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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Сергеєва Андрія
Юрійовича «УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
СПОРТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ НА
ОСНОВІ ЦІЛЬОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)»
на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і
спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт
Актуальність обраної теми дисертаційної роботи. В умовах
децентралізації

влади

використання

диференційованого

підходу

до

регіональної політики є важливою складовою стратегії розвитку фізичної
культури і спорту, а саме на основі використання цільового програмування.
Дослідження ефективного управління сферою фізичної культури і спорту
адміністративно-територіальною одиницею потребує формуванню концепції
її розвитку з урахуванням принципів реалізації державної політики та
розробці функціональної структури управління фізичною культурою і
спортом в Україні.
Розвиток економіки вимагає від органів управління фізичною
культурою і спортом переорієнтації їх роботи відповідно до умов ринку
фізкультурно-спортивних послуг, що потребує використання інноваційних
технологій та новітніх моделей управління. Враховуючи вищесказане можна
стверджувати про актуальність проведеного дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Актуальність
дисертації обумовлена також тим, що вона відповідає потребам наукового
забезпечення розвитку сфери фізичної культури та спорту, оскільки виконана
в Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту згідно
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
Міністерства освіти і науки України на 2011-2015 рр. за темою 2.6 «Теоретикометодичні основи удосконалення тренувального процесу та змагальної
діяльності в структурі багаторічної підготовки спортсменів» (номер державної
реєстрації 0111U001168) та Тематичного плану наукових досліджень на 2016-
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2020 рр. за темою «Історичні і методологічні основи управлінських підходів до
системи підготовки спортсменів» (номер державної реєстрації 0116U003013).
Внесок автора полягає у виявленні передумов та науковому обґрунтуванні
шляхів вдосконалення управління розвитком фізичної культури і спорту в
адміністративно-територіальній одиниці на основі застосування цільового
програмування.
Наукова новизна. У дисертаційній роботі Сергеєва А.Ю. обґрунтовано
ряд нових наукових положень, підтверджено, розширено та доповнено наукові
положення,

які

раніше

висунуті

іншими

авторами.

Здобувачем

систематизовано та на основі аналізу літературних джерел введено поняття
«фізкультурно-спортивний рух адміністративно-територіальної одиниці».
Розроблено концепцію цільового програмування розвитку системи фізичної
культури і спорту адміністративно-територіальної 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.
До елементів наукової новизни слід віднести, що у дисертаційній роботі
доповнено дані щодо взаємодії учасників системи управління сферою фізичної
культури і спорту, зокрема визначено роль і місце нового суб’єкта такої
взаємодії – фізкультурно-спортивної асоціації. У результаті проведеного
дослідження здобувачем подальшого розвитку набули дані щодо управління
фізичною культурою і спортом адміністративно-територіальних одиниць з
урахуванням їхнього рівня як об’єкта цільового програмування та показники
оцінки розвитку сфери фізичної культури і спорту, що дозволяє оцінювати
забезпеченість спортивними спорудами та фахівцями в розрахунку на
чисельність населення, що займається фізичною культурою і спортом, і
дозволяє точніше визначити реальну забезпеченість населення регіону, що
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займається фізичною культурою і спортом, ресурсами, виявити їх надлишок або
дефіцит і на цій основі забезпечити ефективний управлінський вплив.
Практичне значення. 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 (акт впровадження від 24.10.2016 р.); Управління спорту
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зокрема
впроваджено методику формування розвитку фізичної культури та спорту в
адміністративно-територіальних одиницях та «Положення про Фізкультурноспортивну асоціацію» (акти впровадження від 05.09.2016 р.), Дніпропетровської
обласної школи вищої спортивної майстерності (акт впровадження від
27.12.2016 р.), у навчальний процес Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту, зокрема доповнено зміст навчального матеріалу
з дисципліни «Організація управління фізичною культурою та спортом» (акт
впровадження від 27.02.2017 р.).
Практичне значення полягає також у розробці практичних рекомендацій
для керівників спортивних асоціацій з метою підвищення ефективності
взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування та
забезпечення необхідних умов для розвитку фізичної культури і спорту в
адміністративно-територіальних одиницях.
Особистий внесок здобувача у спільних публікаціях полягає у
формуванні наукової проблеми, визначенні мети, завдань і методів
дослідження, у здійсненні аналізу теоретичних й емпіричних матеріалів та
інтерпретації результатів дослідження.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота Сергеєва А.Ю.
викладена на 282 сторінках і складається зі вступу, п’яти розділів, висновків,
практичних рекомендацій, списку літератури, додатків. Дисертаційна робота
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містить 30 таблиць, 18 рисунків і 8 додатків. Список використаних джерел
включає 236 найменувань, у тому числі 14 – іноземними мовами.
Ступінь обґрунтованості та вірогідності наукових положень,
висновків,

узагальнень

дисертації.

