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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ
РИНКУ
Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних підходів, функцій і принципів для формування ефективної
системи управління спортивною діяльністю в Україні та визначенні перспективних шляхів її удосконалення.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; загальнонаукові методи
дослідження; системний, структурно-функціональний, процесний, порівняльний та ситуаційний підходи.
Результати. В результаті дослідження виявлено та обґрунтовано передумови удосконалення системи
управління спортивною діяльністю в Україні. Встановлено, що на сьогодні найбільш дієвими методами
удосконалення структури управління є методи, що базуються на структурно-функціональному та
процесному підходах. Запропоновано та удосконалено організаційно-економічні підходи до управління, та
принципи управління спортом і спортивними організаціями. Наукова новизна. Удосконалено та набули
подальшого розвитку організаційно-економічні та наукові підходи щодо розмежування понять управління
спортом та управління спортивними організаціями, принципи побудови та функціонування системи
управління, розуміння функцій управління спортивною діяльністю в Україні. Практичне значення.
Результати дослідження можуть бути використані установами державного управління та спортивними
організаціями.
Ключові слова: спортивна діяльність; управління спортом; управління спортивними організаціями;
структура управління; функції управління; принципи управління

передумовою є ефективне формування
такого інституціонального середовища, яке б
відповідало сучасним ринковим вимогам. У
зв’язку з цим набуває актуальності
дослідження
в
рамках
застосування
ефективних
організаційно-економічних
методичних
підходів
до
управління
спортивними організаціями різного рівня та
визначення їх результативності.

Постановка проблеми
В контексті євровроінтеграційних змін,
що відбуваються в Україні і які
супроводжуються децентралізацією владних
повноважень та реформуванням всіх галузей
національної економіки, спостерігається
зростання
значного
інтересу
й
до
удосконалення
організаційно-економічних
підходів управління в сфері фізичної
культури і спорту як на локальному, так і
місцевому,
регіональному
та
загальнодержавному рівнях. Об’єктивне
виникнення якісно нових процесів і явищ
(нові форми власності та господарювання,
науково-технічний
прогрес,
розвиток
інформаційного
середовища)
супроводжується й інтеграцією сфери
фізичної культури і спорту у ринкове
середовище, яке активно впливає на
поведінку
всіх
учасників
спортивної
діяльності. Для забезпечення ефективного
розвитку спортивної діяльності необхідною

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Значний внесок з проблем досягнення
збалансованої та оптимальної організаційної
структури системи управління фізичної
культури і спорту, обґрунтування механізмів
і
теоретико-методологічних
засад
на
загальнодержавному рівні управління у сфері
фізичної культури і спорту зробили
вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема:
Гасюк І. Л., Дутчак М. В., Єфімов В. К,
Жданова О. М, Журба М. А., Мічуда Ю. П.,
Переверзин І. І., Рибчич І. Є., Сіренко Р. Р.
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та ін. Проблеми нормативно-правового
забезпечення функціонування сфери фізичної
культури і спорту у своїх працях
відображали Гацуля О., Журба М. А.,
Кудлата К. В., Нікітенко С. В. та ін.
Науковою
розробкою
теоретикометодологічних та практичних проблем
функціонування
системи
на
рівні
адміністративно-територіальних одиниць в
Україні та за кордоном займалися Базенко В.
А., Журба М. А., Савченко В. Г., Саричев В.
І., Сергеєв А. Ю., Шевчук І. В. та ін.
Питаннями
удосконалення
управління
спортивними
організаціями,
підприємницьким
спрямуванням
та
комерціалізацією
спортивної
діяльності
займались Лукащук В. І., Мічуда Ю. П.,
Нерода Н. В., Павленчик Н. Ф., Тарпищев Ш.
А., Христова Т. тощо.
Незважаючи на те, що в науковій
літературі висвітлюються численні важливі
аспекти щодо розвитку та управління
фізичною культурою і спортом в умовах
ринку, їхнє спрямування в більшості
передбачає удосконалення організаційноправового забезпечення та державних
механізмів управління розвитком сфери
фізичної культури і спорту.

