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лення взаємозв’язку державного регулю-
вання та відкритої системи вищої освіти. 
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І. Вступ 
Саме на сучасному етапі розвитку Украї-

ни завершується процес формування нової 
демократичної держави, у якій визнається 
право громадян на заняття фізичною куль-
турою й спортом і встановлюється обов’язок 
держави в особі її органів сприяти розвитку 
відповідних суспільних відносин. Тому ця 
тема є дуже актуальною. 

Фізична культура – складова загальної 
культури суспільства, спрямована на зміц-
нення здоров’я, розвиток фізичних, мораль-
но-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування 
її особистості. Фізична культура є важливим 
засобом підвищення соціальної й трудової 
активності людей, задоволення їх мораль-
них, естетичних і творчих запитів, життєво 
важливих потреб взаємного спілкування, 

розвитку дружніх відносин між народами й 
фактором зміцнення миру. 

Спорт є органічною складовою фізичної 
культури, особливою сферою виявлення й 
уніфікованого порівняння досягнень людей 
у певних видах фізичних вправ, технічної, 
інтелектуальної й іншої підготовки шляхом 
проведення змагань. Соціальна цінність 
спорту визначається його дієвим стимуля-
ційним впливом на поширення фізичної ку-
льтури серед різних верств населення. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – проаналізувати Національ-

ну доктрину розвитку фізичної культури і 
спорту та шляхи її вдосконалення. 

ІІІ. Результати 
Після державного перевороту 1917 р. в 

Росії на зміну гуманістичним ідеалам фізич-
ного виховання, розроблених Я.А. Коменсь-
ким, К.Д. Ушинським, П.Ф. Лесгафтом, фізи-
чне виховання трансформується в “радян-
ський фізкультурний рух”, який, відповідно 
до постанови ЦК ВКП(б) (1925 р.), перетво-
рюється на засіб оздоровлення та згурту-
вання широких робітничих і селянських мас 
навколо тих або інших партійних, радянсь-
ких і профспілкових організацій, через які 
робітничо-селянські маси залучаються до 
суспільно-політичного життя. 

Переорієнтація шкільної фізичної культу-
ри відбувалась на фоні розгрому психологі-
чної й педагогічної науки. Запроваджені в 
практику роботи школи наприкінці 1920-х рр. 
бригадно-лабораторні методи навчання, 
елементи залучення в самостійну навчаль-
ну роботу були названі шкідливим педагогі-
чним прожектерством. Дослідження індиві-
дуальних психічних особливостей, впрова-
дження диференціації навчання засуджені 
як педологічні перекручення. Підмінивши 
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собою психологію, панівна “радянська ідео-
логія” присвоїла собі завдання формування 
комуністичної свідомості, залишивши фізич-
ному вихованню тренування тіла. Свідо-
мість і тілесність, включені в різні сфери 
освіти як “складові комуністичного вихован-
ня радянської людини”, набули псевдоціліс-
ності. 

Боротьба за престиж СРСР у світі, особ-
ливо в повоєнний час у зв’язку зі вступом до 
МОК, породила ще одне негативне явище у 
сфері фізичної культури. Політики й ідеоло-
ги зробили ставку на перемоги у великому 
спорті для демонстрації переваг “соціаліс-
тичного способу життя”. Всупереч класич-
ним ідеям олімпізму, де спорт є засобом 
залучення до занять фізичними вправами 
широкого загалу, висувається гасло “пере-
мога будь-якою ціною” з відомими наслідка-
ми. У кінцевому результаті спорт повністю 
перетворився на арену ідеологічної бороть-
би і, поглинувши фізичну культуру, почав 
задовільняти лише свої потреби [7, c.10]. 

Гіпертрофований розвиток спорту заве-
ршив трансформацію фізичної культури у 
фізичну підготовку. Зруйнована шкільна фі-
зкультурна освіта, не здатна впливати на 
формування соціально-психічних структур 
молоді, втрачає свою значущість і для дер-
жавної сфери освіти. Більше того, останнім 
часом з відомих причин почав втрачати 
свою актуальність і попит на фізичний поте-
нціал молоді з боку військових та виробни-
чих структур. Як наслідок, фізичне вихован-
ня зі спрямуванням на фізичну підготовле-
ність до праці й служби у війську теж втра-
чає реальну значущість. 