Вивчення

змісту

дисертації

Сергеєва А.Ю. дозволяє стверджувати, що у роботі реалізовані наукові
методи дослідження, які мають сучасну нормативну базу та повний
метрологічний захист, зокрема, прослідковується чіткий алгоритм їх
застосування.
У

вступі

автором

визначено

науково-термінологічний

апарат

дослідження (мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, наукова
новизна та практична значимість), який можна оцінити як чіткий,
кваліфікований і викладений лаконічно. Структура дисертації побудована
логічно та відповідає поставленим завданням дослідження.
У першому розділі «Теоретичні засади управління сферою фізичної
культури і спорту» дисертантом наведені дані визначення основних понять:
фізична культура, спорт, управління, управління фізичною культурою і
спортом, галузь фізичної культури і спорту, система управління фізичною
культурою і спортом, адміністративно-територіальна одиниця, програмноцільове управління. Наведено результати аналізу нормативно-правової бази в
сфері фізичної культури і спорту, які визначають функції державних та
громадських

органів

управління

фізичною

культурою

і

спортом

адміністративно-територіальної одиниці.
Автором проведено теоретичний аналіз зарубіжного досвіду управління
фізичною культурою і спортом. Достатньо уваги у першому розділі автор
приділив характеристиці методологічних засад цільового програмування.
Охарактеризовано недоліки регіонального управління існуючої практики
цільового програмування. Особливої уваги заслуговує наведений аналіз
відповідних

нормативно-правових

документів

у яких

запропонований

цільовий підхід до управління сферою фізичної культури і спорту.
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У другому розділі «Методи та організація дослідження» описані
формально-логічні, загальнонаукові та специфічні методи дослідження, які
використовував

дисертант.

Слід

зазначити,

що

для

обробки

експериментальних даних використані відповідні методи математичної
статистики, які посилюють достовірність отриманих даних. Обробка
результатів дослідження проводилась з використанням електронних таблиць
«Excel 2010» (Microsoft, США) і пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, США). У
роботі оброблений та проаналізований великий масив даних статистичних
спостережень, експериментальних даних, отриманих на різноманітному
контингенті (понад 10000 показників).
Розділ також містить опис організації проведеного дослідження, яке
проводилось протягом 2013 – 2016 рр. й передбачало три послідовних етапи,
у ході яких було виконано весь необхідний комплекс дослідницьких робіт.
У третьому розділі «Управління розвитком сфери фізичної
культури і спорту в Україні на засадах цільового програмування» автор
наводить результати проведеного дослідження визначення потреб міського
(n = 800) і сільського (n = 2200) населення м. Дніпро та 11 об’єднаних
територіальних громад Дніпропетровської області у фізкультурно-оздоровчих
послугах і ступеня їх задоволеності. Проведення соціологічного анкетування
серед керівників фізкультурно-спортивних організацій дало можливість з
високим рівнем достовірності визначити не лише сучасний стан розвитку й
рівень застосування цільового програмування в управлінні фізичною культурою
і спортом адміністративно-територіальної одиниці, але й ступінь їхньої
обізнаності з вищезгаданої проблеми.
Дисертантом встановлено управлінські функції на всіх ієрархічних
рівнях. Сформовано функціональне навантаження державних та громадський
органів управління фізичною культурою і спортом за трьома рівнями:
центральний, регіональний та місцевий.
Особливу

увагу

слід

зосередити

на

розробленій

автором

функціональній структурі управління фізичною культурою і спортом в
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Україні. Розроблена структура відображає ієрархічні рівні управління та
наявність специфічних управлінських зв’язків. Функціональний аналіз
суб’єктів управління фізичною культурою і спортом Дніпропетровської
області дозволив сформувати здобувачу класифікацію cуб’єктів, які надають
послуги в сфері фізичної культури і спорту за критерієм «цільові настанови
діяльності».
Дослідження наявності регіональний програм розвитку фізичної
культури і спорту виявило, що не всі розроблювані програми в регіонах
спрямовані на розвиток фізичної культури і спорту, а є тільки на
функціонування галузі. Здійснений системний аналіз завдань регіональних
цільових програм розвитку фізичної культури і спорту показав, що не всі
пріоритетні завдання вирішенні у повній мірі та потребують подальшого
змістовного дослідження.
У дисертації проведені розрахунки показників розвитку фізичної
культури і спорту в розрізі адміністративно-територіальної одиниці та
об’єднана територіальна громада

