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Annotation
Introduction. Support and development of the sphere of physical culture and sport in Ukraine at the present 

stage is the priority function of the state, on which the development and improvement of the physical and intellectual 
abilities of a person, formation of a healthy way of life of society as a whole, development and realization of tech-
nologies of social adaptation of people by means of physical education and sports . The realization of this function 
directly depends on the legal regulation of the management of the field of physical culture and sports in Ukraine 
and its improvement. Therefore, the study of the legal-legal system of physical culture and sport in Ukraine at the 
present stage is relevant.

Hypothesis. It is assumed that the analysis of literary sources will allow to systematize knowledge about the 
regulation of state-management relations in the field of physical culture and sports.

The purpose of the research is to analyze the legal and regulatory framework for the functioning of the field of 
physical culture and sports in Ukraine.

Material and methods: analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, classification, generaliza-
tion, abstraction, specification.

Results The author defines: 1) administrative functions and delineates the spheres of management of each level 
of government – central, regional, local – in accordance with the classical scheme of organization of public admin-
istration in Ukraine; 2) functional load on the public segment of the bodies of management of physical culture and 
sports, which, like the state segment, has a three-tiered management structure. The analysis of the given classifica-
tion of objects allowed to attribute to all objects of regional management all economic units of physical culture and 
sports orientation. The introduction of a medium-term budget planning system integrated with the strategic planning 
system of the state will ensure effective financing of strategic directions of activity, reforms and a clear linkage of 
funding with the results of the implementation of the relevant policy. This will improve the system of strategic plan-
ning, monitoring and evaluation, including the principles for assessing the effectiveness of the activities of minis-
tries and other government agencies in implementing the planned policy.

Conclusions. The managerial functions and the scope of the management of each level of management – central, 
regional, local – are defined in accordance with the classical scheme of the organization of public administration 
in Ukraine. The functions of public management of physical culture and sports are determined, which are based on 
the main tasks and directions of the development of certain sports. The significance of managerial influences in the 
sphere of state management of physical culture and sports is determined not only on the objects of management 
– athletic and sports organizations, but also on the population as a special participant in the management process, 
recipient of physical culture and sports services.

Key words: analysis of legal documents, state reforms, branch of physical culture and sport, sports activity, 
social protection.
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Анотація
Вступ. Підтримка та розвиток сфери фізичної культури і спорту в Україні на сучасному етапі є пріоритет-

ною функцією держави, від якої залежить розвиток і вдосконалення фізичних та інтелектуальних здібностей 
людини, формування здорового способу життя суспільства в цілому, розробка і реалізація технологій со-
ціальної адаптації людей засобами фізичного виховання та спорту. Реалізація даної функції безпосередньо 
залежить від правового регулювання управління сферою фізичної культури і спорту в Україні та його вдо-
сконалення. Тому дослідження системи нормативного-правового забезпечення фізичної культури і спорту в 
Україні на сучасному етапі є актуальним.

Гіпотеза. Передбачається, що аналіз літературних джерел дозволить систематизувати знання про регу-
лювання державно-управлінських відносин у сфері фізичної культури і спорту.

Мета дослідження – проаналізувати нормативно-правові основи функціонування галузі фізичної куль-
тури і спорту в Україні.

Матеріал і методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення, аб-
страгування, конкретизація.

Результати. Автором визначено: 1) управлінські функції і розмежовано сфери ведення кожного рівня 
управління – центрального, регіонального, місцевого – відповідно до класичної схеми організації держав-
ного управління в Україні; 2) функціональне навантаження на громадський сегмент органів управління фі-
зичною культурою і спортом, який, як і державний сегмент, має трирівневу структуру управління. Аналіз 
наведеної класифікації об’єктів дозволив віднести до об’єктів регіонального управління всі господарські 
одиниці фізкультурно-спортивної спрямованості. Запровадження інтегрованого із системою стратегічно-
го планування держави середньострокового бюджетного планування забезпечить ефективне фінансування 
стратегічних напрямів діяльності, реформ та чіткий взаємозв’язок обсягів фінансування з результатами ре-
алізації відповідної політики. Це дасть змогу покращити систему стратегічного планування, моніторингу 
та оцінювання, включаючи засади оцінювання результативності діяльності міністерств та інших державних 
органів у реалізації запланованої політики.