Таким чином, після Жовтневого перево-
роту в Російській імперії сформувався зо-
всім новий тип фізичного виховання як за 
жорсткою організаційною формою, так і за 
змістом, з обмеженою кількістю фізичних 
вправ, передбачених державними програ-
мами, обов’язковими для виконання на всій 
території великої імперії. Фізична культура 
перетворюється на засіб і складову комуніс-
тичного виховання. При цьому (всупереч 
вченню М. Берштейна) формування систем 
управління рухами не відповідає внутрішній 
логіці діяльності, оскільки учень підпорядко-
ваний відносинам, побудованим за принци-
пом “начальник – підлеглий” і працює в ре-
жимі наказу і страху. 

Все це призвело до парадоксальної (на 
перший погляд) ситуації. На найпрестижні-
ших змаганнях (олімпійські ігри, чемпіонати 
світу і Європи тощо) спортивна еліта досягає 
високих результатів і перемог, а фізичною 
культурою займаються одиниці (2–6% від 
загальної кількості населення). Одночасно 
тривалість життя як інтегральний показник 
здоров’я нації знизилась до рівня слабороз-
винутих країн [4, c. 45; 5]. 

Разом з тим було б несправедливо не 
відзначити надбань праці десятків тисяч 
практиків, учених і організаторів масової 
фізичної культури. У цьому контексті необ-
хідно, насамперед, відзначити зусилля про-
відних теоретиків країни, по-новому осмис-
лити шляхи розвитку фізичної культури 
останнім часом. Незважаючи на проблеми 
матеріально-технічного й фінансового за-
безпечення, в нас здійснена велика кіль-
кість наукових розробок (А.А. Арефев, 
В.М. Болобан, М.М Булатова, Е.С. Вільчков-
ський, Л.В. Волоков, О.Д. Дубогай, С.О. Ду-
щанін, В.І. Завацький, В.О. Запорожанов, 
Л.Я. Іващенко, В.С. Келлер, М.П. Козленко, 
О.С. Куц, В.Ф. Новосельський, В.М. Платонов, 
Б.В. Сермеев, Л.П. Серпєнко, А.А. Тер-
Ованесян та інші). 

Розвиток паралімпізму та спорту інвалі-
дів у цілому має більше ніж столітню істо-
рію. Перші спроби залучення людей з об-
меженими фізичними можливостями до фі-
зичної культури та спорту були історично 
зафіксовані ще у 1888 р., коли в Берліні 
сформувався перший спортивний клуб для 
людей з вадами слуху. А перші Всесвітні 
ігри глухих (пізніше – Дефлімпійські ігри) 
відбулись трохи пізніше – 10–17 серпня 1924 р. 
в Парижі. Саме під час проведення цих ігор, 
16 серпня засновано Міжнародний спортив-
ний комітет глухих. З того часу почала свій 
відлік славна естафета проведення Дефлі-
мпійських ігор та становлення спорту людей 
з вадами слуху. 

Латинське значення префіксу “para” 
(приєднаний) підкреслює те, що паралімпіа-
ди – всесвітні ігри спортсменів-інвалідів – 
проводяться слідом за великими олімпійсь-
кими перегонами. Дефлімпійські ігри (англ. 
Deaflympic, deaf (глухий) – спортивні зма-
гання людей з вадами слуху. Цікаво, що во-
ни вже багато років поспіль відбуваються 
якраз у тих країнах та на тих же спортивних 
аренах, де й Олімпійські ігри. Їх відкривають 
і завершують такі ж променисті церемонії, 
настільки ж яскраво запалюється спортив-
ний вогонь, котрий осяює надією й вірою 
прагнення перемог мужніх спортсменів-пара-
лімпійців. 

