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Анотація 

В інтегративному, узагальнюючо-синтезуючому аспекті висвітлено теоретичні 

основи управління, сучасні концепції теорії управління, форми, функції, тенденції та 

проблеми розвитку фізичної культури та спорту. На цій основі обґрунтовано значення 

сфери фізичного виховання і спорту як соціальної системи, розкрито організаційну 

структуру управління вітчизняним фізкультурно-спортивним рухом, охарактеризовано 

особливості функціонування цієї системи на сучасному етапі.  

 

Annotation 

The theoretical foundations of management, the modern concept of management theory, 

form, function, trends and problems of Physical Culture and sport development in an 

interactive, summarizing, synthesizing aspect are covered. On this basis reasonable value of 

sport as a social system is given, organizational structure of national sports movement 

revealed, the peculiarities of this system at present are described. 
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Вступ 

 

Реформування вищої освіти та входження України в європейський освітній і 

науковий простір зумовили зростання вимог до професіоналізму випускників вищих 

навчальних закладів в умовах ринкової конкуренції [4]. 

В умовах сьогодення фізкультурно-спортивний рух є важливим компонентом 

соціально-культурного життя суспільства [1]; являє собою поліфункціональне явище, 

яке займає провідне місце в фізичній та духовній культурі; виступає відносно 

самостійною галуззю національного господарства; вносить певний вклад в економіку 

[2].  

Загальний стан цієї сфери та подальший розвиток залежать від організації 

ефективної структури управління нею [5]. В сучасних умовах трансформації економіки 

найважливішою задачею стає формування гнучкої системи менеджменту фізкультурно-

спортивної організації, яка повинна мати таку систему управління, яка забезпечить їй 

високу ефективність роботи, конкурентно-спроможність та стабільність на ринку [3, 6]. 

Зростає потреба в керівниках, здатних до підприємництва, риску, конкуренції [7]. 

Метою наукового дослідження було: аналіз, синтез та узагальнення науково-

педагогічної та спеціальної літератури в аспекті управління процесом у сфері фізичного 

виховання, системи управління фізкультурним рухом в Україні та світі. 

Основні завдання роботи полягали в наступному:  
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- розкрити головні концептуальні положення організаційної системи управління 

фізкультурно-спортивним рухом; 

- проаналізувати специфіку функцій та принципів управління процесом в різних 

галузях фізичного виховання; 

- обґрунтувати значимість основних компонентів системи управління у 

вітчизняному фізкультурно-спортивному русі, визначити їх взаємозв’язок для 

забезпечення функціонування оздоровчої фізичної культури та масового спорту. 

 

1. Теоретичні основи науки управління 

 

1.1.  Співвідношення понять «менеджмент» і «управління» 

 

У період формування в Україні ринкових відносин поряд зі звичайним поняттям 

«управління» (суспільством, сферою, галуззю, організацією, персоналом та ін.) усе 

частіше застосовується інший термін «менеджмент». Тому важливо розглянути, що є 

спільного і розбіжного в їх значенні. 

У даний час серед фахівців [1, 5] склалися дві основні точки зору на тлумачення 

термінів «управління» і «менеджмент»: одні використовують ці поняття як ідентичні 

взаємозамінні, як синоніми [2]; інші – дотримуються думки про те, що термін 

«управління» вживається для назви багатоаспектної діяльності [4], яка є ширшою 

порівняно з діяльністю під назвою «менеджмент» [7]. У викладенні сутності управління 

доцільно дотримуватися саме цієї точки зору. Управління можна розглядати як: науку, 

мистецтво, функцію, апарат або орган та ін. 

Управлінні як наука. Вперше розгляд управління як засобу підвищення 

ефективності праці та діяльності організацій і як наукової проблеми відбувся у сфері 

промислового виробництва. Виникнення сучасного підходу до проблем управління 

пов’язано з іменем Ф. Тейлора, який у своїй роботі «Принципи наукового управління» 

(1911 р.), заклав основи наукового підходу до вивчення та організації праці, до 

управління діяльністю організацій. Книга Ф. Тейлора традиційно вважається початком 

визнання управління наукою та самостійною сферою досліджень. 

Поступово наука управління значно розвинулась, вийшла за межі однієї галузі та 

стала міжгалузевою. Зародились різноманітні наукові школи, зокрема: класична, 

людських стосунків, поведінкових наук та інші. 