Висновки. Визначено управлінські функції і межа сфери ведення кожного рівня управління – централь-
ного, регіонального, місцевого – відповідно до класичної схеми організації державного управління в Укра-
їні. Визначено функції громадського управління фізичною культурою і спортом, які ґрунтуються на осно-
вних завданнях і напрямках розвитку окремих видів спорту. Визначено значення управлінських впливів у 
сфері державного управління фізичною культурою і спортом не тільки на об’єкти управління – фізкуль-
турно-спортивні організації, але і на населення, – як особливого учасника процесу управління, отримувача 
фізкультурно-спортивних послуг.

Ключові слова: аналіз правових документів, державні реформи, галузь фізичної культури і спорту, спор-
тивна діяльність, соціальний захист.

Аннотация
Введение. Поддержка и развитие сферы физической культуры и спорта в Украине на современном этапе 

является приоритетной функцией государства, от которой зависит развитие и совершенствование физиче-
ских и интеллектуальных способностей человека, формирование здорового образа жизни общества в целом, 
разработка и реализация технологий социальной адаптации людей средствами физического воспитания и 
спорта. Реализация данной функции напрямую зависит от правового регулирования управления сферой фи-
зической культуры и спорта в Украине и путей его совершенствования. Поэтому исследование системы нор-
мативного правового обеспечення физической культуры и спорта в Украине на современном этапе является 
актуальным.

Гипотеза. Предполагается, что анализ литературных источников позволит систематизировать знания о 
регулировании государственно-управленческих отношений в сфере физической культуры и спорта.

Цель исследования – проанализировать нормативно-правовые основы функционирования отрасли фи-
зической культуры и спорта в Украине.

Материал и методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, классификация, обобщение, 
абстрагирование, конкретизация.

Результаты. Автором определены: 1) управленческие функции и разграничены сферы ведения каждого 
уровня управления – центрального, регионального, местного – в соответствии с классической схемой ор-
ганизации государственного управления в Украине; 2) функциональная нагрузка на общественный сегмент 
органов управления физической культурой и спортом, который, как и государственный сегмент, имеет трех-
уровневую структуру управления. Анализ приведенной классификации объектов позволил отнести к объ-
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лізовуватись не тільки через на-
дання якісної медичної допомоги 
лікувальними установами, але й 
через реалізацію кожним членом 
суспільства свого права на підви-
щення рівня особистої фізичної 
культури впродовж усього життя. 
Саме створення гідних і достат-
ніх умов для перманентного фі-
зичного удосконалення індивіда з 
метою підтримання високого рів-
ня здоров’я є одним із головних 
завдань держави з розвитку фі-
зичної культури і спорту в країні. 
Також питання розвитку фізичної 
культури і спорту регулюються 
Трудовим кодексом України, Ко-
дексом Законів про працю Украї-
ни, Цивільним кодексом України, 
Податковим кодексом України;

- Постанови, укази, розпо-
рядження Президента, Верхо-
вної Ради та Кабінету Міністрів 
України, які стосуються питань 
фізичної культури і спорту (По-
становою КМУ “Про заохочення 
спортсменів і тренерів з олімпій-
ських видів спорту”; Указом Пре-
зидента України “Про збільшення 
розміру та кількості стипендій 
Президента України для видат-
них спортсменів та їх тренерів”; 
Постанови Кабінету Міністрів 
“Порядок та умови обов’язкового 
державного страхування спортс-
менів вищих категорій”;

- Закон України «Про фізичну 

культуру і спорт» (статті 5, 6), в 
якому визначені основні учасни-
ки процесу управління фізичною 
культурою і спортом, до яких на-
лежать:

- центральний орган виконав-
чої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту, цен-
тральним органом виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику 
у сфері фізичної культури та спор-
ту, за сприяння відповідно інших 
органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування; 

- органи місцевого самовряду-
вання та підвідомчі цим органам 
фізкультурно-спортивні організа-
ції;

- громадські організації фіз-
культурно-спортивної спрямова-
ності;

- Закони, що стосуються різ-
них аспектів управління фізич-
ною культурою і спортом (про 
громадські об’єднання, “Про 
пенсії за особливі заслуги перед 
Україною”, “Про антидопінговий 
контроль у спорті” , “Про страху-
вання” та інші);

- Нормативні акти громад-
ських фізкультурно-спортивних 
об’єднань і організацій, федера-
цій з видів спорту та Національ-
ного Олімпійського комітету з пи-
тань розвитку фізичної культури і 
спорту.

Вступ. Підтримка та розвиток 
сфери фізичної культури і спор-
ту в Україні на сучасному етапі є 
пріоритетною функцією держа-
ви, від якої залежить розвиток і 
вдосконалення фізичних та інте-
лектуальних здібностей людини, 
формування здорового способу 
життя суспільства в цілому, роз-
робка і реалізація технологій со-
ціальної адаптації людей засобами 
фізичного виховання та спорту. 
Реалізація даної функції безпо-
середньо залежить від правового 
регулювання управління сферою 
фізичної культури і спорту в Укра-
їні та його вдосконалення. Тому 
дослідження системи нормативно-
го-правового забезпечення фізич-
ної культури і спорту в Україні на 
сучасному етапі є актуальним.

Нормативно-правове регулю-
вання представляє собою застосу-
вання державою засобів правово-
го впливу на суспільні відносини. 
Правовою основою управління 
фізичною культурою і спортом в 
Україні є:

- Конституція України, згідно 
з положеннями якої (статті 16, 49) 
збереження генофонду україн-
ського народу, розвитку фізичної 
культури й спорту в країні, охо-
рони здоров’я особистості – це 
обов’язок держави [5], а консти-
туційно закріплене право людини 
на охорону здоров’я може реа-

ектам регионального управления все хозяйственные единицы физкультурно-спортивной направленности. 
Внедрение интегрированного с системой стратегического планирования государства среднесрочного бюд-
жетного планирования обеспечит эффективное финансирование стратегических направлений деятельности, 
реформ и четкую взаимосвязь объемов финансирования с результатами реализации соответствующей по-
литики. Это позволит улучшить систему стратегического планирования, мониторинга и оценки, включая ос-
новы оценки результативности деятельности министерств и других государственных органов в реализации 
запланированной политики.

Выводы. Определены управленческие функции и граница сферы ведения каждого уровня управления 
– центрального, регионального, местного – в соответствии с классической схемой организации государ-
ственного управления в Украине. Определены функции общественного управления физической культурой и 
спортом, основанные на основных задачах и направлениях развития отдельных видов спорта. Определены 
значения управленческих воздействий в сфере государственного управления физической культурой и спор-
том не только на объекты управления – физкультурно-спортивные организации, но и на население, – как 
особого участника процесса управления, получателя физкультурно-спортивных услуг.

Ключевые слова: анализ правовых документов, государственные реформы, отрасль физической культу-
ры и спорта, спортивная деятельность, социальная защита.
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У зазначених документах зро-
блена спроба розмежувати повно-
важення органів державної влади 
та місцевого самоврядування, а 
також визначити функції громад-
ських організацій (федерацій) 
в процесі управління фізичною 
культурою і спортом, унормува-
ти діяльність у професіонально-
му спорті спортсменів, тренерів 
та інших фахівців, яка пов’язана 
з підготовкою та участю у спор-
тивних змаганнях серед спортс-
менів-професіоналів і є осно-
вним джерелом їхніх доходів, 
регламентувати допуск до участі 
в олімпійських іграх спортсме-
нів, питання соціального захис-
ту та державних гарантій щодо 
підвищення спортивної кваліфі-
кації спортсменів та робітників 
фізкультурно-спортивних ор-
ганізацій, врегулювати  трудові 
відносини у сфері професійного 
спорту, визначити правові та ор-
ганізаційні умови здійснення ан-
тидопінгового контролю в Укра-
їні, участі відповідних установ 
та організацій у профілактиці, 
попередженні застосування і роз-
повсюдження допінгу в спорті, 
обґрунтувати правові засади пре-
вентивних заходів відповідаль-
ними особами щодо травматизму 
спортсменів та фізкультурників.

