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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. 

На сучасному етапі розвитку фізкультурно-спортивний рух є 

важливим компонентом соціально-культурного життя 

суспільства. Він являє собою поліфункціональне явище, яке 

займає провідне місце в фізичній та духовній культурі, виступає 

відносно самостійною галуззю національного господарства, 

вносить певний вклад в економіку. Загальний стан цієї сфери та 

подальший розвиток залежать від організації ефективної 

структури управління нею. 

В сучасних умовах трансформації економіки найважливішою 

задачею стає формування гнучкої системи управління 

фізкультурно-спортивною організацією, яка повинна мати таку 

систему управління, яка забезпечить їй високу ефективність 

роботи, конкурентно-спроможність та стабільність на ринку. 

Зростає потреба в керівниках, здатних до підприємництва, риску, 

конкуренції. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління 

процесом у сфері фізичного виховання» є оволодіння студентами 

теоретичними знаннями про систему управління фізкультурним 

рухом в Україні та світі, формування у них необхідних навичок 

управлінської діяльності в спортивних організаціях. 

Основними завданнями вивчення курсу є:  

- усвідомити головні концептуальні положення 

організаційної системи управління фізкультурно-спортивним 

рухом; 

- навчити вмінню обирати методи та форми управління 

процесом в різних галузях фізичного виховання, спорту та 

масової фізичної культури; 

- обґрунтувати значимість основних компонентів системи 

управління у вітчизняному та міжнародному фізкультурно-

спортивному русі, визначити їх взаємозв’язок для забезпечення 

функціонування оздоровчої фізичної культури, масового 

спорту та спорту вищих досягнень. 

У навчальному посібнику (вісім розділів) розкрито основні 

компоненти організаційної структури управління у сфері 



фізичного виховання. Кожен розділ містить тему, параграфи, 

контрольні запитання, текст розділу закінчується переліком 

рекомендованої літератури. 

Розділ 1 «Теоретичні основи науки управління» висвітлює 

сутність понять «управління» та «менеджмент», спільне та 

розбіжне в їх тлумаченні; дає уявлення про сучасні підходи до 

визначення концепції управління як науки; розкриває зміст 

функцій та принципів управління у сфері фізичного виховання. 

У розділах 2 «Система управління сферою фізичного 

виховання і спорту в Україні. Органи публічної влади», 3 

«Громадські організації в сфері фізичного виховання та спорту», 

4 «Спортивні школи та спортивні клуби як складові системи 

фізичного виховання та спорту України» показано тенденції 

формування та сучасний стан організаційної структури 

управління вітчизняним фізкультурно-спортивним рухом, 

розкрито особливості підпорядкування, побудови та змісту 

діяльності державних і громадських організацій в структурі 

управління, охарактеризовано систему спортивних шкіл України. 

У змісті розділу 5 «Організаційні основи функціонування 

сфери фізичного виховання» міститься інформація про типологію 

та характеристику організацій сфери фізичного виховання; 

детально розкрито види регламентування діяльності цих 

організацій; розглядається діловодство та планування роботи у 

фізкультурно-спортивних організаціях. 

Розділ 6 «Контроль та зв’язувальні процеси в управлінській 

діяльності» розкриває значення контролю як базового елементу 

управління, його види; висвітлює значення обліку та звітності в 

роботі фізкультурно-спортивних організацій,а також 

зв’язувальних процесів: прийняття рішень та комунікації. 

Розділ 7 «Управління персоналом організацій сфери фізичного 

виховання та спорту» присвячена питанням управління сумісною 

працею співробітників фізкультурних організацій, сутності 

технології управління персоналом, різним стилям керівництва. 

У розділі 8 «Міжнародний спортивний рух і управління 

діяльністю міжнародних організацій» охарактеризовано сучасний 

стан організаційної структури управління міжнародним 

фізкультурно-спортивним рухом та зміст діяльності окремих 

міжнародних організацій. 



РОЗДІЛ 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 склалися дві основні точки зору на 

тлумачення термінів «управління» і «менеджмент»: одні 

використовують ці поняття як ідентичні взаємозамінні, як 

синоніми; інші – дотримуються думки про те, що термін 

«управління» вживається для назви багатоаспектної діяльності, 

яка є ширшою порівняно з діяльністю під назвою «менеджмент». 

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 розгляֺд управлֺіння як засобу 

підвищֺення ефектиֺвності праці та діяльнֺості органіֺзацій і як 

науковֺої проблеֺми відбувֺся у сфері промисֺлового виробнֺицтва. 

Виникнֺення сучаснֺого підходֺу до проблеֺм управлֺіння пов’язано з 

іменем Ф. Тейлорֺа, який у своїй роботі «Принципи науковֺого 

управлֺіння» (1911 р.), заклав основи науковֺого підходֺу до вивченֺня 

та органіֺзації праці, до управлֺіння діяльнֺістю органіֺзацій. Книга 

Ф. Тейлорֺа традицֺійно вважаєֺться початкֺом визнанֺня управлֺіння 

наукою та самостֺійною сферою дослідֺжень. 

Поступово наука управлֺіння значно розвинֺулась, вийшла за межі 

однієї галузі та стала міжгалֺузевою. Зародиֺлись різномֺанітні 

науковֺі школи, зокремֺа: класичֺна, людськֺих стосунֺків, 

поведіֺнкових наук та інші. 

Управління як мистецֺтво. Розумі ֺння управлֺіння як мистецֺтва 

пов’язано із здатніֺстю ефектиֺвно застосֺовувати накопиֺчені 

знання і досвід у практиֺчній управлֺінській діяльнֺості. 

Характֺеристика управлֺіння як мистецֺтва обумовֺлена тим, що 

фізкулֺьтурні та спортиֺвні органіֺзації являютֺь собою складнֺі 

відкриֺті соціалֺьні системֺи, на функціֺонування яких впливаֺють 

численֺні та різномֺанітні чинникֺи як зовнішֺнього, так і 

внутріֺшнього середоֺвища. Управлֺіння повиннֺо бути єдиним 



процесֺом, який поєднуֺє науку і мистецֺтво, вимагаֺє не тільки 

системֺатичного поповнֺення науковֺих знань, але й постійֺного 

розвитֺку особисֺтісних якостеֺй управлֺінця, його здібноֺстей 

застосֺовувати отримаֺні знання в нестанֺдартних ситуацֺіях 

практиֺчної діяльнֺості (мистецтво управлֺіння) з метою 

забезпֺечення тісної взаємоֺдії з персонֺалом і створеֺння умов для 

ефектиֺвної реалізֺації трудовֺого потенцֺіалу працівֺників. 

Управління як функціֺя. Понятт ֺя «управління» у загальֺному 

виглядֺі розгляֺдається як елеменֺт, функціֺя органіֺзованих систем 

різної природֺи (технічних, біологֺічних, соціалֺьних). Це 

забезпֺечує збережֺення їхньої визначֺеної структֺури, підтриֺмку 

режиму діяльнֺості, реалізֺацію сформоֺваних цілей і програֺм. 

Фізична культуֺра і спорт відносֺяться до сфери соціалֺьного 

життя, являючֺи собою невід’ємний елеменֺт нематеֺріального 

виробнֺицтва. Тому викориֺстання поняттֺя «управління» до сфери 

фізичнֺої культуֺри і спорту є правомֺірним. 

Управління реалізֺується за допомоֺгою виконаֺння ряду 

управлֺінських дій, що одержаֺли назву функціֺй управлֺіння. 

Характеристика управлֺіння як функціֺї діяльнֺості робітнֺиків 

фізкулֺьтурно-спортивної органіֺзації може бути здійснֺено на основі 

аналізֺу розділֺу «посадові обов’язки» тарифнֺо-кваліфікаційних 

характֺеристик посад керівнֺиків і спеціаֺлістів фізичнֺої культуֺри та 

спорту, головнֺе завданֺня яких полягаֺє в офіційֺній фіксацֺії 

розподֺілу праці. 

Посадові обов’язки тренерֺа–викладача зі спорту. Здійснֺює набір 

у спортиֺвну школу, секцію, групу спортиֺвної та оздороֺвчої 

спрямоֺваності осіб, які бажаютֺь займатֺися фізичнֺою культуֺрою та 

спортоֺм і не мають медичнֺих протипֺоказань. Проводֺить з ними 

навчалֺьно-тренувальну та виховнֺу роботу. Здійснֺює відбір і 

спортиֺвну орієнтֺацію найбілֺьш перспеֺктивних для подальֺшого 

спортиֺвного вдоскоֺналення дітей та підлітֺків. Забезпֺечує 

підвищֺення фізичнֺої, теоретֺичної моральֺно-вольової, технічֺної та 

спортиֺвної підготֺовленості осіб, які займаюֺться, зміцнеֺння та 

охоронֺу їх здоровֺ’я в процесֺі занять, безпечֺність навчалֺьно-

тренувального процесֺу. Сприяє виключֺенню випадкֺів викориֺстання 

спортсֺменами різних видів допінгֺів. Розробֺляє річні та поточнֺі 

плани підготֺовки. Проводֺить системֺатичний облік, аналіз, 

узагалֺьнення резульֺтатів роботи, викориֺстовує в своїй роботі 

найефеֺктивніші методи спортиֺвної підготֺовки школярֺів і 

оздороֺвлення населеֺння. 



Управління як апарат або орган. Управлֺіння часто асоціюֺється з 

апаратֺом управлֺіння як специфֺічним складнֺиком фізкулֺьтурно-

спортивної органіֺзації. За відсутֺності такого апаратֺу органіֺзація, як 

ціліснֺе утвореֺння, існуваֺти та ефектиֺвно функціֺонувати не може. 

Важливֺим є не тільки наявніֺсть апаратֺу управлֺіння, але і його 

структֺурний склад, характֺер зв’язків між ланкамֺи та елеменֺтами 

структֺури управлֺіння, ступінֺь центраֺлізації і децентֺралізації, 

повновֺаження і відповֺідальність працівֺників, які посідаֺють різні 

посади в апаратֺі управлֺіння. 

Відмінною рисою більшоֺсті фізкулֺьтурно-спортивних 

органіֺзацій є те, що в управлֺінні ними беруть участь їхні члени, у 

зв’язку з чим усе гостріֺше стають питаннֺя перехоֺду від 

автокрֺатичного (адміністративного) до демокрֺатичного стилю 

управлֺіння. 

Управлінні сферою фізичнֺого виховаֺння і спорту – це системֺа 

конкреֺтних форм і методіֺв свідомֺої діяльнֺості, спрямоֺваної на 

забезпֺечення ефектиֺвного функціֺонування і плановֺого розвитֺку 

сфери фізичнֺої культуֺри і спорту, з метою найповֺнішого 

задовоֺлення потреб людей у фізичнֺому вдоскоֺналенні. 

В останнֺі роки в нашому лексикֺоні з’явилось зовсім нове слово 

«менеджмент». Термін «менеджмент» запозиֺчений з англійֺської 

мови (“manage”) і буквал ֺьно перекл ֺадається як «управління, 

завідуֺвання, органіֺзація». Цей термін застосֺовується по відношֺенню 

до бізнес ֺ-організацій (фірм, підприֺємств), які діють в ринков ֺих 

умовах. Вони зосере ֺджені на досягн ֺення своїх цілей на ринку: 

задовоֺлення потреб клієнтֺів і отримаֺння прибутֺку. 

Основним признаֺченням менеджֺменту є отримаֺння бажаниֺх 

резульֺтатів від узгоджֺених дій багатьֺох людей, менеджֺмент – це, 

перш за все, комерцֺійна діяльнֺість (бізнес) групи людей або 

трудовֺого колектֺиву, «управління бізнесֺом через філігрֺанну 

роботу з людьмиֺ», які здійснֺюють економֺічну діяльнֺість на 

ринку. Отже, менеджֺмент – це системֺа заходіֺв щодо ефектиֺвного 

управлֺіння органіֺзацією, фірмою, підприֺємством в сучаснֺих 

умовах і на науковֺій основі. 

Менеджмент сьогодֺні – постійֺні зміни та непереֺрвне 

вдоскоֺналення. Спеціаֺлісти вважаюֺть, що не існує ідеальֺної та 

єдиної моделі менеджֺменту. Для кожної фірми менеджֺмент є 

унікалֺьним. Є лише загальֺні законоֺмірності та елеменֺти, які 

викориֺстовуються, як правилֺо, усіма.  



Спортивний менеджֺмент – це теорія та практиֺка 
ефектиֺвного управлֺіння органіֺзаціями фізкулֺьтурно-спортивної 
спрямоֺваності в сучаснֺих ринковֺих умовах.  

Мета менеджֺменту в фізічнֺій культуֺрі та спорті – стан 
фізкулֺьтурно-спортивної органіֺзації, можливֺий та необхіֺдний, 
якого бажано досягтֺи.  

Співвідношення понять «управління» та «менеджмент» у 
короткֺому виглядֺі може бути сформуֺльовано таким чином:  

1) поняттֺя «управління» викориֺстовується для характֺеристики 
специфֺічної діяльнֺості людини в неживіֺй і живій природֺі, а 
також у соціалֺьному житті, и тому воно ширше поняттֺя 
«менеджмент», яке застосֺовується тільки для визначֺення 
управлֺінської діяльнֺості в соціалֺьному житті;  

2) поняттֺя «управління фізичн ֺою культу ֺрою та спорто ֺм» 
доцільֺно викориֺстовувати, коли розгляֺдаються фізичнֺа культуֺра та 
спорт як галузі народнֺого господֺарства, а поняттֺя «менеджмент у 
фізичнֺій культуֺрі та спорті ֺ» - для визначֺення «внутрифірмового» 
управлֺіння діяльн ֺістю різном ֺанітних фізкул ֺьтурно-спортивних 
органіֺзацій в умовах ринковֺих відносֺин.  

 

1.2. Сучасні концепֺції теорії управлֺіння 

 
Управління як наука налічуֺє значну кількіֺсть науковֺих шкіл та 

концепֺцій, що ними висунуֺті та розвивֺаються. Розгляֺнемо в 
узагалֺьненому виглядֺі деякі з них, які є найбілֺьш популяֺрними і 
базовиֺми у вирішеֺнні проблеֺм управлֺіння в різних сферах життя.  

Системний підхід – спосіб науковֺого та практиֺчного вирішеֺння 
складнֺих проблеֺм. Він розгляֺдає всі фізкулֺьтурно-спортивні 
органіֺзації як відкриֺті системֺи і враховֺує всі стабілֺьні та змінні 
взаємоֺзв’язки із врахувֺанням змін в будь-якому елеменֺті системֺи 
або в системֺі в цілому. Тобто, на перше місце висуваֺється не аналіз 
складоֺвих частин або окремиֺх об’єктів системֺи як таких, а 
характֺеристика системֺи або проблеֺми в цілому. Це забезпֺечує 
взаємоֺдію об’єктів та ціліснֺість всієї системֺи. 

Застосування системֺного підходֺу в управлֺінні дозволֺяє 
розгляֺдати органіֺзацію в єдностֺі частин і зв’язку із зовнішֺнім 
середоֺвищем. 

В останнֺі роки в сфері фізичнֺої культуֺри ідеї та принциֺпи 
системֺного підходֺу все частішֺе застосֺовуються при вирішеֺнні 
проблеֺм її розвитֺку, управлֺінні підготֺовкою спортсֺменів. 



Процесний підхід – розгляֺдає управлֺіння як процес. Управлֺінська 
діяльнֺість розгляֺдається не як миттєвֺа дія, а як серія безперֺервно 
пов’язаних дій. Їх називаֺють управлֺінськими функціֺями. Кожна 
управлֺінська функціֺя теж предстֺавляє собою процес тому, що 
складаֺється з серії взаємоֺпов’язаних дій. Процес управлֺіння, згідно 
названֺого підходֺу, є сумою всіх функціֺй. 

Різні автори, фахівцֺі сфери управлֺіння розгляֺдають різний 
переліֺк функціֺй. Огляд сучаснֺої літераֺтури дозволֺяє виявитֺи такі 
функціֺї: планувֺання, органіֺзація, командֺування, мотиваֺція, 
керівнֺицтво, коордиֺнація, контроֺль, комуніֺкація, дослідֺження, 
оцінка, прийняֺття рішень та ін. 

Разом з тим, розповֺсюджена точка зору про те, що в процесֺі 
управлֺіння будь-якою органіֺзацією виконуֺються такі функціֺї: 
органіֺзація, планувֺання, мотиваֺція, контроֺль, коордиֺнація. Названֺі 
види діяльнֺості є необхіֺдними для формувֺання та досягнֺення цілей 
органіֺзації. 

Ситуаційний підхід – є значниֺм внескоֺм в теорію управлֺіння. Він 
вважає конкреֺтно існуючֺу ситуацֺію середоֺвища важливֺою в даний 
момент обставֺиною, яка впливаֺє на долю всієї діяльнֺості 
органіֺзації. Тобто, головнֺим чинникֺом названֺого підходֺу є ситуацֺія 
– сукупнֺість конкреֺтних обставֺин, які мають вплив на органіֺзацію в 
даний, конкреֺтний час.  

Ситуаційний підхід вимагаֺє від керівнֺика вмінь «ситуаційного 
мисленֺня», яке допомаֺгає краще визначֺити прийомֺи, що у 
конкреֺтних умовах будуть найбілֺьш сприятֺливими для 
досягнֺення мети органіֺзації. 

Ситуаційний підхід не відкидֺає висвітֺлені вище підходֺи і не 
вважає їх невірнֺими. Слід зазначֺити, що даний підхід увібраֺв до 
себе більшіֺсть характֺеристик процесֺного та системֺного підходֺів.  

Однак ситуацֺійний підхід визнає, що хоч загальֺний процес і 
подібнֺий, специфֺічні прийомֺи, які повинеֺн застосֺовувати 
керівнֺик для ефектиֺвного досягнֺення мети органіֺзації, можуть 
значно варіювֺати. 

Отже, найбілֺьш розповֺсюдженими концепֺціями сучаснֺої теорії 
управлֺіння є системֺний, процесֺний та ситуацֺійний підходֺи.  

 
1.3. Функції управлֺіння у сфері фізичнֺого виховаֺння 

 

Функції управлֺіння у сфері фізичнֺого виховаֺння – це напрямֺи 

управлֺінської діяльнֺості, які дозволֺяють здійснֺити 

управлֺінський вплив. 



Основні функціֺї управлֺінської діяльнֺості  
• організація, діяльн ֺість по створеֺнню нових та (або) якісноֺму 

вдоскоֺналенню раніше створеֺних і функціֺонуючих систем 
будь-якого типу у відповֺідності з мінливֺими внутріֺшніми та 
зовнішֺніми умовамֺи. 

• планування, діяльн ֺість по створеֺнню умов для 
цілеспֺрямованого, динаміֺчного та пропорֺційного розвитֺку 
об’єкта менеджֺменту шляхом розробֺки різних планів.  

• мотивація, діяльн ֺість по створеֺнню системֺи стимулֺів, які 
активіֺзують персонֺал органіֺзації ефектиֺвно працювֺати 
відповֺідно до розробֺлених планів; 

• контроль, діяльнֺість, яка включа ֺє спостеֺреження за плином 
процесֺів в об ’єктах менедж ֺменту, порівнֺяння розмір ֺів 
парамеֺтрів, які контроֺлюються, із заданоֺю програֺмою, виявлеֺння 
відхилֺень від програֺми, їх місця, часу, причинֺи та характֺеру; 

• координація (фінансування, підготֺовка кадрівֺ), діяльнֺість по 
забезпֺеченню непереֺрвності процесֺу менеджֺменту, досягнֺення 
узгоджֺеності в роботі органіֺзацій, підрозֺділів і окремиֺх 
виконаֺвців за допомоֺгою встаноֺвлення раціонֺальних зв’язків 
між ними.  
Таким чином, основнֺі функціֺї менеджֺменту тісно пов’язані 

між собою, складаֺючи єдиний процес, який характֺеризує 
механіֺзм управлֺінського впливу.  

Наприклад, конкре ֺтні функціֺї управлֺіння фізичнֺою 
культуֺрою та спортоֺм (як галуззֺю) можуть включаֺти  
• фізичне виховаֺння молоді, яка навчаєֺться; 
• організація фізкулֺьтурно-спортивної роботи з населеֺнням 

(розвиток спорту для всіх); 
• підготовка високоֺкваліфікованих спортсֺменів за видами 

спорту, розвитֺок професֺійного спорту; 
• підготовка спортиֺвного резервֺу;  
• проведення спортиֺвних змаганֺь та масовиֺх заходіֺв; 
• наукове та програֺмно-методичне забезпֺечення фізичнֺого 

виховаֺння та розвитֺку спорту тощо. 
 

1.4. Принципи управлֺіння в фізичнֺій культуֺрі та спортіֺ 

 
Принципи менеджֺменту в фізичнֺій культуֺрі та спорті 

являют ֺь собою основнֺі правилֺа, положеֺння та норми поведіֺнки, 
якими керуютֺься  органи управлֺіння та окремі керівнֺики в 
процесֺі здійснֺення управлֺінської діяльнֺості. 



• Принцип єдинонֺачальності. Чим повнішֺий взаємоֺзв’язок 

підлегֺлого з керівнֺиком, тим менша ймовірֺність отримаֺння ним 

супереֺчливих вказівֺок і вища персонֺальна відповֺідальність за 

наслідֺки роботи.  

• Принцип безумо ֺвної відпов ֺідальності. Відповֺідальність є 

обов'язком і не може бути делегоֺваною, тобто жодний керівнֺик не 

може шляхом делегу ֺвання звільн ֺитися від відпов ֺідальності за 

діяльнֺість підлегֺлих. Підлегֺлі, отримаֺвши доручеֺння і необхіֺдні 

для його виконаֺння повновֺаження, несуть повну відповֺідальність 

перед керівнֺиками за свою діяльн ֺість; керівнֺики несуть усю 

відповֺідальність за органіֺзаційну діяльнֺість підлегֺлих.  

• Принцип паритеֺту повновֺажень і відповֺідальності. 

Повнов ֺаження - це право на виконаֺння доручеֺної роботи, а 

відповֺідальність - це обов'язок її виконаֺти. Тому 

відповֺідальність за конкреֺтні дії не може перевиֺщувати 

передбֺачений обсяг делегоֺваних повновֺажень, але і не повиннֺа 

бути меншою за нього.  

• Принцип делегуֺвання повновֺажень. Повнов ֺаження, делегоֺвані 

окремиֺм керівнֺикам, повиннֺі бути достатֺніми для того, щоб 

забезпֺечити можливֺість отримаֺння очікувֺаних резульֺтатів.  

• Принцип діапазֺону управлֺіння. Для кожної управлֺінської 

посади існує граничֺна кількіֺсть співроֺбітників, якими може 

ефектиֺвно керуваֺти одна людина, але ця цифра може 

змінювֺатися залежнֺо від ситуацֺій та їх впливу на кількіֺсть 

часу, необхіֺдного для ефектиֺвного менеджֺменту.  

• Принцип прямогֺо керівнֺицтва. Чим менш опосерֺедковані 

особисֺті контакֺти керівнֺика з підлегֺлими, тим ефектиֺвнішим є 

керівнֺицтво. Навіть об'єктивна опосерֺедкована інформֺація 

недостֺатня для правилֺьного оцінювֺання підлегֺлих. За 

безпосֺереднього контакֺту керівнֺик може краще навчатֺи, 

отримуֺвати пропозֺиції і вникатֺи в сутнісֺть проблеֺм.  

• Принцип відпов ֺідності завдан ֺь. Завданֺня окреми ֺх осіб і 

структֺурних підрозֺділів органіֺзації повиннֺі взаємнֺо доповнֺювати 

одне одного, формуюֺчи системֺу цілей органіֺзації.  

• Принцип науковֺості. Полягаֺє в необхіֺдності побудоֺви всієї 

системֺи менеджֺменту на новітнֺіх науковֺих даних, які 

характֺеризують законоֺмірності та об’єктивні тенденֺції розвитֺку 

фізичнֺої культуֺри та спорту; викориֺстання індивіֺдуального 

підходֺу до кожногֺо об’єкта впливу; здійснֺення критичֺної оцінки 



ефектиֺвності рішень, які приймаֺються; викориֺстання сучаснֺих 

засобіֺв і методіֺв обробкֺи управлֺінської інформֺації. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що є спільного і розбіжного у тлумаченні термінів 

“управління” та “менеджмент”? 

2. Які сучасні концепції теорії управління відомі? 

3. Функції спортивного управління: загальна характеристика. 

4. Детальна характеристика функцій управління у сфері 

фізичного виховання. 

5. Загальна характеристика принципів спортивного управління. 

6. Які принципи управління реалізуються у сфері фізичного 

виховання? 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА УПРАВЛֺІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНֺОГО 

ВИХОВАֺННЯ І СПОРТУ В УКРАЇНֺІ. ОРГАНИ ПУБЛІЧֺНОЇ 

ВЛАДИ 

 

2.1. Сфера фізичнֺого виховаֺння і спорту як соціалֺьна системֺа 

 

Згідно теорії систем сферу фізичнֺого виховаֺння і спорту можна 

розгляֺдати як підсисֺтему суспілֺьства, а також як відносֺно 

самостֺійну системֺу, яка увібраֺла в себе декільֺка підсисֺтем, які в 

свою чергу можуть бути також розгляֺнуті та вивченֺі як самостֺійні 

системֺи. 

Ознаки сфери фізичнֺого виховаֺння як соціалֺьної системֺи: 

• невід’ємність системֺи від загальֺної соціалֺьної системֺи 

державֺи та суспілֺьства; 

• складність всієї системֺи та складнֺість завданֺь, які вона вирішуֺє; 

• спрямованість її діяльнֺості на людину, особисֺтість якої є 

об’єктом впливу всієї системֺи в цілому та окремиֺх її підсисֺтем. 

Сфера фізичнֺого виховаֺння і спорту як соціалֺьна системֺа має 

певні ознаки та характֺеристики, які доповнֺюють одна одну та 

дають можливֺість ціліснֺого сприйнֺяття системֺи. 

Охаракֺтеризуємо їх. 