умови глибокого та належного розуміння
сутності основних понять кожним суб’єктом
сфери фізичної культури і спорту.
Фізична культура і спорт є соціально
спрямованою сферою діяльності суспільства.
Проблеми пов’язані з процесом управління
спортивною
діяльністю
в
Україні
розглядаються
науковою
спільнотою
відносно
недавно.
В
основному
ці
дослідження спрямовані на удосконалення
нормативно-правового
забезпечення
та
державного управління в сфері фізичної
культури і спорту [1, 2, 4, 5, 7, 10]. Саме тому
погоджуємось із твердженням Жданової О.
М., що розробленої і самостійної концепції
теорії управління сферою фізичної культури і
спорту на даний час в Україні не існує, а
тому необхідно управління розглядати як
міжгалузеву (інваріантивну) науку [4, с. 9].
Єфімов В. К. із співавторами під
управлінням фізичною культурою і спортом
розуміють один із видів соціального
управління, що представляє систему форм і
методів впливу на фізичну культуру і спорт
як галузь з метою задоволення потреб
громадян у зміцненні здоров’я і фізичному
вдосконаленні [9]. На відміну від наведеного
визначення Переверзін І. І. під управління
фізичною культурою і спортом розглядає
один з видів соціального управління, який
представляє собою систему впливу на
фізичну культуру і спорт, як галузь чи
підсистему галузі з боку органів державної
влади, регіонального, галузевого управління
тощо, з метою задоволення потреб громадян
у
зміцненні
здоров’я
і
фізичному
вдосконаленні [8]. Жданова О. М. та
Чеховська Л. Я. під управлінням сферою
фізичного виховання і спорту розуміють
систему конкретних форм і методів свідомої
діяльності, спрямованої на забезпечення
ефективного функціонування і планового
розвитку сфери, з метою більш повного
задоволення потреб людей у фізичному
вдосконаленні [4, с. 10]. Таким чином, можна
констатувати, що сталий розвиток і
ефективне повсякденне функціонування
сфери фізичної культури і спорту можливе за
виконання однієї із першочергових умов, а
саме якісної організації системи управління
галуззю.
Функція «організація» системи управлінні
має просторову (структура) і часову (процес)
характеристики [11, с. 142]. Просторова

Формування цілей статті
Мета статті полягає в обґрунтуванні
методичних підходів, функцій і принципів
для
формування
ефективної
системи
управління спортивною діяльністю в Україні
та визначенні перспективних шляхів її
удосконалення.
Виклад основного матеріалу
Ефективне функціонування спортивної
діяльності в Україні багато в чому залежить
від обґрунтованого застосування сучасних
управлінських технологій. Вся діяльність, яка
здійснюється в цій сфері, як за формою так і
за змістом, супроводжується управлінським
процесом. Процес управління є складним
суспільним явищем, зміст якого намагається
дослідити та розкрити сучасна наука.
Незважаючи на тривалий час існування
управлінського процесу, необхідність у його
розвитку та вдосконаленні існує й до
сьогодні.
Ефективне
управління
спортивною
діяльністю в умовах ринку та реформи
децентралізації в Україні, можливе лише за
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характеристика
полягає
в
побудові
оптимальної
організаційної
структури
управління та підпорядкованості її суб’єктів
управління.
Просторова
організація
діяльності суб’єктів управління фізичною
культурою та спортом в Україні побудована
на
принципах
вертикального
та
горизонтального
підпорядкування.
Вертикальна ієрархія управління передбачає:
центральний рівень управління; регіональний
рівень
управління;
місцевий
рівень
управління. До горизонтальних суб’єктів
підпорядкування відносять: органи загальної
компетенції;
органи
міжгалузевої
(функціональної)
компетенції;
органи
галузевої
(спеціальної)
компетенції;
громадські органи управління. Часова
характеристика
функції
«організація»
полягає у виконанні наступних дій суб’єктом
управління: формулювання управлінських
рішень, визначення виконавців цих рішень,
своєчасне доведення управлінських рішень
до
виконавців,
розподіл
ресурсів,
координація
діяльності
виконавців
управлінських рішень. У загальному вигляді
часова характеристика передбачає побудову
практичного підходу до процесу управління
суб’єктами
спортивної
діяльності
та
визначення рівня їх впливу на розвиток
спорту та діяльність спортивних організацій.
На наш погляд, систему управління
спортивною діяльністю необхідно розглядати
з позиції макро- та мікроекономічної
діяльності суб’єктів управління. Проте, в
даний час чітко розмежувати ці структури по
всій вертикалі управління неможливо.
Здійснивши функціональний аналіз, в
деяких випадках слід розмежовувати процес
управління фізичною культурою і спортом та
управління спортивною діяльністю на рівні
фізкультурно-спортивних
організацій.
Стратегічні цілі в рамках цих двох процесів
можуть відрізнятися, оскільки система
управління фізичною культурою і спортом
повинна представляти інтереси суспільства, а
система
управління
спортивним
організаціями
інтереси
суб’єктів,
які
здійснюють господарську діяльність. Тому
без сумніву, що цілі системи управління
фізичною культурою і спортом будуть
значно ширшими і різноманітнішими, ніж
цілі спортивних організацій в довгостроковій
і короткостроковій перспективі.

