indi-
vidual. Nowadays the strengthening 
health and preventing the spread of 
diseases is very relevant and neces-
sary in achieving the full physical 
development and physical fitness 

of each citizen to create a healthy 
nation. However, Ukraine does not 
yet have the necessary infrastruc-
ture for physical culture, sports and 
healthy way of life on the sufficient 
level. Therefore, the priorities of the 
state policy in this area include its 
improvement.
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Постановка проблеми. На 
сучасному етапі розвитку укра-
їнського суспільства першочер-
говим завданням є турбота про 
людину, її здоров’я та створення 
можливостей для активного за-
няття фізичною культурою і спор-
том. Усвідомлення того, що стан 
здоров’я кожного громадянина у 
певній мірі залежить від ставлен-
ня держави до фізичної культури 
і спорту, а також посилення ролі 
управління фізичною культурою 
і спортом в діяльності державних 
органів і комплексної взаємодії з 
громадськими організаціями фіз-
культурно-спортивної спрямова-
ності, дає підставу вважати що 
відповідність системи управління 
сферою фізичної культури і спор-
ту запитам сьогодення є досить 
актуальною проблемою і вимагає 
детального вивчення.

Реалізація вказаного потребує 
цілеспрямованої злагодженої ро-
боти державних інституцій, тери-
торіальних громад, виробничих 
структур, приватних організацій, 
громадських об’єднань.

Оптимальне поєднання, яке 
можливе тільки за умов наяв-
ності всіх зацікавлених суб’єктів 
управління, стане реальним за-
безпеченням активної рухової ді-
яльності людини протягом усього 
життя через досягнення достат-
нього рівня фізичної та функці-
ональної підготовленості, впро-
вадження традицій здорового 
способу життя, сприяння соціаль-
ному, біологічному та психічному 
благополуччю зростаючої осо-
бистості. Але, створення таких 
умов у нашому суспільстві є до-
сить проблематичним, оскільки 
найгострішою проблемою є низь-
кий рівень залучення населення 
до занять фізкультурно-оздоров-
чої спрямованості (лише 13%) та 
створення у громадян ціннісного 
ставлення до здоров’я. За цим по-
казником Україна суттєво посту-
пається європейським країнам. 
Світовий досвід засвідчує, що ак-
тивна рухова діяльність упродовж 
усього життя кожної людини –

найефективніший засіб профілак-
тики захворювань та зміцнення 
здоров’я.

Аналіз основних джерел і пу-
блікацій. Концептуальні засади 
досліджуваної проблеми розгля-
нуті в роботах таких науковців, як 
В. Савченко [9], А. Починкин [7], 
О. Вацеба [1], І. Гасюк [3], Я. Ле-
онов [5]. Дослідження присвячені 
загально теоретичним питанням 
державного управління і права, а 
також соціальним проблемам роз-
витку суспільства. Незважаючи 
на те, що науковцями досліджу-
вався широкий спектр в проблемі, 
саме питання вдосконалення ді-
ючої системи управління сферою 
фізичної культури і спорту були 
досліджені недостатньо, що обу-
мовлює необхідність подальшої 
розробки зазначеної проблеми.

Мета дослідження, – аналіз 
узагальнення та систематизація 
даних літературних джерел щодо 
проблеми вдосконалення вітчиз-
няної системи управління сфе-
рою фізичної культури і спорту.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Сфера фізичної 
культури і спорту на сьогодні – за-
гальнонаціональним феноменом, 
який багато в чому віддзеркалює 
досягнення та проблеми всієї на-
ції. Гармонійний розвиток осо-
бистості, здоров’я молоді є серед 
пріоритетів державної політики, 
оскільки здоров’я нації завжди 
пов’язувалося великою мірою зі 
здоров’ям дітей та підлітків. Ві-
домо, що молодь – це майбутнє 
кожної країни, а здорова та все-
бічно розвинена особистість – це 
запорука успіху та процвітання 
кожної нації. Тож, суспільство не 
було ніколи байдужим до того, 
яким життєвим потенціалом во-
лодіє підростаюче покоління [6].

Реалізація державної політики 
у сфері фізичної культури і спор-
ту неможлива без координації дій 
усіх гілок влади (Верховна Рада 
України, Президент України, Ка-
бінет Міністрів України, цен-
тральні органи виконавчої влади 
в межах своїх повноважень, дер-

жавні адміністрації та органи міс-
цевого самоврядування).