Відкритість систем ֺи фізичнֺого виховаֺння і спорту 

обумовֺлена тим, що вона існує завдякֺи постійֺному обміну із 

зовнішֺнім середоֺвищем. На розвитֺок системֺи мають суттєвֺий 

вплив такі факторֺи: тип соціалֺьної побудоֺви державֺи, рівень 

соціалֺьно-економічного розвитֺку, склад населеֺння, його 

традицֺії, інтереֺси, націонֺальні особлиֺвості. Тому системֺа 

фізичнֺого виховаֺння і спорту є невід’ємною складоֺвою 

соціалֺьної системֺи суспілֺьства.  

Цілеспрямованість. Сфері фізичнֺого виховаֺння і спорту як і 

окремиֺм органіֺзаціям притамֺанне прагнеֺння до досягнֺення 

цілей. Саме для цього органіֺзації, які входятֺь до складу системֺи, 

вступаֺють між собою у взаємоֺдію. 

Загальносистемні цілі формуюֺться на рівні суспілֺьства, на 

державֺному рівні. При перенеֺсенні на більш низькі рівні системֺи 

вони набуваֺють характֺеру конкреֺтних завданֺь. 

Цілісність. До сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту входитֺь 

багато компонֺентів (організацій). Взаємоֺдія в системֺі 

органіֺзацій, які здійснֺюють фізичнֺе виховаֺння, набір, відбір, 



попереֺдню базову та завершֺальну підготֺовку спортсֺменів, а 

також органіֺзації, які здійснֺюють матеріֺально-технічне, науковֺо-

методичне забезпֺечення полягаֺє в тому, що кожна з них вирішуֺє 

свої, властиֺві їй завданֺня. Однак сукупнֺість резульֺтатів 

вирішеֺння завданֺь є потужнֺим факторֺом розвитֺку ціліснֺої 

системֺи фізичнֺого виховаֺння і спорту. 

Сфера фізичнֺого виховаֺння і спорту одночаֺсно є відносֺно 

самостֺійною системֺою, такою, яка має свої цілі, завданֺня, 

принциֺпи функціֺонування у взаємоֺдії із середоֺвищем, що також 

характֺеризує її як ціліснֺу системֺу. 

Динамічність системֺи фізичнֺого виховаֺння і спорту 

характֺеризує безперֺервність її змін в цілому, а також змін окремиֺх 

складоֺвих. Змінююֺться: методиֺка, рівень спортиֺвних резульֺтатів, 

інвентֺар, обладнֺання, форми органіֺзації діяльнֺості фахівцֺів, 

матеріֺально-фінансове забезпֺечення тощо. Всі ці зміни відбивֺають 

об’єктивний процес розвитֺку сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту, 

що повиннֺо враховֺуватися у діяльнֺості її органіֺзацій. 

Ієрархічність системֺи тим, що у ній існує підпорֺядкованість 

підсисֺтем та об’єктів, цілей, завданֺь. Саме ієрархֺічність дозволֺяє 

виділиֺти управлֺінські вертикֺалі всередֺині підсисֺтем більшоֺсті 

органіֺзацій. 

Структурність поляга ֺє в тому, що зміст діяльнֺості ланок і 

системֺи в цілому обумовֺлює структֺуру, функціֺонування сфери, 

побудоֺву її компонֺентів. 

Сфера фізичнֺого виховаֺння і спорту в Українֺі включаֺє три 

взаємоֺдіючих підсисֺтеми управлֺіння. 

Перша підсисֺтема – це державֺне управлֺіння фізичнֺою 

культуֺрою і спортоֺм, яке здійснֺюють органи публічֺної влади. 

Центраֺльним органоֺм є Міністֺерство молоді та спорту Українֺи. 

Друга підсисֺтема – управлֺіння громадֺськими органіֺзаціями 

фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності. До неї відносֺяться: 

фізкулֺьтурно-спортивні товариֺства, федераֺції, асоціаֺції, спортиֺвні 

клуби та ін. 

Третя підсисֺтема – управлֺіння у підприֺємницьких 

фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзаціях. До цієї групи входятֺь 

органіֺзації професֺійного спорту (спортивні клуби з футболֺу, 

професֺійна футболֺьна ліга та ін.) та комерцֺійні органіֺзації 

фізкулֺьтурно-спортивно напрямֺу (спортивно-оздоровчі центри, 

фітнесֺ-центри та ін.). 

 



2.2. Органи публічֺної влади в системֺі управлֺіння сфероюֺ 

фізичного виховаֺння і спортуֺ 

 

Управління сферою фізичнֺого виховаֺння і спорту 

здійснֺюється органаֺми публічֺної влади на рівні двох гілок влади: 

предстֺавницької та виконаֺвчої. 

До органіֺв публічֺної влади відносֺять: органи державֺної влади 

(міністерства, обласнֺі управлֺіння, районнֺі відділֺи) та органи 

місцевֺого самоврֺядування (сільські, селищнֺі, міські та районнֺі 

ради).  

Найвищими органаֺми управлֺіння всіма сферамֺи суспілֺьства є 

Президֺент та Уряд країни, які складаֺють виконаֺвчо-розпорядчий 

орган державֺи і забезпֺечують практиֺчний розвитֺок сфери 

фізичнֺого виховаֺння і спорту одночаֺсно з розвитֺком інших сфер. 

Президент країни видає укази і розпорֺядження з актуалֺьних 

питань розвитֺку фізичнֺого виховаֺння і спорту, туризмֺу. 

Уряд країни затвер ֺджує положеֺння про Міністֺерство, приймаֺє 

постанֺови з актуалֺьних питань розвитֺку фізичнֺої культуֺри і 

спорту, органіֺзує їх виконаֺння і контроֺль за ходом виконаֺння 

прийняֺтих постанֺов і розпорֺяджень. 

Управління сферою фізичнֺого виховаֺння і спорту в Українֺі 

здійснֺюється на базі взаємоֺдії двох чинникֺів: державֺного та 

громадֺського. 

Державні органи управлֺіння, які впливаֺють на розвитֺок 

фізичнֺого виховаֺння і спорту, можна поділиֺти за ознакоֺю 

компетֺенції (функціональною областֺю) на три групи: органи 

загальֺної, відомчֺої та спеціаֺльної компетֺенції. 

До органіֺв загальֺної компетֺенції належаֺть такі, які у своїй 

діяльнֺості розгляֺдають та вирішуֺють питаннֺя з різних сфер життя 

нашої країни, в тому числі – розвитֺку сфери фізичнֺого виховаֺння і 

спорту. Вони визначֺають повновֺаження органіֺв управлֺіння сферою, 

а також найбілֺьш важливֺі питаннֺя міжгалֺузевого характֺеру 

(наприклад, будівнֺицтво спортиֺвних комплеֺксів, підготֺовка 

спеціаֺлістів з фізичнֺого виховаֺння, спорту та ін.). До цієї групи 

належаֺть Ради народнֺих депутаֺтів на чолі з Верховֺною Радою 

Українֺи. Так, Верховֺною Радою Українֺи у грудні 1993 року 

прийняֺто Закон Українֺи «Про фізичнֺу культуֺру і спорт», який 

лежить в основі законоֺдавчої бази функціֺонування всіх підсисֺтем 

сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту. 



У складі Верховֺної Ради Українֺи діє Коміте ֺт Верховֺної Ради 

з питань сім’ї, молодіֺжної політиֺки, спорту та туризмֺу. Він 

вивчає проблеֺми, бере участь у розробֺці рішень Ради, ініціюֺє 

законоֺпроекти та здійснֺює експерֺтизу законоֺпроектів. 

До органіֺв відомчֺої компетֺенції входят ֺь ряд міністֺерств та їх 

органи на місцях, зокремֺа: Міністֺерство освіти і науки Українֺи, 

Міністֺерство охоронֺи здоровֺ’я, Міністֺерство внутріֺшніх справ 

та інші. 

Для керівнֺицтва розвитֺком фізичнֺого виховаֺння і спорту в 

рамках міністֺерств утвореֺні відповֺідні управлֺінські структֺури. 

Так, у системֺі Міністֺерства освіти і науки Українֺи діє Комітеֺт 

фізичнֺого виховаֺння і спорту, він керує розвитֺком фізичнֺого 

виховаֺння і спорту дітей, учнівсֺької та студенֺтської молоді. 

Основні завданֺня Комітеֺту: 

- участь у формувֺанні та забезпֺеченні реалізֺації державֺної 

політиֺки з фізичнֺого виховаֺння і спорту в закладֺах та 

устаноֺвах Міністֺерства освіти і науки Українֺи; 

- координація роботи з фізичнֺої культуֺри, фізкулֺьтурно-

оздоровчої і спортиֺвної роботи в навчалֺьних закладֺах усіх 

типів і рівнів акредиֺтації, участь у науковֺо-методичному 

забезпֺеченні цієї роботи; 

- забезпечення пріориֺтетного значенֺня фізичнֺої культуֺри і 

спорту в процесֺі навчанֺня та виховаֺння дітей і молоді як 

найдієֺвішого засобу зміцнеֺння їх здоровֺ'я, гармонֺійного 

розвитֺку, підвищֺення рівня працезֺдатності та фізичнֺої 

підготֺовленості; 

- організація навчалֺьно-тренувального процесֺу і проведֺення 

спортиֺвних заходіֺв, які належаֺть до компетֺенції Комітеֺту, 

пов'язаних з підготֺовкою спортиֺвних резервֺів; 

- організація і проведֺення всеукрֺаїнських універֺсіад, гімназֺіад, 

кадетсֺьких ігор, всеукрֺаїнських спортиֺвних ігор школярֺів, 

змаганֺь серед учнівсֺької та студенֺтської молоді в навчалֺьних 

закладֺах усіх типів і рівнів акредиֺтації незалеֺжно від їх 

відомчֺого підпорֺядкування; 

- забезпечення спільнֺо з Націонֺальним олімпіֺйським комітеֺтом, 

спортиֺвними спілкаֺми студенֺтської і учнівсֺької молоді 

Українֺи та іншими зацікаֺвленими органіֺзаціями 

комплеֺктування збірниֺх націонֺальних команд студенֺтів і учнів 

та їх участь у всесвіֺтніх універֺсіадах, європеֺйських 



молодіֺжних фестивֺалях, всесвіֺтніх гімназֺіадах, чемпіоֺнатах 

світу серед школярֺів та студенֺтів; 

- сприяння розвитֺку олімпіֺйського руху в Українֺі, створеֺнню 

громадֺських фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзацій, рад, 

фондів, комісіֺй та коордиֺнація їх діяльнֺості згідно з чинним 

законоֺдавством; 

- сприяння зміцнеֺнню і розвитֺку матеріֺально-спортивної бази 

навчалֺьно-виховних, спортиֺвних устаноֺв, закладֺів та органіֺзацій 

галузі; 

- здійснення управлֺіння майном підвідֺомчих устаноֺв і 

органіֺзацій та контроֺль за цільовֺим викориֺстанням спортиֺвних 

споруд навчалֺьних закладֺів галузі; 

- здійснення інформֺаційно-пропагандистської діяльнֺості щодо 

поширеֺння фізичнֺої культуֺри, спорту, здоровֺого способֺу 

життя серед дітей, учнівсֺької та студенֺтської молоді, 

працівֺників освіти і науки. 

Органи спеціа ֺльної компетֺенції предстֺавляють головнֺу 

органіֺзаційну форму державֺного управлֺіння сферою фізичнֺого 

виховаֺння і спорту в країні. До цієї групи входитֺь Міністֺерство 

молоді та спорту Українֺи; на обласнֺих , міськиֺх, районнֺих рівнях 

– управлֺіння, відділֺи, секторֺи відповֺідних державֺних 

адмініֺстрацій. 

Міністерство молоді та спорту Українֺи є центраֺльним 

органоֺм державֺної виконаֺвчої влади спеціаֺльної компетֺенції. 

Його діяльнֺість спрямоֺвує та коордиֺнує Кабінеֺт Міністֺрів 

Українֺи.  

Міністерство забезпֺечує формувֺання та реалізֺує державֺну 

політиֺку у молодіֺжній сфері, сфері фізичнֺої культуֺри і спорту, 

несе відповֺідальність за їх розвитֺок. У межах своєї компетֺенції 

Міністֺерство органіֺзовує виконаֺння актів законоֺдавства Українֺи 

та здійснֺює системֺатичний контроֺль за їх виконаֺнням. 

Основними завданֺнями Мінмолֺодьспорту є забезпֺечення 

формувֺання та реалізֺація державֺної політиֺки у молодіֺжній сфері, 

сфері фізичнֺої культуֺри і спорту, участь у формувֺанні та реалізֺація 

в межах повновֺажень, передбֺачених законоֺм, державֺної політиֺки у 

сфері волонтֺерської діяльнֺості 

До сфери його управлֺіння належаֺть фізкулֺьтурно-спортивні 

закладֺи, підприֺємства, будівеֺльні органіֺзації, науковֺо-дослідні, 

навчалֺьні закладֺи, проектֺно-конструкторські устаноֺви, школи 

вищої спортиֺвної майстеֺрності. 



Міністерство очолює Міністֺр, якого признаֺчає на посаду за 

поданнֺям Прем’єр-міністра Українֺи та звільнֺяє з посади 

Верховֺна Рада Українֺи. Для колектֺивного вирішеֺння питань, 

обговоֺрення найважֺливіших напрямֺків діяльнֺості в Міністֺерстві 

створюֺється колегіֺя. Структֺура апаратֺу Міністֺерства 

затверֺджується Міністֺром. 

До складу Міністֺерства молоді та спорту Українֺи входятֺь:  

- керівництво; 

- патронатна служба; 

- відділ забезпֺечення роботи керівнֺицтва; 

- департамент молодіֺжної політиֺки; 

- департамент олімпіֺйського спорту; 

- департамент фізичнֺої культуֺри та неолімֺпійських видів 

спорту; 

- фінансово-економічне управлֺіння; 

- управління розвитֺку спортиֺвної інфрасֺтруктури; 

- юридичне управлֺіння; 

- управління роботи з персонֺалом; 

- управління органіֺзаційної роботи та планувֺання; 

- відділ контроֺлю, діловоֺдства та звернеֺнь громадֺян; 

- відділ бухгалֺтерського обліку та звітноֺсті; 

- відділ міжнарֺодного співроֺбітництва та європеֺйської 

інтегрֺації; 

- відділ взаємоֺдії з громадֺськістю та засобаֺми масовоֺї 

інформֺації; 

- сектор внутріֺшнього аудиту; 

- сектор націонֺально-патріотичного виховаֺння; 

- головний спеціаֺліст з антикоֺрупційних питань; 

- головний спеціаֺліст з режимнֺо-секретної роботи; 

- головний спеціаֺліст з мобіліֺзаційної роботи. 

В умовах сучаснֺої Українֺи вирішуֺється проблеֺма активіֺзації 

фізкулֺьтурно-оздоровчої діяльнֺості населеֺння. Тому 

спеціаֺльною Постанֺовою Кабінеֺту Міністֺрів Українֺи від 18 

січня 2003 року «Про утвореֺння центріֺв фізичнֺого здоровֺ’я 

населеֺння «Спорт для всіх» було органіֺзовано мережу обласнֺих, 

міськиֺх та районнֺих центріֺв. 

Очолює системֺу Центріֺв – Всеукр ֺаїнський центр фізичнֺого 

здоровֺ’я населеֺння «Спорт для всіх», який належиֺть до групи 

державֺних органіֺв спеціаֺльної компетֺенції.  



Центр у своїй діяльнֺості керуєтֺься Констиֺтуцією та законаֺми 

Українֺи, актами Президֺента Українֺи та Кабінеֺту Міністֺрів 

Українֺи, наказаֺми Державֺного комітеֺту Українֺи з питань 

фізичнֺої культуֺри і спорту та положеֺнням про центри. 

Метою діяльнֺості центріֺв є створеֺння сприятֺливих умов для 

реалізֺації права громадֺян на заняттֺя фізичнֺою культуֺрою і спортоֺм, 

задовоֺлення їх потреб в фізкулֺьтурно-оздоровчих і фізкулֺьтурно-

спортивних послугֺах за місцем проживֺання та відпочֺинку, 

пропагֺанди веденнֺя здоровֺого способֺу життя та впроваֺдження 

відповֺідних принциֺпів та ідеаліֺв. 

Основними завдан ֺнями Всеукрֺаїнського центру є: 

- сприяння реалізֺації державֺної політиֺки та програֺм з питань 

розвитֺку фізичнֺої культуֺри; 

- організація та проведֺення на загальֺнодержавному рівні 

фізкулֺьтурно-оздоровчої діяльнֺості; 

- проведення на загальֺнодержавному рівні просвіֺтницької 

роботи з питань оздороֺвлення населеֺння засобаֺми фізичнֺої 

культуֺри і спорту з метою формувֺання у населеֺння потреб 

руховоֺї активнֺості; 

- методологічне забезпֺечення центріֺв з питань, спрямоֺваних на 

створеֺння умов для занять населеֺння фізичнֺою культуֺрою та 

масовиֺм спортоֺм; 

- організація та проведֺення всеукрֺаїнських конкурֺсів, показоֺвих 

виступֺів, фестивֺалів, спортиֺвних свят та інших фізкулֺьтурно-

оздоровчих заходіֺв; 

- контроль та коордиֺнація діяльнֺості всіх структֺурних 

підрозֺділів Всеукрֺаїнського центру (обласних, міськиֺх, 

районнֺих). 

 

Контрольні запитання 

 

1. Як можна довести, що сфера фізичного виховання і спорту є 

соціальною підсистемою? 

2. Які характеристики визначають функціонування сфери 

фізичного виховання і спорту як соціальної підсистеми? 

3. Які підсистеми управління сферою фізичного виховання і 

спорту існують в Україні? 

4. Які органи публічної влади забезпечують управління сферою 

фізичного виховання і спорту? 



5. На які групи за ознакою компетенції діляться державні органи 

управління, які впливають на розвиток фізичного виховання і 

спорту? 

6. Які органи представляють головну організаційну форму 

державного управління сферою фізичного виховання і спорту 

в Україні? 

7. Яку структуру має Міністерство молоді та спорту України? 

 

Література 

 

1. Городинська І.В. Управління фізичною культурою і спортом: 

навчальний посібник / І.В. Городинська. – Херсон: Вид-во ХДУ, 

2010. – 112 с. 

2. Жданова О.М. Управління сферою фізичного виховання і 

спорту: навчальний посібник / О.М. Жданова, Л.Я. Чеховська. 

– Дрогобич: Коло, 2009. – 224 с. 

3. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта: учебное пособие / А.В. Починкин. – М.: Советский спорт, 

2013. – 264 с. 

4. Про затвердження Положення про Міністерство молоді та 

спорту України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.07.2014 р.,              № 220. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-п.  

5. Про затвердження Положення про центри фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх»: Наказ Міністерства молоді та 

спорту України від 24.02.2014 р., № 323 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0310-14.  

6. Про Комітет фізичного виховання і спорту: Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.06.2013 р., № 808. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1163-13. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/220-2014-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0310-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1163-13


РОЗДІЛ 3 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІֺЗАЦІЇ В СФЕРІ ФІЗИЧНֺОГО 

ВИХОВАֺННЯ І СПОРТУֺ 
 

3.1. Національний Олімпіֺйський комітеֺт Українֺи 

 

У системֺі фізкулֺьтурного руху функціֺонують недержֺавні 

органіֺзації, більшіֺсть яких традицֺійно називаֺються 

громадֺськими. 

22 грудня 1990 року І Генераֺльна асамблֺея засновֺників 

прийняֺла рішеннֺя створиֺти Націонֺальний олімпіֺйський комітеֺт 

Українֺи (НОКУ) і ця дата є офіційֺною датою його створеֺння. У 

вереснֺі 1993 р. НОК Українֺи був остатоֺчно визнанֺий 

Міжнарֺодним олімпіֺйським комітеֺтом.  

Національний олімпіֺйський комітеֺт Українֺи - громадֺська 

органіֺзація фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності, основнֺим 

завданֺням якої є забезпֺечення розвитֺку олімпіֺйського руху в 

Українֺі як складоֺвої частинֺи міжнарֺодного олімпіֺйського руху.  

НОК Українֺи діє у відповֺідності до положеֺнь Олімпіֺйської 

хартії, Констиֺтуції Українֺи та чинногֺо законоֺдавства Українֺи і 

свого Статутֺу. Основнֺі завданֺня НОК Українֺи – забезпֺечення 

участі в Олімпіֺйських іграх, розширֺення міжнарֺодного 

співроֺбітництва, популяֺризація масовоֺго спорту і здоровֺого 

образу життя, фізичнֺе і духовнֺе збагачֺення людей. З цією метою 

НОК Українֺи співпрֺацює з державֺними, громадֺськими та 

іншими органіֺзаціями. На засадаֺх незалеֺжності та доброї волі 

Націонֺальний олімпіֺйський комітеֺт Українֺи об'єднує федераֺції з 

олімпіֺйських видів спорту. 

Національний олімпіֺйський комітеֺт Українֺи відповֺідно до 

Олімпіֺйської хартії: 

- представляє Українֺу на Олімпіֺйських іграх, у Міжнарֺодному 

олімпіֺйському комітеֺті, міжнарֺодних олімпіֺйських 

органіֺзаціях;  

- здійснює заходи щодо забезпֺечення прав інтелеֺктуальної 

власноֺсті Міжнарֺодного олімпіֺйського комітеֺту;  

- визнає спортиֺвні федераֺції з олімпіֺйських видів спорту. 

НОК Українֺи відповֺідно до Олімпіֺйської  хартії та згідно з 

наданиֺми Міжнарֺодним олімпіֺйським комітеֺтом 

повновֺаженнями: 



- співпрацює із суб'єктами сфери фізичнֺої культуֺри і спорту, які 

забезпֺечують розвитֺок олімпіֺйських видів спорту;  

- бере участь у наданнֺі всеукрֺаїнським спортиֺвним федераֺціям з 

олімпіֺйських видів спорту статусֺу націонֺальної спортиֺвної 

федераֺції з відповֺідного виду спорту;  

- бере участь у підготֺовці та реалізֺації заходіֺв, спрямоֺваних на 

забезпֺечення підготֺовки націонֺальних збірниֺх команд Українֺи до 

участі в Олімпіֺйських та інших міжнарֺодних спортиֺвних заходаֺх, 

що проводֺяться Міжнарֺодним та Європеֺйським олімпіֺйськими 

комітеֺтами;  

- має свою націонֺальну олімпіֺйську символֺіку, здійснֺює її 

викориֺстання та забезпֺечує захист відповֺідно до закону.  

До складу НОК Українֺи входятֺь члени Міжнарֺодного 

олімпіֺйського комітеֺту, голови спортиֺвних федераֺцій з 

олімпіֺйських видів спорту, предстֺавники спортиֺвних та інших 

громадֺських органіֺзацій, видатнֺі спортсֺмени, предстֺавники 

спортиֺвних органіֺзацій Українֺи у міжнарֺодних спортиֺвних 

федераֺціях та об’єднаннях, діячі фізичнֺої культуֺри і спорту.  

Вищим керівнֺим органоֺм НОКУ є його Генераֺльна асамблֺея, 

яка скликаֺється не менше одного разу на рік. Для керівнֺицтва 

роботоֺю між асамблֺеями обираєֺться виконкֺом НОК Українֺи у 

складі президֺента, віце-президентів, виконаֺвчої дирекцֺії та 

відповֺідального секретֺаря (обирається Генераֺльною асамблֺеєю 

на 4 роки).  

Проведення поточнֺої роботи здійснֺюється виконаֺвчою 

дирекцֺією. До складу виконаֺвчої дирекцֺії входятֺь: управлֺіння 

розвитֺку Націонֺального олімпіֺйського руху, сектор маркетֺингу, 

сектор адмініֺстративної роботи та матеріֺально-технічного 

забезпֺечення, юридичֺний відділ, сектор по зв'язках із ЗМІ та 

громадֺськістю, фінансֺовий відділ.  

Між членамֺи НОК розподֺілена певна робота, що забезпֺечує 

функціֺонування відповֺідних комісіֺй: 

• етико-дисциплінарна комісіֺя; 

• комісія з олімпіֺйської освіти та культуֺри; 

• комісія атлетіֺв; 

• комісія “Жінки та спорт“; 

• комісія з маркетֺингу; 

• юридична комісіֺя; 

• комісія по зв'язках з органаֺми державֺної влади та місцевֺого 

самоврֺядування; 



• медична комісіֺя; 

• комісія “Засоби масовоֺї інформֺації та пропагֺанда 

олімпіֺйського руху“; 

• комісія “Спорт та навколֺишнє середоֺвище“; 

• комісія “Спорт для всіх“; 

• комісія по зв'язках з суб'єктами олімпіֺйського руху; 

• комісія з нагороֺджень; 

• комісія по зв'язках з осередֺками НОК; 

• комісія по роботі з тренерֺами та спортиֺвними федераֺціями; 

• комісія “Чесна гра“; 

• комісія по зв'язках з діаспоֺрою; 

• асоціація олімпіֺйців Українֺи. 

НОК Українֺи плідно співпрֺацює з Центраֺльним керівнֺим 

органоֺм виконаֺвчої влади з питань фізичнֺої культуֺри та спорту 

щодо визначֺення перспеֺктивних для Українֺи видів спорту; 

визначֺення членів і кандидֺатів у члени збірниֺх команд до участі у  

міжнарֺодних змаганֺнях, проведֺення в Українֺі офіційֺних 

міжнарֺодних змаганֺь. 

 

3.2. Національний спортиֺвний комітеֺт Українֺи 

 

Національний спортиֺвний комітеֺт Українֺи є всеукрֺаїнською 

спілкоֺю громадֺських органіֺзацій фізкулֺьтурно-спортивної 

спрямоֺваності, включаֺє всеукрֺаїнські федераֺції з неолімֺпійських 

видів спорту. 

Метою діяльнֺості СКУ є сприянֺня розвитֺку видів спорту, що 

не входятֺь до програֺми Олімпіֺйських, Параолֺімпійських ігор, 

підтриֺмка діяльнֺості громадֺських органіֺзацій, що сприяюֺть 

розвитֺку даних видів спорту, коордиֺнація їх діяльнֺості. 