Громадськість інвалідів активно борола-
ся за визнання соціальної значущості фізку-
льтурно-спортивного руху та необхідності 
відповідної державної підтримки. Стрімкий 
злет масового спорту інвалідів відбувся, 
коли в Україні була започаткована діяль-
ність унікальної і поки що єдиної в світі дер-
жавної системи управління фізичною куль-
турою і спортом інвалідів. У 1993 р. рішен-
ням Уряду України були створені Українсь-
кий центр з фізичної культури і спорту інва-
лідів “Інваспорт” та 27 регіональних центрів 
“Інваспорт”. 
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Сьогодні в Україні діють 72 підрозділи 
регіональних центрів “Інваспорт” в містах і 
районах, 123 фізкультурно-спортивні клуби 
інвалідів, відкрито 27 дитячо-юнацьких спор-
тивних шкіл інвалідів. Більше ніж 30 тис. ін-
валідів та 16 тис. – діти шкільного віку, від-
відують фізкультурно-реабілітаційні групи та 
спортивні секції з 25 видів спорту. Щорічно в 
Україні проводиться понад 250 чемпіонатів, 
першостей та кубків з 19 видів спорту серед 
інвалідів з ураженнями зору, слуху, опорно-
рухового апарату та інтелекту. 

Спостереження за станом функціонуван-
ня фізичної культури в Україні на сучасному 
етапі державотворення та системи фізично-
го виховання дає право констатувати, що 
криза фізичної культури існує лише в части-
ні матеріального забезпечення та в плані 
неприйняття молоддю жорстко організова-
них (“дисциплінарних”) форм занять з їх 
прагматичною спрямованістю й утилітарни-
ми завданнями. Про це свідчить великий 
інтерес, який сьогодні виявляє молодь (та й 
доросле населення) до нетрадиційних видів 
фізичних вправ і систем тренувань. З іншого 
боку, на жаль, спостерігається й інша тен-
денція. Після тривалого невтручання орга-
нів управління фізичною культурою і спор-
том у систему освіти сьогодні робиться 
спроба виходити з кризи шляхом посилення 
дріб’язкового керівництва та контролю за 
процесом фізичного виховання, замість ро-
зробки його принципово нової методології. 

Вивчення архівних джерел свідчить, що 
педагогічно-доцільний досвід організації та 
проведення навчально-дослідної роботи 
майбутніх учителів було накопичено факу-
льтетами фізичного виховання вищих педа-
гогічних закладів України у другій половині 
ХХ ст. Вивчення і творче використання цьо-
го досвіду, на нашу думку, сприятиме вдос-
коналенню змісту, форм і методів навчаль-
но-дослідної роботи майбутніх учителів у 
сучасних умовах [2, c. 87]. 

Аналіз звітів про навчально-виховну ро-
боту факультетів фізичного виховання свід-
чить, що в другій половині ХХ ст. викладачі 
педагогічних і спеціально-методичних дис-
циплін постійно залучали майбутніх учите-
лів фізичної культури до різних видів навча-
льно-дослідної роботи. Головними завдан-
нями цієї діяльності було: розвиток у студе-
нтів прагнення до досліджень у галузі педа-
гогічних і спеціально-методичних дисциплін 
та накопичення досвіду цієї роботи; розви-
ток у майбутніх учителів творчого мислення 
та формування дослідницьких умінь і нави-
чок; виховання потреби постійно вдоскона-
лювати свої знання, поширювати теоретич-
ний кругозір та наукову ерудицію. 

Фінансування державних закладів освіти, 
установ та організацій, підприємств системи 
освіти здійснюється за рахунок коштів від-

повідних бюджетів, коштів галузей народно-
го господарства, державних підприємств і 
організацій, а також додаткових джерел фі-
нансування. 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, 
держава забезпечує бюджетні асигнування 
на освіту в розмірі не менше ніж 10% націо-
нального доходу. При цьому кошти закладів 
і установ освіти та науки, які повністю або 
частково фінансуються з бюджету, одержані 
від здійснення або на здійснення статутної 
діяльності, не вважаються прибутком і не 
оподатковуються. 

За рахунок коштів місцевих бюджетів фі-
нансуються дошкільна та загальна середня 
освіта. На фінансуванні міських та районних 
бюджетів перебувають заклади освіти для 
громадян, які потребують соціальної допо-
моги та реабілітації. За рахунок коштів об-
ласних та республіканського бюджетів фі-
нансуються заклади професійно-технічної 
освіти, що виконують державне замовлення, 
а також вищі заклади освіти, що перебува-
ють у власності АР Крим і спільній власності 
територіальних громад [4; 5]. 

