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Аннотация
В статье рассмотрены пробле-

мы внедрения программно-целе-
вого метода с учетом особенно-
стей организационной структуры 
системы управления сферой фи-
зической культуры и спорта в 
Украине. Осуществлен анализ 
управленческой деятельности, – 
как множества элементов, объе-
диненных в сложную систему. 
Расмотрена система построения 
модели культуры управления 
физкультурно-спортивной дея-
тельностью.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. При реалізації державою 
соціальних програм у сфері фі-
зичної культури і спорту постає 
питання взаємодії державних 
органів управління ФКіС, гро-
мадських організацій та інших 
структур. Недосконалість органі-
заційно-правового та економічно-
го механізму державної політики 
у сфері фізичної культури і спор-
ту, слабка міжвідомча координа-
ція і взаємодія органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування, – всі ці проблеми 
означено Концепцією Загально-
державної цільової соціальної 
програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту на 2012-2016 роки 
[17].

В процесі дослідження про-
блем діяльності органів управлін-
ня нами встановлена необхідність 
удосконалення – організаціної 
структури системи управління 
фізичною культурою і спортом, 
[1] у т.ч. в рамках більш ефек-
тивного застосування программ-
но-цільового методу управління. 
Для визначення нових підходів 
формування досконаліших орга-
нізаційних структур дослідження 
проблеми ефективної взаємодії 
державних органів управління 
має важливе практичне значення

Мета – визначити особливості 
організаційної структури системи 
управління сфери фізичнї культу-
ри і спорту і діяльності органів і 
організацій по наданню фізкуль-
турно-оздоровчих і спортивних 

послуг населенню з метою ефек-
тивного застосування программ-
но-цільового методу управління.

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення науково-мето-
дичної літератури, анкетування, 
аналіз архівних матеріалів, аналіз 
звітної документації.

Результати дослідженя та їх 
обговорення. Цільове програму-
вання – це відносно новий метод 
в розробці управлінських рішень. 
За Н. Луманом цільове програму-
вання – один із двох типів при-
йняття рішень в організаціях і в 
політичних системах, коли здій-
снюється орієнтація не на си-
туацію, що виникла дійсно, а на 
досягнення найбільш оптималь-
ними засобами певної мети [18]. 

В ході дослідження встанов-
лено, що однією зі складових 
проблеми застосування програм-
но-цільового методу управління 
державними ресурсами є недо-
сконалість системи управління 
структурами, які мають досягати 
поставлених державними програ-
мами цілей.  

Структура будь-якої організа-
ції – це впорядкована сукупність 
її елементів і взаємозв’язку між 
ними. Стрижнем структури є за-
гальна  система, створена  під-
розділами. Основу організаційної 
структури складає сукупність 
відособлених видів діяльності, 
тобто спеціальних функцій. Від-
повідно до функцій і формується 
структура підрозділів, які відпо-
відають за виконання певних ви-
дів робіт [2]. В теоріі і практиці 
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менеджменту існує багато різних 
принципів побудови структури 
управління, які можна звести до 
основних типів:

- лінійна організаційна струк-
тура;

- лінійно-штабна організацій-
на структура;

- функціональна організаційна 
структура;

- лінійно-функціональна орга-
нізаційна структура;

- дивізійна організаційна 
структура;

- матрична організаційна 
структура.

Вивчення літературних дже-
рел довело, що в процесі дослід-
ження організаційних структур 
необхідно розглядати типізацію 
самих систем управління [3, 9].

Здійснюючи дослідження, 
ми проаналізували різні системи 
управління з метою – визначити 
окремі позиції, які могли б при-
внести позитивні зміни до існу-
ючої системи управління сферою 
фізичної культури і спорту. 

В сучасній практиці управлін-
ня сформувалось два типи систем 
– механічна й органічна. До ме-
ханічного типу відносяться сис-
теми, засновані на регламентації 
посадових вимог, прав і функ-
ціональних обов’язків, з чіткою 
структурою підрозділів, певною 
чисельністю персоналу, встанов-
леними витратами на управління. 
Велика частина цього типу сис-
тем мають лінійно-функціональ-
ну і дивізійну структури. 

