1

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Сергеєва Андрія
Юрійовича на тему «Управління сферою фізичної культури і спорту
адміністративно-територіальної одиниці на основі цільового
програмування (на прикладі Дніпропетровської області)»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного
виховання та спорту за спеціальністю
24.00.01 - «Олімпійський і професійний спорт»
Актуальність теми. Одним із принципових результатів соціальноекономічного реформування в Україні є децентралізація управління життям
суспільства взагалі, фізичною культурою і спортом, зокрема. Перехід від
адміністративно-командної системи управління фізичною культурою і
спортом до управління, заснованого на демократичних принципах, є базовою
підставою, що визначає актуальність наукових досліджень різних
управлінських проблем у сфері фізичної культури і спорту. У зв'язку з цим
виникає необхідність дослідження специфіки організації управління
фізичною культурою і спортом на різних рівнях в умовах соціальноекономічного реформування.
Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України
на 2011-2015 рр. за темою 2.6 «Теоретико-методичні основи удосконалення
тренувального процесу та змагальної діяльності в структурі багаторічної
підготовки спортсменів» (номер державної реєстрації 0111U001168) та
Тематичного плану наукових досліджень Дніпропетровського державного
інституту фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. за темою «Історичні і
методологічні основи управлінських підходів до
системи підготовки
спортсменів» (номер державної реєстрації 0116U003013).
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна,
повнота їх викладу в опублікованих працях. Результати дисертаційного
дослідження носять об'єктивний характер, спираються на достатню
кількість дослідницького матеріалу.
Здобувачем побудовано модель проведення дослідження, яка почергово
вирішує конкретні завдання. Мета та завдання дослідження, які
сформульовані автором, а також відповідний підхід із використанням
сучасних методів дослідження дозволили розкрити тему дослідження, що
підтверджується науковим та практичним значенням отриманих результатів.
Аналізуючи обґрунтованість наукових положень, висновків необхідно,
перш за все, відзначити логічний взаємозв'язок мети і завдань дослідження.
Основні результати роботи викладені в 15 публікаціях, серед яких 5 статей у
спеціалізованих виданнях України, з яких 4 статті у виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз, 1 стаття в іноземному виданні та 9 праць
апробаційного характеру.
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Наукова новизна дослідження полягає у розробці концепції цільового
програмування розвитку системи фізичної культури і спорту адміністративнотериторіальної одиниці (Дніпропетровської області), яка ґрунтується на
сукупності системного, програмно-цільового та інформаційно-аналітичного
підходів, враховує інтереси і потреби різних категорій населення регіону в
різних видах рухової активності, будується на засадах поєднання державних і
громадських засад в управлінні та на основі координації діяльності суб’єктів
управління у сфері фізичної культури і спорту в умовах децентралізації влади та
адміністративно-територіальної реформи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні
теоретичних положень і практичних напрацювань у діяльності органів
управління фізичною культурою та спортом.
Результати досліджень впроваджено у практичну діяльність Управління
молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо
застосування цільового програмування в управлінні розвитком фізичної
культури і спорту в області, зокрема у перелік нормативних показників для
оцінки розвитку фізичної культури і спорту впроваджений алгоритм
забезпеченості населення, що займається фізичною культурою і спортом,
ресурсами; Управління спорту Департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради, зокрема впроваджено методику формування
розвитку фізичної культури та спорту в адміністративно-територіальних
одиницях та «Положення про Фізкультурно-спортивну асоціацію»,
Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, у
навчальний процес Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту, зокрема доповнено зміст навчального матеріалу з дисципліни
«Організація управління фізичною культурою та спортом», що підтверджено
відповідними актами.
Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та ідентичності
змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертація
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку літературних джерел
та додатків. Дисертаційна робота викладена на 282 сторінках, вміщує 30
таблиць, 18 рисунків і 8 додатків. Список використаних літературних джерел
налічує 236 найменувань.
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет,
мету, завдання і методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичну
значущість отриманих результатів, особистий внесок здобувача, відображено
апробацію результатів дисертації.
У першому розділі «Теоретичні засади управління сферою фізичної
культури і спорту» здійснено теоретичний огляд даних науково-методичної
літератури з обраної проблематики. Дисертантом встановлено, що існують
суперечливі підходи до управління розвитком фізичної культури і спорту у
сучасних умовах.
Здобувачем стверджується, що управління фізичною культурою і спортом
у адміністративно-територіальних одиницях в умовах децентралізації потребує
впровадження нових напрямів реалізації. На думку дисертанта одним із
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перспективних рішень для розв’язання цієї проблеми є використання
цільового програмування в управлінні фізичною культурою і спортом у
адміністративно-територіальних одиницях, що базується на підвищення
власних можливостей адміністративно-територіальних одиниць розвитку,
відповідає інтересам суб’єктів і об’єктів управління і сприяє збільшенню
кількості населення, яке регулярно займається фізичною культурою і спортом,
збільшенням кількості спортсменів та підвищенням рівня спортивних
результатів в адміністративно-територіальних одиницях.