Фізичне виховання та масовий спорт у 
сфері вищої освіти мають на меті забезпе-
чити виховання в осіб, що навчаються у ви-
щих навчальних закладах, потреби самос-
тійно оволодівати знаннями, вміннями й на-
вичками управління фізичним розвитком 
людини засобами фізичного виховання та 
навчання, застосовувати набуті цінності в 
життєдіяльності майбутніх фахівців. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачено здійснення спортив-
ної діяльності шляхом: проведення компле-
ксних спортивних заходів за програмою 
спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 
ігор, спартакіад України, сільських спортив-
них ігор, універсіад; забезпечення збере-
ження та підвищення ефективності діяльно-
сті спортивних шкіл, училищ, ліцеїв фізичної 
культури та олімпійського резерву; сприян-
ня формуванню системи спортивних клубів 
різних форм власності [6, c. 14]. 

Крім того, Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту щорічно проводить 
близько 1200 чемпіонатів, першостей, кубків 
України та інших всеукраїнських заходів з 
олімпійських і неолімпійських видів спорту за 
участю спортсменів від фізкультурно-спор-
тивних товариств, клубів, спортивних шкіл 
та облдержадміністрацій, масові спортивні 
заходи за місцем проживання, роботи й у 
місцях масового відпочинку населення та 
заходи спорту ветеранів. 

Водночас відбір спортивного резерву та 
планова підготовка національних збірних 
команд з олімпійських і неолімпійських видів 
спорту здійснюється при проведенні різно-
манітних змагань, наприклад, чемпіонатів, 
першостей, кубків України та всеукраїнських 
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змагань, включених до Єдиних календарних 
планів. Єдиний календарний план фізкульту-
рно-оздоровчих і спортивних заходів складає 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту, відповідно до Положення про Мі-
ністерство, затвердженого Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 08.11.2006 р. 
№ 1573. 

Організаційне забезпечення фізичного 
виховання, фізичної культури і спорту, за-
значене в Цільовій комплексній програмі, 
передбачає координацію дій усіх структур, 
що проводять фізкультурно-оздоровчу та 
спортивну діяльність з урахуванням їх про-
філю й міжвідомчого характеру. У 1999 р. в 
країні працювало 1070 дитячо-підліткових 
фізкультурно-спортивних клубів, у 2004 р. – 
1786, у 2008 р. – 1583. Однак єдиної систе-
ми координації діяльності цих спортивних 
закладів до цього часу міністерством не 
створено. 

Цільовою комплексною програмою також 
визначено, що Міністерство України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту спільно з Мініс-
терством освіти і науки, обласними (міськи-
ми) держадміністраціями, спортивними то-
вариствами, відомствами та національними 
федераціями мають забезпечувати збере-
ження й підвищувати ефективність діяльно-
сті спортивних шкіл, зміцнювати їх матеріа-
льно-технічну базу. 

Дитячо-юнацькі спортивні школи та спе-
ціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійсь-
кого резерву здійснюють залучення дітей до 
початкових занять спортом, відбір найбільш 
обдарованих і вдосконалення їхньої майс-
терності. В Україні у 2005–2008 рр. функціо-
нувало 1654 дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли, в яких навчалось 713,8 тис. учнів, у тому 
числі в групах початкової підготовки та 
спортивно-оздоровчих – 515,1 тис. учнів. З 
них: 712 підпорядковано Фізкультурно-спор-
тивним товариствам (далі – ФСТ, Товарист-
во) “Україна”, “Спартак”, “Колос”, “Динамо”, 
ТСО України; 655 шкіл – МОН України; 4 – 
спортивному комітету Міністерства оборони 
України; 268 – облдержадміністраціям. 

За результатами інвентаризації, прове-
деної Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту у 2006 р., вперше за роки 
незалежності України встановлено, що вла-
сну спортивну базу мають лише 729 спор-
тивних шкіл, або 43,4%. Дитячі спортивні 
школи мають 1420 спортивних споруд, з 
яких: відповідають спеціалізації школи – 
78,7%; 839 споруд, або 59,1% потребують 
капітального ремонту. Дитячі спортивні школи 
орендують 1517 спортивних споруд, з яких 
1123 потребують капітального ремонту. 