Такий підхід зумовлює поділ функцій
управління в сфері фізичної культури і
спорту на функції управління спортом та
функції
управління
спортивними
організаціями [3].
Під поняттям «управління спортом»
розуміємо сукупність управлінських дій
державними органами влади, які не
виконують
господарських
функцій
і
спрямовані на визначення цілей, формування
принципів та інструментів державної
політики в сфері фізичної культури і спорту,
а також впровадження цієї політики всіма
суб’єктами управління. Під «управлінням
спортивними
організаціями»
розуміємо
сукупність управлінських дій суб’єктами
сфери фізичної культури і спорту, які ведуть
виробничо-господарську, комерційну чи
фінансову діяльність з метою отримання
прибутку.
Сам процес управління у теорії сучасного
менеджменту розглядається в контексті
сукупності
функції,
які
виконуються
суб’єктом управління. Існують різні підходи
до класифікації цих функцій, однак найбільш
поширеним і загальним є підхід, при якому
виділяють чотири основні функції процесу
управління,
зокрема:
планування,
організацію, мотивацію і контроль. Така
класифікація у найбільш загальному вигляді
може
застосовуватись
до
управління
спортивними організаціями. Щодо функцій
управління спортом, то їх варто поділити на
правовстановлюючі
функції,
володіння
(розпорядчі)
організаційні,
функції
підтримки,
і
контролю
(табл.
1).
Організаційна складова управління спортом
заснована на реалізації механізму держави,
який включає державний механізм, а саме
органи державної влади в сфері фізичної
культури та спорту, державні установи та
підприємства
та
механізм
місцевого
самоврядування, який включає в себе
регіональні та місцеві органи державної
виконавчої влади в сфері фізичної культури
та спорту [6].
Правовстановлюючі
функції
передбачають видання нормативних актів,
які регулюють відносини у сфері фізичної
культури і спорту, обов’язкових для
виконання всіма суб’єктами управління
спортивною діяльністю. Функції володіння
(розпорядчі) управління спортом полягають у
прийнятті рішень щодо відчуження майна,
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передавання його в оренду тощо. Розподіл
цієї функції між майже всіма суб’єктами
управління спортом знижує ефективність
виконання розпорядчих функцій та сприяє
прийняттю безвідповідальних управлінських
рішень. На нашу думку, ця функція повинна
бути зосереджена у рамках одного суб’єкта
управління спортом. Організаційні функції
включають у себе управлінські дії з
визначення
особливостей
протікання
нормативних та технологічних процесів

спортивної діяльності. Контрольні функції
полягають
у
перевірці
відповідності
стратегічних планів з організації і розвитку
сфери фізичної культури і спорту, дій
суб’єктів
управління
спортом
цілям
національної політики. Функція підтримки
полягає у забезпеченні державної фінансової
та бюджетної політики, підготовки кадрів та
охорони здоров’я у сфері фізичної культури і
спорту.
Таблиця 1

Розподіл функцій між суб’єктами управління спортом в Україні
Суб’єкт управління
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Міністерство молоді та спорту України
Департамент олімпійського спорту
Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київські та
Севастопольська міські, районні ради
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації
Управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих
державних адміністрацій
Районні державні адміністрації
Сільські, селищні, міські ради

На
рівні
управління
спортивними
організаціями
основними
є
функції
організації та господарювання. Господарські
функції – це управління діяльністю різного
роду організацій (фірм), використанням та
відтворенням матеріальних, трудових та
фінансових ресурсів з метою розвитку та
популяризації фізичної культури і спорту, а
також з метою отримання прибутку. У
вузькому розумінні – це здійснення
комерційної та некомерційної діяльності
сукупністю господарських суб’єктів різних

Функції управління, що
виконуються суб’єктом
Правовстановлюючі
Правовстановлюючі
Володіння (розпорядчі)
Підтримки
Правовстановлюючі
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Підтримки
Контрольні
Організаційні
Організаційні
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Володіння
Підтримки
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Підтримки
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Контрольні
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Підтримки
Володіння (розпорядчі)
Організаційні
Підтримки