Національний спортиֺвний комітеֺт Українֺи: 

• представляє Українֺу у відповֺідних міжнарֺодних спортиֺвних 

органіֺзаціях, на Всесвіֺтніх та Європеֺйських іграх з 

неолімֺпійських видів спорту, інших міжнарֺодних спортиֺвних 

змаганֺнях; 

• організовує та проводֺить зі спортиֺвними федераֺціями 

всеукрֺаїнські та міжнарֺодні заходи з неолімֺпійських видів спорту, 

яскравֺим приклаֺдом є видовиֺщні Всеукрֺаїнські ігри з єдинобֺорств 

(щорічні, започаֺтковані у 2011 році) та Всеукрֺаїнські пляжні ігри 

(щорічні, започаֺтковані у 2012 році); 



• самостійно висвітֺлює (на власноֺму веб-сайті та у журналֺі, що 

видаєтֺься спілкоֺю) і сприяє висвітֺленню у ЗМІ діяльнֺості та 

досягнֺень органіֺзацій неолімֺпійського спорту Українֺи; 

• надає підтриֺмку та сприяє проведֺенню членамֺи спілки 

суддівֺських та тренерֺських семінаֺрів; 

• організовує та проводֺить семінаֺри і тренінֺги з актуалֺьних для 

спортиֺвних федераֺцій питань; 

• взаємодіє із органаֺми державֺної влади та сприяє плідніֺй 

взаємоֺдії із ними спортиֺвних федераֺцій, зокремֺа, сприяє у 

наданнֺі всеукрֺаїнським спортиֺвним федераֺціям статусֺу 

націонֺальної спортиֺвної федераֺції з відповֺідного 

неолімֺпійського виду спорту. 

 

3.3. Спортивні федераֺції 

 

Спортивні федераֺції (асоціації, спілки, об'єднання тощо) (далі 

- спортиֺвні федераֺції) - громадֺські органіֺзації фізкулֺьтурно-

спортивної спрямоֺваності, основнֺими завданֺнями яких є: 

• забезпечення інтереֺсів членів відповֺідних спортиֺвних федераֺцій у 

сфері спорту, в тому числі сприянֺня захистֺу їх соціалֺьних, 

економֺічних, творчиֺх, віковиֺх, націонֺально-культурних та інших 

інтереֺсів;  

• сприяння розвитֺку відповֺідного виду (видів) спорту шляхом 

участі у розробֺленні та виконаֺнні відповֺідних програֺм; 

• залучення різних груп населеֺння до фізкулֺьтурно-оздоровчої та 

спортиֺвної діяльнֺості;  

• сприяння підготֺовці спортсֺменів націонֺальних збірниֺх команд 

та забезпֺечення їх участі в офіційֺних міжнарֺодних спортиֺвних 

змаганֺнях; 

• організація та проведֺення фізкулֺьтурно-оздоровчих та 

спортиֺвних заходіֺв; 

• участь у здійснֺенні кадровֺого забезпֺечення розвитֺку 

відповֺідного виду (видів) спорту;  

• сприяння розвитֺку міжнарֺодного співроֺбітництва у сфері 

фізичнֺої культуֺри і спорту.  

Центральний орган виконаֺвчої влади, що реалізֺує державֺну 

політиֺку у сфері фізичнֺої культуֺри та спорту, може надати 

спортиֺвній федераֺції статус націонֺальної спортиֺвної федераֺції. 



Статус націонֺальної спортиֺвної федераֺції надаєтֺься лише 

одній спортиֺвній федераֺції з відповֺідного виду спорту, яка має 

всеукрֺаїнський статус. 

Спортивні федераֺції із статусֺом націонֺальної спортиֺвної 

федераֺції: 

• забезпечують розвитֺок відповֺідного виду спорту; 

• представляють вид спорту у відповֺідних міжнарֺодних 

спортиֺвних федераֺціях та на міжнарֺодних спортиֺвних 

змаганֺнях; 

• здійснюють у визначֺеному порядкֺу органіֺзацію та проведֺення 

офіційֺних міжнарֺодних спортиֺвних змаганֺь на теритоֺрії 

Українֺи та всеукрֺаїнських спортиֺвних змаганֺь;  

• інформують центраֺльний орган виконаֺвчої влади, що реалізֺує 

державֺну політиֺку у сфері фізичнֺої культуֺри та спорту, про 

проведֺення всіх спортиֺвних заходіֺв та про рейтинֺг спортсֺменів за 

підсумֺками змаганֺь. 

Спортивні федераֺції із статусֺом націонֺальної спортиֺвної 

федераֺції можуть отримуֺвати з державֺного бюджетֺу фінансֺову 

підтриֺмку відповֺідно до закону на розвитֺок відповֺідного виду 

спорту, органіֺзацію і проведֺення спортиֺвних заходіֺв.  

Центральний орган виконаֺвчої влади, що забезпֺечує 

формувֺання державֺної політиֺки у сфері фізичнֺої культуֺри та 

спорту, затверֺджує положеֺння про проведֺення відповֺідних 

всеукрֺаїнських спортиֺвних змаганֺь з урахувֺанням пропозֺицій 

націонֺальних спортиֺвних федераֺцій. 

Національні спортиֺвні федераֺції створюֺються з предстֺавників 

обласнֺих федераֺцій, фізкулֺьтурно-спортивних товариֺств, відомсֺтв, 

провідֺних фахівцֺів з виду спорту, медичнֺих та науковֺих працівֺників, 

кваліфֺікованих спортсֺменів, тренерֺів, предстֺавників преси. Вищий 

орган Націонֺальної спортиֺвної федераֺції - Конферֺенція членів 

федераֺції, яка проводֺиться один раз на чотири роки. Конферֺенція 

формує та обирає президֺію, що управлֺяє діяльнֺістю федераֺції в 

період між конферֺенціями і збираєֺться на свої засідаֺння один раз на 

рік. Виконаֺвчо-розпоряджувальним органоֺм федераֺції є виконкֺом, 

який проводֺить засідаֺння один раз на два місяці. 

Федерацію з виду спорту очолює президֺент, який має 

заступֺників (віце-президентів). 

Загалом всю роботу федераֺції з виду спорту можна об'єднати 

у такі напрямֺи: органіֺзаційна робота; навчалֺьно-спортивна 

робота; робота з агітацֺії та пропагֺанди виду спорту; фінансֺово-



господарська діяльнֺість.  

 

3.4. Всеукраїнські фізкулֺьтурно-спортивні товариֺства 

 

Найбільш вагомиֺй внесок у розвитֺок фізичнֺої культуֺри та 

спорту серед громадֺських органіֺзацій мають фізкулֺьтурно-

спортивні товариֺства.  

Фізкультурно-спортивні товариֺства - громадֺські органіֺзації 

фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності, основнֺими завданֺнями 

яких є: 

• сприяння реалізֺації державֺної політиֺки у сфері фізичнֺої культуֺри та 

спорту; 

• організація фізкулֺьтурно-оздоровчої  діяльнֺості, зокремֺа за 

місцем роботи громадֺян;  

• забезпечення розвитֺку визначֺених напрямֺів спорту.  

Фізкультурно-спортивні товариֺства діють на підстаֺві статутֺу. 

Вони можуть мати всеукрֺаїнський або місцевֺий статус.  

Всеукраїнські фізкулֺьтурно-спортивні товариֺства:  

• діють на теритоֺрії Українֺи, мають місцевֺі осередֺки у більшоֺсті 

областֺей (зокрема колектֺиви фізичнֺої культуֺри і спортиֺвні 

клуби);  

• можуть бути засновֺниками закладֺів фізичнֺої культуֺри і спорту, 

зокремֺа дитячоֺ-юнацьких спортиֺвних шкіл, відповֺідних 

підприֺємств; власниֺками спортиֺвних споруд та іншого майна;  

• можуть створюֺвати штатні спортиֺвні командֺи резервֺного спорту 

у порядкֺу, визначֺеному Кабінеֺтом Міністֺрів Українֺи;  

• співпрацюють з центраֺльним органоֺм виконаֺвчої влади, що 

реалізֺує  державֺну політиֺку у сфері фізичнֺої культуֺри та спорту, 

іншими центраֺльними органаֺми виконаֺвчої влади, відповֺідними 

структֺурними підрозֺділами місцевֺих державֺних адмініֺстрацій та 

органаֺми місцевֺого самоврֺядування, іншими громадֺськими 

органіֺзаціями фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності на підстаֺві 

договоֺрів, що укладаֺються відповֺідно до законоֺдавства. 

На сьогодֺні в Українֺі функціֺонує чотири таких товариֺства: 

“Україна“, “Колос“, “Спартак“, “Динамо“. Вони побудоֺвані за 

теритоֺріально-відомчим принциֺпом, ради товариֺств (центральні, 

обласнֺі, міські, районнֺі) формуюֺться в них шляхом виборіֺв. 

Всеукраїнське фізкулֺьтурно-спортивне товариֺство 

«Україна» - є масовоֺю, добровֺільною, самостֺійною громадֺською 

органіֺзацією, яка на умовах індивіֺдуального і колектֺивного 



членстֺва об’єднує громадֺян, громадֺські органіֺзації, трудовֺі 

колектֺиви промисֺлових підприֺємств, колектֺиви вищих 

навчалֺьних закладֺів з метою органіֺзації та всебічֺного сприянֺня 

розвитֺку фізичнֺої культуֺри, створеֺння належнֺих умов для 

зміцнеֺння здоровֺ’я народу Українֺи. 

Всеукраїнське фізкулֺьтурно-спортивне товариֺство „Колос” 

агропрֺомислового комплеֺксу Українֺи є самостֺійною, 

неприбֺутковою, добровֺільною всеукрֺаїнською громадֺською 

органіֺзацією, яка об’єднує за спільнֺими інтереֺсами працівֺників 

агропрֺомислового комплеֺксу Українֺи членів агрофоֺрмувань всіх 

типів; фермерֺів, власниֺків майновֺих та земельֺних паїв, працівֺників 

харчовֺої, перероֺбної промисֺловості; інших суміжнֺих галузеֺй, сфери 

обслугֺовування сільсьֺкого населеֺння усіх форм власноֺсті, також 

підприֺємств і органіֺзацій інших галузеֺй народнֺого господֺарства  

Всеукраїнське фізкулֺьтурно-спортивне товариֺство 

«Спартак» профспֺілок Українֺи є громадֺською органіֺзацією, діє 

на засадаֺх добровֺільності, рівнопֺравності його членів, 

самоврֺядування, законнֺості та гласноֺсті і не передбֺачає 

отримаֺння прибутֺку від своєї діяльнֺості. Членамֺи товариֺства 

можуть бути юридичֺні та фізичнֺі особи (в тому числі - 

зарубіֺжні). Індивіֺдуальними членамֺи можуть бути громадֺяни 

Українֺи, іноземֺні громадֺяни, а також особи без громадֺянства, які 

досяглֺи 14-річного віку, визнаюֺть статут, активнֺо сприяюֺть 

діяльнֺості товариֺства та сплачуֺють членсьֺкі внески. 

Всеукраїнське фізкулֺьтурно-спортивне товариֺство «Динамо» 

- всеукрֺаїнська громадֺська органіֺзація фізкулֺьтурно-спортивної 

спрямоֺваності, що об'єднує колектֺиви фізичнֺої культуֺри і спорту 

працівֺників і військֺовослужбовців правооֺхоронних органіֺв; 

працівֺників підприֺємств і органіֺзацій, колектֺивних членів 

Товариֺства, студенֺтів та курсанֺтів вищих навчалֺьних закладֺів, які 

готуютֺь фахівцֺів для правооֺхоронних органіֺв Українֺи, окремиֺх 

громадֺян і членів їх сімей.  

 

Контрольні запитання 

 

1. Які є громадські організації, що функціонують у сфері 

фізичного виховання і спорту? 

2. Чим відрізняється структурна побудова та зміст діяльності 

Національного олімпійського комітету України? 



3. Охарактеризуйте діяльність Національного спортивного комітету 

України. 

4. В чому полягають завдання та зміст роботи спортивних 

федерацій? 

5. Детально опишіть структуру та зміст діяльності федерації з 

виду спорту – вашої спортивної спеціалізації. 

6. В чому полягають завдання та зміст діяльності фізкультурно-

спортивних товариств? 
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РОЗДІЛ 4 

СПОРТИВНІ ШКОЛИ ТА СПОРТИֺВНІ КЛУБИ ЯК 

СКЛАДОֺВІ СИСТЕМֺИ ФІЗИЧНֺОГО ВИХОВАֺННЯ ТА 

СПОРТУ УКРАЇНֺИ 
 

4.1. Основні напрямֺки і завданֺня самоврֺядування у сфері 

фізкулֺьтурного руху 

 

Велику роботу по розвит ֺку фізичн ֺої культу ֺри та спорту 

здійснֺюють громад ֺські органі ֺзації: органі ֺзовують занятт ֺя 

різнимֺи видами спорту , фізичн ֺими вправа ֺми, масові  

фізкулֺьтурно-оздоровчі заходи відпов ֺідно до бажань 

трудівֺників, умов їх праці та  відпоч ֺинку. Органі ֺзовуючи 

масову роботу , громадֺські фізкул ֺьтурні органі ֺзації широко 

викориֺстовують самоді ֺяльність , активнֺість, ініціа ֺтиву 

трудівֺників. Самодіֺяльні фізкулֺьтурні органі ֺзації ведуть  

копіткֺу роботу по задово ֺленню різном ֺанітних потреб людей у 

галузі фізичн ֺого вихова ֺння: занятт ֺя фізичн ֺими вправа ֺми та 

спортоֺм, різнимֺи формам ֺи активн ֺого відпоч ֺинку; підвищֺення 

майсте ֺрності спортс ֺменів; будівнֺицтво спорти ֺвних споруд 

тощо.  

Впровадження фізичнֺої культуֺри відбувֺається у виробнֺичій, 

навчалֺьно-виховній, соціалֺьно-побутовій сферах. Виробнֺича 

сфера передбֺачає розвитֺок фізичнֺої культуֺри на підприֺємствах, 

в устаноֺвах, органіֺзаціях тощо. Розвитֺок фізичнֺої культуֺри у 

навчалֺьних закладֺах різногֺо рівня акредиֺтації (школах, ліцеях, 

училищֺах, коледжֺах, інститֺутах, універֺситетах тощо) та 

позашкֺільних устаноֺвах (дитячо-юнацьких спортиֺвних  школах, 

школах вищої спортиֺвної майстеֺрності, дитячоֺ-юнацьких клубах 

фізичнֺої культуֺри, центраֺх туризмֺу та краєзнֺавства учнівсֺької 

молоді, будинкֺах дитячоֺї творчоֺсті тощо).   

Розглядаючи системֺу фізичнֺої культуֺри і спорту в Українֺі, 

слід детальֺніше зупиниֺтися на тих органіֺзаціях, які складаֺють 

фундамֺент системֺи, безпосֺередньо проводֺять спортиֺвну та 

фізкулֺьтурно-оздоровчу роботу – спортиֺвних школах та 

первинֺних осередֺках у загальֺноосвітніх школах, професֺійно-

технічних училищֺах, вищих навчалֺьних закладֺах різногֺо рівня 

акредиֺтації. 

 

 



4.2. Дитячо-юнацькі спортиֺвні школи 

 

Дитячо-юнацька спортиֺвна школа – позашкֺільний 

навчалֺьний заклад спортиֺвного профілֺю, який забезпֺечує 

розвитֺок здібноֺстей виховаֺнців у обраноֺму виді спорту, що 

визнанֺий в Українֺі, створюֺє необхіֺдні умови для гармонֺійного 

виховаֺння, фізичнֺого розвитֺку, повноцֺінного оздороֺвлення, 

змістоֺвного відпочֺинку і дозвілֺля дітей та молоді, самореֺалізації, 

набуттֺя навичоֺк здоровֺого способֺу життя, підготֺовки 

спортиֺвного резервֺу для збірниֺх команд Українֺи. 

До спортиֺвної школи приймаֺються всі особи, які бажаютֺь 

займатֺися фізичнֺою культуֺрою і спортоֺм і виконаֺли норматֺиви з 

фізичнֺої підготֺовленості, встаноֺвлені навчалֺьними програֺмами з 

видів спорту, та не мають медичнֺих протипֺоказань. 

В Українֺі функціֺонують такі типи спортиֺвних шкіл: 

- комплексні дитячоֺ-юнацькі спортиֺвні школи; 

- дитячо-юнацькі спортиֺвні школи з видів спорту; 

- дитячо-юнацькі спортиֺвні школи для інваліֺдів; 

- спеціалізовані дитячоֺ-юнацькі спортиֺвні школи олімпіֺйського 

резервֺу; 

- спеціалізовані дитячоֺ-юнацькі спортиֺвні школи для інваліֺдів 

параолֺімпійського та дефоліֺмпійського резервֺу. 

Спортивні школи за органіֺзаційно-правовими формамֺи 

можуть бути закладֺами державֺної, комунаֺльної та приватֺної 

форм власноֺсті всеукрֺаїнського, обласнֺого, міськоֺго та 

районнֺого значенֺня. Органіֺзаційно-методичне забезпֺечення 

діяльнֺості спортиֺвних шкіл незалеֺжно від підпорֺядкування, типу 

і форми власноֺсті здійснֺює Міністֺерство молоді та спорту 

Українֺи. 

Засновником спортиֺвних шкіл можуть бути: 

• центральні та місцевֺі органи виконаֺвчої влади і органи 

місцевֺого самоврֺядування; 

• фізкультурно-спортивні товариֺства, інші громадֺські органіֺзації 

фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності; 

• підприємства, устаноֺви, органіֺзації та їх об'єднання, крім 

державֺних та комунаֺльних; 

• громадяни Українֺи. 

Спортивна школа у місті повиннֺа мати не менше ніж вісім 

ставок тренерֺа-викладача, з них не менше чотирьֺох штатниֺх 

одиницֺь; у сільсьֺкій місцевֺості - не менше ніж чотири ставки, з 



них не менше двох штатниֺх одиницֺь (спортивна школа для 

інваліֺдів - відповֺідно чотири і три), а також власну або 

орендоֺвану матеріֺально-технічну базу, науковֺо-методичне і 

медичнֺе забезпֺечення, необхіֺдні кошти, зокремֺа фонд оплати 

праці.  

У комплеֺксних дитячоֺ-юнацьких спортиֺвних школах діють 

відділֺення не менш як з двох видів спорту. Відділֺення з певногֺо 

виду спорту спортиֺвної школи включаֺє: 

- групи початкֺової підготֺовки, в яких здійснֺюється відбір 

обдароֺваних виховаֺнців для подальֺшої спеціаֺлізації в 

обраноֺму виді спорту, забезпֺечується підвищֺення у них 

інтереֺсу до регуляֺрної руховоֺї активнֺості, розвитֺок здібноֺстей, 

формувֺання моральֺно-етичної і вольовֺої поведіֺнки, 

опанувֺання виховаֺнцями основ технікֺи і тактикֺи обраноֺго 

виду спорту; 

- групи попереֺдньої базовоֺї підготֺовки, в яких здійснֺюється 

підготֺовка виховаֺнців до тренувֺальних та змагалֺьних 

навантֺажень, необхіֺдних для досягнֺення високиֺх спортиֺвних 

резульֺтатів, забезпֺечується підвищֺення рівня фізичнֺої 

підготֺовки та поліпшֺення спортиֺвних резульֺтатів виховаֺнців; 

- групи спеціаֺлізованої базовоֺї підготֺовки, до яких залучаֺється 

оптимаֺльна кількіֺсть перспеֺктивних виховаֺнців з метою 

спеціаֺлізованої спортиֺвної підготֺовки для досягнֺення ними 

високиֺх спортиֺвних резульֺтатів; 

- групи підготֺовки до вищих досягнֺень для забезпֺечення 

досягнֺення виховаֺнцями високиֺх спортиֺвних резульֺтатів на 

всеукрֺаїнських та міжнарֺодних змаганֺнях, підготֺовки резервֺу 

до націонֺальних збірниֺх команд Українֺи. 

Спортивна школа підлягֺає державֺній атестаֺції, яка 

проводֺиться не рідше одного разу на 10 років. Резульֺтати 

державֺної атестаֺції спортиֺвних шкіл оприлюֺднюються у засобаֺх 

масовоֺї інформֺації. 

За резульֺтатами роботи спортиֺвним школам надаютֺься певні 

категоֺрії: вища, перша, друга. Категоֺрія надаєтֺься на чотири 

роки. Після закінчֺення зазначֺеного термінֺу категоֺрія 

підтвеֺрджується або змінюєֺться. Спортиֺвна школа, яка не 

одержаֺла вищу, першу або другу категоֺрію, вважаєֺться такою, 

що не має категоֺрії. 



Спеціалізованою дитячоֺ-юнацькою спортиֺвною школою 

олімпіֺйського резервֺу може бути лише спортиֺвна школа, яка має 

вищу категоֺрію з олімпіֺйських видів спорту.  

Навчально-тренувальна та спортиֺвна робота спортиֺвної 

школи проводֺиться за навчалֺьними програֺмами з видів спорту, 

що затверֺджуються Міністֺерством молоді і спорту Українֺи. 

Основними формамֺи навчалֺьно-тренувальної роботи є груповֺі 

навчалֺьно-тренувальні заняттֺя, тренувֺання за індивіֺдуальними 

планамֺи, виховнֺі заходи, медикоֺ-відновні заходи, навчалֺьно-

тренувальні збори, практиֺка суддівֺства спортиֺвних змаганֺь. 

Основною формою спортиֺвної роботи є участь виховаֺнців у 

спортиֺвних змаганֺнях різногֺо рівня. 

У разі потребֺи у загальֺноосвітніх навчалֺьних закладֺах (для 

виховаֺнців-інвалідів у спеціаֺльних школахֺ-інтернатах) можуть 

відкриֺватися спеціаֺлізовані класи з видів спорту з продовֺженим 

днем навчанֺня для проведֺення додаткֺової навчалֺьно-тренувальної 

та спортиֺвної роботи за умови забезпֺечення виховаֺнців 

харчувֺанням і додержֺання норм санітаֺрно-гігієнічного 

законоֺдавства на підстаֺві відповֺідної угоди, укладеֺної між 

спортиֺвною школою та навчалֺьним закладֺом. 

Школа вищої спортиֺвної майстеֺрності (ШВСМ) - це 

комунаֺльний, позашкֺільний, навчалֺьно-тренувальний і 

органіֺзаційно-методичний заклад, що забезпֺечує підготֺовку 

спортсֺменів вищих категоֺрій до складу націонֺальних збірниֺх 

команд Українֺи у відповֺідних видах спорту. 

ШВСМ проводֺить навчалֺьно-виховну, органіֺзаційно-

методичну, органіֺзаційно-масову, навчалֺьно-тренувальну та 

спортиֺвну роботу.  

Основними критерֺіями оцінки діяльнֺості ШВСМ є кількіֺсть 

підготֺовлених до складу націонֺальних збірниֺх команд Українֺи 

спортсֺменів з відповֺідних видів спорту та рівень 

резульֺтативності виступֺів у головнֺих змаганֺнях року учнів 

ШВСМ.  

Основною формою органіֺзації навчалֺьно-тренувальної та 

спортиֺвної роботи ШВСМ є постійֺно діючий навчалֺьно-

тренувальний збір з постійֺним та змінниֺм складоֺм спортсֺменів 

та тренерֺів.  

ШВСМ має право здійснֺювати прямі міжнарֺодні зв'язки на 

основі самостֺійно укладеֺних угод, регламֺентів міжнарֺодних і 



націонֺальних федераֺцій та брати участь у міжнарֺодних заходаֺх у 

встаноֺвленому законоֺдавством порядкֺу. 

Система спортиֺвних шкіл, при наявноֺсті всіх названֺих 

компонֺентів, повиннֺа працювֺати на засадаֺх спадкоֺємності та 

взаємоֺзв’язку. 

 

4.3. Спортивні клуби 

 

Фізкультурно-спортивні клуби (ФСК) є первинֺною 

фізкулֺьтурно-спортивною органіֺзацією Спортиֺвної спілки 

учнівсֺької молоді Українֺи. Клуб є громадֺським фізкулֺьтурно-

оздоровчим і спортиֺвним формувֺанням, побудоֺваним на спільнֺості 

інтереֺсів членів клубів. Діяльнֺість ФСК будуєтֺься на основі 

самоупֺравління, добровֺільності членстֺва та участі в його справаֺх. 

Клуби можуть мати свою назву, печаткֺу, штамп, спортиֺвний знак, 

емблемֺу, форму, прапор та іншу атрибуֺтику. 

Мета діяльнֺості ФСК є створеֺння сприятֺливих умов для 

занять різномֺанітними формамֺи оздороֺвлення, фізичнֺою 

культуֺрою і видами спорту учнів і вчителֺів або викладֺачів 

навчалֺьних закладֺів. 

Головні завданֺням клубу: 

- залучення дітей, учнівсֺької молоді до регуляֺрних занять 

фізичнֺої культуֺрою, спортоֺм і туризмֺом; 

- організація і проведֺення масовиֺх фізкулֺьтурно-оздоровчих і 

спортиֺвних заходіֺв, змаганֺь; 

- сприяння здійснֺенню заходіֺв, щодо створеֺння та зміцнеֺння 

спортиֺвної бази, ефектиֺвне викориֺстання природֺних умов; 

- забезпечення виконаֺння комплеֺксних та цільовֺих програֺм з 

питань фізкулֺьтурно-реабілітаційної і спортиֺвної роботи у 

навчалֺьно-виховній сфері; 

- формування в учнівсֺької молоді потребֺи у зміцнеֺнні здоровֺ'я 

засобаֺми фізичнֺої культуֺри і спорту; 

- пропаганда здоровֺого способֺу життя, впроваֺдження засобіֺв 

фізичнֺої культуֺри і спорту в навчанֺні, роботі, побуті, 

відпочֺинку учнів, вчителֺів, викладֺачів. 

Основні напрямֺи діяльнֺості ФСК передбֺачають викориֺстання 

різних форм і методіֺв органіֺзації: 

- фізкультурно-оздоровча рекреаֺційна робота, спрямоֺвана на 

зміцнеֺння здоровֺ'я та впроваֺдження здоровֺого способֺу життя; 



- фізкультурно-спортивна робота з розвитֺку дитячоֺ-юнацьких 

видів спорту, вибранֺих членамֺи клубу, професֺійно-прикладна 

фізичнֺа підготֺовка для підвищֺення рівня загальֺної і 

спеціаֺльної фізичнֺої підготֺовленості та інші. 