Верховна Рада України як єди-
ний орган законодавчої влади, 
забезпечує створення основ нор-
мативно-правової бази розвитку 
фізичної культури і спорту.

Організаційні засади сфери 
фізичної культури і спорту, ви-
значені Законом України «Про фі-
зичну культуру і спорт», до якого 
шістьма законодавчими актами 
було внесено відповідні зміни і 
доповнення. Нова редакція цього 
закону опрацьовується Робочою 
групою Комітету з питань сім’ї, 
молодіжної політики, спорту та 
туризму Верховної Ради України 
та Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту.

У новій редакції Закону «Про 
фізичну культуру і спорт» відзна-
чено, що інтенсивний розвиток 
матеріально-технічної і спортив-
ної бази загальноосвітніх і дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл, 
контроль за їх забезпеченням 
спортивним інвентарем та облад-
нанням, згідно з нормативними 
вимогами, побудова спортивних 
майданчиків за місцем прожи-
вання та у місцях масового від-
починку і оздоровлення громадян 
має бути пріоритетним завданням 
державної влади [8].

Виконання цього пункту є 
вкрай важливим, оскільки відомо, 
що нестача рухів у житті дітей 
шкільного віку є однією з при-
чин порушення багатьох життєво 
важливих процесів. Необхідний 
обсяг рухової активності дітей і 
підлітків – вирішальний фактор 
і гарант виховання всебічно роз-
винутого молодого покоління. За 
умов гіподинамії, яка притаман-
на більшості школярів, значення 
шкільного фізичного виховання 
та дитячого спорту є виключним.

Для забезпечення якісно-
го відбору дітей із особливими 
спортивними здібностями та 
прищеплення юному поколін-
ню «звички» підтримувати своє 
здоров’я засобами фізичної куль-
тури і спорту держава має ство-
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рити необхідні організаційно-
правові та матеріально-технічні 
умови для охоплення практично 
усіх дітей фізичними вправами. З 
цією метою мають бути поєднані 
зусилля сім’ї, служб опіки, дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл, 
навчальних закладів, спортивних 
федерацій та клубів [3].

Кабінет Міністрів України 
здійснює координацію дій цен-
тральних і місцевих органів ви-
конавчої влади та місцевого 
самоврядування у реалізації дер-
жавної політики у сфері фізичної 
культури і спорту. Тому необхід-
но, щоб для дітей шкільного віку 
стратегічної важливості набуло 
створення умов, які б надавали 
їм можливість брати участь у ці-
леспрямованій руховій активнос-
ті не менше 10-12 годин на тиж-
день: саме такий обсяг фізичного 
навантаження забезпечує оздо-
ровчий ефект, сприяє зменшенню 
асоціальних проявів серед дітей, 
а також дозволяє сформувати у 
них навички до подальших систе-
матичних занять загальнодоступ-
ним спортом і виявити здібних 
з-поміж них для залучення до 
дитячо-юнацького, резервного, а 
у подальшому і до спорту вищих 
досягнень.

Отже, враховуючи вищеви-
кладене, можна стверджувати, 
що перед українським суспіль-
ством постає завдання створення 
оптимальних умов для загального 
поєднання усіх чинників різних 
складових: фізичного, психіч-
ного, духовного й соціального 
здоров’я, що призведе до соціаль-
ного, біологічного та психічного 
благополуччя населення [4].

Однією з головних умов пози-
тивного вирішення цих проблем 
є формування і реалізація дер-
жавної політики у сфері фізичної 
культури і спорту, лобіювання її 
на рівні органів місцевої виконав-
чої влади та місцевого самовря-
дування, промислових і фінан-
сових структур, засобів масової 
інформації.

Необхідно також підвищи-

ти рівень обізнаності різних 
верств суспільства щодо проблем 
здоров’я та пропаганди здорового 
способу життя як загальнонаці-
ональної цінності; запровадити 
різноманітні програми територі-
альних громад за участю громад-
ських організацій, що спрямовані 
на формування здорового спосо-
бу життя.