Дніпропетровської області. На основі

масиву даних про показники розвитку фізичної культури і спорту визначено
максимальні і мінімальні значення показників які складатимуть основу для
цільової програми управління сферою.
Надзвичайно

важливим

у

роботі

є

четвертий

розділ

«Експериментальне обґрунтування концепції цільового програмування
розвитку фізичної культури і спорту адміністративно-територіальної
одиниці»

у

якому

дисертантом

детально

наведено

характеристику

розробленій моделі суб’єктно-об'єктних відносин в реалізації програмно
цільового управління сферою фізичної культури і спорту на рівні
адміністративно-територіальних одиниць та її авторська концепція.
Аналіз умов ефективного управління сферою фізичної культури і
спорту на регіональному рівні здійснювалось за трьома рінями: макро, мезо
та макрорівні. Визначено фактори які негативно впливають на

процеси

розвитку масового спорту і формування ресурсної бази в регіонах України.
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Розроблення моделі ефективного регіонального управління сферою фізичної
культури і спорту на основі цільового програмування підтверджується
результатами проведеного дослідження, а саме 17,6% членів колегії
вважають, що недостатність нормативно-правової бази управління заважає
найбільше ефективному управлінню сферою фізичної культури і спорту у
Дніпропетровській області.
За

результатами

проведеного

комплексного

дисертаційного

дослідження розроблена матриця в основі якої покладена тривимірна вісь
координат: рівень завантаження фізкультурно-спортивних споруд у відсотках
від загальної їх потужності – вісь Х; частка населення, що займається
фізичної культури і спорту, у відсотках від чисельності всього населення –
вісь Y; забезпеченість населення, що займається фізичною культурою і
спортом, тренерами-викладачами у відсотках від потрібної забезпеченості –
вісь Z. За результатами сформованої матриці згруповано адміністративнотериторіальні одиниці за рівнем розвитку фізичної культури і спорту, що
вказує на сильні та слабкі місця розвитку в управлінні сферою фізичної
культури і спорту адміністративно-територіальної одиниці.
У

п’ятому

розділі

«Аналіз

та

узагальнення

результатів

дослідження» викладено результати аналізу щодо того, які раніше висунуті
положення були підтверджені автором дисертації, які положення набули
подальшого розвитку у роботі, а також наведено нові положення, що
належать особисто дисертанту. Проаналізовано три групи наукових даних,
отриманих у процесі дослідження: дані, які підтверджують результати вже
проведених раніше досліджень; результати, що доповнюють наявні розробки;
нові дані за результатами досліджуваної теми.
Висновки дисертаційного дослідження повністю ґрунтуються на отриманих
та описаних у роботі результатах, відповідають поставленій меті та завданням.
До позитивних показників рецензованої роботи варто віднести й те, що вона
містить додатки, які вдало доповнюють її зміст.

8

Автореферат оформлений у відповідності з вимогам МОН України, а
його зміст у повному обсязі розкриває суть дисертаційної роботи і відповідає
положенням, які виносяться на захист, досить повно відображає результати
дослідження.
Незважаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи
Сергеєва А.Ю., слід зазначити окремі недоліки та дискусійні моменти:
1. У підрозділі 2.1. «Експертна оцінка» не описано як визначалась
ступінь компетентності експертів та ступінь узгодженості думок
експертів. Але на стор. 171 у підрозділі 4.4 детально описується як
визначалась узгодженість експертів – коефіцієнт якісної варіації (Мj) із
зазначенням формули. Доречно дану інформації наводити у розділі 2
«Методи та організація дослідження».
2. У підрозділі 3.4. «Ресурсне забезпечення розвитку фізичної культури і
спорту (на прикладі Дніпропетровській області)» у таблиці 3.6 (стор.
87) наведено дані інформаційного характеру, а не аналітичного.
Доречно було б показати динаміку зміни показників.
3. Підрозділ 4.2. «Розробка моделі суб’єкт-об’єктних відносин в
реалізації програмно-цільового управління сферою фізичної культури і
спорту на рівні адміністративно-територіальних одиниць» стор. 138
закінчується рисунком та її назвою.
4. Рисунки 3.5., 4.3., 4.4. оформлені не відповідно до вимог. Рисунки
повинні бути чорно-білими та немає підпису осей.
5. При оформлені деяких літературних джерел є незначні неточності.

Наведені недоліки суттєво не впливають на високий науковометодичний

рівень

проведеного

Сергеєвим

А.Ю.

дисертаційного

дослідження.
Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Сергеєва Андрія Юрійовича «Управління сферою
фізичної культури і спорту адміністративно-територіальної одиниці на основі
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