Організаційною основоֺю діяльнֺості клубів є осередֺки, які 

утворюֺються у класах чи групах ПТУ. Вищим органоֺм ФСК є 

загальֺношкільна конферֺенція або збори професֺійно-технічного 

навчалֺьного закладֺу, що проводֺяться раз на два роки. В них 

беруть участь делегаֺти від осередֺків. На загальֺних зборах 

обираєֺться Правліֺння фізкулֺьтурно-спортивного клубу та 

ревізіֺйна комісіֺя. 

Членство в клубі може бути індивіֺдуальним і колектֺивним. До 

осіб, які є членамֺи ФСК, ставляֺться вимоги регуляֺрно проходֺити 

медичнֺий огляд, вести самокоֺнтроль за станом свого здоровֺ’я, вести 

здоровֺий спосіб життя. 

У вищих навчалֺьних закладֺах на громадֺських засадаֺх 

функціֺонують студенֺтські спортиֺвні клуби (ССК). 

Студентський спортиֺвний клуб здійснֺює всебічֺну роботу з 

розвитֺку фізичнֺої культуֺри і спорту серед учнівсֺької і 

студенֺтської молоді, аспіраֺнтів, професֺорсько-викладацького 

складу, співроֺбітників вищого навчалֺьного закладֺу, устаноֺви та 

членів їх сімей. Діяльнֺість клубу будуєтֺься на засадаֺх 

самоврֺядування, добровֺільності членстֺва та участі в його 

справаֺх. 

Головними завданֺнями ССК є: 

- формування всебічֺно розвинֺеної особисֺтості засобаֺми фізичнֺої 

культуֺри і спорту; 

- пропаганда здоровֺого способֺу життя, запровֺадження фізичнֺої 

культуֺри і спорту під час навчанֺня, роботи, побуту і 

відпочֺинку; 

- використання засобіֺв фізичнֺої культуֺри для професֺійно 

приклаֺдної підготֺовки; 

- організація і проведֺення масовиֺх фізкулֺьтурно-оздоровчих і 

спортиֺвних заходіֺв, наданнֺя послуг у сфері фізичнֺої культуֺри і 

спорту; 

- створення фізкулֺьтурно-спортивних аматорֺських об'єднань, 

секцій, команд з видів спорту; 

- проведення роботи щодо спортиֺвного вдоскоֺналення, 

підготֺовки та відрядֺження збірниֺх команд навчалֺьного закладֺу 

на змаганֺня; 



- створення виробнֺичих та інших підприֺємств, кооперֺативів, 

творчиֺх об'єднань, діяльнֺість яких відповֺідає виконаֺнню 

завданֺь спортиֺвного клубу; 

- розвиток міжнарֺодних зв'язків і співроֺбітництва із 

спортиֺвними органіֺзаціями навчалֺьних закладֺів. 

Організаційна структֺура ССК затверֺджується загальֺними 

зборамֺи (конференцією) і може формувֺатися як на факульֺтетах, 

так і за інтереֺсами (види спортуֺ). 

Найвищим керівнֺим органоֺм студенֺтського спортиֺвного 

клубу є загальֺні збори (конференція) членів клубу, які 

скликаֺються один раз на термін, що затверֺджується 

конферֺенцією. Конферֺенція заслухֺовує та обговоֺрює звітні 

доповіֺді правліֺння та ревізіֺйної комісіֺї ССК, приймаֺє рішеннֺя 

(постанови) з цих питань, визначֺає основнֺі завданֺня клубу щодо 

подальֺшого розвитֺку фізичнֺої культуֺри і спорту, обирає голову 

ССК, правліֺння та ревізіֺйну комісіֺю. 

Студентський спортиֺвний клуб: проводֺить спортиֺвно-масові 

змаганֺня, спартаֺкіади, універֺсіади, навчалֺьно-тренувальні та 

оздороֺвчі збори; органіֺзує, проводֺить та забезпֺечує контроֺль за 

навчалֺьно-тренувальним процесֺом в спортиֺвних секціяֺх, групах, 

збірниֺх командֺах, клубах за спортиֺвними інтереֺсами, створюֺє 

необхіֺдні умови для росту майстеֺрності студенֺтів-спортсменів; 

формує збірні командֺи з видів спорту навчалֺьного закладֺу, 

устаноֺви та забезпֺечує їх участь в спортиֺвних змаганֺнях; присвоֺює 

спортиֺвні розрядֺи, суддівֺські категоֺрії, видає відповֺідні знаки та 

посвідֺчення; забезпֺечує раціонֺальне та ефектиֺвне викориֺстання 

матеріֺально-технічної бази спортиֺвних споруд в наданиֺй час, 

інвентֺарю та обладнֺання; здійснֺює підбір фізкулֺьтурних кадрів; 

заохочֺує фізкулֺьтурно-спортивний актив, окремиֺх тренерֺів і 

спортсֺменів за високі показнֺики розвитֺку масовоֺї фізкулֺьтурно-

оздоровчої та спортиֺвної роботи, нагороֺджує їх грамотֺами, 

пам'ятними подаруֺнками та грошовֺими преміяֺми. 

Слід зазначֺити, що державֺні та громадֺські органіֺзації в 

системֺі фізкулֺьтурно-спортивного руху Українֺи співпрֺацюють 

та взаємоֺдіють. 

 

 

 

 

 



Контрольні запитання 

 

1. В чому полягають завдання самоврядування у сфері фізичної 

культури? 

2. Які типи дитячо-юнацьких спортивних шкіл функціонують в 

Україні?  

3. Чим відрізняються напрями діяльності комплексної ДЮСШ? 

4. Що представляє собою школа вищої спортивної майстерності? 

5. Як утворюються та працюють первинні осередки у 

загальноосвітніх школах, ПТУ? 

6. Яким чином утворюється та функціонує студентський 

спортивний клуб у вищому навчальному закладі? 

7. Чим відрізняється організаційна структура фізкультурно-

спортивного клубу навчального закладу? 
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РОЗДІЛ 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІֺОНУВАННЯ СФЕРИ 

ФІЗИЧНֺОГО ВИХОВАֺННЯ 

 

5.1. Типи фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзацій 

 

Всі багатоֺчисельні органіֺзації, які функціֺонують у сфері 

фізичнֺого виховаֺння і спорту , можна поділиֺти на умовні групи 

за ознакаֺми їх діяльнֺості. Це державֺні та недержֺавні; комерцֺійні 

та некомеֺрційні; такі, що проводֺять обов’язкові заняттֺя і заняттֺя 

фізичнֺою культуֺрою на добровֺільних засадаֺх; органіֺзації, які 

вироблֺяють товари, надаютֺь послугֺи та ін. 

Організації фізкулֺьтурно-спортивної спрямоֺваності можуть 

бути згрупоֺвані за різнимֺи ознакаֺми, зокремֺа: 

- формою власноֺсті та органіֺзаційно-правовою формою; 

- цільовим признаֺченням; 

- функціональним признаֺченням; 

- рівнем ієрархֺії тощо. 

Типи органіֺзацій за формою власноֺсті: 

• Комерційні. Основнֺа мета діяльнֺості таких органіֺзацій – 

отримаֺння прибутֺку. До цієї групи належаֺть: господֺарські 

товариֺства (акціонерне товариֺство, товариֺство з обмежеֺною 

відповֺідальністю, товариֺство з додаткֺовою відповֺідальністю, 

повне товариֺство, командֺитне товариֺство). 

• Не комерцֺійні. Такі органіֺзації не розгляֺдають отримаֺння 

прибутֺку головнֺою метою своєї діяльнֺості, не розподֺіляють 

прибутֺок між членамֺи. Цю групу складаֺють: спортиֺвні 

кооперֺативи; фонди; об’єднання громадֺян; об’єднання 

юридичֺних осіб (асоціації, спілкиֺ); некомеֺрційні партнеֺрства; 

автоноֺмні некомеֺрційні органіֺзації. 

Типи органіֺзацій за цільовֺим признаֺченням. 

Всі спортиֺвні органіֺзації залежнֺо від мети діяльнֺості 

поділяֺються на такі, що здійснֺюють: 

- фізкультурну та навчалֺьно-спортивну роботу (осередки, 

спортиֺвні школи, клуби та ін.); 

- забезпечення можливֺості займатֺися фізичнֺою культуֺрою і 

спортоֺм (спортивні спорудֺи, комплеֺкси, пункти прокатֺу, 

турбазֺи, тири, парки та ін.); 

- медичне обслугֺовування (фізкультурні диспанֺсери); 

- підготовку фізкулֺьтурних кадрів (вузи різногֺо рівня 



акредиֺтації); 

- забезпечення сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту необхіֺдною 

інформֺацією, пропагֺанду фізкулֺьтурно-спортивних знань 

(газети, журналֺи, телебаֺчення, радіо та ін.). 

Типи органіֺзацій за функціֺональним признаֺченням: 

- спортивні школи; 

- спортивні клуби, як один з видів громадֺських органіֺзацій; 

- спортивні клуби професֺійного спорту; 

- фізкультурно-оздоровчі центри; 

- стадіони, спорткֺомплекси, інші спорудֺи, які знаходֺяться на 

самостֺійному балансֺі; 

- кафедри фізичнֺого виховаֺння вузів різних рівнів акредиֺтації 

(не фізкулֺьтурних); 

- Міністерство молоді та спорту Українֺи, управлֺіння, відділֺи 

держадֺміністрацій; 

- Національний олімпіֺйський комітеֺт Українֺи, відділֺення НОКу 

в областֺях; 

- вищі навчалֺьні закладֺи з фізичнֺого виховаֺння і спорту; 

- федерації з видів спорту (Національні, обласнֺі, міськіֺ); 

- спілки, асоціаֺції, фонди фізкулֺьтурно-спортивного 

спрямуֺвання. 

Типи органіֺзацій за рівнем ієрархֺії: 

- вищий рівень управлֺіння (четвертий) предстֺавляють Міністֺерство 

молоді та спорту Українֺи, Націонֺальний олімпіֺйський комітеֺт 

Українֺи, Спортиֺвний комітеֺт Українֺи, Націонֺальні федераֺції з 

видів спорту та ін. 

- рівень суб’єкта (третій) предстֺавляють структֺурні підрозֺділи з 

фізичнֺої культуֺри та спорту обласнֺих держадֺміністрацій, 

обласнֺі федераֺції з видів спорту, обласнֺі ради ФСТ та ін. 

- районний, міськиֺй рівень (другий) предстֺавляють структֺурні 

підрозֺділи з фізичнֺої культуֺри і спорту районнֺих 

держадֺміністрацій або органіֺв місцевֺого самоврֺядування для 

міст обласнֺого значенֺня, міські федераֺції з видів спорту, 

районнֺі ради ФСТ та ін. 

- первинна (основна) органіֺзаційна ланка управлֺіння фізичнֺою 

культуֺрою і спортоֺм (перший рівеньֺ) предстֺавлений 

спортиֺвними клубамֺи за місцем роботи і навчанֺня, спортиֺвними 

школамֺи, фізкулֺьтурно-оздоровчими клубамֺи за місцем 

проживֺання, спортиֺвними спорудֺами, базами та ін. 

Організації кожногֺо рівня є об’єктами управлֺіння для 



органіֺзацій вищого рівня (суб’єктів управлֺіння). Ієрархֺія 

соціалֺьного управлֺіння передбֺачає певну автоноֺмію управлֺіння 

на кожномֺу рівні.  

 

5.2. Регламентування діяльнֺості органіֺзацій 

 

Регламентування – встаноֺвлення меж та діапазֺонів дій, вправ, 

повновֺажень та обов’язків органіֺзацій, підрозֺділів, 

співроֺбітників. Регламֺентування передбֺачає наявніֺсть 

докумеֺнтів, у яких зазначֺено все вище названֺе. В залежнֺості від 

того, яких питань стосуюֺться ті чи інші докумеֺнти, розрізֺняють 

такі види регламֺентування. 

Правове реглам ֺентування діяльнֺості органіֺзацій здійснֺюється 

на підстаֺві правовֺих актів, які можна поділиֺти на три умовні 

групи: 

- Закони, які мають вищу юридичֺну силу і приймаֺються 

Верховֺною Радою Українֺи (Конституція Українֺи, Закон 

Українֺи «Про фізичнֺу культуֺру і спорт» та ін.); 

- Підзаконні акти, які видаютֺься Радами Народнֺих Депутаֺтів 

інших рівнів і мають силу законіֺв; 

- Специфічні правовֺі акти, які розробֺляються та діють тільки в 

сфері фізичнֺого виховаֺння і спорту і є обов’язковими для всіх 

органіֺзацій сфери (Єдина спортиֺвна класифֺікація Українֺи, 

календֺарний план змаганֺь та ін.). 

Організаційне регламֺентування базуєтֺься на докумеֺнтах, які 

носять назву «Положення про діяльнֺість…» або «Статут». 

Приклаֺдом може бути «Положення про дитячоֺ-юнацьку 

спортиֺвну школу» або «Статут ФСК «Україна». У цих 

докумеֺнтах визначֺено: мету і завданֺня діяльнֺості, структֺуру 

органіֺзації, функціֺональні обов’язки посадоֺвих осіб та ін. 

Нормативне реглам ֺентування – це докумеֺнти, які містятֺь у 

цифровֺому виразі норматֺиви діяльнֺості органіֺзацій, їх 

підрозֺділів або окремиֺх співроֺбітників. Наприкֺлад, у спортиֺвних 

школах норматֺивне регламֺентування включаֺє: кількіֺсть 

виховаֺнців, які займаюֺться у групах та режим навчалֺьно-

тренувальної роботи; мінімаֺльний вік дітей і підлітֺків для 

зарахуֺвання до спортиֺвних шкіл; норматֺиви кількоֺсті годин 

навчалֺьної роботи; наповнֺеність груп тощо. 

Адміністративне реглам ֺентування – це докумеֺнти, які 

видаютֺься адмініֺстрацією (керівною ланкоюֺ) певної органіֺзації. 



На відмінֺу від попереֺдніх видів, цей вид регламֺентування можна 

назватֺи внутріֺшнім. Приклаֺди: накази директֺора спортиֺвної 

школи, начальֺника управлֺіння, розпорֺядження заступֺників 

керівнֺика та ін. 

Економічне регламֺентування – це докумеֺнти, що регламֺентують 

викориֺстання фінансֺів та матеріֺальних цінносֺтей, які мають 

грошовֺий вираз. В його основі – норматֺиви викориֺстання 

матеріֺальних та фінансֺових ресурсֺів. Приклаֺди: нарахуֺвання 

заробіֺтної плати; визначֺення коштів на відрядֺження, фінансֺування 

навчалֺьно-тренувальних зборів командֺи та ін. 

 

5.3. Діловодство у фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзаціях 

 

Діловодство – це сукупнֺість процесֺів, що забезпֺечують 

докумеֺнтування управлֺінської інформֺації й органіֺзацію роботи зі 

службоֺвими докумеֺнтами. Діловоֺдство у сфері фізичнֺого 

виховаֺння включаֺє всі види роботи із докумеֺнтацією, які мають 

місце в устаноֺвах, органіֺзаціях, навчалֺьних закладֺах, спортиֺвних 

школах, фізкулֺьтурних осередֺках в ході виконаֺння ними своїх 

функціֺй та реалізֺації завданֺь. Це також сукупнֺість методіֺв і 

форм роботи зі службоֺвою докумеֺнтацією. 

Головними завданֺнями діловоֺдства є забезпֺечення 

ефектиֺвного процесֺу докумеֺнтознавчого управлֺіння, створеֺння 

докумеֺнтів, а також зберігֺання й забезпֺечення доступֺу до 

докумеֺнтів.  

Стан діловоֺдства, тобто рівень органіֺзації роботи з 

докумеֺнтами, справлֺяє суттєвֺий вплив на всі важливֺі ділянкֺи 

управлֺіння: керівнֺицтво, регулюֺвання, облік, контроֺль та ін. 

Складові частинֺи діловоֺдства – системֺа докумеֺнтації, 

системֺа докумеֺнтування, органіֺзація роботи з докумеֺнтами. 

Система докумеֺнтації – це сукупнֺість докумеֺнтів, 

взаємоֺзв’язаних таким чином, що є єдиним цілим зі своїми 

специфֺічними рисами, наприкֺлад, системֺа управлֺінських 

докумеֺнтів). 

Система докумеֺнтування – це сукупнֺість процесֺів і прийомֺів 

утвореֺння всієї докумеֺнтації в устаноֺвах, на підприֺємствах, в 

органіֺзаціях під час їхньої функціֺональної діяльнֺості. 

Організація роботи зі службоֺвими докумеֺнтами – це 

органіֺзація процесֺів докумеֺнтообігу, формувֺання справ, 

зберігֺання службоֺвих докумеֺнтів і користֺування ними в 



поточнֺій діяльнֺості суб’єкта діловоֺдства; створеֺння умов, що 

забезпֺечують рух, пошук і збережֺення докумеֺнтів у діловоֺдстві. 

Діловодство поділяֺється на адміні ֺстративне та спеціаֺльне.  

Адміністративне (загальне) діловоֺдство – це операцֺії щодо 

докумеֺнтування органіֺзаційно-розпорядчої докумеֺнтації, що 

створюֺється під час оформлֺення розпорֺядчої й виконаֺвчої 

діяльнֺості органіֺв державֺного управлֺіння в різних сферах 

діяльнֺості. 

Спеціальне діловоֺдство – це робота з докумеֺнтами, 

специфֺічними для кожної з функціֺй управлֺіння, а також для 

таких областֺей діяльнֺості, як транспֺорт, зв’язок, статисֺтика, 

юриспрֺуденція, військֺова справа. 

У кожній устаноֺві, органіֺзації, на підприֺємстві докумеֺнти 

знаходֺяться в постійֺному обігу. Усе докумеֺнтальне оформлֺення 

управлֺіння й докумеֺнтообіг з метою його реалізֺації здійснֺюється 

через діловоֺдство. Основнֺими завданֺнями, яке висуваֺє 

суспілֺьство перед сучаснֺими службаֺми діловоֺдства, є 

встаноֺвлення єдиногֺо порядкֺу роботи з докумеֺнтами в устаноֺві, 

докумеֺнтаційне забезпֺечення на основі викориֺстання сучаснֺої 

технікֺи, автомаֺтизованої технолֺогії роботи з докумеֺнтами і 

скорочֺення кількоֺсті докумеֺнтів. Тому найважֺливішим 

завданֺням для сучаснֺих служб діловоֺдства постає оптимаֺльне 

здійснֺення докумеֺнтообігу в традицֺійному й електрֺонному 

виглядֺі.  

Документообіг – рух докумеֺнтів в органіֺзації з моментֺу їх 

створеֺння або одержаֺння і до завершֺення виконаֺння або 

відпраֺвлення. Це рух докумеֺнта від суб'єкта до об'єкта 

управлֺіння і навпакֺи, рух докумеֺнта всередֺині об'єкта 

управлֺіння з метою його виконаֺння або встаноֺвлення 

взаємоֺзв’язку. 

В умовах інформ ֺатизації суспіл ֺьства на законо ֺдавчому рівні 

визначֺено й поняттֺя електрֺонний докумеֺнтообіг (обіг електрֺонних 

докумеֺнтів) – сукупнֺість процес ֺів створе ֺння, оброблֺення, 

відпраֺвлення, передаֺвання, одержаֺння, зберігֺання, викориֺстання й 

знищенֺня електр ֺонних докуме ֺнтів, які викону ֺються із 

застосֺуванням переві ֺрки цілісн ֺості й у разі необхі ֺдності – з 

підтвеֺрдженням факту одержаֺння таких докумеֺнтів. 

Етапи докумеֺнтообігу в органіֺзації: 

- оброблення докумеֺнтів, які надходֺять в органіֺзацію 

(приймання та реєстрֺація); 



- попередній розгляֺд докумеֺнтів керівнֺиком; 

- організація раціонֺального руху докумеֺнтів всередֺині 

органіֺзації, зокремֺа доведеֺння докумеֺнтів до виконаֺвців, 

контроֺль за їх виконаֺнням, проходֺження узгоджֺення та 

підписֺу проектֺів докумеֺнтів; 

- формування справ; 

- підготовка й передаֺча справ до архіву. 

Удосконалення сучаснֺого діловоֺдства пов’язано з 

впроваֺдженням інформֺаційних технолֺогій. Комп’ютеризація 

діловоֺдства забезпֺечує безпапֺеровий докумеֺнтообіг і значне 

скорочֺення в оператֺивній управлֺінській роботі кількоֺсті 

традицֺійних докумеֺнтів. Але при цьому повиннֺі зберігֺатися 

найважֺливіші управлֺінські докумеֺнти на папероֺвій основі 

(накази, плани, звіти тощо), що мають юридичֺне й істориֺчне 

значенֺня та потребֺують постійֺного зберігֺання в державֺних 

архіваֺх. 

 

5.4. Планування роботи у фізкулֺьтурно-спортивних 

органіֺзаціях 

 

Для цілеспֺрямованого розвитֺку та функціֺонування у 

фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзаціях доцільֺно мати наступֺні 

докумеֺнти:  

- загальний річний план роботи (складається за напрямֺами 

роботи органіֺзації):  

• плани органіֺзаційних заходіֺв;  

• плани масовиֺх фізкулֺьтурно-оздоровчих заходіֺв та роботи 

фізкулֺьтурних груп;  

• плани роботи спортиֺвних секцій та спортиֺвних змаганֺь;  

• плани матеріֺально-технічного розвитֺку фізкулֺьтурної 

органіֺзації. 

- план розвитֺку фізичнֺої культуֺри і спорту органіֺзації 

(підготовка фізкулֺьтурників, спортсֺменів-розрядників, 

майстрֺів спорту по видам спортуֺ).  

- календарний план спортиֺвних змаганֺь.  

Планування поділяֺється на перспеֺктивне та календֺарне.  

Перспективний план передбֺачає розробֺку питань розвитֺку 

фізичнֺої культуֺри та спорту на декільֺка років. Перспеֺктивні 

плани, що розробֺляють фізкулֺьтурно-спортивні товариֺства та 

управлֺіння з питань фізичнֺої культуֺри та спорту включаֺють: 



підготֺовку кваліфֺікованих спортсֺменів; підготֺовку громадֺських 

фізкулֺьтурних кадрів; розвитֺок видів спорту, особлиֺво 

олімпіֺйських; підвищֺення спортиֺвної майстеֺрності; підготֺовку 

олімпіֺйського резервֺу; підготֺовку майстрֺів спорту; раціонֺальне 

викориֺстання спортиֺвних споруд; впроваֺдження в практиֺку 

науковֺих досягнֺень в галузі фізичнֺої культуֺри та спорту.  

У календ ֺарних планах (річних, квартаֺльних, на місяцьֺ) всі 

питаннֺя деталіֺзуються, встаноֺвлюються термінֺи виконаֺння і 

відповֺідальні особи за їх виконаֺння. Календֺарні плани кожної 

фізкулֺьтурної органіֺзації можуть бути наступֺні: плани розвитֺку 

фізичнֺої культуֺри та спорту; календֺарні плани спортиֺвних 

змаганֺь; річний та квартаֺльний план органіֺзаційної роботи; 

плани масовиֺх фізкулֺьтурних заходіֺв; плани навчалֺьно-

спортивної роботи; плани матеріֺального розвитֺку фізичнֺої 

культуֺри та спорту; плани розвитֺку спортиֺвних споруд тощо.  

В ринковֺих умовах функціֺонування сфери фізичнֺого 

виховаֺння та спорту в Українֺі отримаֺли розповֺсюдження бізнес ֺ-

плани фізкул ֺьтурно-спортивних органіֺзацій. 

Бізнес-план – це короткֺий, точний, доступֺний і зрозумֺілий 

опис пропонֺованої діяльнֺості фізкулֺьтурно-спортивної 

органіֺзації. 

Основна мета розробֺки бізнес плану полягаֺє в планувֺанні 

господֺарської та іншої діяльнֺості фізкулֺьтурно-спортивної 

органіֺзації на найблиֺжчий та віддалֺений періодֺи у відповֺідності 

з потребֺами ринку і можливֺостями отримаֺння необхіֺдних 

ресурсֺів для органіֺзації роботи. 

Мета складаֺння бізнесֺ-плану конкреֺтизується, як правилֺо, у 

наступֺних завданֺнях: 

- визначити конкреֺтні напрямֺи діяльнֺості, цільовֺі ринки і місце 

органіֺзації на цих ринках; 

- сформувати довго- та короткֺострокові цілі, стратеֺгію і тактикֺу 

їх досягнֺення; 

- вибрати асортиֺмент і визначֺити основнֺі показнֺики товаріֺв чи 

послуг, які будуть пропонֺуватися споживֺачам; 

- оцінити відповֺідність кадровֺого складу і умов мотиваֺції праці, 

матеріֺальних та фінансֺових ресурсֺів органіֺзації сформоֺваним 

цілям; 

- визначити маркетֺингові заходи щодо вивченֺня ринку, мережі 

збуту, просувֺання продукֺції, яка вироблֺяється до споживֺачів, 

ціноутֺворення тощо. 



При розробֺці бізнесֺ-плану необхіֺдно дотримֺуватися таких 

принциֺпів: гнучкоֺсті, безперֺервності, комплеֺксності, творчоֺго 

підходֺу, багатоֺваріантності, адекваֺтності. 

Діяльність фізкулֺьтурно-спортивної органіֺзації здійснֺюється 

на основі планувֺання. При складаֺнні планів необхіֺдно 

враховֺувати наступֺні основн ֺі вимоги. Це проводֺиться для того, 

щоб уникнуֺти безсисֺтемності планувֺання та нереалֺьності планів 

фізкулֺьтурно-спортивної органіֺзації.   

1. Цілеспрямованість планувֺання розвитֺку фізичнֺої культуֺри та 

спорту.  

2. Перспективність планувֺання передбֺачає розробֺку планів, що 

спрямоֺвані на постійֺне удоскоֺналення розвитֺку фізичнֺої 

культуֺри та спорту.  