У 2005–2008 рр. недосконалим було і за-
безпечення дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл педагогічними та медичними кадрами. 
Системна робота з проведення медичного 

нагляду за станом здоров’я учнів спортив-
них закладів не здійснювалась. Незадовіль-
ний стан спортивних споруд, низький рівень 
ресурсного, кадрового та медичного забез-
печення призвели до того, що лише кожен 
десятий з-поміж дітей 6–18 років може за-
йматися в системі дитячо-юнацького спорту. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачена та проводилась фіз-
культурно-оздоровча робота. Основними її 
завданнями у виробничій і соціально-побу-
товій сферах визначено створення сприят-
ливих умов для задоволення потреб пра-
цівників, широких верст населення у збере-
женні здоров’я, післятрудовому відновленні, 
змістовному дозвіллі й активному відпочин-
ку; в навчально-виховній сфері – форму-
вання в учнівської молоді потреби зміцнен-
ня здоров’я засобами фізичної культури та 
спорту. За період реалізації Програми фак-
тично не внесені зміни й доповнення до си-
стеми державних тестів і нормативів фізич-
ної підготовленості, що не дає змоги доста-
тньо науково обґрунтовано оцінювати рі-
вень фізичної підготовленості населення. 

Методологічні засади визначення норма-
тивних показників вітчизняної системи фізи-
чного виховання різних груп населення роз-
роблені лише для учнівської молоді та за-
тверджені спільним наказом Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту і 
Міносвіти від 17.08.2005 р. № 479/1656. Но-
рмативні показники фізичної підготовленості 
для студентської молоді, працюючих, іншої 
категорії населення відсутні. 

На виконання Цільової комплексної про-
грами Міністерством освіти і науки України 
розроблено та затверджено положення про 
організацію фізичного виховання і масового 
спорту в дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладах 
України; положення про організацію фізич-
ного виховання і масового спорту у вищих 
навчальних закладах. 

Міністерство у справах сім’ї, молоді та 
спорту не брало жодної участі у проведенні 
навчальними закладами багатоступеневих 
спортивно-масових змагань, перелік та по-
рядок проведення яких затверджений нака-
зом Міністерства освіти і науки “Про Систе-
му організації фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи дошкільних, загальноос-
вітніх, професійно-технічних та позашкіль-
них навчальних закладів”, і навіть не мало 
інформації із цього питання. Моніторинг за-
свідчив, що показник відрахування коштів 
на фізкультурно-оздоровчу роботу на підп-
риємствах, в установах та організаціях 
України зменшено від 37,8% у 2007 р. до 
12,7% у 2008 р. 

Крім того, Цільовою комплексною програ-
мою (п. 73) передбачено проведення паспо-
ртизації діючих спортивних споруд України 
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для визначення їх технічного стану й осна-
щення згідно з нормативами проведення 
фізкультурно-оздоровчої роботи. Однак Мі-
ністерством тільки у 2005 р. вперше прове-
дено моніторинг стану спортивних майдан-
чиків, розміщених у житлових мікрорайонах, 
яким, зокрема, встановлено, що більше ніж 
половина з них побудована ще 15 років то-
му, а дві третини не відповідають вимогам 
сьогодення. 

Міністерство України з питань сім’ї, мо-
лоді та спорту, відповідно до своїх повно-
важень, зобов’язано забезпечувати прове-
дення фізкультурно-оздоровчої роботи се-
ред різних верств населення, координувати 
підготовку спортивного резерву та розвиток 
спорту ветеранів. В Україні функціонує бли-
зько 43 тис. підприємств, установ, організа-
цій, навчальних закладів різних форм влас-
ності та підпорядкування, де проводиться 
фізкультурно-оздоровча робота. Отже, Міні-
стерство України з питань сім’ї, молоді та 
спорту, яке є центральним органом вико-
навчої влади, уповноваженим реалізовува-
ти державну політику в цій сфері, не розро-
блено першочергових і перспективних захо-
дів, спрямованих на виконання Цільової 
комплексної програми; не створено єдиної 
системи й ефективно діючих механізмів за-
лучення широких верств населення до за-
нять фізичною культурою і спортом. 