форм власності. Суб’єкти управління
спортом у практиці не повинні здійснювати
господарських функцій.
Система управління спортом та система
управління спортивними організаціями є
взаємозалежними, оскільки серед цілей
національної політики завжди є цілі
ефективного
здійснення
спортивної
діяльності. На сьогодні, системи управління
спортом та спортивними організаціями є
інтегровані в одну систему у зв’язку з тим,
що більшість спортивних організацій є

© ГУЛЬ І.Г., ЗАВИДІВСЬКА О.І., 2020

DOI: https://doi.org/10.15802/rtem.v0i3(19).210827

216

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)
__________________________________________________________Review of transport economics and management, 2020, вип. 3(19)

державної
форми
власності
і
підпорядковуються уповноваженому органу з
управління спортом.
Склад систем управління спортом та
спортивними
організаціями
визначає
сукупність принципів управління, що
відносяться до цих систем. Зважаючи на те,
що до системи управління спортом та
спортивними організаціями входять державні
органи влади, суб’єкти господарювання
(громадські органи, комерційні організації), а
також те, що спорт є важливим фактором
суспільства, система управління спортом та
спортивними
організаціями
повинна
враховувати загальні принципи управління,
принципи
державного
управління
і
спеціальні принципи управління спортивною
діяльністю. Також ця система принципів
повинна скеровувати спортивну діяльність у
напрямку до соціально-ефективного розвитку
та враховувати сучасні підходи щодо
системи управління організацією.
До загальних принципів управління
належать: розподіл праці, повноваження і
відповідальність, дисципліна, єдиновладдя,
єдність
керівництва,
підпорядкованість
інтересів,
винагорода
персоналу,
централізація,
ієрархія,
порядок,
справедливість,
стабільність
персоналу,
ініціатива, корпоративний дух [12]. Серед
принципів державного управління виділяють
принцип верховенства права, принцип участі
громадян та їх об’єднань в управлінні,
принцип
прозорості
та
відкритості
державних органів управління.
В статті нами розмежовуються принципи
управління спортом та принципи управління
спортивними
організаціями,
а
також
принципи
щодо
здійснення
процесу
управління та принципи щодо побудови
системи управління. В принципи управління
спортом та спортивними організаціями
вкладено новий зміст, що пов’язано з
домінуванням процесного підходу до
побудови системи управління на відміну від
функціонального, котрий домінує в даний
час (табл. 2).
Рівень розвитку фізичної культури і
спорту перебуває у певній залежності від
організаційної злагодженості управлінського
механізму, який скеровує поступальний
розвиток спортивної діяльності завдяки
взаємодії
і
чіткому
розмежуванню
повноважень державних органів влади,

проведенню чіткої програми дій щодо
провадження державної політики з її
розвитку, визначення місця та ролі
підприємницьких структур та громадських
організацій у цих процесах. Тенденції
розвитку галузі свідчать про наявність
інтеграційних процесів, які спрямовані на
приведення у відповідність вітчизняних
управлінських стандартів сфери фізичної
культури і спорту до рівня провідних країн
світу.
Висновки
1. При здійсненні удосконалення чинної
системи управління спортом та спортивними
організаціями
в
Україні
потрібно
використовувати сучасні методи та прийоми.
У статті встановлено, що на сьогодні
найбільш дієвими методами удосконалення
структуру управління є методи, що
базуються на структурно-функціональному
та процесному підходах.
2. Недостатня ефективність виконання
функцій управління у рамках процесу
управління
спортом
та
спортивними
організаціями в Україні пов’язана з
неоптимальним розподілом повноважень
серед суб’єктів управління.
3. Запропоновані принципи управління
спортом та спортивними організаціями,
сформульовані
на
основі
принципів
адміністрування, принципів державного
управління, скеровують систему управління
у
напрямку
ефективного
розвитку,
використання сучасних підходів і методів
науки менеджменту та враховують традиції
господарювання, що склалися в Україні.
4. Запропоновані
та
удосконалені
організаційно-економічні
підходи
до
управління та принципи управління спортом
та спортивними організаціями дозволять
уникнути помилок при удосконаленні чинної
системи управління, ефективно здійснювати
процес управління спортивною діяльність в
Україні.
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Таблиця 2
Принципи управління спортом та спортивними організаціями в Україні
Принципи щодо побудови системи управління
Система управління спортом
Система управління спортивними організаціями