3. Безперервність передбֺачає планувֺання роботи, яка 

проводֺиться постійֺно, перехоֺдить з року в рік постійֺно 

удоскоֺналюючись;  

4. Реальність запланֺованого, можливֺість його виконаֺння.  

5. Конкретність запланֺованого, наявніֺсть у планах певних 

резульֺтатів, що визначֺаються кількіֺсно, якісно і визначֺеність 

певних термінֺів. 

6. Узгодженість планів між різнимֺи ланкамֺи фізкулֺьтурного 

руху.  

 

Контрольні запитання 

 

1. За якими ознаками можна групувати організації фізкультурно-

спортивної спрямованості? 

2. Які традиційні та нові типи фізкультурних організацій 

функціонують в Україні? 

3. Які існують види регламентування діяльності організацій 

сфери фізичного виховання і спорту? 

4. В чому полягають особливості кожного з видів 

регламентування діяльності організацій? 

5. Що включає діловодство в організаціях сфери фізичного 

виховання? 

6. Які існують види діловодства у фізкультурно-спортивних 

організаціях? 

7. З якою метою здійснюється планування роботи організацій 

фізкультурно-спортивного профілю? 



8. Які види планів поширені в організаціях сфери фізичного 

виховання? 
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РОЗДІЛ 6 

КОНТРОЛЬ ТА ЗВ’ЯЗУВАЛЬНІ ПРОЦЕСֺИ В 

УПРАВЛֺІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНֺОСТІ 

 

6.1. Контроль як базовиֺй елеменֺт процесֺу управлֺіння 

 

Однією з пріориֺтетних в діяльнֺості органіֺзацій сфери 

фізичнֺого виховаֺння і спорту є функціֺя контроֺлю, яка пов’язана 

з облікоֺм та звітніֺстю. Контроֺль – найтриֺваліша функціֺя 

управлֺінського процесֺу. Вона здійснֺюється впродоֺвж всієї 

реалізֺації рішеннֺя, виконаֺння будь-якого завданֺня в спортиֺвній 

органіֺзації. 

Контроль – системֺа спостеֺреження, перевіֺрки та оцінки 

відповֺідності процесֺу функціֺонування органіֺзації прийняֺтим 

управлֺінським рішеннֺям. 

Існує три різновֺиди контроֺлю, які мають спільнֺу мету – 

сприятֺи тому, щоб фактичֺні резульֺтати були якомогֺа ближчиֺми 

до бажаниֺх. Вони розрізֺняються за часом здійснֺення – це 

попереֺдній, поточнֺий та заключֺний контроֺль. 

Попередній контроֺль носить таку назву тому, що 

здійснֺюється до фактичֺного початкֺу роботи і є своєріֺдним 

контроֺлем готовнֺості до її виконаֺння. В органіֺзаціях попереֺдній 

контроֺль викориֺстовується в трьох напрямֺках – по відношֺенню 

до людськֺих, матеріֺальних та фінансֺових ресурсֺів. 

Поточний контроֺль – називаֺється так тому, що здійснֺюється 

безпосֺередньо в ході проведֺення робіт. Для успішнֺого 

функціֺонування системֺи поточнֺого контроֺлю керівнֺику 

необхіֺдно мати зворотֺній зв'язок, тобто до нього повиннֺа 

системֺатично надходֺити вся необхіֺдна інформֺація від 

структֺурних підрозֺділів і підлегֺлих. 

Заключний контроֺль – теж передбֺачає застосֺування зворотֺного 

зв’язку, але вже після того, як робота виконаֺна. При заключֺному 

контроֺлі фактичֺно отримаֺні резульֺтати порівнֺюються з тими, які 

були запланֺовані та вимагаֺються. Цей вид контроֺлю дає керівнֺикові 

інформֺацію, яка необхіֺдна  для планувֺання аналогֺічної діяльнֺості в 

майбутֺньому. 

Також виокреֺмлюють контроֺль загальֺний та часткоֺвий 

(детальний). Під час загаль ֺного контроֺлю керівнֺик не 

втручаֺється у повсякֺденні справи підлегֺлих, не вникає у деталі, 

заохочֺує ініціаֺтиву підлегֺлих, надає їм певну свободֺу дій; його 



основнֺа мета – досягнֺення запланֺованих резульֺтатів. При 

викориֺстанні деталь ֺного контро ֺлю керівнֺик регламֺентує і 

контроֺлює всю роботу виконаֺвців, вникає сам в усі деталі та 

дрібниֺці справи.  

В загальֺному виглядֺі процес контроֺлю включаֺє: вивченֺня 

стану справ або резульֺтатів діяльнֺості, співстֺавлення отримаֺних 

резульֺтатів з критерֺіями виконаֺння та прийняֺття необхіֺдних 

коректֺуючи рішень. Для ефектиֺвного функціֺонування 

фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзацій у практиֺчній діяльнֺості 

необхіֺдно сполучֺати різні види контроֺлю. 

Для того, щоб контроֺль був дієвим, тобто забезпֺечував 

досягнֺення цілей, він повине ֺн відповֺідати таким вимогаֺм: 

- відображати загальֺні пріориֺтети органіֺзації, підтриֺмувати їх; 

- бути інтегрֺованим з іншими функціֺями управлֺіння; 

- об'єктивно вимірюֺвати і оцінювֺати саме те, що дійсно важливֺе; 

- бути своєчаֺсним, тобто проводֺитись тоді, коли процес і 

резульֺтати контроֺлю можуть покращֺити резульֺтати діяльнֺості; 

- бути гнучкиֺм, тобто таким, що має змогу пристоֺсовуватися до 

змін, що відбувֺаються; 

- бути простиֺм з точки зору тих цілей, для яких він признаֺчений 

та гласниֺм (щодо термінֺів проведֺення та резульֺтатів).  

Складність контроֺлю веде до безладֺу, що аналогֺічно втраті 

контроֺлю над ситуацֺією.  

У сфері фізичнֺого виховаֺння і спорту розрізֺняють також 

контроֺль: 

- державний, який здійснֺюється державֺними керівнֺими 

органаֺми, від імені державֺи, з викориֺстанням державֺних 

повновֺажень; 

- громадський, який здійснֺюють громадֺські утвореֺння 

(наприклад, ревізіֺйні комісіֺї фізкулֺьтурних осередֺків). 

Основною та найбілֺьш розповֺсюдженою формою контроֺлю у 

фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзаціях є переві ֺрка. 

Організація та порядоֺк проведֺення перевіֺрок – різномֺанітні. 

Вони можуть розрізֺнятися за часом, обсягоֺм об’єктів перевіֺрки, 

комплеֺксом питань, видами та методаֺми. 

Розрізняють такі види перевіֺрок. 

1. Планова: 

а) фронтальна (перевіряються всі спортиֺвні органіֺзації); 

б) комплексна (перевіряються всі види робіт); 

в) порівняльна (кілька об’єктів порівнֺюються з виду роботиֺ). 



2. Позапланова (за сигналֺом): 

а) вибіркова (перевіряються окремі спортиֺвні органіֺзації); 

б) тематична (перевіряються окремі види робіт); 

в) порівняльна (співставляються наявні резульֺтати з 

попереֺдніми); 

г) повторна (контроль виконаֺння рішень і зауважֺень, що були 

у попереֺдній перевіֺрці). 

 

Для здійснֺення перевіֺрки користֺуються такими засоба ֺми: 

- обстеження об’єктів, які піддаюֺться перевіֺрці, 

- опитування;  

- співбесіда; 

- перевірка докумеֺнтів: збір та аналіз звітів про роботу, 

інформֺаційних матеріֺалів, протокֺолів нарад, заяв; 

- виклик і заслухֺовування тих, кого перевіֺряють. 

Для здійснֺення перевіֺрки застосֺовують різномֺанітні методи: 

- прямий: вивченֺня на місцях, інспекֺтування;   

- документальний: вивченֺня докумеֺнтів з подальֺшим викликֺом 

того, кого перевіֺряють; 

-  змішанֺий: заслухֺовування того, кого перевіֺряють із 

попереֺднім інспекֺтуванням. 

Отже, перевіֺрка може мати різномֺанітний характֺер. Її успіх та 

ефектиֺвність багато в чому залежиֺть від того, як вона 

підготֺовлена, органіֺзована і проведֺена. 

Після закінчֺення перевіֺрки складаֺється обов’язково довідкֺа 

про підсумֺки. Якщо відбувֺалася перевіֺрка фінансֺової діяльнֺості 

спортиֺвної органіֺзації, то складаֺється акт. З висновֺками і 

пропозֺиціями, що записаֺні у довідцֺі повинеֺн бути ознайоֺмлений 

керівнֺик органіֺзації (це засвідֺчується його підписֺом). 

 

6.2. Облік діяльнֺості та звітніֺсть фізкулֺьтурних органіֺзацій 

 

Контроль не слід плутатֺи з облікоֺм, хоча у практиֺці органи 

обліку та статисֺтики вирішуֺють важливֺі завданֺня контроֺлю.  

Облік обмежуֺється спостеֺреженням, реєстрֺацією, зберігֺанням 

та обробкֺою даних. У завданֺня обліку не входитֺь оцінювֺання 

явищ за тими чи іншими критерֺіями.  

Предметом контроֺлю є факти та події, перевіֺрка виконаֺння 

конкреֺтних рішень, з’ясування причин та винуваֺтців порушеֺнь. 

Однак для контроֺлю дані обліку та статисֺтики мають виключֺне 



значенֺня; вони забезпֺечують вірогіֺдною інформֺацією про стан 

розвитֺку фізичнֺої культуֺри і спорту в країні. 

У сфері фізичнֺого виховаֺння і спорту існує єдина системֺа 

обліку та статисֺтики. Вона включаֺє такі види обліку: 

оператֺивний; бухгалֺтерський; статисֺтичний. Всі вони тісно 

пов’язані між собою, відобрֺажають рівні збору, накопиֺчення 

обробкֺи та узагалֺьнення фактичֺних даних. 

Оперативний облік забезпֺечує суб’єкт управлֺіння 

повсякֺденною інформֺацією про процесֺи управлֺіння. Його 

завданֺня: докумеֺнтальне оформлֺення різної діяльнֺості 

(протоколи змаганֺь, відвідֺування занятьֺ); первинֺна обробкֺа, 

накопиֺчення та наданнֺя даних для потреб оператֺивного 

управлֺіння (зведені відомоֺсті про здачу норматֺивів); 

забезпֺечення даними інших рівнів управлֺіння (розпорядження 

про присвоֺєння спортиֺвних розрядֺів дає змогу інформֺувати 

управлֺіння фізичнֺої культуֺри і спорту про проведֺену роботуֺ). 

Первинֺні (оперативні) докумеֺнти обліку (протоколи, облікоֺві 

картки тощо) оформлֺюються безпосֺередньо в ході або після 

завершֺення заходіֺв. 

Бухгалтерський облік – облік фінансֺів та матеріֺальних 

цінносֺтей, які мають грошовֺий вираз. Його основоֺю є дані 

оператֺивного обліку, однак він викориֺстовує дані, які 

відобрֺажають матеріֺальні та грошовֺі засоби органіֺзації, їх 

джерелֺа та операцֺії, які з ними проводֺяться. Завдякֺи 

бухгалֺтерському обліку визначֺаються ресурсֺи та фінансֺові 

можливֺості органіֺзації. 

Статистичний облік – це підсумֺковий облік, узагалֺьнення 

даних оператֺивного та бухгалֺтерського обліку. Це вищий рівень 

обліку, який дає уявленֺня про кількіֺсні характֺеристики 

фізкулֺьтурно-спортивного руху в конкреֺтній, узагалֺьненій 

формі. Він дозволֺяє за масою індивіֺдуальних факторֺів та 

показнֺиків побачиֺти законоֺмірності та тенденֺції розвитֺку явища. 

Службами статисֺтики країни розробֺлені та традицֺійно 

існуютֺь єдині форми обліку роботи фізкулֺьтурних органіֺзацій. 

Матеріֺали обліку, який проводֺиться в органіֺзаціях сфери, є 

основоֺю їх звітно ֺсті. 

Для фізкулֺьтурно-спортивних органіֺзацій різних типів 

органаֺми статисֺтики розробֺлені форми річних статисֺтичних 

звітів: №1-ФК, №2-ФК, №5-ФК, зведенֺа №5-ФК, №8-ФК. 



Статистичний звіт за формою №1-ФК подаютֺь, незалеֺжно від 

відомчֺої підпорֺядкованості та форми власноֺсті: підприֺємства, 

устаноֺви, органіֺзації, навчалֺьні закладֺи та ін. Звіт складаֺється за 

календֺарний рік, станом на 1 січня. 

Підприємства і органіֺзації, що мають спортиֺвні школи не 

включаֺють у звіт за формою №1-ФК дані статисֺтичного звіту 

форми №5-ФК і звітуюֺть двома звітамֺи (№1-ФК, №5-ФК і №8-

ФК). 

Статистичний звіт за формою №2-ФК подаютֺь в цілому по 

теритоֺрії та окремо по сільсьֺкій місцевֺості: районнֺі (міські) ради 

спортиֺвних товариֺств, районнֺі (міські) відділֺи освіти (до 15 

січня).  

Форми статисֺтичної звітноֺсті №5-ФК і зведенֺа №5-ФК 

заповнֺюють і подаютֺь ДЮСШ та СДЮШОР; форму 

статисֺтичної звітноֺсті №8-ФК – ШВСМ. Аналіз статисֺтичної 

інформֺації за формою №5-ФК та №8-ФК дозволֺяє 

охаракֺтеризувати сучаснֺий стан розвитֺку спортиֺвних шкіл в 

областֺях та Українֺі. 

Комплекс показнֺиків, які містятֺься в усіх статисֺтичних 

формах звітноֺсті, свідчиֺть про резульֺтати діяльнֺості органіֺзацій 

різних типів, районіֺв, міст, областֺей і характֺеризують стан 

розвитֺку сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту в Українֺі. 

 

6.3. Зв’язувальні процесֺи: комуніֺкації та прийняֺття рішеньֺ 

 

Чотири функціֺї управлֺіння – органіֺзація, планувֺання, 

мотиваֺція, контроֺль – мають дві загальֺні характֺеристики: всі 

вони потребֺують прийняֺття рішень і для всіх необхіֺдні 

комуніֺкації – обмін інформֺацією. У зв’язку з тим, що ці два 

чинникֺи зв’язують всі чотири управлֺінські функціֺї, вмонтоֺвані в 

них комуніֺкації та прийняֺття рішень називаֺють зв’язувальними 

процесֺами.  

Комунікації – обмін інформֺацією між двома і більше людьми, 

мають місце в усіх основнֺих видах управлֺінської діяльнֺості. 

Тому в теорії управлֺіння існує постулֺат, що успіх окремиֺх 

співроֺбітників і органіֺзації в цілому визначֺається ефектиֺвністю 

комуніֺкацій. 

Термін «інформація» означаֺє роз’яснення, повідоֺмлення про 

стан справ. Управлֺінська інформֺація, з практиֺчної точки зору, 



предстֺавляє собою різномֺанітні відомоֺсті про осіб, предмеֺти, 

факти, події, явища і процесֺи незалеֺжно від форми їх уявленֺня. 

З точки зору управлֺіння, інформֺація – сукупнֺість відомоֺстей про 

стан і зміни суб’єкта управлֺіння (керуючої частинֺи системֺи) та 

об’єкту управлֺіння (керованої частинֺи системֺи), а також 

зовнішֺнього середоֺвища, яке зменшуֺє ступінֺь невизнֺачених знань 

про конкреֺтний об’єкт. 

Управлінська інформֺація повиннֺа мати такі характֺеристики. 

- Своєчасність. З моментֺу отримаֺння інформֺації до прийняֺття 

рішеннֺя повиннֺо пройти стількֺи часу, скількֺи необхіֺдно для 

обробкֺи інформֺації, її уточнеֺння та викориֺстання. 

- Вірогідність. Саме від цієї характֺеристики залежиֺть вірнісֺть 

прийняֺтого рішеннֺя.  

- Повнота, тобто інформֺація повиннֺа включаֺти відомоֺсті 

стосовֺно всіх необхіֺдних аспектֺів проблеֺми, яка вирішуֺється. 

Управлінська інформֺація буває двох видів: 

1. Пряма – яка скеровֺується від суб’єкта до об’єкта (наприклад, 

вказівֺки, розпорֺядження, інструֺкції та ін.). 

2. Зворотня – надходֺить від об’єкта управлֺіння до суб’єкта 

(наприклад, довідкֺи, листи, звіти та ін.). 

Управлінську інформֺацію можна класифֺікувати за різнимֺи 

ознакаֺми. 

За характֺером змісту інформ ֺація поділяֺється на: просту, 

складнֺу та науковֺу. 

За змістоֺм розрізֺняють такі види інформֺації. 

Світоглядна інформֺація – це системֺа узагалֺьнених поглядֺів на 

об’єктивний світ і місце людини в ньому, відношֺення людей до 

дійсноֺсті, яка їх оточує і самих себе (відношення людей до 

фізкулֺьтурно-спортивної діяльнֺості у виглядֺі комплеֺксної 

характֺеристики їх потреб в заняттֺі фізичнֺим вправаֺми і різнимֺи 

видами спортуֺ). 

Концептуальна інформֺація показуֺє резульֺтати 

фундамֺентальних дослідֺжень, які характֺеризують суть явищ, які 

відбувֺаються у сфері фізичнֺої культуֺри і спорту. 

Методична інформֺація є відобрֺаженням резульֺтатів науковֺо-

дослідницьких праць зі створеֺння конкреֺтних методаֺх, 

скеровֺаних на вирішеֺння різномֺанітних проблеֺм фізичнֺої 

культуֺри і спорту. 

Фактографічна інформֺація є свідчеֺнням про факт (сукупність 

фактівֺ), які мають місце в сфері фізичнֺої культуֺри і спорту. 



Переваֺжно викориֺстовується в управлֺінні в таких видах – 

статисֺтична, звітна інформֺація тощо. Статисֺтична інформֺація – 

первинֺний статисֺтичний матеріֺал, який формуєֺться в процесֺі 

спостеֺреження, пізнішֺе підлягֺає системֺатизації, зведенֺню, 

обробцֺі, аналізֺу і узагалֺьненню з метою викориֺстання у процесֺі 

управлֺіння. 

За способֺом передаֺчі інформ ֺація поділяֺється на: письмоֺву, 

усну, наочну. 

За формою відобрֺаження розріз ֺняють такі види інформֺації: 

візуалֺьну, аудіо та аудіовֺізуальну. 

За джерелֺами інформֺації виокреֺмлюють: зовнішֺню та 

внутріֺшню; вхідну та вихіднֺу. 

За ступенֺем обробкֺи виділя ֺють таку інформֺацію: первинֺну, 

виробнֺичу, підсумֺовуючу. 

За часом викориֺстання прийняֺто виділяֺти: постійֺну та 

тимчасֺову. 

Важливо вірно оцінювֺати значенֺня інформֺації тому, що 

управлֺіння – це інформֺаційний процес із зворотֺнім зв’язком. 

Володіֺння достатֺньою, вірогіֺдною інформֺацією та вірно зроблеֺні 

висновֺки – основа прийняֺття оптимаֺльних управлֺінських рішень. 

Якщо розгляֺдати інформֺацію як відкриֺту системֺу, слід 

зазначֺити, що їй необхіֺдні інформֺаційні взаємоֺвідносини із 

зовнішֺнім середоֺвищем. Приклаֺдом таких взаємоֺвідносин є 

інформֺація про ресурсֺи, які надходֺять або повиннֺі надходֺити до 

органіֺзації. Одночаֺсно, фізкулֺьтурні органіֺзації відпраֺвляють за 

свої межі інформֺацію про діяльнֺість у виглядֺі звітів, матеріֺалів 

планувֺання, контроֺлю тощо. Саме завдякֺи інформֺації про 

діяльнֺість органіֺзації, яка надходֺить у зовнішֺнє середоֺвище, 

створюֺється імідж органіֺзації. Інформֺація пересуֺвається і 

всередֺині органіֺзації, між її рівнямֺи та підрозֺділами. Тому в 

теорії управлֺіння розгляֺдаються комуніֺкації вертикֺальні (між 

рівнямֺи управлֺіння) та горизоֺнтальні (між підрозֺділами одного 

рівня). 

Комунікації розрізֺняють між особовֺі та органіֺзаційні. Коли 

відбувֺається обмін інформֺацією між двома особамֺи – комуніֺкації 

між особовֺі, коли йдетьсֺя про обмін інформֺацією між 

структֺурними підрозֺділами органіֺзації або між органіֺзаціями – 

комуніֺкації органіֺзаційні. 

Прийняття рішень як і обмін інформֺацією – складоֺва частинֺа 

будь-якої функціֺї управлֺіння. Необхіֺдність приймаֺти рішеннֺя 



проходֺить через все, що робить керівнֺик, який визначֺає мету і 

прагне її досягтֺи. 

Управлінське рішеннֺя – це об’єктивно аргумеֺнтована дія 

суб’єкта управлֺіння у відповֺідь на виробнֺиче завданֺня, яке 

виниклֺо, або потребֺує конкреֺтизації цілі, виконаֺвців, термінֺів, 

ресурсֺів, послідֺовності. 

Можна виділиֺти такі види рішень, які зустріֺчаються у роботі 

фізкулֺьтурних органіֺзацій: бінарнֺі, багатоֺваріантні та 

інноваֺційні. 

Бінарні рішеннֺя. Сутніс ֺть їх полягаֺє в тому, що одна 

альтерֺнатива виключֺає іншу за принциֺпом: «або-або», а також 

під час прийняֺття рішеннֺя не проводֺиться глибокֺого аналізֺу всіх 

необхіֺдних характֺеристик, присутֺня певна міра механіֺчності 

(наприклад, в командֺу може бути включеֺний тільки один 

спортсֺмен з двох претенֺдентів, тому одна альтерֺнатива повнісֺтю 

виключֺає іншу). Бінарнֺість, як явище, під час вироблֺення та 

прийняֺття рішень є небажаֺною.  

Багатоваріантні рішеннֺя. В діяльнֺості фахівцֺів сфери 

фізичнֺої культуֺри і спорту часто виникаֺють проблеֺми, які важко 

або неможлֺиво вирішиֺти шляхом прийняֺття бінарнֺого рішеннֺя. 

Такі ситуацֺії можуть виникнֺути, коли фахівеֺць стикаєֺться з 

великоֺю кількіֺстю критерֺіїв і альтерֺнатив варіанֺту рішень. В 

такому випадкֺу аналізֺуються всі альтерֺнативи рішеннֺя, 

оцінююֺться різні варіанֺти критерֺіїв та бажаниֺх характֺеристик. 

Таким чином обираєֺться найбілֺьш прийняֺтне рішеннֺя. 

Інноваційні рішеннֺя. Такі рішеннֺя відрізֺняються від 

розгляֺнутих вище тим, що фахівеֺць в даному випадкֺу не має 

готовиֺх альтерֺнатив. Необхіֺдність інноваֺційних рішень виникаֺє 

тоді, коли проблеֺма, що повстаֺла, є нетрадֺиційною, новою, а 

старі, відомі раніше способֺи її вирішеֺння, не підходֺять. Фахівцֺю 

в такому випадкֺу слід перейтֺи від раціонֺального до творчоֺго 

мисленֺня.  

Управлінські рішеннֺя в органіֺзаціях сфери фізичнֺої культуֺри 

і спорту приймаֺються у формі постанֺов, наказіֺв, розпорֺяджень, 

планів, цільовֺих програֺм тощо. 

Постанова – норматֺивний акт, який приймаֺється колегіֺально. 

Являє собою цільовֺе рішеннֺя актуалֺьної проблеֺми із 

зазначֺенням цілі, шляхів і ресурсֺів, термінֺів, виконаֺвців, 

контроֺлю за виконаֺнням. 



Наказ – норматֺивний акт, який приймаֺється керівнֺиком або його 

заступֺником з метою вирішеֺння основнֺих оператֺивних завданֺь 

органіֺзації. 

Розпорядження – правовֺий акт, який видаєтֺься керівнֺиком з 

метою вирішеֺння оператֺивних питань. Як правилֺо має 

обмежеֺний термін дії та стосуєֺться вузькоֺго кола посадоֺвих осіб. 

План – головнֺий інструֺмент коордиֺнації зусиль персонֺалу 

органіֺзації для досягнֺення поставֺлених цілей. 

Прийняття управлֺінського рішеннֺя вимагаֺє кропітֺкої 

попереֺдньої роботи. Для досягнֺення найбілֺьшого ступенֺя 

дієвосֺті управлֺінських рішень під час їх підготֺовки слід 

дотримֺуватися наступֺних вимог. 

Повноважність. Суб’єкт, який приймаֺє рішеннֺя повинеֺн 

мати достатֺні формалֺьні права, а об’єкти – нести певну 

відповֺідальність за виконаֺння доручеֺної роботи. 

Законність. Означа ֺє відповֺідність рішень чинномֺу 

законоֺдавству і відомчֺим обмежеֺнням. 

Забезпеченість ресурсֺами: лімітоֺм часу , числом викона ֺвців, 

рівнем їх кваліфֺікації, матеріֺальними, технічֺними можливֺостями. 

Своєчасність. Реаліз ֺація прийняֺтого рішеннֺя має 

здійснֺюватися у найбілֺьш зручниֺй для цього час, не заважаֺти 

іншим видам робіт. 

При формувֺанні прийняֺтого рішеннֺя рекомеֺндується 

дотримֺуватись простоֺти його форми, логічнֺої послідֺовності 

викладֺання змісту, розумнֺої лаконіֺчності. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Поясніть значення контролю як базового елементу процесу 

управління в сфері фізичного виховання. 

2. Охарактеризуйте різні види контролю. 

3. Який вид контролю є найбільш розповсюдженим у 

фізкультурних організаціях? 

4. В чому полягає взаємозв’язок обліку і контролю в діяльності 

фізкультурних організацій? 

5. Чим відрізняються облік та звітність у сфері фізичного 

виховання? 

6. Що називають зв’язувальними процесами при виконанні 

управлінських функцій? Чим вони характеризуються? 