Дослідження показало, що 
в системі управління фізичною 
культурою і спортом широке 
практичне застосування отрима-
ла саме лінійно-функціональна 
структура (органи управління різ-
ного рівня) [4]. 

Організація, створена за ліній-
но-функціональною структурою  
характеризується тим, що прин-
цип її формування припускає 
угрупування структурних ланок, 
які відповідають за основні на-
прями роботи матеріальної або 
нематеріальної організації.  

На нашу думку, такий метод 
управління має деякі переваги: 
досягається високий рівень спе-
ціалізації, здійснюється конт-
роль за кожним видом діяльності, 
оптимізується штат функціональ-
них кадрів, швидко здійснюється 
інноваційна політика. 

Проте треба відзначити і недо-
ліки функіонування такої струк-
тури: ускладнюється координація 
різних видів діяльності в масш-
табах просторових і тимчасових 
характеристик; співвідношення 
між якістю виконання функцій 
не визначається однозначно; ви-
никають відмінності в поглядах 
посадовців на види робіт та ін. 
Тому ми вважаємо, що необхід-
но удосконалювати структуру 
спортивних організацій і схему 
їх управління з метою присто-
сування їх до роботи як в сфері 
державного управління, так і в 
умовах ринкової конкуренції, бо 
ринкові стосунки вимагають від 
управлінських органів галузі фі-
зичної культури і спорту розді-
лення функцій та обов’язків від-
повідно до спеціалізації, а також 
розширення розділів робіт по 
наданню послуг населенню. Як 
пише О. Шонессі [6], найбільш 
мобільною у взаємодії зі спожи-
вачем являється лінійно-функці-
ональна організація із системою  
підрозділів, тоді як організація з 
системою ланок орієнтується на 
споживчий попит. У зв’язку з цим 
саме зараз треба створювати у га-
лузі фізичної культури і спорту 
нові організаційні структури, які 
відповідали б нинішнім умовам.

Системи органічного типу 
мають схожу структуру з меха-
нічною, якщо їх розглядати в 
статиці. З іншого боку, вони біль-
шою мірою орієнтовані на люди-
ну, підбір і виховання кадрів, на 
створення умов для успішної ді-
яльності працівників, розкриття і 
оволодіння ними високого рівня 
кваліфікації, професіоналізму для 
вирішення нових завдань [4].

Ця система сприяє раціональ-
ній постановці проблеми, перед-

баченню і формулюванню кінце-
вої мети. При цьому досягнення 
кінцевих результатів вважається 
головним критерієм ефективної 
діяльності підрозділів, організа-
ції управлінської системи. У цих 
організаціях переважають гори-
зонтальні потоки інформації, які 
мають переважно не директив-
ний, а проблемно-орієнтований 
характер.

Особливо слід зазначити, що 
у них більшою мірою здійсню-
ються різного роду узгодження, 
кооперація різних підрозділів для 
вирішення комплексних проблем, 
ніж в системах механічного типу. 
Для органічного типу систем 
властиве застосування програм-
но-цільових форм управління, а 
також матричних організаційних 
структур.

Організаційна структура ма-
тричного типу займає проміжне 
положення між вказаними ти-
пами організацій. Ця структура 
передбачає роботу таких напря-
мів, як діяльність за відповідни-
ми функціями і надання послуг 
іншим споживачам. У матричній 
організації виділяються три про-
міжні організаційні форми, які 
мають такі властивості: наявність 
функціональних менеджерів, що 
виконують інтегруючу функцію; 
функціональних перехресних 
зв’язків; функціональних контак-
тів. У сфері фізичної культури і 
спорту ця структура слабо впро-
ваджується. Проте дослідження 
засвідчують, що матрична струк-
тура може мати місце у галузі за 
умови корпоративної культури 
працівників матричної організації 
(великі спортивні споруди, пала-
ци спорту, фізкультурно-спортив-
ні клуби професійної спрямова-
ності та ін.) [11].