1. Розмежування системи управління спортом і
спортивними організаціями
2. Розмежування повноважень між державними органами
влади і органами місцевого самоврядування
3. Постійне вдосконалення
4. Врахування економічних умов використання
матеріальних, трудових та фінансових ресурсів
5. Стабільність
6. Врахування національних особливостей і традицій
7. Ієрархія

1. Розмежування системи управління спортом
і спортивними організаціями
2. Постійне вдосконалення
3. Стабільність
4. Прибутковість (ефективність)
5. Врахування національних особливостей і
традицій
6. Інноваційність
7. Ієрархія

Принципи щодо здійснення процесу управління
Система управління спортом
Система управління спортивними організаціями

1. Розподіл праці
2. Повноваження і відповідальність
3. Дисципліна
4. Єдиновладдя
5. Єдність керівництва
6. Підпорядкованість інтересів
7. Винагорода персоналу
8. Оптимальне співвідношення між делегуванням та
централізацією
9. Порядок
10 Справедливість
11. Стабільність персоналу
12. Ініціатива
13. Корпоративний дух
14. Верховенство права
15. Участь громадян та їх об’єднань в управлінні
16. Прозорості та відкритості

1. Розподіл праці
2. Повноваження
3. Відповідальність
4. Дисципліна
5. Єдиновладдя
6. Єдність керівництва
7. Підпорядкованість інтересів
8. Винагорода персоналу
9. Оптимальне співвідношення між
делегуванням та централізацією
10. Ієрархія
11. Порядок
12. Справедливість
13. Стабільність персоналу
14. Ініціатива
15. Корпоративний дух
16. Принцип спортивного мотивування
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Цель статьи заключается в обосновании методических подходов, функций и принципов для формирования
эффективной системы управления спортивной деятельностью в Украине и определении перспективных
путей ее совершенствования. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных
источников; общенаучные методы исследования; системный, структурно-функциональный, процессный,
сравнительный и ситуационный подходы. Результаты. В результате исследования выявлено и обоснованно
предпосылки совершенствования системы управления спортивной деятельностью в Украине. Установлено,
что на сегодня наиболее действенными методами усовершенствования структуры управления являются
методы, основанные на структурно-функциональном и процессном подходах. Предложены и
усовершенствованные организационно-экономические подходы к управлению, и принципы управления
спортом и спортивными организациями. Научная новизна. Усовершенствована и получили дальнейшее
развитие организационно-экономические и научные подходы по разграничению понятий управления
спортом и управления спортивными организациями, принципы построения и функционирования системы
управления, понимание функций управления спортивной деятельностью в Украине. Практическое
значение. Результаты исследования могут быть использованы учреждениями государственного управления
и спортивными организациями.
Ключевые слова: спортивная деятельность; управления спортом; управления спортивными организациями;
структура управления; функции управления; принципы управления

HUL I. H.1*, ZAVYDIVSKA O. I.2*
1* PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Management Department, Lviv State University of
Physical Culture named after I. Boberskyi, e-mail: gul_ivan@ukr.net, ORCID ID: 0000-0003-4043-7007
2* PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics and Management Department, Lviv
State University of Physical Culture named after I. Boberskyi, e-mail: zoiggg@gmail.com, ORCID ID: 0000-00021809-9972

THEORETICAL
AND
METHODICAL
APPROACHES
TO
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF SPORTS ACTIVITIES
MANAGEMENT IN THE MARKET CONDITIONS
The purpose of this work is to substantiate methodological approaches and principles for the formation of an
effective system of sports activities management in Ukraine and to identify the ways to improve it. Research
methods: theoretical analysis and generalization of literary sources; general scientific methods of research;
systematic, structural-functional and process methods, comparative and situational approaches. The results. The
prerequisites for improving the system of sport activity management in Ukraine were identified and substantiated as
a result of the research. It found that today the most effective methods of improving the structure of management are
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methods based on structural, functional and process approaches. Organizational and economic approaches to the
management, and the principles of managing sport and sports organizations were proposed and improved. Scientific
novelty. The organizational and economic and scientific approaches to the differentiation of the concepts of sports
management and management of sports organizations, principles of building and functioning of the management
system, understanding of the functions of managing sports activities in Ukraine have been further developed and
further developed. The practical significance. The results of the study can be used by government agencies and
sports organizations.
Keywords: sports activities; sport management; management of sports organizations; management structure;
functions of management; principles of management.
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