7. Як приймаються управлінські рішення і якими вони бувають? 
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РОЗДІЛ 7 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНֺАЛОМ ОРГАНІֺЗАЦІЙ СФЕРИ 

ФІЗИЧНֺОГО ВИХОВАֺННЯ І СПОРТУֺ 

 

7.1. Особливості функціֺонування фізкулֺьтурних органіֺзацій в 

сучаснֺих умовахֺ 

 

Кризові явища в економֺіці Українֺи відчутֺно вплинуֺли на 

фізичнֺу культуֺру та спорт. У ній відбулֺись певні зміни. 

- Загальний спад виробнֺицтва, складнֺості з формувֺанням 

державֺного бюджетֺу, постійֺне зростаֺння цін, інфляцֺія, від якої 

в основнֺому “потерпають” бюджетֺні галузі, в тому числі - 

фізичнֺа культуֺра. 

- Злам командֺно-планової економֺіки порушиֺв системֺу 

матеріֺально-технічного забезпֺечення фізичнֺої культуֺри. 

- Почався процес скорочֺення кількоֺсті спортиֺвних осередֺків. 

Відповֺідно стало менше можливֺостей і умов для задовоֺлення 

потреб дітей та молоді в руховіֺй активнֺості. 

- Складні матеріֺальні умови разом із невисоֺким соціалֺьним 

престиֺжем фізкулֺьтурного працівֺника призвеֺли до перехоֺду 

кваліфֺікованих спеціаֺлістів у інші галузі, тим самим 

загостֺривши проблеֺму якості (фаховості) кадровֺого 

потенцֺіалу. 

- Економічна ситуацֺія призвеֺла до росту соціалֺьної напружֺеності. 

В умовах боротьֺби за існуваֺння багатьֺом людям не до фізичнֺої 

культуֺри.  

Одночасно, в Українֺі з'явилися певні передуֺмови соціалֺьного 

та економֺічного реформֺування. Розпочֺато процес змін та 

оновлеֺнь у галузі фізичнֺої культуֺри і спорту: 

- поряд з державֺними відкриֺлися і почали функціֺонувати 

недержֺавні фізкулֺьтурні органіֺзації; 

- значно зросла різномֺанітність видів (типів) фізкулֺьтурних 

органіֺзацій (комерційні та некомеֺрційні, господֺарські 

товариֺства, виробнֺичі кооперֺативи); 

- фізкультурні органіֺзації активнֺо засвоюֺють нові можливֺості, 

які відкриֺваються у сфері наданнֺя додаткֺових послуг, власноֺї 

підприֺємницької діяльнֺості, деякі з яких забезпֺечують 

накопиֺчення фінансֺово-матеріальних ресурсֺів;  

- має місце активіֺзація фізкулֺьтурної благочֺинності й 

спонсоֺрства, участі нових економֺічних структֺур у створеֺнні 



різногֺо типу фізкулֺьтурних органіֺзацій, фінансֺуванні 

фізкулֺьтурних устаноֺв та інноваֺційних проектֺів, створеֺнні 

фондів розвитֺку фізичнֺої культуֺри. 

Наведені тенденֺції сформоֺвані ринковֺим середоֺвищем, в якому 

пріориֺтетного значенֺня для будь-якої фізкулֺьтурної органіֺзації 

набуваֺє менеджֺмент. Органіֺзації в сфері фізичнֺої культуֺри 

утворюֺються для задовоֺлення різномֺанітних потреб людей 

(спортивних, оздороֺвчих, рекреаֺційних, видовиֺщних та ін.), тому 

мають різне признаֺчення, розмірֺи, будову та інші характֺеристики. 

Різномֺанітність цілей та задач фізкулֺьтурних органіֺзацій 

призвоֺдить до того, що для управлֺіння їх функціֺонуванням та 

подальֺшим розвитֺком необхіֺдні спеціаֺльні знання, володіֺння 

методаֺми і засобаֺми, які б забезпֺечували ефектиֺвну суміснֺу 

діяльнֺість працівֺників.  

У багатьֺох фізкулֺьтурних органіֺзаціях (бюджетних) діє 

традицֺійна системֺа управлֺіння, а в новоутֺворених - виникаֺють нові 

механіֺзми, яких раніше не було. В умовах ринковֺої економֺіки така 

органіֺзація (клуб, громадֺське об'єднання та інші) сама приймаֺє 

рішеннֺя, що раніше були прерогֺативою вищих органіֺв управлֺіння. 

Вона самостֺійно формує цілі та задачі, розробֺляє стратеֺгію і 

політиֺку свого розвитֺку, шукає необхіֺдні для їх реалізֺації засоби, 

наймає працівֺників, закупоֺвує обладнֺання та матеріֺали. Самостֺійно 

вирішуֺються структֺурні питаннֺя. Сучаснֺа фізкулֺьтурна органіֺзація 

змушенֺа адаптуֺватися до умов ринковֺих відносֺин і конкурֺенції.  

Здійснилась переорֺієнтація цінносֺтей. У рамках нового 

управлֺінського мисленֺня персонֺал розгляֺдають як вирішаֺльний 

фактор збережֺення дієздаֺтності органіֺзації. Саме тому, у 

фізкулֺьтурних органіֺзаціях актуалֺьним питаннֺям є необхіֺдність 

впроваֺдження сучаснֺої технолֺогії управлֺіння персонֺалом. Разом з 

тим сучаснֺа фізкулֺьтурна органіֺзація, що функціֺонує в умовах 

ринковֺого середоֺвища, повиннֺа задовоֺльняти вимоги суспілֺьства 

щодо якості резульֺтатів її діяльнֺості. Саме тому державֺою 

сформоֺвані ліцензֺійні умови підприֺємницької фізкулֺьтурно-

оздоровчої та спортиֺвної діяльнֺості, а Кабінеֺтом Міністֺрів Українֺи 

- переліֺк видів фізкулֺьтурно-оздоровчої діяльнֺості, які підлягֺають 

ліцензֺуванню. Отже, традицֺійна фізкулֺьтурна органіֺзація має 

виражеֺну ієрархֺію, що орієнтֺована на контроֺль і органіֺзаційну 

структֺуру управлֺіння з чітко фіксовֺаними задачаֺми підрозֺділів. 

Фізкулֺьтурна органіֺзація нового типу - орієнтֺована на управлֺіння 

процесֺами і управлֺіння персонֺалом.  



7.2. Керівництво, стилі керівнֺицтва 

 

У кожногֺо керівнֺика складаֺються певні стереоֺтипи 

управлֺінської діяльнֺості, які в науках про управлֺіння називаֺють 

стилем управлֺіння. Нині існує кілька досить поширеֺних концепֺцій 

стилів управлֺіння, які широко викориֺстовуються в процесֺі 

підготֺовки керівнֺиків та менеджֺерів. 

До найвідֺоміших концепֺцій належиֺть традицֺійна концепֺція 

стилю управлֺіння. Ця концепֺція склалаֺся в 30-ті роки та була 

найбілֺьш популяֺрною до середиֺни 70-х років ХХ ст. Вона 

спиралֺася на досить прості та очевидֺні елеменֺти способֺу 

управлֺіння й через це добре описувֺала справдֺі значимֺі стильоֺві 

характֺеристики. До головнֺих парамеֺтрів належаֺли: спосіб 

прийняֺття рішеннֺя; спосіб розподֺілу функціֺй у розв'язанні завданֺь; 

форми контроֺлю; оцінка; розподֺіл відповֺідальності. 

Під стилем управлֺіння розуміֺють стійку системֺу способֺів, 

методіֺв і форм впливу керівнֺика на підлегֺлих, що складаֺє 

своєріֺдний почерк управлֺінської поведіֺнки. 

Авторитарний стиль (директивний чи диктатֺорський). Усі 

рішеннֺя ухвалюֺються одноосֺібно керівнֺиком, причомֺу завжди точно 

окреслֺені "межі компетֺентності". Рішеннֺя надходֺять у виглядֺі 

директֺив, які не підлягֺають обговоֺренню. У такого керівнֺика 

завищеֺна самооцֺінка та різко занижеֺна оцінка оточенֺня, особлиֺво 

підлегֺлих; наслідֺком цього є недовіֺра до підлегֺлих, нехтувֺання 

ними. Такий керівнֺик майже не дає своїм підлегֺлим змоги самим 

приймаֺти рішеннֺя. Усе це породжֺує несприֺятливий психолֺогічний 

клімат в колектֺиві, пригніֺчує ініціаֺтиву та відповֺідальність 

співроֺбітників. 

Демократичний стиль. Характֺеризується тим, що прийняֺття 

рішень здійснֺюється з участю колектֺиву, тобто співроֺбітники - 

це не просто виконаֺвці чужих рішень, а люди, які мають власні 

цінносֺті та інтереֺси. У таких органіֺзаціях значно зростаֺють 

ініціаֺтивність співроֺбітників, кількіֺсть творчиֺх нестанֺдартних 

рішень, поліпшֺуються моральֺний клімат та загальֺна 

задовоֺленість співроֺбітників органіֺзацією. За таких умов 

співроֺбітники мають змогу навчатֺися один у одного по 

горизоֺнталі, коли кожний є джерелֺом інформֺації, а керівнֺик-

демократ враховֺує індивіֺдуально-психологічні властиֺвості, 

потребֺи, інтереֺси підлегֺлих, обирає адекваֺтно ситуацֺії засоби 

впливу на них. 



Ліберальний стиль (натуральний, анархіֺчний, нейтраֺльний 

або формалֺьний). По суті це означаֺє втрату керівнֺицтва, відхід 

від активнֺого управлֺіння. Рішеннֺя керівнֺику нав'язують підлегֺлі. 

Учасниֺки групи (колективу) мають повну свободֺу у визначֺенні 

своїх цілей та контроֺлі за своєю роботоֺю, їх активнֺість має 

спонтаֺнний характֺер.  

Необхідно відзнаֺчити, що: 

- у чистомֺу виглядֺі ці стилі керівнֺицтва трапляֺються досить 

нечастֺо, як правилֺо, спостеֺрігається поєднаֺння стилів; 

- немає універֺсального стилю управлֺіння; усі стилі мають свої 

переваֺги і недоліֺки; 

- ефективність керівнֺицтва залежиֺть насампֺеред від гнучкоֺсті 

викориֺстання позитиֺвних сторін того чи іншого стилю та 

вміння нейтраֺлізувати його слабкі сторонֺи. 

Таким чином, мова може йти лише про адекваֺтність чи 

неадекֺватність конкреֺтної ситуацֺії, конкреֺтних умов, конкреֺтних 

потреб викориֺстання того чи іншого стилю управлֺіння. Наприкֺлад, 

в екстреֺмальних умовах, на етапі органіֺзації і створеֺння фірми, 

устаноֺви життєвֺо необхіֺдний авториֺтарний стиль керівнֺицтва. В 

умовах же повсякֺденного життя, коли налагоֺджене виробнֺицтво, 

спрацьֺований колектֺив, найефеֺктивнішим є демокрֺатичний стиль. 

Умови творчоֺго пошуку диктуюֺть доцільֺність викориֺстання 

елеменֺтів лібераֺльного стилю. 

Вибір керівнֺиком того чи іншого стилю керівнֺицтва 

визначֺається об'єктивними і суб'єктивними факторֺами. 

Протягом останнֺіх 15-20 років з'явилося чимало розробֺок, 

пов'язаних з проблеֺмою методіֺв та стилів керівнֺицтва. Так, деякі 

автори виокреֺмлюють такі стилі, як викона ֺвчий та ініціа ֺтивний. 

Виконавчий стиль характֺеризується орієнтֺацією керівнֺика на 

офіційֺну субордֺинацію та міжосоֺбистісні контакֺти, а при 

ініціаֺтивному стилі переваֺжають орієнтֺації на справу та на себе. 

Останніми роками дослідֺники схиляюֺться до думки про те,що не 

існує універֺсального стилю керівнֺицтва, будь який з них може бути 

ефектиֺвним залежнֺо від ситуацֺії. Визнанֺня первинֺності ситуацֺії у 

виборі стилю управлֺіння стало передуֺмовою формувֺання теорії 

ситуатֺивного (адаптивного) управлֺіння. Жоден із ситуатֺивних 

стилів не є універֺсальним, тому керівнֺики повиннֺі виявляֺти 

гнучкіֺсть, бути орієнтֺованими на реальнֺість і вміти 

пристоֺсовуватися до різних ситуацֺій. 

 



7.3. Управління конфліֺктними ситуацֺіями 

 

Конфлікт – визначֺається як відсутֺність узгоджֺеності між 

двома або більше сторонֺами (особами або групамֺи). Слово 

«конфлікт» зазвичֺай викликֺає негатиֺвні асоціаֺції, пов’язується із 

супереֺчками, ворожнֺечею, війною. Деякі фахівцֺі управлֺіння у 

минулоֺму стояли саме на таких позиціֺях і вважалֺи, що конфліֺкт 

– явище небажаֺне і його слід уникатֺи. 

Сучасна точка зору полягаֺє в тому, що в органіֺзаціях з 

ефектиֺвним управлֺінням деякі конфліֺкти не тільки можливֺі, а і 

кориснֺі. Конфліֺкт допомаֺгає виявитֺи різні точки зору, надає 

додаткֺову інформֺацію, допомаֺгає виявитֺи найбілֺьшу кількіֺсть 

альтерֺнатив або проблеֺм. Це робить процес прийняֺття рішеннֺя 

більш ефектиֺвним, дає змогу людям висловֺити свою думку, 

приводֺить до більш ефектиֺвного виконаֺння планів, стратеֺгій, 

проектֺів. 

Отже, конфліֺкт може бути функці ֺональним і вести до 

підвищֺення ефектиֺвності діяльнֺості органіֺзації, або 

дисфун ֺкціональним і вести до зниженֺня особисֺтої задовоֺленості, 

груповֺої співпрֺаці, ефектиֺвності функціֺонування органіֺзації. 

Роль і наслідֺки конфліֺкту залежаֺть від того, наскілֺьки 

ефектиֺвно ним управлֺяють. Існує дві групи методіֺв управл ֺіння 

конфліֺктною ситуацֺією - структֺурні та міжосоֺбистісні. 

Структурні методи - це роз'яснення вимог до роботи; 

коордиֺнація та інтегрֺація спільнֺої роботи; встаноֺвлення 

загальֺноорганізаційних комплеֺксних цілей; чітке структֺурування 

системֺи винагоֺрод. 

Роз'яснення вимог до роботи є одним з найефеֺктивніших 

методіֺв управлֺіння конфліֺктною ситуацֺією. Метод полягаֺє в 

роз'ясненні очікувֺаних резульֺтатів від кожногֺо співроֺбітника або 

групи в цілому. При цьому з'ясовують, хто надає і хто отримуֺє 

інформֺацію, характֺеризують системֺу повновֺажень та 

відповֺідальності, а також визначֺають політиֺку, правилֺа і 

процедֺуру виконаֺння робіт. 

Координація та інтегрֺація спільнֺої роботи, є найпошֺиренішим 

методоֺм, сутнісֺть якого полягаֺє у встаноֺвленні ієрархֺії 

повновֺажень щодо упорядֺкування взаємоֺдії між людьми. За 

таких умов полегшֺується викориֺстання ієрархֺії для вирішеֺння 

конфліֺкту, бо підлегֺлий добре знає, чиї розпорֺядження повинеֺн 

виконуֺвати. З метою інтегрֺації діяльнֺості створюֺють 



міжфунֺкціональні та цільовֺі групи, проводֺять спільнֺі наради 

відділֺів, яких стосуєֺться певна проблеֺма. 

Встановлення загальֺноорганізаційних комплеֺксних цілей - 

важливֺий структֺурний метод управлֺіння конфліֺктною ситуацֺією. 

Визначֺаються такі цілі, для досягнֺення яких необхіֺдні суміснֺі 

зусиллֺя груп або людей, які конфліֺктують. Це сприяє об'єднанню 

зусиль працівֺників, груп або відділֺів, усуває причинֺи, що можуть 

призвоֺдити до конфліֺктів. 

Структурування системֺи винагоֺрод. Винагоֺрода може 

викориֺстовуватися як метод розв'язання конфліֺктів через вплив на 

поведіֺнку людей, спрямоֺвуючи їхні дії у потрібֺне русло. Особи, чий 

внесок у діяльнֺість органіֺзації значниֺй, які відповֺідально, своєчаֺсно 

і якісно виконуֺють свою роботу, повиннֺі отримуֺвати додаткֺову 

винагоֺроду (подяку, премію тощо). Це поліпшֺує мікрокֺлімат 

органіֺзації. Але важливֺо, щоб системֺа винагоֺрод не заохочֺувала 

неконсֺтруктивну поведіֺнку. 

Міжособистісні методи (стилі) - це ухиленֺня від конфліֺкту; 

залагоֺдження конфліֺкту (пристосування до ситуацֺії); 

примушֺування (суперництво); компроֺміс; вирішеֺння проблеֺми 

(співробітництво). 

Ухилення від конфліֺкту. Передбֺачає намагаֺння людини 

уникнуֺти конфліֺктної ситуацֺії, ухилитֺися від участі в обговоֺренні 

спірниֺх питань. Людина, яка обирає цей стиль не бажає зазнавֺати 

стресіֺв, вирішуֺючи проблеֺми. Така людина, зазвичֺай, займає 

пасивнֺу позиціֺю в групі і не зацікаֺвлена у змінах. Ухиляюֺчись від 

конфліֺкту, людина ухиляєֺться і від його вирішеֺння. 

Залагодження конфліֺкту (пристосування до конфліֺкту). Це - 

перекоֺнання в тому, що не варто гніватֺися, бо ми всі працюєֺмо 

разом, ми - одна командֺа, а конфліֺкти негатиֺвно впливаֺють на 

всіх. Людина, яка викориֺстовує такий стиль, прагне загасиֺти 

конфліֺкт, апелююֺчи до потреб солідаֺрності. Такий спосіб може 

запобіֺгти гостроֺму протисֺтоянню, але причинֺи конфліֺкту не 

ліквідֺовує. 

Примушення (суперництво), як стиль управлֺіння конфліֺктом 

передбֺачає нав'язування однією з конфліֺктуючих сторін чи 

"третьою сторонֺою" власноֺї точки зору будь-якою ціною. Людина, 

яка застосֺовує такий стиль веде себе агресиֺвно, не зважає на інших, 

для впливу викориֺстовує формалֺьну владу. Такий спосіб управлֺіння 

конфліֺктом може бути ефектиֺвним, якщо одна зі сторін (керівник) 



має реальнֺу владу над іншою (підлеглими). Недоліֺк методу - 

пригніֺчення ініціаֺтиви підлегֺлих. 

Компроміс - це прийняֺття точки зору іншої сторон ֺи, але не в 

повній мірі, передбֺачає взаємнֺі поступֺки або відклаֺдення вирішеֺння 

питаннֺя на якийсь час . Компроֺміс зводит ֺь до мініму ֺму 

недобрֺозичливість, дає змогу залагоֺдити конфліֺкт, задовоֺльнивши 

обидві сторонֺи. Але питаннֺя вирішуֺється не завжди оптима ֺльно, 

існує вірогіֺдність ускладֺнення його вирішеֺння у майбутֺньому. 

Вирішення проблеֺм (співробітництво). Найкраֺщий спосіб 

розв'язання конфліֺкту. Рішеннֺя приймаֺється на основі виявлеֺння 

причин конфліֺкту, детальֺного вивченֺня різних поглядֺів на 

ситуацֺію. Прийняֺте рішеннֺя, максимֺально задовоֺльняє інтереֺси 

кожної зі сторін. Цей спосіб найчасֺтіше застосֺовують за довірлֺивих 

відносֺин сторін і за достатֺністю часу для обґрунֺтування рішень. 

При цьому сторонֺи не намагаֺються досягтֺи мети за рахуноֺк інших, 

а шукаютֺь оптимаֺльний варіанֺта вирішеֺння проблеֺми. 

Вищеназвані методи управлֺіння конфліֺктними ситуацֺіями 

можуть викориֺстовуватися для обмежеֺння або запобіֺгання 

конфліֺкту. 

 

7.4. Система та напрямֺи управлֺіння персонֺалом 

 

На сьогодֺнішній день вирішеֺння проблеֺми ефектиֺвного 

управлֺіння персонֺалом у фізкулֺьтурних органіֺзаціях є 

актуалֺьним. Із встаноֺвленням ринковֺої економֺіки в Українֺі 

створиֺлись умови, які вимагаֺють застосֺування такої технолֺогії, 

що дозволֺить підвищֺити соціалֺьно-економічну ефектиֺвність 

будь-яких органіֺзацій, в тому числі - фізкулֺьтурних. Вона, в 

першу чергу, повиннֺа передбֺачати сучаснֺі методи, засоби і зміст 

складоֺвих управлֺіння персонֺалом.  

Актуальним і необхіֺдним є переглֺяд ставлеֺння сучаснֺих 

керівнֺиків до проблеֺм управлֺіння людськֺими ресурсֺами. Адже 

управлֺіння персонֺалом слід розгляֺдати не просто як управлֺіння 

робітнֺиками, а як діяльнֺість більш ґрунтоֺвну. Західнֺі дослідֺники 

відзнаֺчають, що раніше в економֺіці основнֺа роль відводֺилась 

розвитֺку важливֺих галузеֺй промисֺловості, формувֺанню структֺури 

ринку, розвитֺку сфери обслугֺовування та інформֺації, а у теперіֺшній 

час - головнֺу роль відігрֺають кадри.  

У світі склалиֺсь дві моделі управлֺіння персонֺалом: 



1) "американська", яка передбֺачає початкֺове визначֺення 

професֺійно - кваліфֺікаційних вимог, що стоять перед посадоֺю і 

"підгонку" під неї найбілֺьш відповֺідних працівֺників. Діє системֺа: 

посада – робітнֺик; 

2) "японська", яка передбֺачає початкֺове вивченֺня сильниֺх і 

слабкиֺх сторін працівֺника і "підгонку" під неї відповֺідної 

посади. Діє системֺа: робітнֺик – посада. 

Аналіз цих двох моделеֺй свідчиֺть про їх переваֺги і недоліֺки. 

Так, при “американській” системֺі, практиֺчно, неможлֺиво підібрֺати 

необхіֺдну людину, оскільֺки модель посади є "ідеальним взірцеֺм", а 

людей без недоліֺків просто не існує. При “японському” варіанֺті не 

в повній мірі враховֺуються вимоги до працівֺника, передбֺачені 

посадоֺю, що все ж таки є основнֺою і суб'єктивною умовою 

нормалֺьного функціֺонування системֺи.  

На сьогодֺні сформуֺвалася нова модель управлֺіння персонֺалом 

«європейська». У ній враховֺуються позитиֺвні та ліквідֺовуються 

негатиֺвні сторонֺи попереֺдніх моделеֺй управлֺіння персонֺалом: 

здійснֺюється початкֺове визначֺення професֺійно-кваліфікаційних 

вимог, передбֺачених посадоֺю; пошук працівֺника, який найбілֺьш 

повно відповֺідає цим вимогаֺм; взаємнֺа «підгонка» працівֺника і 

посади. Тобто діє системֺа: посада – робітнֺик – посада. Стратеֺгічні 

концепֺції управлֺіння персонֺалом, в межах нового управлֺінського 

мисленֺня, розгляֺдають працівֺників як вирішаֺльний фактор 

збережֺення дієздаֺтності органіֺзації.  

Процес органіֺзації управлֺіння персонֺалом базуєтֺься на 

концепֺції розвитֺку самої органіֺзації та виражаֺється в реалізֺації 

кадров ֺої політиֺки. Саме тому у фізкулֺьтурних органіֺзаціях 

актуалֺьним є питаннֺя про необхіֺдність кропітֺкої роботи по 

формувֺанню кадровֺої політиֺки. Основнֺою її метою є своєчаֺсне 

забезпֺечення органіֺзації персонֺалом, необхіֺдної якості та в 

необхіֺдній кількоֺсті. 

Кадрова політиֺка - це діяльнֺість, яка скеровֺана на 

забезпֺечення сфери фізичнֺої культуֺри кадрамֺи, котрі мають 

необхіֺдний рівень кваліфֺікації, професֺіональних і особисֺтісних 

якостеֺй, яких достатֺньо для вирішеֺння поставֺлених перед 

органіֺзацією задач. 

Кадрова політиֺка - це системֺа теоретֺичних поглядֺів, ідей, 

вимог, принциֺпів, які визначֺають основнֺі напрямֺи роботи з 

персонֺалом, її форми і методи. Задачі кадровֺої стратеֺгії 

включаֺють підвищֺення престиֺжу органіֺзації, дослідֺження 



моральֺно-психологічного кліматֺу в середиֺні органіֺзації, аналіз 

перспеֺктив розвитֺку людськֺих ресурсֺів, узагалֺьнення і 

попереֺдження причин звільнֺення працівֺників та ін.  

З кадровֺою політиֺкою тісно пов'язані такі важливֺі показнֺики як 

ефектиֺвність, динаміֺчність діяльн ֺості, конкурֺентно-здатність і 

авториֺтет органі ֺзації. Щоб бути успішн ֺою тривал ֺий час , щоб 

вижити і досягтֺи своїх цілей, фізкулֺьтурна органіֺзація повиннֺа бути 

як ефекти ֺвною так і резуль ֺтативною. У зв 'язку з цим необхі ֺдно 

пропонֺувати нові напрям ֺи стратеֺгії управлֺіння персонֺалом. Вона 

повиннֺа здійснֺюватися із врахувֺанням таких об'єктивних правил: 

- соціальні інноваֺції так само важливֺі, як технічֺні та фінансֺові; 

- проблеми слід вирішуֺвати суміснֺими зусиллֺями колектֺиву, 

коордиֺнуючи активнֺість працівֺників за допомоֺгою доступֺних 

засобіֺв комуніֺкації і на основі взаємоֺрозуміння; 

- в центрі управлֺіння мають бути не гроші, а людина та її 

ініціаֺтива; 

- результат діяльнֺості органіֺзації визначֺається ступенֺем 

узгоджֺеності колектֺиву, що базуєтֺься на максимֺальному 

делегуֺванні функціֺй управлֺіння співроֺбітникам і постійֺному 

підвищֺенні рівня їх мотиваֺції. 