Важливим є у процесі вихо-
вання у молоді цінностей здоро-
вого способу життя є проведення 
самостійних оздоровчих занять за 
місцем проживання. Вони мають 
розпочинатися після засвоєння 
учнями в процесі методичної під-
готовки на уроках фізичної куль-
тури та позакласних занять знань 
і навичок ведення здорового спо-
собу життя, умінь планувати і 
контролювати свою оздоровчу 
діяльність. Метою оздоровчих 
занять є самостійне впроваджен-
ня підлітками та юнаками в свій 
режим дня різних форм здорового 
способу життя, що сприяє форму-
ванню системи цінностей щодо 
зміцнення власного здоров’я [4]. 
Введення в практику самостійних 
тренувань із загальної фізичної 
підготовки, ранкової гігієнічної 
гімнастики, прогулянок у режи-
мі дня та дотримання вимог здо-
рового способу життя з усіх його 
компонентів допомагає подаль-
шому розвитку фізичних якостей 
молодого покоління, покращен-
ню постави, зміцненню здоров’я, 
емоційному розвантаженню та 
формуванню ціннісної системи 
здорового способу життя [5].

Однак погіршення екологічно-
го становища, недоліки соціаль-
ного захисту, проблеми охорони 
здоров’я та низький рівень фі-
зичної культури населення зумов-
люють напружену демографічну 
ситуацію в країні. Різниця у три-
валості життя в Україні і країнах 
Західної Європи складає для чо-
ловіків майже 13, жінок – 8 років. 
Показники смертності від хвороб 
системи кровообігу в українців, 
на жаль, найвищі в Європі [3]. 

Зважаючи на вищевикладене,  

реалізація державної політики у 
сфері фізичної культури і спорту 
здійснюється шляхом залучен-
ня широких верств населення до 
регулярних оздоровчих занять, 
надання фізкультурно-оздоров-
чих послуг, поєднання масових та 
індивідуальних форм організації 
фізкультурно-спортивної роботи 
за місцем проживання та у місцях 
масового відпочинку населення 
для профілактики захворювань, 
змістовного дозвілля та запобі-
гання проявам асоціальної пове-
дінки.

Метою цієї діяльності є ство-
рення сприятливих умов для реа-
лізації права громадян на заняття 
фізичною культурою і спортом, 
задоволення їх потреб в оздо-
ровчих послугах за місцем про-
живання та в місцях масового 
відпочинку населення. Проте, в 
Україні ще не сформовано необ-
хідну інфраструктуру фізкультур-
но-оздоровчої та спортивно-масо-
вої роботи за місцем проживання 
та масового відпочинку громадян. 
Тому в пріоритети державної по-
літики у сфері фізичної культури 
і спорту входить забезпечення її 
створення.

Як наголошує А.В. Цьось 
(2005), поставлену ціль можливо 
досягнути шляхом:

• формування у громадян по-
треб у руховій активності та ство-
рення умов для їх задоволення;

• збереження та розвиток іс-
нуючої мережі фізкультурно-
оздоровчих закладів за місцем 
проживання та у місцях масового 
відпочинку населення як умови 
залучення різних верств населен-
ня до оздоровчого дозвілля;

• здійснення заходів щодо 
збереження існуючої матеріаль-
но-технічної спортивної бази, 
здійснення контролю за викорис-
танням її за призначенням;

• впровадження просвітниць-
кої роботи з питань оздоровлен-
ня населення засобами фізичної 
культури і спорту;

• організація та проведення 
змагань, конкурсів, показових ви-
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ступів, фестивалів, спортивних 
свят та інших заходів за місцем 
проживання і в місцях масового 
відпочинку населення;

• обладнання та утримання 
фізкультурно-оздоровчих і спор-
тивних споруд за місцем прожи-
вання та в місцях масового відпо-
чинку населення.

Пріоритетного значення набу-
ває також розвиток масовості та 
доступності спорту в суспільстві, 
або іншими словами – спорту для 
всіх.

У світовій системі масовий 
рух спорт для всіх зародився в 
середині 60-х років і має сталі 
традиції. Його концепція була 
прийнята Радою Європи як дов-
гострокова спортивна програма. 
На початку 80-х років цей рух на-
був особливої популярності в ба-
гатьох країнах світу. У населення 
стрімко виростав інтерес до нього 
з точки зору оздоровлення і під-
вищення фізичної готовності.

Україна приєдналася до цього 
процесу і відповідно до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2003 року № 49 в країні 
утворюється мережа центрів фі-
зичного здоров’я населення спорт 
для всіх. Такі центри з’являються 
у різних регіонах. Хоча досвід ін-
ших країн та елементарна логіка 
підказують, що створення нових 
центрів руху спорт для всіх при-
зводить до збільшення витрат на 
утримування адміністративного 
персоналу у сфері фізичної куль-
тури і спорту, та водночас, – до 
зменшення на відповідну суму 
асигнувань на фізкультурно-оздо-
ровчі та спортивно-масові заходи, 
придбання спортивного інвента-
рю і обладнання тощо, оскільки 
бюджетних коштів від розширен-
ня мережі спорт для всіх більше 
не стає. Тому має бути пріорите-
том не кількість, а якість. Кошти, 
які в разі відкриття нової структу-
ри, йшли би на зарплатню новим 
спортивним чиновникам, можна 
спрямувати на проведення спор-
тивно-масових заходів. І від цього 
справа лише виграє [10].