Якщо розглядати дивізійну 
структуру, то вона відрізняється 
від двох попередніх масштаба-
ми діяльності її організаційних 
одиниць, тобто організацій, які 
входять до складу структури і, 
з іншого боку, просторовою або 
дистанційною протяжністю. 
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Отже, дивізійна структура ви-
магає об’єднання багатьох спор-
тивних організацій за типом 
професійних спортивних ліг, які 
повинні працювати під єдиним 
началом, але в той же час мати 
свою самостійність у вирішенні 
фінансових, організаційних, пра-
вових і інших проблем.

В результаті аналізу можна 
зробити висновок про те, що типи 
структур відрізняються формами 
організації, мають певне значення 
для змістовної типізації систем 
управління і проектування спор-
тивних організацій.

Дослідження показують, що в 
державному секторі практично не 
змінюються організаційні форми 
управління фізичною культурою 
і спортом, відсутні відомості про 
застосування дивізійних і ма-
тричних організаційних структур 
[7]. Ми вважаємо, що в теперіш-
ніх умовах відносин головним 
принципом управління фізкуль-
турно-спортивною діяльністю є 
принцип саморегулювання. Цей 
принцип означає, що галузеві 
організації, використовуючи мар-
кетингові дослідження, спочатку 
повинні виявити потреби насе-
лення в засобах, формах фізич-
ної культури, і лише потім при-
ступати до створення умов для 
задоволення виявлених потреб 
населення. Додатково необхідно 
відмітити, що управлінська діяль-
ність на сучасному етапі розвитку 
суспільства обумовлена низкою 
чинників, які істотно вплива-
ють на її якісну визначеність: 
по-перше, вплив науково-техніч-
ного прогресу; по-друге, управ-
лінська діяльність забезпечує 
динамізм розвитку суспільства і 
має миттєво реагувати на струк-
турні зрушення, гнучкість і само-
оновленість соціально-педагогіч-
ної системи; по-третє, культура 
управління є формою реалізації 
творчих і організаторських зді-
бностей кадрів управління.

В період, коли організація 
управління сферою фізичної 
культури і спорту в Україні має 

бути інтегрована до європейської, 
вказані вище структури мають 
бути найбільш прогресивними 
і повністю відповідати меті ви-
користання програмно-цільового 
методу. Тому перед наукою і прак-
тикою стоїть важлива проблема в 
розробці і впровадженні нових 
організаційних форм управління 
фізичною культурою і спортом.

Для ефективної організацій-
ної перебудови у галузі фізич-
ної культури і спорту, необхідно 
постійно досліджувати сегмент 
споживача, умови і ринок по-
слуг сфери фізичної культури і 
спорту, застосовувати нові під-
ходи в розвитку організаційно-
управлінської діяльності. На наш 
погляд, для створення сучасних 
форм управління сферою фізич-
ної культури і спорту, основни-
ми методологічними і теоретич-
ними орієнтирами дослідження 
мають бути використані нові ідеї 
і підходи до управлінської ді-
яльності в умовах інтеграції до 
європейських цінностей. Це ви-
значається певними факторами, 
а саме: активним переходом від 
адміністративно-планової моделі 
до ринково-підприємницької; де-
мократизацією громадських сто-
сунків; масштабами і глибиною 
інформаційно-технологічних і 
інтеграційних процесів [1, 8, 10].

Тому фізкультурно-спортив-
на діяльність потребує дієвої ко-
ординації. Це підтверджується 
працями авторів В.У. Агеєвця, 
А.В. Горбенка, С.І. Гуськова, 
В.І. Мудрика, Н.А. Олійника, 
І.І. Переверзіна, В.В. Приходька,  
І.І. Приходька та ін.

Серед великої кількості робіт, 
що відображають різні аспекти 
фізкультурно-спортивної діяль-
ності, на нашу думку, недостат-
ньо тих, де розглядається пробле-
ма культури управління. В зв’язку 
з цим необхідність пошуку ре-
зервів вдосконалення культури 
управління фізкультурно-спор-
тивною діяльністю є актуальною 
проблемою.