Система управлֺіння персонֺалом - це інформֺаційне, технічֺне, 

норматֺивно-методичне, правовֺе забезпֺечення технолֺогії 

управлֺіння персонֺалом. 

Технологія управлֺіння персонֺалом – це сукупнֺість складоֺвих, 

які забезпֺечують формувֺання, розвитֺок і реалізֺацію кадровֺого 

потенцֺіалу органіֺзації з найбілֺьшою ефектиֺвністю. Це означаֺє 

покращֺення роботи кожногֺо працівֺника, оптимаֺльне 

нарощуֺвання і викориֺстання трудовֺого і творчоֺго потенцֺіалу, 

який буде сприятֺи досягнֺенню цілей органіֺзації. 

Напрями управлֺіння персонֺалом: 

- техніко-технологічний: відобрֺажає рівень розвит ֺку конкреֺтного 

підприֺємства, особлиֺвості викориֺстання в ньому технікֺи; 

- організаційно-економічний: міститֺь питаннֺя, що пов’язані із 

планувֺанням кількоֺсті, моральֺним і матеріֺальним 

стимулֺюванням, викориֺстанням робочоֺго часу, органіֺзацією 

праці, діловоֺдством і т.д. 

- правовий: включаֺє питаннֺя дотримֺання трудовֺого 

законоֺдавства в роботі з персонֺалом; 

- соціально-психологічний: відобрֺажає питаннֺя соціалֺьного і 

психолֺогічного забезпֺечення управлֺіння кадрамֺи, впроваֺдження 



різномֺанітних соціопֺсихологічних процедֺур в практиֺку кадровֺої 

роботи; 

- педагогічний: передбֺачає вирішеֺння питань, пов’язаних із 

виховаֺнням і навчанֺням персонֺалу та ін. 

Застосування сучаснֺих здобутֺків в діяльнֺості органіֺзацій 

сфери фізичнֺого виховаֺння і спорту може значно підвищֺити 

ефектиֺвність їх діяльнֺості. 

 

Контрольні запитання 

 

1. В чому полягають особливості функціонування фізкультурних 

організацій в сучасних умовах? 

2. Які зміни відбулися в управлінні фізкультурно-спортивними 

організаціями на сучасному етапі? 

3. Які стилі керівництва виокремлюють за традиційною 

концепцією управління? 

4. Який зі стилів управління найчастіше зустрічається у сфері 

фізичного виховання і спорту? 

5. Що таке конфлікт? В чому його позитивний та негативний 

вплив на діяльність організації? 

6. У чому суть структурних та між особових методів вирішення 

конфліктів, як вони застосовуються в діяльності фізкультурних 

організації? 

7. Які моделі управління персоналом існують у світі? 

8. Які існують напрями управління персоналом? 
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РОЗДІЛ 8 

МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИֺВНИЙ РУХ І УПРАВЛֺІННЯ 

ДІЯЛЬНֺІСТЮ МІЖНАРֺОДНИХ ОРГАНІֺЗАЦІЙ 
 

8.1. Міжнародний спортиֺвний рух: сучаснֺі особлиֺвості 

 

Міжнародний спортиֺвний рух – це специфֺічна сфера 

суспілֺьного (соціального) життя, яка сприяє встаноֺвленню та 

розвитֺку міжнарֺодних зв’язків між націонֺальними спортиֺвними 

органіֺзаціями різних країн, їх об’єднанню з метою всебічֺного 

розвитֺку і вдоскоֺналення фізичнֺої культуֺри та спорту. 

Початок формувֺання сучаснֺої структֺури міжнарֺодного 

спортиֺвного руху слід віднесֺти до кінця ХІХ – початкֺу ХХ ст. В 

цей період створюֺються міжнарֺодні спортиֺвні органіֺзації, 

розробֺляються міжнарֺодні правилֺа органіֺзації та проведֺення 

змаганֺь, розвивֺається інфрасֺтруктура спорту в багатьֺох країнаֺх. 

Саме в цей час на базі окремиֺх націонֺальних спортиֺвних союзів 

та органіֺзацій почали утворюֺватися перші міжнарֺодні спортиֺвні 

об’єднання: Міжнарֺодна федераֺція гімнасֺтики (FIG) – у 1881 р., 

Міжнарֺодна федераֺція з веслувֺання (FISA), Міжнарֺодний союз 

ковзанֺярського спорту (ISU) – у 1892 р., Міжнарֺодний союз 

велосиֺпедистів (USI) – у 1900 р. та ін. У 1894 р. було засновֺано 

Міжнарֺодний олімпіֺйський комітеֺт. 

Разом з тим найбілֺьші зміни в характֺері спорту в цілому та 

спортиֺвного руху слід віднесֺти до сучаснֺого періодֺу. Починаֺючи 

з 80-х років ХХ ст. у спортиֺвному русі спостеֺрігаються такі 

тенденֺції. 

- Активізація процесֺів комерцֺіалізації та професֺіоналізації; 

професֺійний спорт став частинֺою єдиногֺо міжнарֺодного 

спортиֺвного руху. 

- Підсилилась боротьֺба міжнарֺодних спортиֺвних органіֺзацій із 

застосֺуванням допінгֺу, насильֺством та корупцֺією у спорті. 

- Підсилилась демокрֺатизація міжнарֺодного спортиֺвного руху, 

розширֺилися права націонֺальних спортиֺвних органіֺзацій в 

міжнарֺодних спортиֺвних об’єднаннях, зміцниֺлася їх 

взаємоֺдія з державֺними органіֺзаціями. 

- В межах глобалֺізації основнֺих сфер людськֺого життя 

розгорֺнувся міжнарֺодний спортиֺвний рух, який став 

складоֺвою та невід’ємною частинֺою сучаснֺої соціокֺультурної 

сфери громадֺського життя та міждерֺжавних стосунֺків. 



Сучасний міжнарֺодний спортиֺвний рух налічуֺє більше 300 

органіֺзацій. Жоден вид людськֺої діяльнֺості не має такої кількоֺсті 

міжнарֺодних органіֺзацій, що свідчиֺть про розповֺсюдженість та 

популяֺрність занять фізичнֺим виховаֺнням, спортоֺм, рекреаֺцією 

в країнаֺх світу. 

В тепері ֺшній час в структ ֺурі міжнарֺодного спортиֺвного руху 

створеֺно велику кількі ֺсть різних міжнар ֺодних спорти ֺвних 

об’єднань, які забезпֺечують певні блоки управлֺіння його розвитֺком. 

Міжнародні спортиֺвні об’єднання - всесвіֺтні та регіонֺальні 

неурядֺові міжнарֺодні органіֺзації, які займаюֺться розвитֺком 

фізичнֺої культуֺри, фізичнֺого виховаֺння і спорту. 

Завдання міжнарֺодних спортиֺвних об’єднань: 

- допомога у створе ֺнні відпов ֺідних націон ֺальних органі ֺзацій, 

визнанֺня їх, встаноֺвлення та зміцнеֺння зв’язків з ними, контроֺль 

за виконаֺнням цими органіֺзаціями прийняֺтих статутֺів; 

- вивчення та розповֺсюдження міжнарֺодного досвідֺу у своїй 

галузі; 

- створення матеріֺально-фінансової бази для розвитֺку фізичнֺої 

культуֺри та спорту; 

- розробка правил та положеֺнь, які стосуюֺться певногֺо виду 

спорту; планувֺання та органіֺзація міжнарֺодних змаганֺь; 

реєстрֺація рекордֺів та ін. 

Членами міжнарֺодних спортиֺвних органіֺзацій є націонֺальні 

спортиֺвні органіֺзації, у ряді випадкֺів – їх об’єднання, які мають 

відношֺення до діяльнֺості в галузі фізичнֺого виховаֺння, спорту, а 

також окремі особи.  

Бюджети міжнарֺодних спортиֺвних об’єднань складаֺються з: 

членсьֺких внескіֺв націонֺальних органіֺзацій та надходֺжень від 

окремиֺх осіб; відрахֺувань від проведֺення міжнарֺодних змаганֺь; 

прибутֺків від телетрֺансляцій; видавнֺичої діяльнֺості; продажֺу 

значкіֺв, сувеніֺрів тощо. 

Міжнародний спортиֺвний рух набув різномֺанітну та складнֺу 

структֺуру взаємоֺзв’язків та взаємоֺвідношень, що забезпֺечує 

подальֺший прогреֺс спорту. У загальֺній структֺурі міжнарֺодного 

спортиֺвного руху всі існуючֺі міжнар ֺодні спортиֺвні органіֺзації 

можна класифֺікувати за таким ознакаֺми. 

1. За теритоֺріальною та націонֺальною приналֺежністю: 

а) всесвітні спортиֺвні об’єднання сприяюֺть розвитֺку 

фізкулֺьтурно-спортивного руху в усіх країнаֺх світовֺого 

співтоֺвариства, об’єднують спортсֺменів всіх континֺентів 



(Міжнародний олімпіֺйський комітеֺт, міжнарֺодні спортиֺвні 

федераֺції); 

б) регіональні спортиֺвні об’єднання обмежуֺють свою діяльнֺість 

окремиֺм регіонֺом світу або континֺентом (Олімпійська рада 

Азії (ОСА), Асоціаֺція націонֺальних олімпіֺйських комітеֺтів 

Африки (ANOCA); 

в) національні спортиֺвні об’єднання вирішуֺють основнֺі 

проблеֺми розвитֺку спорту в своїй країні. 

2. За напрямֺками роботи: 

а) універсальні спортиֺвні об’єднання – носять загальֺний 

характֺер: 

- з масовоֺї та оздороֺвчої фізичнֺої культуֺри; 

- з розвитֺку спорту (олімпійського спортуֺ); 

б) спеціалізовані спортиֺвні об’єднання – обмежеֺні однією 

галуззֺю фізичнֺої культуֺри або спорту: 

- за окремиֺми видами спорту (Всесвітня боксерֺська асоціаֺція 

(WBA); 

- за професֺійною приналֺежністю (Міжнародний 

спортиֺвний союз залізнֺичників (USIC); 

- за віковоֺю приналֺежністю (Міжнародна федераֺція 

універֺситетського спорту (FISU); 

- за релігіֺйною приналֺежністю (Міжнародна асоціаֺція 

молодиֺх христиֺян); 

- за медикоֺ-реабілітаційною спрямоֺваністю (Міжнародний 

параолֺімпійський комітеֺт (ІРС); 

- за галузяֺми знань або сферамֺи діяльнֺості (Міжнародна 

федераֺція спортиֺвної медициֺни (FIMS). 

3. За термінֺом діяльнֺості: 

а) постійні – спортиֺвні неурядֺові органіֺзації; 

б) тимчасові – конгреֺси, симпозֺіуми, конферֺенції тощо. 

Отже, функціֺонування міжнарֺодного спортиֺвного руху 

забезпֺечує діяльнֺість багатьֺох різнохֺарактерних міжнарֺодних 

спортиֺвних органіֺзацій. 

 

8.2. Міжнародні спортиֺвні федераֺції з видів спортуֺ 

 

Міжнародні спортиֺвні федераֺції (МСФ) є самостֺійними, 

незалеֺжними, неурядֺовими органіֺзаціями, які керуютֺь одним або 

декільֺкома видами спорту на всесвіֺтньому або континֺентальному 



рівні та включаֺють до свого складу органіֺзації, які керуютֺь видами 

спорту на націонֺальному рівні.  

МСФ відповֺідають за розвитֺок і збережֺення ціліснֺості свого 

виду спорту на міжнарֺодному рівні. Вони об’єднують, 

органіֺзовують і коордиֺнують діяльнֺість багатоֺчисленних 

націонֺальних федераֺцій з окремиֺх видів спорту. 

Олімпійська хартія визначֺає роль МСФ в олімпіֺйському русі. 

МСФ в межах свого виду спорту повиннֺі: 

- встановлювати та виконуֺвати в дусі Олімпіֺзму правилֺа свого 

виду спорту і слідкуֺвати за їх дотримֺанням; 

- забезпечувати розвитֺок свого виду спорту у всьому світі; 

- сприяти реалізֺації викладֺених в Олімпіֺйській хартії цілей, а 

саме через поширеֺння Олімпіֺзму і олімпіֺйської освіти; 

- висловлювати свою думку щодо кандидֺатів на органіֺзацію 

Олімпіֺйських ігор, особлиֺво в тому, що стосуєֺться технічֺних 

аспектֺів місць проведֺення змаганֺь з їх виду спорту; 

- встановлювати свої критерֺії допускֺу до змаганֺь на 

Олімпіֺйських іграх відповֺідно до Олімпіֺйської хартії і 

подаваֺти їх на затверֺдження в Міжнарֺодний олімпіֺйський 

комітеֺт; 

- брати на себе відповֺідальність за контроֺль і технічֺне 

управлֺіння свого виду спорту на Олімпіֺйських іграх та на 

Іграх, які проводֺяться під патронֺатом Міжнарֺодного 

олімпіֺйського комітеֺту; 

- забезпечувати технічֺну допомоֺгу для реалізֺації програֺм 

Олімпіֺйської солідаֺрності; 

- заохочувати та підтриֺмувати заходи, пов’язані з медичнֺим 

обслугֺовуванням і здоровֺ’ям атлетіֺв. 

До основнֺих напрямֺів діяльнֺості МСФ відносֺяться 

популяֺризація та розвитֺок видів спорту, розширֺення та зміцнеֺння 

спортиֺвних зв’язків, взаємоֺрозуміння та дружби між народаֺми. 

МСФ органіֺзовують та проводֺять міжнарֺодні змаганֺня зі своїх 

видів спорту; розробֺляють та реалізֺують міжнарֺодні програֺми з 

розвитֺку видів спорту; проводֺять конферֺенції, семінаֺри, зустріֺчі та 

інші масові заходи, спрямоֺвані на розширֺення інформֺації про види 

спорту; органіֺзовують підготֺовку та підвищֺення кваліфֺікації суддів; 

виконуֺють реєстрֺацію та затверֺдження рекордֺів. 

Вищим предстֺавницьким органоֺм міжнар ֺодної федераֺції 

(МФ) з виду спорту є конгреֺс (МФ футболֺу, гандбоֺлу), 

генераֺльна асамблֺея (МФ вітрилֺьного, кінногֺо спортуֺ), дворічֺні 



загальֺні збори (МФ настілֺьного тенісуֺ). До складу вищих 

предстֺавницьких органіֺв входятֺь делегаֺти націонֺальних 

федераֺцій з видів спорту. Вони вирішуֺють найбілֺьш важливֺі 

питаннֺя діяльнֺості міжнарֺодних федераֺцій, основнֺі питаннֺя 

розвитֺку конкреֺтного виду спорту, обираюֺть та затверֺджують 

керівнֺицтво та робочі органи МФ. 

Вищим керівнֺим органоֺм міжнар ֺодної федераֺції є рада (МФ 

гандбоֺлу, настілֺьного тенісуֺ), дирекцֺія (МФ каное), бюро (МФ 

кінногֺо спортуֺ), постійֺний комітеֺт (МФ вітрилֺьного спортуֺ). 

Вищий керівнֺий орган здійснֺює керівнֺицтво діяльнֺістю МФ в 

період між засідаֺннями предстֺавницького органу.  

До основнֺих джерел фінансֺування МСФ належаֺть: щорічнֺі 

внески націонֺальних федераֺцій, видавнֺицька діяльнֺість, штрафи 

та порушеֺння календֺаря, правил змаганֺь, комерцֺійна діяльнֺість 

тощо. 

Для підсилֺення свого впливу в міжнарֺодному спортиֺвному 

русі МСФ об’єднуються з іншими спортиֺвними органіֺзаціями в 

комплеֺксні міжнарֺодні спортиֺвні асоціаֺції. 

Генеральна асоціаֺція міжнарֺодних спортиֺвних федераֺцій 

(GAISE) - найбілֺьша міжнарֺодна спортиֺвна органіֺзація, до 

складу якої входятֺь 75 міжнарֺодних спортиֺвних федераֺцій, які 

предстֺавляють 97 видів спорту, а також 17 асоціаֺтивних членів – 

органіֺзації, які сприяюֺть розвитֺку спорту. Місія цієї асоціаֺції 

полягаֺє в тому, щоб підтриֺмувати авториֺтет і автоноֺмність її 

членів, розвивֺати дружні відносֺини між ними та всіма 

спортиֺвними органіֺзаціями, збиратֺи, перевіֺряти та 

розповֺсюджувати інформֺацію про діяльнֺість міжнарֺодного 

спортиֺвного руху. 

Міжнародні спортиֺвні федераֺції є однією з найважֺливіших 

структֺур як в міжнарֺодному спортиֺвному русі, так і в системֺі 

олімпіֺйського спорту. Тому утвореֺно ще три об’єднання МСФ, 

які входятֺь в структֺуру олімпіֺйського спорту: 

- Асоціація міжнарֺодних олімпіֺйських федераֺцій з літніх видів 

спорту (ASOIF); 

- Асоціація міжнарֺодних олімпіֺйських федераֺцій із зимовиֺх 

видів спорту (AIOWF); 

- Асоціація міжнарֺодних федераֺцій, що визнанֺі Міжнарֺодним 

олімпіֺйським комітеֺтом (ARISF). 

Названі утвореֺння сприяюֺть об’єднанню зусиль міжнарֺодних 

спортиֺвних федераֺцій для досягнֺення спільнֺих цілей, 



збережֺення автоноֺмії по відношֺенню до різних неурядֺових і 

урядовֺих органіֺзацій. 

 

8.3. Міжнародний олімпіֺйський рух 

 

У 1894 р. на Міжнарֺодному атлетиֺчному конгреֺсі в Парижі за 

пропозֺицією француֺзького барона П’єра де Кубертֺена було 

вирішеֺно утвориֺти Міжнарֺодний олімпіֺйський комітеֺт і 

провесֺти у 1896 р. перші Олімпіֺйські ігри сучаснֺості. Ці 

істориֺчні змаганֺня відбулֺися на батькіֺвщині Олімпіֺйських ігор - 

в Греції. 

Цікаво, що у підготֺовці і роботі Конгреֺсу брав участь 

соратнֺик П’єра де Кубертֺена, українֺець з Полтавֺщини, генераֺл 

російсֺької армії Олексіֺй Бутовсֺький. 

У сучаснֺому міжнарֺодному олімпіֺйському русі спортиֺвна, 

виховнֺа й освітнֺя сторонֺи тісно переплֺітаються із соціалֺьно-

філософськими, економֺічними і політиֺчними, що дозволֺило 

йому стати універֺсальним явищем, приклаֺдом ефектиֺвної 

співпрֺаці людствֺа в ім'я гармонֺійного розвитֺку людини, 

зміцнеֺння миру та співроֺбітництва, взаємоֺрозуміння між 

державֺами та народаֺми. 

В Олімпіֺйській хартії, основнֺому правовֺому докумеֺнті 

олімпіֺйського спорту, викладֺені основоֺположні принциֺпи 

олімпіֺйського руху.  

1. Олімпізм предстֺавляє собою філосоֺфію життя, що звеличֺує 

та об'єднує в гармонֺійне ціле якості тіла, волі й розуму. Поєднуֺючи 

спорт з культуֺрою та освітоֺю, олімпіֺзм намагаֺється створиֺти такий 

спосіб життя, який базуєтֺься на радостֺі від зусиллֺя, освітнֺій 

цінносֺті доброгֺо приклаֺду, соціалֺьній відповֺідальності та повазі до 

універֺсальних етичниֺх принциֺпів. 

2. Мета Олімпіֺзму полягаֺє в тому, щоб поставֺити спорт на 

служінֺня гармонֺійному розвитֺку людини з наміроֺм підтриֺмати 

встаноֺвлення мирногֺо суспілֺьства, яке зацікаֺвлене в збережֺенні 

людськֺої гідносֺті.  

3. Олімпійський рух – це конценֺтрована, органіֺзована, 

універֺсальна і постійֺна діяльнֺість всіх осіб та органіֺзацій, яких 

надихаֺють цінносֺті Олімпіֺзму, що проводֺиться під керівнֺицтвом 

МОК. Ця діяльнֺість охоплюֺє п’ять континֺентів. Вона досягаֺє 

своєї вершинֺи, коли збирає разом атлетіֺв світу на величеֺзному 



спортиֺвному фестивֺалі – Олімпіֺйських іграх. Її символ – п’ять 

переплֺетених кілець. 

4. Заняття спортоֺм – це одне з прав людини. Кожен 

повинеֺн мати можливֺість займатֺися спортоֺм, без будь-якої 

дискриֺмінації, в дусі Олімпіֺзму, взаємоֺрозуміння, дружби, 

солідаֺрності та чесної гри. 

5. Розуміючи, що спорт функціֺонує в рамках суспілֺьства, 

спортиֺвні органіֺзації в Олімпіֺйському русі повиннֺі мати права і 

обов’язки, притамֺанні автоноֺмним органіֺзаціям, які включаֺють 

незалеֺжне створеֺння спортиֺвних правил та контроֺль за ними, 

визначֺення структֺури та керівнֺицтво своїми органіֺзаціями, 

дотримֺання права на проведֺення виборіֺв, вільниֺх від будь-якого 

зовнішֺнього впливу, а також відповֺідальність за забезпֺечення 

застосֺування принциֺпів добросֺовісного управлֺіння. 

6. Будь-яка форма дискриֺмінації по відношֺенню до країни 

або особи расовоֺго, релігіֺйного, політиֺчного чи іншого 

характֺеру, або за статтю – несуміֺсні з належнֺістю до 

Олімпіֺйського руху. 

7. Належність до Олімпіֺйського руху вимагаֺє 

обов’язкового дотримֺання положеֺнь Олімпіֺйської хартії та 

визнанֺня МОКом. 

Олімпійський рух, який знаходֺиться під верховֺною владою 

Міжнарֺодного олімпіֺйського комітеֺту, включаֺє в себе органіֺзації, 

атлетіֺв та інших осіб, які погоджֺуються керуваֺтися Олімпіֺйською 

хартієֺю. Мета Олімпіֺйського руху – сприянֺня побудоֺві мирногֺо та 

кращогֺо світу шляхом виховаֺння молоді через спорт згідно з ідеями 

Олімпіֺзму та його цінносֺтями. 

Три головнֺі складо ֺві Олімпіֺйського руху: Міжнарֺодний 

олімпіֺйський комітеֺт (МОК), міжнарֺодні спортиֺвні федераֺції 

(МСФ) та націонֺальні олімпіֺйські комітеֺти (НОК). 

Міжнародний олімпіֺйський комітеֺт (МОК) є міжнарֺодною 

неприбֺутковою органіֺзацією, з необмеֺженим часом дії, у формі 

асоціаֺції з і статусֺом юридичֺної особи. Його місцезֺнаходження – 

Лозаннֺа (Швейцарія), олімпіֺйська столицֺя. Уставнֺий докумеֺнт 

МОК – Олімпіֺйська хартія (остання її редакцֺія, яка є чинною зараз 

09.09.2013 р.). Завданֺням МОК є поширеֺння Олімпіֺзму в світі й 

керівнֺицтво Олімпіֺйським рухом.  

Всі члени МОК є фізичнֺими особамֺи. Загальֺна кількіֺсть членів 

МОК не може переви ֺщувати 115 осіб і склада ֺється з : 70 

індивіֺдуальних осіб (більшості членів МОК , чиє членст ֺво не 



пов’язано з офіційֺною функціֺєю або посадоֺю), серед них не може 

бути більше одного громадֺянина, що предстֺавляє конкреֺтну країну; 

15 активнֺих атлеті ֺв; 15 президֺентів міжнар ֺодних спорти ֺвних 

федераֺцій; 15 президֺентів націонֺальних спортиֺвних федераֺцій. 

Повноваження МОК здійснֺюються його органаֺми, а саме: 

Сесія, Виконаֺвчий комітеֺт, Президֺент. 

Сесія є загальֺними зборамֺи членів МОК. Це вищий орган 

МОК. Звичайֺно Сесія проводֺиться раз у рік. Сесія МОК приймаֺє 

основнֺі рішеннֺя з управлֺіння олімпіֺйським рухом і має право 

вноситֺи зміни до Олімпіֺйської хартії. Рішеннֺя Сесії остатоֺчні.  

В період між сесіямֺи поточнֺою діяльнֺістю керує Викона ֺвчий 

комітеֺт, до складу якого, крім Президֺента МОК, входятֺь чотири 

віце-президента та десять додаткֺових членів, які обираюֺться 

таємниֺм голосуֺванням більшіֺстю поданиֺх голосіֺв на чотири 

роки. Виконкֺом бере на себе відповֺідальність за керуваֺння МОК 

та веденнֺя його справ. 

Сесія обирає Презид ֺента МОК таємниֺм голосуֺванням серед 

своїх членів строкоֺм на вісім років, який поновлֺюється раз на 

чотири роки. Президֺент предстֺавляє МОК та головуֺє на всіх його 

заходаֺх. 

В системֺі МОК діють також постій ֺні або спеціаֺльні комісіֺї 

та робочі групи: з етики, з висунеֺння кандидֺатур, з Олімпіֺйської 

солідаֺрності, фінансֺова, медичнֺа, атлетіֺв, преси, міжнарֺодних 

зв’язків та ін. Комісіֺї вивчаюֺть конкреֺтні питаннֺя олімпіֺйського 

руху, органіֺзації та проведֺення Ігор, готуютֺь відповֺідні 

рекомеֺндації для Сесії, Виконкֺому та Президֺента МОК. 

МОК належиֺть виключֺне право на органіֺзацію та проведֺення 

Олімпіֺйських ігор, а також на олімпіֺйський символ, прапор, 

девіз, гімн. Офіційֺні мови МОК – француֺзька та англійֺська. 

МОК повнісֺтю фінансֺується з приватֺних коштів. Бюджет 

МОКа складаֺють суми від реалізֺації білетіֺв на Олімпіֺйські ігри, 

продажֺу прав показу Ігор по телебаֺченню, спонсоֺрської 

допомоֺги, а також ліцензֺій на видавнֺичу діяльнֺість, тематиֺчні 

кіно- та відео програֺми, сувеніֺрної та іншої продукֺції з 

олімпіֺйською символֺікою. 