Управління як мистецтво. Розуміння управління як мистецтва пов’язано із 

здатністю ефективно застосовувати накопичені знання і досвід у практичній 

управлінській діяльності. Характеристика управління як мистецтва обумовлена тим, що 

фізкультурні та спортивні організації являють собою складні відкриті соціальні 

системи, на функціонування яких впливають численні та різноманітні чинники як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Управління повинно бути єдиним 

процесом, який поєднує науку і мистецтво, вимагає не тільки систематичного 

поповнення наукових знань, але й постійного розвитку особистісних якостей 

управлінця, його здібностей застосовувати отримані знання в нестандартних ситуаціях 

практичної діяльності (мистецтво управління) з метою забезпечення тісної взаємодії з 

персоналом і створення умов для ефективної реалізації трудового потенціалу 

працівників. 

Управління як функція. Поняття «управління» у загальному вигляді розглядається 

як елемент, функція організованих систем різної природи (технічних, біологічних, 

соціальних). Це забезпечує збереження їхньої визначеної структури, підтримку режиму 

діяльності, реалізацію сформованих цілей і програм. 
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Фізична культура і спорт відносяться до сфери соціального життя, являючи собою 

невід’ємний елемент нематеріального виробництва. Тому використання поняття 

«управління» до сфери фізичної культури і спорту є правомірним. 

Управління реалізується за допомогою виконання ряду управлінських дій, що 

одержали назву функцій управління. 

Характеристика управління як функції діяльності робітників фізкультурно-

спортивної організації може бути здійснено на основі аналізу розділу «посадові 

обов’язки» тарифно-кваліфікаційних характеристик посад керівників і спеціалістів 

фізичної культури та спорту, головне завдання яких полягає в офіційній фіксації 

розподілу праці. 

Посадові обов’язки тренера–викладача зі спорту. Здійснює набір у спортивну 

школу, секцію, групу спортивної та оздоровчої спрямованості осіб, які бажають 

займатися фізичною культурою та спортом і не мають медичних протипоказань. 

Проводить з ними навчально-тренувальну та виховну роботу. Здійснює відбір і 

спортивну орієнтацію найбільш перспективних для подальшого спортивного 

вдосконалення дітей та підлітків. Забезпечує підвищення фізичної, теоретичної 

морально-вольової, технічної та спортивної підготовленості осіб, які займаються, 

зміцнення та охорону їх здоров’я в процесі занять, безпечність навчально-

тренувального процесу. Сприяє виключенню випадків використання спортсменами 

різних видів допінгів. Розробляє річні та поточні плани підготовки. Проводить 

систематичний облік, аналіз, узагальнення результатів роботи, використовує в своїй 

роботі найефективніші методи спортивної підготовки школярів і оздоровлення 

населення. 

Управління як апарат або орган. Управління часто асоціюється з апаратом 

управління як специфічним складником фізкультурно-спортивної організації. За 

відсутності такого апарату організація, як цілісне утворення, існувати та ефективно 

функціонувати не може. Важливим є не тільки наявність апарату управління, але і його 

структурний склад, характер зв’язків між ланками та елементами структури управління, 

ступінь централізації і децентралізації, повноваження і відповідальність працівників, 

які посідають різні посади в апараті управління. 

Відмінною рисою більшості фізкультурно-спортивних організацій є те, що в 

управлінні ними беруть участь їхні члени, у зв’язку з чим усе гостріше стають питання 

переходу від автократичного (адміністративного) до демократичного стилю 

управління. 

Управлінні сферою фізичного виховання і спорту – це система конкретних форм і 

методів свідомої діяльності, спрямованої на забезпечення ефективного функціонування 

і планового розвитку сфери фізичної культури і спорту, з метою найповнішого 

задоволення потреб людей у фізичному вдосконаленні. 

В останні роки в нашому лексиконі з’явилось зовсім нове слово «менеджмент». 

Термін «менеджмент» запозичений з англійської мови (“manage”) і буквально 

перекладається як «управління, завідування, організація». Цей термін застосовується по 

відношенню до бізнес-організацій (фірм, підприємств), які діють в ринкових умовах. 

Вони зосереджені на досягнення своїх цілей на ринку: задоволення потреб клієнтів і 

отримання прибутку. 