У другому розділі дисертації «Методи та організація дослідження»
здійснено обґрунтування та опис методів, які були використані для
вирішення поставлених завдань: теоретичний аналіз та узагальнення
науково-методичної і навчальної літератури; формально-логічні: аналіз,
синтез, індукція, дедукція, аналогія, аксіоматичний метод, формалізація,
абстрагування, узагальнення, сходження від абстрактного до конкретного;
загальнонаукові: системний підхід (проблемний аналіз, системний аналіз,
каузальний аналіз, праксеологічний аналіз, рекомендаційний аналіз, факторний
аналіз, цільове програмування, метод моделювання); структурнофункціональний, комплексний, нормативний підходи, порівняльно-правовий
метод; специфічні: методи соціологічної діагностики – опитування
(анкетування), експертне оцінювання; методи математичної статистики.
Відповідно до мети і завдань експерименту дослідження проводились у
три етапи на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту.
У третьому розділі «Управління розвитком сфери фізичної культури і
спорту в Україні на засадах цільового програмування» визначено
особливості управління розвитком фізичною культурою і спортом на
регіональному рівні, концептуальні та методичні засади формування програми
розвитку фізичною культурою і спортом, зокрема в адміністративнотериторіальних одиницях.
Генетичний аналіз організаційних трансформацій управління сферою
фізичної культури і спорту засвідчив, що центральний виконавчий орган
влади фізичною культурою і спортом зазнавав неодноразових змін
організаційної структури, що суттєво вплинуло на зміст і напрями його
діяльності. Поліфункціональність, необхідність суміщення владних
повноважень щодо реалізації державної політики в різних соціальногуманітарних сферах значно знижує ефективність діяльності центрального
виконавчого органу в сфері фізичною культурою і спорту.
Проведений змістовний аналіз програм розвитку фізичної культури і
спорту, що діють в областях України засвідчив, що вони розроблені
відповідно до типового макету. У них здійснено досить детальний аналіз
стану фізичної культури і спорту в областях, проте відсутній аналіз факторів,
що впливають на розвиток фізичної культури і спорту.
Отримані здобувачем результати підтверджують, що система
показників, використовуваних для здійснення контролю реалізації цільових
програм, до кінця не сформована. Уточнення їх складу і методики
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розрахунку є актуальним науково-практичним завданням, яке було
реалізоване автором.
У регіоні, як правило, існує асиметрія в територіальному розвитку
фізичної культури і спорту, тому при розробці регіональних (обласних)
програм необхідно визначити основні напрями розвитку фізичної культури i
спорту адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської області
на основі авторської методики. Для констатації наявних проблем автором
було проведено опитування мешканців 11 з 15 об’єднаних громад
Дніпропетровської області. Вибірка двоступенева, пропорційна, n= 2200, а
також експертне опитування.
Запропонований метод передбачає угруповання перерахованих
територій за рівнем розвитку фізичної культури і спорту, що дозволяє
запровадити диференційований підхід до вибору пріоритетів розвитку галузі
в окремих адміністративно-територіальних одиницях.
На основі результатів дослідження встановлено, що система ефективного
управління сферою фізичної культури і спорту має забезпечувати, по-перше,
взаємодію всіх її ланок; по-друге, мати більш високий рівень кваліфікації
керівників галузі і, по-третє, вирішити проблему нормативно-правового
забезпечення управлінської діяльності сфери. При цьому, на думку
респондентів двох груп, інтереси учасників слабо враховуються в процесі
розробки та реалізації програм розвитку фізичної культури і спорту.
За результатами експерименту автором обґрунтовано, що досягнення
балансу інтересів сторін вимагає активної участі органів державного управління
та місцевого самоврядування.
У четвертому розділі дисертації «Експериментальне обґрунтування
концепції цільового програмування розвитку фізичної культури і спорту
адміністративно-територіальної одиниці» представлена авторська концепція
цільового програмування розвитку системи фізичної культури і спорту
адміністративно-територіальної одиниці та програма її реалізації.
Результати опитувань дозволили виявити напрями та частоту взаємодії
суб’єктів в процесі вирішення проблем розвитку фізичної культури і спорту на
території адміністративно-територіальної одиниці.
Діагностика
напрямів
комунікації
спортивних
менеджерів
адміністративно-територіальних одиницях із зовнішнім середовищем за 13
адресами дозволила встановити, що найчастіше взаємодія відбувається з
Управлінням молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної
адміністрації – «дуже часто» – 32,8 %, федераціями з видів спорту області –
«дуже часто» – 21,9 % і федераціями з видів спорту України – «дуже часто» –
14,1 %.