Серед пріоритетів державної 
політики у сфері фізичної культу-
ри і спорту важливе місце займає 
і забезпечення розвитку інфра-
структури фізкультурно-оздоров-
чої роботи за місцем роботи гро-
мадян.

Для вирішення цих завдань 
безпосередньо на виробництві 
мають застосовуватися: вступна 
гімнастика, фізкультурні паузи, 
фізкультурні хвилинки тощо.

Сьогодні виробнича фізична 
культура реально переживає гли-
боку кризу – скорочується кіль-
кість фізкультурних об’єднань 
(колективів, клубів) на виробни-
цтві, знижується чисельність ба-
жаючих займатися фізкультурою, 
відбувається відтік спеціалістів 
до інших сфер [3].

Майже зруйнована така форма 
організації, як колектив фізичної 
культури, який був первинною 
ланкою в усій системі організації 
фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивної роботи на виробництві.

Практично не виконується 
стаття 43 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та га-
рантії», якою регламентовано, що 
«…роботодавці зобов’язані пе-
рераховувати кошти первинним 
профспілковим організаціям на 
культурно-масову, фізкультурну 
і оздоровчу роботу в розмірах, 
передбачених колективним дого-
вором та угодами, але не менше 
ніж 0,3 відсотка фонду оплати 
праці…» [3].

Наразі постає питання відтво-
рення діяльності на виробництві 
колективів фізичної культури як 
доступної форми організації фіз-
культурно-спортивного руху се-
ред громадян за місцем роботи. 
Такий колектив створюється та 
функціонує без статусу юридич-
ної особи для здійснення фізкуль-
турно-спортивної діяльності за 
місцем роботи громадян.

Проведений аналіз стану та 
розвитку фізичної культури та 
спорту в Україні дає всі підста-
ви стверджувати, що ситуація 
у сфері залишається складною. 

Численні проблеми існують щодо 
впровадження фізичного вихо-
вання серед усіх верств населен-
ня країни.

Розвиток фізичної культури та 
спорту в Україні може відбувати-
ся за трьома варіантами [2]:

- перший – незмінність існу-
ючої нормативно-правової бази, 
механізмів матеріально-техніч-
ного та кадрового забезпечення, 
збереження обсягів бюджетного 
фінансування, що призведе до по-
дальшого занепаду сфери фізич-
ної культури та спорту і викличе 
негативний резонанс у суспіль-
стві;

- другий – реалізація радикаль-
них інновацій, які передбачають 
суттєве оновлення інфраструкту-
ри фізичної культури та спорту і 
значне підвищення ефективності 
діяльності системи та її окремих 
складових, що потребує значного 
додаткового ресурсного забезпе-
чення;

- третій – системний підхід 
до комплексного розв’язання 
існуючих проблем за рахунок 
поетапного зростання матері-
ально-технічного, кадрового та 
фінансового потенціалу, який ви-
користовуватиметься на засадах 
пріоритетності щодо підтримки 
найбільш ефективних організацій 
фізкультурно-спортивної спрямо-
ваності.

Висновки. Головною пробле-
мою системи управління сферою 
фізичної культури і спортом в 
Україні є відсутність відповідної 
чіткої управлінської вертикалі, 
що створює серйозні проблеми 
для ефективного управління та 
реалізації пріоритетних завдань 
державної політики у цій сфері.

Функції та повноваження 
щодо розвитку фізичної культури 
і спорту, на жаль, досі залиша-
ються розпорошеними між Мініс-
терством у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Міністерством освіти і 
науки, добровільними спортивни-
ми товариствами, що, відповідно, 
негативно позначається на ефек-
тивності роботи територіальних 
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органів виконавчої влади з питань 
фізичної культури і спорту, до-
тримання стратегічно важливих 
пріоритетів у цій сфері тощо. Але 
об’єктивні передумови дозволя-
ють сподіватися на позитивні сис-
темні зміни у системі управління 
сферою фізичної культури і спор-
ту в Україні.
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