Основним призначенням менеджменту є отримання бажаних результатів від 

узгоджених дій багатьох людей, менеджмент – це, перш за все, комерційна діяльність 

(бізнес) групи людей або трудового колективу, «управління бізнесом через філігранну 

роботу з людьми», які здійснюють економічну діяльність на ринку. Отже, менеджмент 

– це система заходів щодо ефективного управління організацією, фірмою, 

підприємством в сучасних умовах і на науковій основі. 
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Менеджмент сьогодні – постійні зміни та неперервне вдосконалення. Спеціалісти 

вважають, що не існує ідеальної та єдиної моделі менеджменту. Для кожної фірми 

менеджмент є унікальним. Є лише загальні закономірності та елементи, які 

використовуються, як правило, усіма.  

Спортивний менеджмент – це теорія та практика ефективного управління 

організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних ринкових умовах.  

Мета менеджменту в фізічній культурі та спорті – стан фізкультурно-спортивної 

організації, можливий та необхідний, якого бажано досягти.  

Отже, cпіввідношення понять «управління» та «менеджмент» у короткому вигляді 

може бути сформульовано таким чином:  

1) поняття «управління» використовується для характеристики специфічної 

діяльності людини в неживій і живій природі, а також у соціальному житті, и тому воно 

ширше поняття «менеджмент», яке застосовується тільки для визначення управлінської 

діяльності в соціальному житті;  

2) поняття «управління фізичною культурою та спортом» доцільно 

використовувати, коли розглядаються фізична культура та спорт як галузі народного 

господарства, а поняття «менеджмент у фізичній культурі та спорті» - для визначення 

«внутрифірмового» управління діяльністю різноманітних фізкультурно-спортивних 

організацій в умовах ринкових відносин.  

 

1.2. Сучасні концепції теорії управління 

 

Управління як наука налічує значну кількість наукових шкіл та концепцій, що ними 

висунуті та розвиваються [3, 6]. Розглянемо в узагальненому вигляді деякі з них, які є 

найбільш популярними і базовими у вирішенні проблем управління в різних сферах 

життя.  

Системний підхід – спосіб наукового та практичного вирішення складних проблем. 

Він розглядає всі фізкультурно-спортивні організації як відкриті системи і враховує всі 

стабільні та змінні взаємозв’язки із врахуванням змін в будь-якому елементі системи 

або в системі в цілому. Тобто, на перше місце висувається не аналіз складових частин 

або окремих об’єктів системи як таких, а характеристика системи або проблеми в 

цілому. Це забезпечує взаємодію об’єктів та цілісність всієї системи. 

Застосування системного підходу в управлінні дозволяє розглядати організацію в 

єдності частин і зв’язку із зовнішнім середовищем. 

В останні роки в сфері фізичної культури ідеї та принципи системного підходу все 

частіше застосовуються при вирішенні проблем її розвитку, управлінні підготовкою 

спортсменів. 

Процесний підхід – розглядає управління як процес. Управлінська діяльність 

розглядається не як миттєва дія, а як серія безперервно пов’язаних дій. Їх називають 

управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж представляє собою 

процес тому, що складається з серії взаємопов’язаних дій. Процес управління, згідно 

названого підходу, є сумою всіх функцій. 

Різні автори, фахівці сфери управління розглядають різний перелік функцій. Огляд 

сучасної літератури дозволяє виявити такі функції: планування, організація, 

командування, мотивація, керівництво, координація, контроль, комунікація, 

дослідження, оцінка, прийняття рішень та ін. 

Разом з тим, розповсюджена точка зору про те, що в процесі управління будь-якою 

організацією виконуються такі функції: організація, планування, мотивація, контроль, 

координація. Названі види діяльності є необхідними для формування та досягнення 

цілей організації. 
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Ситуаційний підхід – є значним внеском в теорію управління. Він вважає 

конкретно існуючу ситуацію середовища важливою в даний момент обставиною, яка 

впливає на долю всієї діяльності організації. Тобто, головним чинником названого 

підходу є ситуація – сукупність конкретних обставин, які мають вплив на організацію в 

даний, конкретний час.  

Ситуаційний підхід вимагає від керівника вмінь «ситуаційного мислення», яке 

допомагає краще визначити прийоми, що у конкретних умовах будуть найбільш 

сприятливими для досягнення мети організації. 