На думку деяких дослідників, 
спортсмени, як працівники, не-
достатньо захищені соціально з 
правової точки зору. На думку А. 
Бордюгової, в наш час не існує 
закону, який би у повній мірі ре-
гламентував би усі аспекти спор-
тивної професійної діяльності, 
не передбачені пільги щодо об-
стеження у спеціалізованих ме-
дичних установах з можливістю 
безкоштовного лікування, певні 
знижки на медичні препарати, 
не передбачено можливості при-
йняття на роботу за спеціальніс-
тю поза конкурсом залежно від 
рівня професіоналізму.

Таким чином, підбиваючи 
підсумки проведеного систем-
ного аналізу нормативно-право-
вих основ функціонування галузі 

фізичної культури і спорту, слід 
зазначити те, що в Україні відбу-
вається становлення нової комп-
лексної галузі права – спортивно-
го права, предметом регулювання 
якого є комплекс суспільних від-
носин, які виникають у сфері 
фізичної культури і спорту – 
трудових, соціального захисту, 
державно-управлінських, фінан-
сових, ресурсного забезпечення, 
підприємницьких, криміналь-
но-правових, у сфері спортивної 
травматології, протидії викорис-
тання допінгу, міжнародних, а 
також процесуальних в частині 
урегулювання спортивних спо-
рів. Наукові пошуки ведуться в 
напрямках удосконалення чин-
ного законодавства в частині ре-
гулювання трудових відносин у 
спорті вищих досягнень, соціаль-
ного захисту спортсменів вищої 
категорії, спортсменів-професіо-
налів, удосконаленню норм галу-
зей права, що регулюють питання 
застосування допінгу. Також до 
проблем правового забезпечен-
ня розвитку спорту слід віднести 
відсутність правового механізму 
функціонування клубної системи 
в спорті; правову невирішеність 
проблеми стимулювання приват-
них інвестицій в спорті; відсут-
ність правових основ дієвого сти-
мулювання населення до занять 
спортом, створення розгалуженої 
індустрії спорту в країні тощо [3, 
13]. Надзвичайно важливою для 
подальшого розвитку галузі є 
питання організації системи дер-
жавного управління, регулюван-
ня державно-управлінських від-
носин у сфері фізичної культури 
і спорту.

Гіпотеза. Передбачається, 
що аналіз літературних джерел 
дозволить систематизувати зна-
ння про регулювання державно-
управлінських відносин у сфері 
фізичної культури і спорту.

Мета дослідження – про-
аналізувати нормативно-правові 
основи функціонування галузі фі-
зичної культури і спорту в Укра-
їні.

Матеріал і методи: аналіз і 
синтез, індукція та дедукція, по-
рівняння, класифікація, узагаль-
нення, абстрагування, конкрети-
зація.

Результати. Аналіз норматив-
но-правових актів, прийнятих в 
Україні у сфері фізичної культу-
ри і спорту, дозволив визначити 
управлінські функції і розмежува-
ти сфери ведення кожного рівня 
управління – центрального, регі-
онального, місцевого – відповід-
но до класичної схеми організації 
державного управління у нашій 
країні.

Отже, громадський сегмент 
структурується аналогічним чи-
ном з державним і також має три-
рівневу структуру управління, що 
важливо розуміти для організації 
взаємодії цих сегментів шляхом 
підпорядкування, координації або 
інформаційної взаємодії. Однак 
у багатьох територіальних утво-
реннях відсутні федерації з видів 
спорту. 