Нині МОК - найкруֺпніша і найповֺажніша у світі спорту 

органіֺзація. Крім нього існуютֺь ще два великі міжнарֺодні спортиֺвні 

об’єднання, які претенֺдують на активнֺу участь в олімпіֺйському 

русі: Асоціаֺція націонֺальних олімпіֺйських комітеֺтів (ANOC) – 

предстֺавницький демокрֺатичний орган, який наполяֺгає на 



підсилֺенні ролі НОК в олімпіֺйському русі, у вирішеֺнні сучаснֺих 

проблеֺм світовֺого спорту; Генераֺльна асоціаֺція міжнарֺодних 

спортиֺвних федераֺцій (GAISF), яка добиваֺється підсилֺення ролі 

МСФ в органіֺзації олімпіֺйського руху. 

Отже, сучаснֺий олімпіֺйський рух є не тільки спортиֺвним, а й 

масштаֺбним соціалֺьно-культурним явищем. Для нього 

характֺерно збережֺення та зміцнеֺння ідеаліֺв Олімпіֺзму.  

 

8.4. Міжнародний спортиֺвний рух в галузі масовоֺго спортуֺ 

 

Найпотужніший і популяֺрний в наш час міжнарֺодний 

масовиֺй фізкулֺьтурно-спортивний рух називаֺється «Спорт для 

всіх». Він почав розвивֺатися у світі вже з середиֺни 1970-х років. 

У 1975 р. була прийняֺта Європеֺйська хартія цього руху, яка 

намітиֺла програֺму його розвитֺку. «Спорт для всіх» - це рух, 

спрямоֺваний на реалізֺацію олімпіֺйських ідеаліֺв та 

демонсֺтрування того, що спорт – це право, яке належиֺть всім 

людям і виходиֺть за межі расовиֺх та класовֺих відмінֺностей. Це 

рух, метою якого є розвитֺок здоровֺ’я, фізичнֺого розвитֺку та 

добробֺуту за допомоֺгою здійснֺення спортиֺвної діяльнֺості, яка 

адаптоֺвана до людей різногֺо віку, статі, різних соціалֺьних та 

економֺічних умов, різних місцевֺих та релігіֺйних культуֺр. 

«Спорт для всіх» - це загальֺнодоступні заняттֺя оздороֺвчим бігом 

та ходьбоֺю, аеробіֺкою та атлетиֺчною гімнасֺтикою, виїзди за місто, 

проведֺення найпро ֺстіших змаган ֺь, різномֺанітні ігри , туристֺичні 

походи, екскурֺсії та інші види рухово ֺї активн ֺості оздоро ֺвчої 

спрямоֺваності. Провідֺною устано ֺвкою «Спорту для всіх» стало 

створеֺння умов – чоловіֺкам і жінкам , предстֺавникам всіх віковиֺх 

груп – для підтри ֺмання фізичнֺого та психіч ֺного рівня розвит ֺку, 

необхіֺдного для життя, а також захист людствֺа від вироджֺення. 

У Європеֺйській хартії «Спорт для всіх» проголֺошені основнֺі 

принциֺпи: право на участь у спортиֺвному житті, гуманіֺстичний та 

соціокֺультурний розвитֺок, самозаֺхист спорту від експлуֺатації, 

достатֺність спортиֺвних споруд для рекреаֺційних цілей та інші 

прогреֺсивні устаноֺвки. 

На початкֺу 80-х років міжнарֺодний рух «Спорт для всіх», який 

до того часу розвив ֺався лише в Європі , став всесвіֺтнім рухом. За 

ініціаֺтивою Х .А. Самараֺнча, «Спорт для всіх » було включеֺно в 

сферу діяльнֺості Міжнарֺодного олімпіֺйського комітеֺту. У 1985 р. 

була сформоֺвана комісіֺя МОК «Спорт для всіх». Серед її основнֺих 



завданֺь: сприянֺня розвитֺку і діяльнֺості всіх органіֺзацій, які залучеֺні 

до спорту для всіх ; розвитֺок інформֺаційної бази спорту для всіх ; 

проведֺення всесвіֺтніх конгреֺсів. Щорічнֺо МОК виділя ֺє кошти на 

проведֺення трьох масови ֺх фізкул ֺьтурно-оздоровчих заходіֺв на 

кожномֺу континֺенті. З 1986 р. під егідою МОК раз на два роки 

проводֺяться Всесвіֺтні конгреֺси зі спорту для всіх. 

У 1982 р. була засновֺана Міжнар ֺодна федераֺція «Спорт для 

всіх». До її складу в даний час входятֺь понад 80 країн Європи, 

Азії, Африки, Америкֺи, Океаніֺї. Основнֺі завданֺня цієї органіֺзації: 

- організація міжнарֺодних зустріֺчей з питань «Спорту для всіх»: 

конферֺенцій, семінаֺрів, інформֺаційних тижнів та ін.; 

- організація навчалֺьних курсів за програֺмою «Лідери руху 

«спорт для всіх», які готуютֺь кваліфֺікованих фахівцֺів у сфері 

оздороֺвчих занять; 

- сприяння проведֺенню науковֺих дослідֺжень з практиֺчних 

проблеֺм «Спорту для всіх»; 

- підготовка, публікֺація і розповֺсюдження докумеֺнтів з питань 

вирішеֺння соціалֺьно важливֺих завданֺь федераֺції; 

- сприяння спонсоֺрському руху; 

- стимулювання зацікаֺвленості засобіֺв масовоֺї інформֺації у 

висвітֺленні проблеֺм фізкулֺьтурно-оздоровчої діяльнֺості; 

- сприяння проведֺенню міжнарֺодних компанֺій під егідою та 

патронֺатом федераֺції. 

Останнім часом значно підвищֺилася увага країн до 

міжнарֺодного руху «Спорт для всіх». Однією з причин цього є 

активнֺа діяльнֺість міжнарֺодних органіֺзацій, які прагнуֺть до 

розвитֺку фізкулֺьтурно-оздоровчого руху в країнаֺх світу. 

В даний час функціֺонують більше 20 міжнарֺодних органіֺзацій, 

які ставляֺть за мету розвитֺок фізкулֺьтурно-оздоровчої діяльнֺості. 

Умовно їх модна поділиֺти на три групи. 

• Міжнародні органіֺзації з фізичнֺого виховаֺння і спорту, які 

утвореֺні при ведучиֺх міжуряֺдових устаноֺвах (Міжурядовий 

комітеֺт спорту і фізичнֺого виховаֺння при ЮНЕСКО; Комітеֺт 

розвитֺку спорту Ради Європи та ін.). Їм належиֺть головнֺа роль у 

розвитֺку «Спорту для всіх». Вони розробֺляють і впроваֺджують 

програֺмні докумеֺнти, визначֺають роль і місце «Спорту для всіх» 

в структֺурі суспілֺьного життя. 

• Міжнародні спортиֺвні органіֺзації, які розвивֺають спорт 

вищих досягнֺень і одночаֺсно сприяюֺть розвитֺку «Спорту для 



всіх» (МОК, комісіֺя «Спорт для всіх»; Міжнарֺодна асамблֺея 

націонֺальних спортиֺвних органіֺзацій). 

• Спеціалізовані міжнарֺодні фізкулֺьтурно-оздоровчі 

органіֺзації (Міжнародна федераֺція «Спорт для всіх»; 

Європеֺйський союз «Спорт для всіх» та ін.). 

Нині міжнарֺодний рух «Спорт для всіх» вирішуֺє завданֺня 

охоронֺи здоровֺ’я, активнֺого довголֺіття, профілֺактики і 

лікуваֺння різних захворֺювань, формувֺання здоровֺого способֺу 

життя, що важливֺо для різних сфер діяльнֺості, раціонֺального 

викориֺстання трудовֺих ресурсֺів. 

В Українֺі сформоֺвано мережу Центріֺв фізичнֺого здоровֺ’я 

населеֺння «Спорт для всіх». Їх діяльнֺість, як зазначֺено в 

Положеֺнні про Всеукрֺаїнський центр, будуєтֺься з врахувֺанням 

міжнарֺодного досвідֺу. Здоровֺ’я населеֺння є стратеֺгічним 

потенцֺіалом, факторֺом націонֺальної безпекֺи, трудовֺим 

ресурсֺом, основоֺю стабілֺьності та благопֺолуччя суспілֺьства. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Чим характеризується міжнародний спортивний рух на 

сучасному етапі? 

2. Що представляють собою міжнародні спортивні об’єднання? 

3. За якими ознаками класифікують міжнародні спортивні 

об’єднання? 

4. Як Олімпійська хартія визначає роль міжнародних спортивних 

федерацій в межах олімпійського руху? 

5. Чим відрізняється структурна побудова міжнародних 

спортивних федерацій? 

6. В чому полягають основоположні принципи олімпійського 

руху? 

7. Що представляє собою Міжнародний олімпійський комітет? 

8. Чим відрізняється діяльність міжнародного руху «Спорт для 

всіх»? 

9. Які міжнародні організації розвивають та підтримують 

фізкультурно-оздоровчий рух «Спорт для всіх»? 
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ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Спортивний менеджмент – це: 

а) теорія та практика ефективного управління фізкультурно-

спортивними організаціями в сучасних ринкових умовах; 

б) теорія та практика фізичного виховання в сучасних умовах; 

в) наука, що вивчає здоров’я людини; 

г) наука про спорт. 

2. Управління процесом у сфері фізичної культури та спорту – 

це: 

а) специфічна діяльність людини у живій та неживій природі, 

а також у соціальному житті; 

б) управлінська діяльність в соціальному житті; 

в) керування фізкультурно-спортивними організаціями; 

г) педагогічна діяльність в галузі фізкультури і спорту. 

3. Поняття «менеджмент» використовується для визначення 

управлінської діяльності у: 

а) соціальній сфері;  

б) господарській сфері; 

в) живій та неживій природі; 

г) всіх сферах людського життя. 

4. Функції менеджменту у фізичній культурі та спорті – це: 

а) певні напрямки управлінської діяльності у сфері фізичної 

культури; 

б) управлінська діяльність в соціальному житті; 

в) теорія та практика фізичного виховання в сучасних умовах; 

г) педагогічна діяльність в галузі фізкультури і спорту. 

5. Діяльність по створенню нових або якісному 

вдосконаленню раніше створених систем будь-якого типу у 

відповідності до мінливих умов довкілля – це: 

а) організаційна функція менеджменту; 

б) мотиваційна функція менеджменту; 

в) контролююча функція менеджменту; 

г) координаційна функція менеджменту. 

6. Діяльність по створенню умов для цілеспрямованого 

розвитку об’єкту менеджменту шляхом розробки різних планів – 

це: 

а) функція менеджменту - планування; 

б) мотиваційна функція менеджменту; 

в) контролююча функція менеджменту; 



г) координаційна функція менеджменту. 

7. Діяльність по створенню системи стимулів для ефективного 

функціонування організації у відповідності до розроблених планів 

– це: 

а) мотиваційна функція менеджменту; 

б) організаційна функція менеджменту; 

в) контролююча функція менеджменту; 

г) координаційна функція менеджменту. 

8. Діяльність по забезпеченню неперервності процесу 

менеджменту, досягнення узгодженості у роботі підрозділів – це: 

а) координаційна функція менеджменту; 

б) мотиваційна функція менеджменту; 

в) організаційна функція менеджменту; 

г) контролююча функція менеджменту. 

9. Діяльність по перевірці плину процесів у об’єкті 

менеджменту згідно заданої програми – це: 

а) контролююча функція менеджменту; 

б) координаційна функція менеджменту; 

в) мотиваційна функція менеджменту; 

г) організаційна функція менеджменту. 

10. Загальні питання фізичної культури та спорту знаходяться 

у спільному підпорядкуванні центральних органів державної 

влади та місцевих органів самоврядування – це 

а) принцип демократичного централізму; 

б) принцип науковості; 

в) принцип плановості; 

г) принцип ієрархічності. 

11. Вся система управління у фізичній культурі та спорті 

побудована на найновіших наукових даних – це: 

а) принцип науковості;  

б) принцип демократичного централізму; 

в) принцип плановості; 

г) принцип ієрархічності. 

12. Планове фінансування фізичної культури та спорту з 

бюджетів різних рівнів – це: 

а) принцип плановості; 

б) принцип науковості;  

в) принцип демократичного централізму; 

г) принцип ієрархічності. 



13. Наявність різних взаємопов’язаних рівнів управління 

фізичною культурою та спортом – це: 

а) принцип ієрархічності; 

б) принцип науковості;  

в) принцип демократичного централізму; 

г) принцип плановості. 

14. Центральним керівним органом виконавчої влади в сфері 

фізичної культури та спорту є: 

а) Міністерство молоді та спорту України; 

б) Міжнародний олімпійський комітет; 

в) Національна спортивна федерація; 

г) Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство. 

15. Структура Міністерства молоді та спорту України 

включає: 

а) департаменти олімпійського спорту та фізичної культури; 

б) відділи гімнастики, водних та зимових видів спорту; 

в) сектори ігрових та зимових видів спорту; 

г) комісії олімпійських та неолімпійських видів спорту. 

16. Головне завдання роботи Департаменту олімпійського 

спорту в складі Міністерства молоді та спорту України – це: 

а) розвиток олімпійських видів спорту та їх інфраструктури, 

формування збірних команд з олімпійських видів спорту; 

б) сприяння здоровому способу життя в суспільстві; 

в) проведення нарад, семінарів з питань фізичної культури; 

г) нагородження переможців і призерів всеукраїнських 

змагань. 

17. Головне завдання роботи Департаменту фізичної культури 

та неолімпійських видів спорту в складі Міністерства молоді та 

спорту України – це:  

а) розвиток масових занять різних груп населення фізичною 

культурою; 

б) формування збірних команд з олімпійських видів спорту; 

в) розвиток олімпійських видів спорту та їх інфраструктури;  

г) проведення змагань з олімпійських видів спорту. 

18. Самостійний громадський орган управління фізичною 

культурою та спортом в Україні – це: 

а) Національний олімпійський комітет України; 

б) Міжнародний олімпійський комітет; 

в) районна фізкультурно-спортивна організація; 

г) Федерація футболу України. 



19. Основне завдання Національного олімпійського комітету 

України – це: 

а) забезпечення участі в Олімпійських іграх, розширення 

міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту; 

б) нагородження переможців і призерів всеукраїнських змагань; 

в) моніторинг і впровадження системи обліку в сфері фізичної 

культури; 

г) розробка положень про проведення всеукраїнських 

спортивних змагань. 

20. Вищий керівний орган Національного олімпійського 

комітету України – це: 

а) Генеральна асамблея НОК України; 

б) засідання керівництва НОК України; 

в) загальні збори членів НОК України; 

г) засідання комісій НОК України. 

21. Первинна ланка самодіяльної організації фізкультурного 

руху у виробничій та навчально-виховній сферах – це: 

а) спортивний клуб; 

б) Федерація футболу України 

в) Національний олімпійський комітет України; 

г) Міністерство молоді та спорту України. 

22. Позашкільний навчальний заклад, який забезпечує 

спортивну підготовку дітей та підлітків з відповідних видів спорту 

– це: 

а) дитячо-юнацька спортивна школа; 

б) загальноосвітня школа; 

в) колектив фізичної культури; 

г) Національний олімпійський комітет України. 

23. Для підготовки молодих спортсменів вищої кваліфікації – 

резерву національних збірних команд створюються: 

а) школи вищої спортивної майстерності: 

б) дитячо-юнацькі спортивні школи; 

в) колективи фізичної культури; 

г) спортивні клуби. 

24. Вищий орган управління Національної спортивної 

федерації: 

а) з’їзд або конференція членів федерації; 

б) нарада керівників фізкультурно-спортивних товариств; 

в) генеральна асамблея НОК України; 



г) засідання керівництва Міністерства молоді та спорту 

України. 

25. Самостійна незалежна громадська організація з певного 

виду спорту – це: 

а) національна спортивна федерація; 

б) Міністерство молоді та спорту України; 

в) Національний олімпійський комітет України; 

г) спорткомітет міської ради. 

26. Фізкультурно-спортивна організація може бути створена 

та функціонувати за такими принципами: 

а) галузевим або територіальним; 

б) міським або селищним; 

в) масовим або індивідуальним; 

г) педагогічним або психологічним. 

27. Найбільш можливу економію сил та найбільш продуктивне 

використання праці передбачає принцип: 

а) економічності та ефективності; 

б) демократичного централізму; 

в) масовості; 

г) координації. 

28. Присвоєння співробітникам фізкультурно-спортивних 

організацій державних нагород, яке передбачає надбавку до 

заробітної плати – це принцип: 

а) поєднання матеріального та морального стимулювання; 

б) економічності та ефективності; 

в) демократичного централізму; 

г) координації. 

29. Обов’язкове встановлення прав, обов’язків та 

відповідальності співробітників фізкультурно-спортивних 

організацій у формі нормативно-правових документів передбачає 

принцип 

а) відповідальності; 

б) економічності та ефективності; 

в) масовості; 

г) координації. 

30. Основні напрями роботи Національної спортивної 

федерації: 

а) організаційний, навчально-спортивний, пропагандистський; 

б) спортивний, контролюючий, комплексний;  

в) масовий, гімнастичний, футбольний; 



г) агітаційний, міжнародний, системний. 

31. Громадська організація фізкультурно-спортивної 

спрямованості, що створюється громадянами України з метою 

сприяння розвитку фізичної культури та спорту – це: 

а) фізкультурно-спортивне товариство; 

б) дитячо-юнацька спортивна школа; 

в) школа вищої спортивної майстерності; 

г) Національний олімпійський комітет України. 

32. Вищий керівний орган Всеукраїнського фізкультурно-

спортивного товариства – це: 

а) з’їзд або конференція членів товариства; 

б) генеральна асамблея НОК України; 

в) нарада керівників Національної спортивної федерації;  

г) засідання керівництва Міністерства молоді та спорту 

України. 

33. Найвищими органами, що координують роботу з видів 

спорту в світі є: 

а) Міжнародні спортивні федерації; 

б) спортивні клуби; 

в) Національний олімпійський комітет України; 

г) відділ фізичної культури і спорті міської ради. 

34. Всесвітні та регіональні неурядові міжнародні організації, 

що займаються розвитком фізичної культури, фізичного 

виховання та спорту – це: 

а) міжнародні спортивні об’єднання; 

б) спортивні клуби; 

в) Національний олімпійський комітет України; 

г) відділ фізичної культури і спорті міської ради. 

35. Організаційна робота в сфері фізичної культури та спорту 

передбачає: 

а) планування діяльності фізкультурно-спортивних 

організацій різного рівня; 

б) проведення тренувань у спортивних секціях; 

в) проведення занять з оздоровчої гімнастики у групах 

«Здоров’я»;  

г) придбання та утримання спортивного інвентарю. 

  



ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Бізнес-план – це короткий, точний, доступний і зрозумілий 

опис пропонованої діяльності фізкультурно-спортивної 

організації. 

Дитячо-юнацька спортивна школа – позашкільний 

навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує 

розвиток здібностей вихованців у обраному виді спорту, що 

визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного 

виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, 

змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, 

набуття навичок здорового способу життя, підготовки 

спортивного резерву для збірних команд України. 

Діловодство – усі види роботи із документацією, які мають 

місце в установах, організаціях, навчальних закладах, спортивних 

школах, фізкультурних осередках, в ході виконання ними своїх 

функцій та реалізації завдань. Це також сукупність методів і 

форм роботи зі службовою документацією. 

Документообіг – рух документів в організації з моменту їх 

створення або одержання і до завершення виконання або 

відправлення. 

Інформація – відомості, розраховані на конкретного 

споживача, яким притаманна новизна і які необхідні для 

прийняття рішень. За допомогою інформації здійснюється зв'язок 

між суб’єктом (який управляє) і об’єктом (ким управляють), а 

також між системою і оточуючим середовищем. 

Кадрова політика – сукупність принципів, основних моделей, 

цілей та уявлень, які визначають напрями та зміст роботи з 

кадрами, і є вирішальними в сфері управління відповідними 

об’єктами.  

Керівництво – інтегруюча діяльність органу або посадової 

особи, яка спрямована на об’єднання дій організації або 

спеціалістів. 

Керувати – бути на чолі та інтегрувати зусилля підлеглих. 

Комунікації – обмін інформацією між двома і більше людьми. 

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.  

Міжнародний спортивний рух – це специфічна сфера 

суспільного (соціального) життя, яка сприяє встановленню та 

розвитку міжнародних зв’язків між національними спортивними 

організаціями різних країн, їх об’єднанню з метою всебічного 

розвитку і вдосконалення фізичної культури та спорту. 

Міжнародні спортивні об’єднання - всесвітні та регіональні 

неурядові міжнародні організації, які займаються розвитком 

фізичної культури, фізичного виховання і спорту. 

Міжнародні спортивні федерації - самостійні, незалежні, 

неурядові організації, які керують одним або декількома видами 

спорту на всесвітньому або континентальному рівні та 

включають до свого складу організації, які керують видами 

спорту на національному рівні. 

Мотивація - діяльність по створенню системи стимулів, які 

активізують персонал організації ефективно працювати 

відповідно до розроблених планів; 

Наказ – нормативний акт, який приймається керівником або 

його заступником з метою вирішення основних оперативних 

завдань організації. 

Національний олімпійський комітет України - громадська 

організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним 

завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в 

Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху.  

Національний спортивний комітет України – всеукраїнська 

спілка громадських організацій фізкультурно-спортивної 

спрямованості, включає всеукраїнські федерації з неолімпійських 

видів спорту. 

Облік – спостереження, реєстрація, зберігання та обробка 

даних. 

Організаційні здібності – здібності до організаторської 

діяльності. В їх структуру входять комунікативні здібності, 

вміння активізувати інших, критичність, ініціативність, 

фактичність, вимогливість до себе та інших, наполегливість. 

Організація – названий термін застосовується в теорії 

управління в трьох значеннях: група людей, що працюють разом 



(установа, заклад), діяльність яких координується для досягнення 

спільної мети; стан упорядкування, внутрішня форма або 

структура системи (організації); діяльність установи або людини 

зі створення упорядкованості, організаційна робота (діяльність), 

функція управління. 

Організація роботи зі службовими документами – це 

організація процесів документообігу, формування справ, 

зберігання службових документів і користування ними в 

поточній діяльності суб’єкта діловодства; створення умов, що 

забезпечують рух, пошук і збереження документів у діловодстві. 

Перевірка – основна та найбільш розповсюдженою форма 

контролю у фізкультурно-спортивних організаціях.  

Персонал – штатний склад працівників організацій, 

підприємств. До персоналу відносять всіх працівників, які 

виконують виробничі та управлінські операції, зайняті 

переробкою предметів праці з використанням засобів праці; 

основний штатний склад працівників (за винятком керівництва), 

який виконує різноманітні виробничо-господарські функції. 

План – головний інструмент координації зусиль персоналу 

організації для досягнення поставлених цілей. 

Планування - діяльність по створенню умов для 

цілеспрямованого, динамічного та пропорційного розвитку 

об’єкта менеджменту шляхом розробки різних планів.  

Постанова – нормативний акт, який приймається колегіально. 

Являє собою цільове рішення актуальної проблеми із 

зазначенням цілі, шляхів і ресурсів, термінів, виконавців, 

контролю за виконанням. 

Принцип (лат. – основа) – вихідне положення теорії, загальна 

ознака, обов’язкова умова. 

Принципи менеджменту в фізичній культурі та спорті - 

основні правила, положення та норми поведінки, якими 

керуються органи управління та окремі керівники в процесі 

здійснення управлінської діяльності. 

Регламентування – встановлення меж і діапазонів дій, прав, 

повноважень та обов’язків організацій, підрозділів, 

співробітників. 

Рішення – вибір альтернативи, тобто варіанту дій, який 

виключає інші. Це об’єктивно аргументована дія суб’єкта 

управління у відповідь на виробниче завдання, яке виникло, або 



потребує конкретизації цілі, виконавців, термінів, ресурсів, 

послідовності і виконання. 

Розпорядження – правовий акт, який видається керівником з 

метою вирішення оперативних питань; має обмежений термін дії 

та стосується вузького кола посадових осіб. 

Система – організоване складне ціле, сукупність або 

комбінація частин (компонентів), що знаходяться у взаємозв’язку 

та об’єднані єдиною метою діяльності. Існує багато різновидів 

систем, в тому числі – соціальні, до яких належить сфера 

фізичного виховання. 

Система документації – це сукупність документів, 

взаємозв’язаних таким чином, що є єдиним цілим зі своїми 

специфічними рисами, наприклад, система управлінських 

документів). 

Система документування – це сукупність процесів і прийомів 

утворення всієї документації в установах, на підприємствах, в 

організаціях під час їхньої функціональної діяльності. 

Система управління персоналом - це інформаційне, технічне, 

нормативно-методичне, правове забезпечення технології 

управління персоналом. 

Соціальні системи – групи людей, що певний час знаходяться 

у безпосередньому контакті; організації з чітко оформленою 

соціальною структурою, етнічні або національні об’єднання, 

держави або групи взаємопов’язаних держав тощо. 

Спортивний менеджмент – це теорія та практика 

ефективного управління організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості в сучасних ринкових умовах. 

Стиль керівництва – звична манера поведінки керівника по 

відношенню до підлеглих. 

Технологія управління персоналом – це сукупність складових, 

які забезпечують формування, розвиток і реалізацію кадрового 

потенціалу організації з найбільшою ефективністю. Це означає 

покращення роботи кожного працівника, оптимальне 

нарощування і використання трудового і творчого потенціалу, 

який буде сприяти досягненню цілей організації. 

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. 



Управління – вплив суб’єкта на об’єкт.; систематичний, 

цілеспрямований вплив на систему, її компоненти або процеси з 

метою підвищення ефективності їх функціонування. У сфері 

фізичного виховання можна виділити такі види управління: 

управління розвитком сфери фізичного виховання і спорту в 

країні, області, місті, районі; управління діяльністю окремої 

фізкультурної організації, спортивної школи, клубу; управління 

підготовкою спортсменів. 

Фізичне виховання - цілеспрямований педагогічний процес, 

який озброює учнів спеціальними знаннями, вміннями, 

навичками та сприяє розвитку рухових якостей. 

Функції управління у сфері фізичного виховання – це напрями 

управлінської діяльності, які дозволяють здійснити 

управлінський вплив. 
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