Ситуаційний підхід не відкидає висвітлені вище підходи і не вважає їх невірними. 

Слід зазначити, що даний підхід увібрав до себе більшість характеристик процесного та 

системного підходів.  

Однак ситуаційний підхід визнає, що хоч загальний процес і подібний, специфічні 

прийоми, які повинен застосовувати керівник для ефективного досягнення мети 

організації, можуть значно варіювати. 

Отже, найбільш розповсюдженими концепціями сучасної теорії управління є 

системний, процесний та ситуаційний підходи.  

 

1.3. Функції управління у сфері фізичного виховання 

 

Функції управління у сфері фізичного виховання – це напрями управлінської 

діяльності, які дозволяють здійснити управлінський вплив. 

Основні функції управлінської діяльності  

• організація, діяльність по створенню нових та (або) якісному вдосконаленню 

раніше створених і функціонуючих систем будь-якого типу у відповідності з мінливими 

внутрішніми та зовнішніми умовами. 

• планування, діяльність по створенню умов для цілеспрямованого, динамічного та 

пропорційного розвитку об’єкта менеджменту шляхом розробки різних планів.  

• мотивація, діяльність по створенню системи стимулів, які активізують персонал 

організації ефективно працювати відповідно до розроблених планів; 

• контроль, діяльність, яка включає спостереження за плином процесів в об’єктах 

менеджменту, порівняння розмірів параметрів, які контролюються, із заданою 

програмою, виявлення відхилень від програми, їх місця, часу, причини та характеру; 

• координація (фінансування, підготовка кадрів), діяльність по забезпеченню 

неперервності процесу менеджменту, досягнення узгодженості в роботі організацій, 

підрозділів і окремих виконавців за допомогою встановлення раціональних зв’язків між 

ними.  

Таким чином, основні функції менеджменту тісно пов’язані між собою, складаючи 

єдиний процес, який характеризує механізм управлінського впливу.  

Наприклад, конкретні функції управління фізичною культурою та спортом (як 

галуззю) можуть включати  

• фізичне виховання молоді, яка навчається; 

• організація фізкультурно-спортивної роботи з населенням; 

• підготовка висококваліфікованих спортсменів за видами спорту, розвиток 

професійного спорту; 

• підготовка спортивного резерву;  

• проведення спортивних змагань та масових заходів; 

• наукове та програмно-методичне забезпечення фізичного виховання та розвитку 

спорту тощо. 
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1.4. Принципи управління в фізичній культурі та спорті 
 

Принципи менеджменту в фізичній культурі та спорті являють собою основні 

правила, положення та норми поведінки, якими керуються органи управління та окремі 

керівники в процесі здійснення управлінської діяльності. 

• Принцип єдиноначальності. Чим повніший взаємозв’язок підлеглого з 

керівником, тим менша ймовірність отримання ним суперечливих вказівок і вища 

персональна відповідальність за наслідки роботи.  

• Принцип безумовної відповідальності. Відповідальність є обов'язком і не може 

бути делегованою, тобто жодний керівник не може шляхом делегування звільнитися 

від відповідальності за діяльність підлеглих. Підлеглі, отримавши доручення і 

необхідні для його виконання повноваження, несуть повну відповідальність перед 

керівниками за свою діяльність; керівники несуть усю відповідальність за 

організаційну діяльність підлеглих.  

• Принцип паритету повноважень і відповідальності. Повноваження - це право на 

виконання дорученої роботи, а відповідальність - це обов'язок її виконати. Тому 

відповідальність за конкретні дії не може перевищувати передбачений обсяг 

делегованих повноважень, але і не повинна бути меншою за нього.  

• Принцип делегування повноважень. Повноваження, делеговані окремим 

керівникам, повинні бути достатніми для того, щоб забезпечити можливість отримання 

очікуваних результатів.  

• Принцип діапазону управління. Для кожної управлінської посади існує гранична 

кількість співробітників, якими може ефективно керувати одна людина; ця цифра може 

змінюватися залежно від ситуацій та їх впливу на кількість часу, необхідного для 

ефективного менеджменту.  