Головну роль у взаємодії при управлінні сферою фізичної культури і
спорту в адміністративно-територіальній одиниці, на думку респондентів,
відіграє Голова адміністрації. Дані опитування показують, що велику роль в
підтримці починань з розвитку фізичної культури і спорту в районі відіграють
відділи у справах молоді, освіти і науки, культури, управління фінансів. За
результатами опитування, умовами збігу інтересів при взаємодії є спільні
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цінності та цілі щодо розвитку фізичної культури і спорту, обумовлені об’єктом
спільної роботи. Всі без винятку респонденти у своїх відповідях зазначили, що
основою змісту взаємодії є проблема фінансування сфери фізичної культури і
спорту.
Отже, автор встановив, що у сучасних умовах спостерігаються ознаки
дезінтегрованності суб’єкт-об’єктних відносин в сфері фізичної культури і
спорту, недостатнє залучення недержавних суб’єктів до управлінських
процесів. Виникає потреба у координуючій ланці, здатній акумулювати та
артикулювати інтереси всіх учасників процесу управління.
Обґрунтовано роль фізкультурно-спортивної асоціації в інтеграції
суб’єктів управління фізичної культури і спорту, метою функціонування якої є
об’єднання фізкультурно-спортивних організацій громадського сегменту, тісна
взаємодія з населенням для відображення їх інтересів у регіональному органі
управління – Управління
молоді
і
спорту
Дніпропетровської
облдержадміністрації.
Концепція цільового програмування розвитку фізичної культури і спорту
адміністративно-територіальної одиниці, розроблена автором, містить: науково
обґрунтовані стратегічні напрями та завдання розвитку системи; принципи
реалізації цільового програмування; нормативно-правове забезпечення
цільового програмування; цільові індикатори та показники програми;
організаційні механізми, що забезпечують взаємодію, гнучкість і оперативність
у прийнятті рішень державних і громадських органів управління фізичної
культури і спорту адміністративно-територіальної одиниці в досягненні
поставлених цілей; інформаційно-аналітичну систему комплексної оцінки
реалізації цільових програм; ресурсне забезпечення.
У п’ятому розділі роботи автор узагальнює результати дослідження,
аналізує повноту вирішення його завдань. Представлені матеріали
дисертаційної роботи, які підтверджують і доповнюють літературні дані, а
також ті, що отримані вперше в ході експериментального дослідження із
застосуванням розробленої авторської методики.
Висновки відповідають завданням та змісту дисертаційного дослідження
їх об'єктивність не викликають сумніву.
Автореферат відповідає змісту дисертації і відображує основні
положення роботи.
Разом з тим, як і будь-яка наукова робота, Сергеєва А. Ю. має певні
зауваження та рекомендації, врахування яких, на наш погляд, підвищить
якість роботи:
1. Доцільно конкретизувати мету дослідження, а саме: розробити та
науково обґрунтувати концепцію цільового програмування розвитку фізичної
культури і спорту адміністративно-територіальних одиниць (на матеріалах
Дніпропетровської області) та запропонувати методичні засади її реалізації.
2. Вимагає редакції 5 завдання дослідження, яке передбачає розробку
методики формування програми розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
Але в дисертації мова йде про застосування методичного підходу до
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формування програми розвитку фізичної культури і спорту в адміністративнотериторіальній одиниці, що і відображено у науковій новизні.
3. Дисертанту необхідно визначитися з термінологією, а саме: 3
завдання спрямовано на формування моделі суб’єкт-об’єктних відносин в
сфері управління фізичною культурою і спортом, а у 3 та 4 висновках мова йде
про схему та структуру. Проте, на нашу думку, кожного разу автор має на
увазі одне й теж саме.
4. В описі першого розділу роботи в авторефераті доцільно було б
відобразити зарубіжний досвід управління сферою фізичної культури і
спорту, який аналізується автором у підрозділі 1.2. дисертаційного
дослідження.
5. Розкриваючи переваги цільового програмування для управління
розвитком фізичної культури і спорту необхідно навести альтернативні
методи управління галуззю.
6. В авторефераті зазначено, що автором розроблена методика, яка
заснована на методі позиціонування адміністративно-територіальних одиниць.
Доцільно було б деталізувати цей метод, тим більше що у дисертації це питання
розкрито достатньою мірою.
7. У підрозділі 1.2. «Зарубіжний досвід управління сферою фізичної
культури і спорту» представлені інформаційні матеріали не відображають
його.
8. У підрозділі 3.1.2 не зрозуміло, навіщо проводився такий ретельний
генетичний аналіз організаційних трансформацій, які відбувалися на
центральному рівні управління, якщо робота присвячена управлінню на рівні
адміністративно-територіальних одиниць.
9. У таблиці 3.8
наводяться показники забезпечення населення
Дніпропетровської області фізкультурно-спортивними організаціями (за
районами), проте за низкою районів дані відсутні.
10. У роботі відзначаються некоректні посилання на джерела, а в деяких
випадках вони відсутні (стор.17, 18, 67, 68 та ін.).
11. Робота переобтяжена теоретизуванням, як для кандидатської
дисертації.
12. У тексті відзначаються некоректний переклад та окремі редакційні
неточності (стор. 25, 77, 78, 82, 83, 88, 92, 128, 168 та ін.).
Відзначені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки
роботи.
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