Аналіз наведеної класифі-
кації об’єктів дозволяє зробити 
висновок про те, що до об’єктів 
регіонального управління можна 
віднести всі господарські одини-
ці фізкультурно-спортивної спря-
мованості. Однак безпосереднім 
об’єктом регіонального управлін-
ня є фізкультурно-спортивні орга-
нізації, віднесені до комунальної 
власності регіону, а також інф-
раструктурні ланки, діяльність 
яких спрямована на зміцнення 
здоров’я та формування здоро-
вого способу життя населення. 
На зазначені об’єкти регіональні 
органи влади здійснюють прямий 
(безпосередній) управлінський 
вплив. Тому для органів держав-
ного управління фізичною куль-
турою і спортом, на наш погляд, 
найбільший інтерес представля-
ють організації, що надають по-
слуги в державному і громадсько-
му сегментах, а саме:

- державний сегмент, де ви-
робляються суспільні блага (ама-
торський спорт вищих досягнень, 
включаючи підготовку спортсме-
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нів для збірних команд країни; 
цільові програми розвитку ма-
сової фізичної культури і спорту 
на державному та регіональному 
рівнях) і соціально-значущі бла-
га (послуги фізичного виховання 
в системі державної освіти і до-
шкільного виховання, державних 
позашкільних фізкультурно-оздо-
ровчих організаціях; послуги 
лікувальної фізкультури в дер-
жавній системі реабілітації інва-
лідів). У державному сегменті за-
безпечується система державних 
мінімальних стандартів, задо-
вольняються потреби населення у 
фізичній активності;

- громадський сегмент, де ви-
робляються змішані суспільні 
блага обмеженого доступу, що 
представляють собою послуги 
громадських об’єднань фізкуль-
турно-спортивної спрямованості 
(спортивні клуби, фізкультурно-
спортивні товариства, федерації 
з видів спорту). Діяльність таких 

організацій регулюється законо-
давством про некомерційні орга-
нізації та громадські об’єднання і 
не передбачає отримання прибут-
ку від надання послуг.

Між об’єктом і суб’єктом 
управління існують прямі і зво-
ротні зв’язки. Прямий зв’язок 
– це команда, яка надходить від 
суб’єкта до об’єкта управління. 
Зворотній зв’язок – це інформа-
ція, що надходить від об’єкта 
до суб’єкта управління, про ви-
конання команд і стан об’єкту 
управління. 

Взаємодія суб’єкта і об’єкта в 
галузі фізичної культури і спор-
ту спрямована на задоволення 
потреб населення у фізкультур-
но-спортивній діяльності. Про-
те у значної кількості населення 
поняття «фізична культура» не 
асоціюється з поняттям «здоро-
вий спосіб життя» та «здоров’я», 
що підтверджують соціологічні 
дослідження. Значна кількість 

людей сумнівається не тільки в 
життєвій необхідності, але й у 
корисності фізкультурно-спор-
тивних занять, не вважає, що їхнє 
здоров’явирішальною мірою за-
лежить від них самих, ведення 
ними здорового способу життя, 
в основі якого лежить фізична 
культура і спорт. 

Як зазначає низка дослідників 
у сфері фізичної культури і спор-
ту, важлива роль у формуванні по-
треби населення у фізкультурно-
спортивній діяльності належить 
об’єктивним матеріальним умо-
вам. Проте таку точку зору спрос-
товують інші вчені, які вважають, 
що для формування культурної 
звички людей до занять фізичною 
культурою і спортом потрібна ці-
леспрямована діяльність держави 
щодо зміни сформованих погля-
дів, відносин, стереотипів, що 
включають в себе:

- інформацію, спрямовану на 
загальне розширення знань про 

Таблиця 1
Функціональне навантаження державних органів управління фізичною 

культурою і спортом (розроблено автором на основі [10])