• Принцип прямого керівництва. Чим менш опосередковані особисті контакти 

керівника з підлеглими, тим ефективнішим є керівництво. За безпосереднього контакту 

керівник може краще навчати, отримувати пропозиції і вникати в сутність проблем.  

• Принцип відповідності завдань. Завдання окремих осіб і структурних підрозділів 

повинні взаємно доповнювати одне одного, формуючи систему цілей організації.  

• Принцип науковості. Полягає в необхідності побудови всієї системи 

менеджменту на новітніх наукових даних, які характеризують закономірності та 

об’єктивні тенденції розвитку фізичної культури та спорту; використання 

індивідуального підходу до кожного об’єкта впливу; здійснення критичної оцінки 

ефективності рішень, які приймаються; використання сучасних засобів і методів 

обробки управлінської інформації. 

 

2. Система управління сферою фізичного виховання і спорту в Україні. Органи 

публічної влади 

 

2.1. Сфера фізичного виховання і спорту як соціальна система 

 

Згідно з теорією систем, сферу фізичного виховання і спорту можна розглядати як 

підсистему суспільства, а також як відносно самостійну систему, яка увібрала в себе 

декілька підсистем, які в свою чергу можуть бути також розглянуті та вивчені як 

самостійні системи. 

Ознаки сфери фізичного виховання як соціальної системи: 

• невід’ємність системи від загальної соціальної системи держави та суспільства; 

• складність всієї системи та складність завдань, які вона вирішує; 
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• спрямованість її діяльності на людину, особистість якої є об’єктом впливу всієї 

системи в цілому та окремих її підсистем. 

Сфера фізичного виховання і спорту як соціальна система має певні ознаки та 

характеристики, які доповнюють одна одну та дають можливість цілісного сприйняття 

системи. Охарактеризуємо їх. 

Відкритість системи фізичного виховання і спорту обумовлена тим, що вона існує 

завдяки постійному обміну із зовнішнім середовищем. На розвиток системи мають 

суттєвий вплив такі фактори: тип соціальної побудови держави, рівень соціально-

економічного розвитку, склад населення, його традиції, інтереси, національні 

особливості. Тому система фізичного виховання і спорту є невід’ємною складовою 

соціальної системи суспільства.  

Цілеспрямованість. Сфері фізичного виховання і спорту як і окремим організаціям 

притаманне прагнення до досягнення цілей. Саме для цього організації, які входять до 

складу системи, вступають між собою у взаємодію. Загальносистемні цілі формуються 

на рівні суспільства, на державному рівні. При перенесенні на більш низькі рівні 

системи вони набувають характеру конкретних завдань. 

Цілісність. До сфери фізичного виховання і спорту входить багато компонентів 

(організацій). Взаємодія в системі організацій, які здійснюють фізичне виховання, 

набір, відбір, попередню базову та завершальну підготовку спортсменів, а також 

організації, які здійснюють матеріально-технічне, науково-методичне забезпечення 

полягає в тому, що кожна з них вирішує свої, властиві їй завдання. Однак сукупність 

результатів вирішення завдань є потужним фактором розвитку цілісної системи 

фізичного виховання і спорту. 

Сфера фізичного виховання і спорту одночасно є відносно самостійною системою, 

такою, яка має свої цілі, завдання, принципи функціонування у взаємодії із 

середовищем, що також характеризує її як цілісну систему. 

Динамічність системи фізичного виховання і спорту характеризує безперервність її 

змін в цілому, а також змін окремих складових. Змінюються: методика, рівень 

спортивних результатів, інвентар, обладнання, форми організації діяльності фахівців, 

матеріально-фінансове забезпечення тощо. Всі ці зміни відбивають об’єктивний процес 

розвитку сфери фізичного виховання і спорту, що повинно враховуватися у діяльності 

її організацій. 

Ієрархічність системи тим, що у ній існує підпорядкованість підсистем та об’єктів, 

цілей, завдань. Саме ієрархічність дозволяє виділити управлінські вертикалі всередині 

підсистем більшості організацій. 

Структурність полягає в тому, що зміст діяльності ланок і системи в цілому 

обумовлює структуру, функціонування сфери, побудову її компонентів. 

Сфера фізичного виховання і спорту в Україні включає три підсистеми управління. 

Перша підсистема – це державне управління фізичною культурою і спортом, яке 

здійснюють органи публічної влади. Центральним органом є Міністерство молоді та 

спорту України. 