За останні роки сфері фізичної 

культури і спорту приділяється 
досить велика увага, проте питан-
ня культури управління цією сфе-
рою, на наш погляд, вимагають 
ретельнішого вивчення [12, 13]. 
Це обумовлено тим, що процеси 
управління фізкультурно-спор-
тивною діяльністю є прихованим 
резервом реалізації завдань, по-
ставлених суспільством галуззю. 

На думку зарубіжних учених 
Т. Войдела [3], С. Паркінсона 
[14], Е. Ришковської [15], А. Дро-
ньє [5] ділова культура управлін-
ської діяльності в цілому може 
забезпечити не лише престиж і 
високу репутацію підприємства 
або організації, але й сприяти 
ефективності виробництва, по-
ліпшенню якості продукції і по-
слуг, що надаються.

На наш погляд, важливим 
принципом діяльності суб’єкта 
є формування культури управ-
лінської діяльності, при цьому 
необхідно враховувати комплекс 
взаємодіючих чинників: досвід 
минулого і сьогодення, струк-
турні характеристики, поведінку 
керівників; відношення фізкуль-
турно-спортивних організацій до 
потреб населення. 

Вивчення і розуміння культу-
ри управління має соціально-еко-
номічне значення при формуван-
ні політики галузі, підприємств 
і організацій, оскільки недоліки, 
властиві цим структурам, сприя-
ють росту витрат на виробництво 
продукції і надання послуг насе-
ленню. 

Аналізуючи управлінську ді-
яльність як процес, який здій-
снюється керівником, мож-
на спостерігати, що він тісно 
взаємозв’язаний як із зовніш-
ньою, так і з внутрішньою куль-
турою організації.

Взаємовідносини як з пред-
ставниками зовнішніх органі-
зацій, так і з виконавцями своєї 
установи або підприємства відбу-
ваються у формі ділового спілку-
вання. В цьому відношенні рівень 
культури управлінської діяль-
ності є ефективним фоном, який 
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сприяє і процесу ділового спілку-
вання, і результату їх спільної ді-
яльності [8].

Як показало дослідження, 
управління фізкультурно-спор-
тивною діяльністю характеризу-
ється системою особливих вза-
ємовідносин людей в колективах, 
де вони працюють.

У зв’язку з цим важливо ви-
ділити найбільш суттєві ознаки 
культури організації, які власти-
ві органам і організаціям фізич-
ної культури і спорту: культура 
організації соціальна, оскільки 
на її становлення впливає багато 
(якщо не всі) співробітників апа-
рату управління; культура регу-
лює поведінку членів колективу, 
впливаючи на стосунки між пра-
цівниками; культура організації 
створюється людьми, тобто, вона є 
результатом людських дій, думок, 
бажань; культура організації при-
ймається усіма співробітниками 
(усвідомлено чи неусвідомлено); 
культура організації характери-
зується традиціями, які склалися 
в результаті історичних процесів 
розвитку; культура організації піз-
навана, схильна до змін [1]. 

З цих принципів можна зроби-
ти висновки, що культура органі-
зації багатогранна і залежить від 
багатьох чинників, вона постійно 
знаходиться в розвитку. 

Важливим аспектом, який 
необхідно враховувати при фор-
муванні ефективних форм управ-
ління, є те, що взаємні відносини 
людей в управлінні фізкультур-
но-спортивною діяльністю здій-
снюються на духовно-емоцій-
ному рівні. Духовна складова 
управління реалізується відносно 
ставлення керівника до культури 
організації праці, до людей, до 
суспільства; в характері і особли-
востях поведінки людей, які бе-
руть участь в трудових процесах. 

Система культури управління 
фізкультурно-спортивною діяль-
ністю певним чином впливає на 
людину, що є одночасно об’єктом 
і суб’єктом її функціонування 
[16]. 

Побудова моделі культури 
управління фізкультурно-спор-
тивною діяльністю забезпечує 
основу для представлення зо-
внішніх і внутрішніх чинників у 
вигляді інтегрованого цілого, дає 
можливість виділити окремі під-
системи, в межах яких здійсню-
ється якісне спеціалізоване керів-
ництво фізкультурно-спортивною 
діяльністю. 