Рівні управління Функції
Центральний Розробка стратегічних цілей і напрямів державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту; 
забезпечення реалізації основних положень державних цільових програм з роз-
витку фізичної культури і спорту в Україні;
здійснення контрольних функцій і повноважень у сфері своєї компетенції тощо 

Регіональний Визначення основних завдань і напрямів розвитку фізичної культури і спорту 
на рівні регіону;
прийняття та реалізація державних регіональних програм розвитку фізичної 
культури і спорту; 
розробка і реалізація регіональних програм і проектів у сфері фізичної культу-
ри і спорту, у тому числі масового, залучення різних груп населення до систе-
матичних занять фізкультурою і спортом;
затвердження та реалізація календарних планів офіційних фізкультурних захо-
дів та спортивних заходів на обласному рівні;
участь у формуванні регіонального бюджету з урахуванням вибору пріоритету 
фізкультурно-спортивної роботи в регіоні

Місцевий Визначення основних завдань і напрямків розвитку фізичної культури і спорту 
з урахуванням місцевих умов і можливостей;
прийняття і реалізація місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту;
популяризація фізичної культури і спорту серед різних груп населення терито-
ріального утворення;
затвердження і реалізація календарних планів фізкультурних та спортивних за-
ходів територіального утворення тощо

© Сергеєв А., Сергеєва Л.,  2019



58

№ 3. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

вплив фізичних вправ на розви-
ток людини в різних вікових гру-
пах;

- пропаганду занять спортом 
як чинника вироблення здоров’я;

- пропаганду занять спортом 
як чинника вироблення мужнос-
ті, сили і спритності, можливості 
стати більш пластичним, струн-
ким, витонченим, красивим. 

Таким чином, у державному 
управлінні фізичною культурою і 
спортом важливе значення має не 
тільки наявність управлінських 
впливів безпосередньо на об’єкти 
управління – фізкультурно-спор-
тивні організації, але і на насе-
лення як особливого учасника 
процесу управління, отримувача 
фізкультурно-спортивних послуг.

Проаналізувавши діяльність 
Уряду сучасної України, маємо 
можливість сформувати пріо-
ритетні напрямки. Так, Розпо-
рядженням КМУ від 03 квітня 
2017р №275-р «Про затверджен-
ня середньострокового плану 
пріоритетних дій Уряду до 2020 
року та плану пріоритетних дій 

Уряду на 2017 рік» започаткова-
но реформу системи управління 
державними фінансами, що дасть 
змогу запобігти виникненню кри-
зи у майбутньому. Урядом схва-
лено Стратегію реформування 
державного управління на 2016-
2020 роки. Середньострокове 
планування послідовних і комп-
лексних реформ, зокрема тих, 
що визначені Програмою діяль-
ності Кабінету Міністрів Украї-
ни, Стратегією сталого розвитку 
«Україна – 2020», Стратегією 
реформування державного управ-
ління України на 2016-2020 роки, 
Угодою про асоціацію між Укра-
їною, з однієї сторони, та Євро-
пейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії 
та їхніми державами-членами, з 
іншої сторони (далі – Угода про 
асоціацію), – Меморандумом про 
економічну і фінансову політику 
в межах спільної з МВФ програ-
ми в рамках Механізму розшире-
ного фінансування (далі – Мемо-
рандум з МВФ), Національною 
стратегією у сфері прав людини, 

Національним планом дій з ви-
конання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 
на період до 2020 року та Коа-
ліційною угодою, є запорукою 
стійкого економічного зростання, 
досягнення європейських стан-
дартів життя населення. Залиша-
ючись відданим європейським 
цінностям, Уряд здійснюватиме 
всі можливі кроки для забезпе-
чення інтеграції України в євро-
пейський політичний, економіч-
ний і правовий простір.

Середньостроковий план, що 
визначає основні цілі і напрями 
діяльності Уряду протягом 2017-
2020 років, є основою середньо-
строкового бюджетного плануван-
ня, щорічних операційних планів 
дій Уряду, стратегічних планів 
міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади, плану 
законодавчого забезпечення ре-
форм, запровадження посад фахів-
ців з питань реформ та фокусуван-
ня донорської допомоги.