Друга підсистема – управління громадськими організаціями фізкультурно-

спортивної спрямованості. До неї відносяться: фізкультурно-спортивні товариства, 

федерації, асоціації, спортивні клуби та ін. 

Третя підсистема – управління у підприємницьких фізкультурно-спортивних 

організаціях. До цієї групи входять організації професійного спорту (спортивні клуби з 

футболу, професійна футбольна ліга та ін.) та комерційні організації фізкультурно-

спортивно напряму (спортивно-оздоровчі центри, фітнес-центри та ін.). 
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2.2. Органи публічної влади в системі управління сферою фізичного виховання і 

спорту 

 

Управління сферою фізичного виховання і спорту здійснюється органами публічної 

влади на рівні двох гілок влади: представницької та виконавчої. 

До органів публічної влади відносять: органи державної влади (міністерства, 

обласні управління, районні відділи) та органи місцевого самоврядування (сільські, 

селищні, міські та районні ради).  

Найвищими органами управління всіма сферами суспільства є Президент та Уряд 

країни, які складають виконавчо-розпорядчий орган держави і забезпечують 

практичний розвиток сфери фізичного виховання і спорту одночасно з розвитком 

інших сфер. Президент країни видає укази і розпорядження з актуальних питань 

розвитку фізичного виховання і спорту, туризму. Уряд країни затверджує положення 

про Міністерство, приймає постанови з актуальних питань розвитку фізичної культури 

і спорту, організує їх виконання і контроль за ходом виконання прийнятих постанов і 

розпоряджень. 

Управління сферою фізичного виховання і спорту в Україні здійснюється на базі 

взаємодії двох чинників: державного та громадського. 

Державні органи управління, які впливають на розвиток фізичного виховання і 

спорту, можна поділити за ознакою компетенції (функціональною областю) на три 

групи: органи загальної, відомчої та спеціальної компетенції. 

До органів загальної компетенції належать такі, які у своїй діяльності розглядають 

та вирішують питання з різних сфер життя нашої країни, в тому числі – розвитку сфери 

фізичного виховання і спорту. Вони визначають повноваження органів управління 

сферою, а також найбільш важливі питання міжгалузевого характеру (наприклад, 

будівництво спортивних комплексів, підготовка спеціалістів з фізичного виховання, 

спорту та ін.). До цієї групи належать Ради народних депутатів на чолі з Верховною 

Радою України. Так, Верховною Радою України у грудні 1993 року прийнято Закон 

України «Про фізичну культуру і спорт», який лежить в основі законодавчої бази 

функціонування всіх підсистем сфери фізичного виховання і спорту. 

У складі Верховної Ради України діє Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. Він вивчає проблеми, бере участь у 

розробці рішень Ради, ініціює законопроекти та здійснює експертизу законопроектів. 

До органів відомчої компетенції входять ряд міністерств та їх органи на місцях, 

зокрема: Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я, 

Міністерство внутрішніх справ та інші. 

Для керівництва розвитком фізичного виховання і спорту в рамках міністерств 

утворені відповідні управлінські структури. Так, у системі Міністерства освіти і науки 

України діє Комітет фізичного виховання і спорту, він керує розвитком фізичного 

виховання і спорту дітей, учнівської та студентської молоді. 

Основні завдання Комітету: 

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з фізичного 

виховання і спорту в закладах та установах Міністерства освіти і науки України; 

- координація роботи з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої і спортивної 

роботи в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, участь у науково-

методичному забезпеченні цієї роботи; 

- забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі 

навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, 

гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості; 
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- організація навчально-тренувального процесу і проведення спортивних заходів, 

які належать до компетенції Комітету, пов'язаних з підготовкою спортивних резервів; 

- організація і проведення всеукраїнських універсіад, кадетських ігор, 

всеукраїнських спортивних ігор школярів, змагань серед учнівської та студентської 

молоді в навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації незалежно від їх відомчого 

підпорядкування; 

- забезпечення спільно з Національним олімпійським комітетом, спортивними 

спілками студентської і учнівської молоді України та іншими зацікавленими 

організаціями комплектування збірних національних команд студентів і учнів та їх 

участь у всесвітніх універсіадах, молодіжних фестивалях, чемпіонатах світу серед 

школярів та студентів; 

- сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, створенню громадських 

фізкультурно-спортивних організацій, рад, фондів, комісій та координація їх діяльності 

згідно з чинним законодавством; 

- сприяння зміцненню і розвитку матеріально-спортивної бази навчально-

виховних, спортивних установ, закладів та організацій галузі; 

- здійснення управління майном підвідомчих установ і організацій та контроль за 

цільовим використанням спортивних споруд навчальних закладів галузі; 

- здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення 

фізичної культури, спорту, здорового способу життя серед дітей, учнівської та 

студентської молоді, працівників освіти і науки. 