У моделі культури управлін-
ня фізкультурно-спортивної ді-
яльності необхідно враховувати 
організаційні, правові, соціаль-
но-психологічні, ціннісно-орієн-
таційні, професійоні чинники, 
умови функціонування країни, 
регіонів, місцеві особливості і 
традиції. 

Нині все більш очевидно зрос-
тає значення соціальних функцій 
фізичної культури і спорту. Фі-
зична культура і спорт все більше 
входять в побут людей, сприяють 
підготовці людей до трудової ді-
яльності і профілактики захворю-
вань, мають об’єктивний і тісний 
зв’язок з господарсько-організа-
торською, культурно-виховною 
функцією держави. Ці чинники 
понад усе проявляють себе на 
рівні админістративно-територі-
альної одиниці.

Дослідженням встановлено: 
управлінська діяльність у сфері 
фізичної культури – це множина 
елементів, об’єднаних у складну 
систему, для вивчення якої до-
цільно використати методологію 
системного аналізу. Фізкультур-
но-спортивна діяльність, врахо-
вуючи її соціально економічну 
значущість, може розглядатися 
як економічна система і як орга-
нізаційно-педагогічна система, 
оскільки функціонує вона на базі 
взаємозв’язаних трудових опера-
цій [12].

Для забезпечення досягнення 
мети, зафіксованої в державних 
програмах розвитку галузі, важ-
ливо встановити обсяг оптималь-
ного співвідношення між керо-
ваною і керівною підсистемами 
органів фізичної культури і спор-

ту (норм управління, показників 
ефективності діяльності апарату 
управління, скорочення витрат 
на управління), а також чинни-
ки підвищення продуктивності 
праці управлінських працівників 
і співробітників підрозділів, – за 
рахунок ефективнішого викорис-
тання матеріальних, трудових, фі-
нансових ресурсів . 

Застосування програмно-ці-
льового методу і нових форм 
управління сферою фізичної 
культури і спорту повинно су-
проводжуватись роботою висо-
кокваліфікованих, фахово підго-
товлених кадрів. На теперішній 
час наказом Мінмолодьспорту 
України від 19.05.2015 р. № 1526 
створена робоча група з розро-
блення Державної цільової соці-
альної програми розвитку фізич-
ної культури і спорту в Україні на 
період до 2020 року. Розробка і 
затвердження такої програми, по-
винні сконцентрувати діяльність 
всїх управлінських і виконавчих 
структур галузі на досягненні по-
ліпшення виробничих відносин у 
сфері фізичної культури і спорту, 
задля досягнення головної мети.

Висновки. В результаті сис-
темного аналізу ми дійшли ви-
сновку, що управління розвит-
ком фізичної культури і спорту є 
складною багаторівневою орга-
нізаційною, соціально-психоло-
гічною, техніко-технологічною 
структурою, що вимагає розроб-
ки спеціального інструментарію 
дослідження з метою визначення 
організаційних резервів органів 
управління і шляхів їх реалізації.

Знання теоретичних основ і 
практичного досвіду організацій-
ної культури управління дає мож-
ливість проектувати в органах 
управління галузі і фізкультурно-
спортивних організаціях розви-
ток системи цінностей і уявлень, 
зразків орієнтування, норм пове-
дінки, образу мислення, програму 
дій і взаємовідносин керівників 
і підлеглих, та в стратегічному 
плані сприяє орієнтуванню  орга-
нів управління сферою фізичної 
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культури і спорту на ринок, спо-
живача, сервісне обслуговуван-
ня, рівень якості послуг фізичної 
культури і спорту, що надаються 
в сферах виробничої діяльності, 
системі освіти, за місцем прожи-
вання і відпочиноку людей, що за 
умов формування бюджету країни 
за програмно-цільовим методом, 
має забезпечити ефективність та 
результативність виконання дер-
жавних програм.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають в необхід-
ності опрацювання можливостей 
поліпшення характеру управ-
лінської діяльності,  а також ви-
явлення ефективніших методів 
і форм управління структурами 
сфери фізичної культури і спорту. 
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