Запровадження інтегрованого 
із системою стратегічного пла-

Таблиця 2
Функціональне навантаження громадських органів управління фізичною культурою і спортом 

(розроблено автором)

Рівні управління Функції
Центральний формування політики Україні за видами спорту;

вироблення стратегічних цілей розвитку масового руху за видами спорту;
вироблення стратегічних цілей розвитку спорту вищих досягнень, 
включаючи підготовку спортивного резерву за видами спорту;
розробка та реалізація програм за видами  спорту і здійснення контролю 
за їх реалізацією;
затвердження національного календарного плану фізкультурно-спортивних за-
ходів з окремих видів спорту тощо

Регіональний виконання окремих розділів державних програм розвитку фі-
зичної культури і спорту на регіональному рівні;
визначення основних завдань і напрямку розвитку певних видів спорту в регіоні;
пропаганда видів спорту серед різних груп населення;
координація діяльності фізкультурно-спортивних організацій за видами спорту;
сприяння в реалізації національного календарного плану фізкультурно-спортив-
них заходів за окремими видами спорту;
складання регіонального плану фізкультурно-спортивних заходів з окремих 
видів спорту тощо

Місцевий визначення основних завдань і напрямку розвитку певних видів спорту 
в територіальному утворенні;
проведення фізкультурно-спортивних заходів за окремими видами спорту тощо.
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нування держави середньостро-
кового бюджетного планування 
забезпечить ефективне фінансу-
вання стратегічних напрямів діяль-
ності, реформ, а також – чіткий 
взаємозв’язок обсягів фінансуван-
ня з результатами реалізації відпо-
відної політики.

Це дасть змогу покращити 
систему стратегічного плануван-
ня, моніторингу та оцінювання, 
включаючи засади оцінювання 
результативності діяльності мі-
ністерств та інших державних 
органів у реалізації запланованої 
політики. Середньостроковий 
план сфокусовано на поліпшен-
ні всіх аспектів життя громадян 
шляхом досягнення таких цілей:

- економічне зростання;
- ефективне врядування;
- розвиток людського капіталу;
- верховенство права і бороть-

ба з корупцією;

- безпека та оборона.
Дискусія. У даній роботі авто-

ром проаналізовано запропонова-
ний іншими розробниками про-
грамно-цільовий підхід саме як 
самостійний механізм державного 
управління, адже «механізм управ-
ління» на їхню думку – це спосіб 
організації управління соціальни-
ми справами, де взаємопов’язані 
методи, засоби і принципи, що і 
забезпечує ефективну реалізацію 
цілей управління [3, 16]. Автором 
запропонований більш сучасний 
погляд на проблематику, – запро-
вадження інтегрованого із сис-
темою стратегічного плануван-
ня держави середньострокового 
бюджетного планування. Такий 
підхід забезпечить ефективне фі-
нансування стратегічних напря-
мів діяльності, реформ та чіткий 
взаємозв’язок обсягів фінансуван-
ня з результатами реалізації відпо-

відної політики.
Висновки. Визначено управ-

лінські функції і межа сфери ве-
дення кожного рівня управління 
– центрального, регіонального, 
місцевого – відповідно до класич-
ної схеми організації державного 
управління в Україні. Визначено 
функції громадського управління 
фізичною культурою і спортом, 
які ґрунтуються на основних за-
вданнях і напрямках розвитку 
окремих видів спорту. Визначено 
значення управлінських впливів 
у сфері державного управління 
фізичною культурою і спортом 
не тільки на об’єкти управлін-
ня – фізкультурно-спортивні ор-
ганізації, але і на населення, як 
особливого учасника процесу 
управління, отримувача фізкуль-
турно-спортивних послуг.

Конфлікт інтересів. Автор за-
являє про відсутність конфлікту 
інтересів.
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