Органи спеціальної компетенції представляють головну організаційну форму 

державного управління сферою фізичного виховання і спорту в країні. До цієї групи 

входить Міністерство молоді та спорту України; на обласних , міських, районних 

рівнях – управління, відділи, сектори відповідних державних адміністрацій. 

Міністерство молоді та спорту України є центральним органом державної 

виконавчої влади спеціальної компетенції. Його діяльність спрямовує та координує 

Кабінет Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну 

політику у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, несе відповідальність за 

їх розвиток. У межах своєї компетенції Міністерство організовує виконання актів 

законодавства України та здійснює систематичний контроль за їх виконанням. 

Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація 

державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у 

формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної 

політики у сфері волонтерської діяльності 

До сфери його управління належать фізкультурно-спортивні заклади, підприємства, 

будівельні організації, науково-дослідні, навчальні заклади, проектно-конструкторські 

установи, школи вищої спортивної майстерності. 

Міністерство очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-

міністра України та звільняє з посади Верховна Рада України. Для колективного 

вирішення питань, обговорення найважливіших напрямків діяльності в Міністерстві 

створюється колегія. Структура апарату Міністерства затверджується Міністром. 

До складу Міністерства молоді та спорту України входять:  

- керівництво; 

- патронатна служба; 

- відділ забезпечення роботи керівництва; 

- департамент молодіжної політики; 

- департамент олімпійського спорту; 

- департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту; 

- фінансово-економічне управління; 
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- управління розвитку спортивної інфраструктури; 

- юридичне управління; 

- управління роботи з персоналом; 

- управління організаційної роботи та планування; 

- відділ контролю, діловодства та звернень громадян; 

- відділ бухгалтерського обліку та звітності; 

- відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції; 

- відділ взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації; 

- сектор внутрішнього аудиту; 

- сектор національно-патріотичного виховання; 

- головний спеціаліст з антикорупційних питань; 

- головний спеціаліст з режимно-секретної роботи; 

- головний спеціаліст з мобілізаційної роботи. 

В умовах сучасної України вирішується проблема активізації фізкультурно-

оздоровчої діяльності населення. Тому спеціальною Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2003 року «Про утворення центрів фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» було організовано мережу обласних, міських та районних центрів. 

Очолює систему Центрів – Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх», який належить до групи державних органів спеціальної компетенції.  

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету 

України з питань фізичної культури і спорту та положенням про центри. 

Метою діяльності центрів є створення сприятливих умов для реалізації права 

громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в 

фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та 

відпочинку, пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження 

відповідних принципів та ідеалів. 

Основними завданнями Всеукраїнського центру є: 

- сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної 

культури; 

- організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

- проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань 

оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у 

населення потреб рухової активності; 

- методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов 

для занять населення фізичною культурою та масовим спортом; 

- організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, 

фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів; 

- контроль та координація діяльності всіх структурних підрозділів 

Всеукраїнського центру (обласних, міських, районних). 

 

Заключення 

 

У сучасній фаховій літературі існують різні точки зору щодо тлумачення термінів 

«управляння» і «менеджмент». На нашу думку, в обох видах діяльності є багато 

спільного, однак термін «управління» має більш широке значення (наприклад, 

управління сферою), а термін «менеджмент» використовується, коли йдеться про 

управління діяльністю організацій(наприклад, менеджмент спортивної організації). 
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Найбільш розповсюдженими концепціями сучасної теорії управління є системний, 

процес ний та ситуаційний підходи. 

Сфера фізичного виховання і спорту України є відкритою, динамічною, цілісною, 

цілеспрямованою, ієрархічною та структурною системою. 
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