Мета Цільової комплексної програми “Фі-
зичне виховання – здоров’я нації” щодо 
створення умов для зміцнення здоров’я на-
селення України засобами фізичного вихо-
вання, фізичної культури і спорту та задо-
волення потреб у поліпшенні здоров’я, фі-
зичному та духовному розвитку не досягну-
та. Водночас Державна програма розвитку 
фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр., 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.11.2006 р. № 1594, також не 
містить обґрунтованих розрахунків обсягів 
та джерел фінансування, що суперечить 
вимогам ст. 9 Закону України “Про державні 
цільові програми” і створює умови неконт-
рольованого та неефективного використан-
ня коштів Держаного бюджету. 

Міністерством України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, порушуючи всупереч ви-
могам ст. 28 Закону України “Про фізичну 
культуру і спорт”, у 2005–2008 рр. за бю-
джетними програмами “Проведення навча-
льно-тренувальних зборів і змагань з олім-
пійських видів спорту” та “Проведення захо-
дів з неолімпійських видів спорту і масових 
заходів з фізичної культури” заплановано 
проведення заходів, що забезпечують під-
готовку збірних команд з видів спорту та їх 
участь у міжнародних змаганнях і спортив-
них масових заходів із залученням широких 
верств населення. Статтею 28 Закону Украї-
ни “Про фізичну культуру і спорт” встанов-

лено, що державне фінансування фізкуль-
турно-виховної діяльності і спорту вищих 
досягнень здійснюється окремо. 

У 2007 та I півріччі 2008 р. Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту на 
виконання зазначених бюджетних програм із 
Державного бюджету надійшло 105,4 млн грн, 
з них на проведення масових спортивних 
заходів Міністерством заплановано та вико-
ристано 21,3 млн грн або 20,2%. 

Положення про порядок проведення 
спортивних змагань, навчально-тренуваль-
них зборів та матеріального їх забезпечення 
відсутнє. Міністерством розроблено окремі 
положення про літні та зимові юнацькі спор-
тивні ігри, затверджені відповідними нака-
зами. Цими положеннями визначено, що 
витрати на підготовку та проведення фіна-
льних змагань (оплати готелю та харчуван-
ня учасників змагань, відрядження суддів та 
їх утримання під час змагань, оренда спор-
тивних споруд, нагородження переможців) 
здійснюються за рахунок бюджетних коштів. 
Проведення інших спортивних змагань нор-
мативними актами Міністерства не врегу-
льовано. 

Заходи проведені відповідно до окремих 
наказів Міністерства, якими визначені відпо-
відальними за їх проведення обласні держа-
вні адміністрації (за місцем проведення) та 
затверджені кошториси видатків, що перед-
бачають використання лише коштів Держав-
ного бюджету. Загальні кошториси видатків з 
відображенням інших джерел фінансування 
на проведення змагань у Міністерстві відсут-
ні. Бюджетні кошти на здійснення заходів 
Міністерством перераховані відповідним 
облдержадміністраціям [7, c. 11]. 

У рамках реалізації Цільової комплексної 
програми передбачено здійснення спортив-
ної діяльності шляхом: проведення компле-
ксних спортивних заходів за програмою 
спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних 
ігор, спартакіад України, сільських спортив-
них ігор, універсіад; забезпечення збере-
ження та підвищення ефективності діяльно-
сті спортивних шкіл, училищ, ліцеїв фізичної 
культури та олімпійського резерву; сприян-
ня формуванню системи спортивних клубів 
різних форм власності. 

На виконання Цільової комплексної про-
грами Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за рахунок бюджетних ко-
штів у 2005 р. проведено 100 масових спор-
тивних заходів, у тому числі: заходи IV літніх 
юнацьких спортивних ігор, II Всеукраїнських 
зимових спортивних ігор, галузевих, учнів-
ських спартакіад і всеукраїнських сільських 
ігор за участю спортсменів від фізкультур-
но-спортивних товариств, спортивних фе-
дерацій і клубів, навчальних закладів, мініс-
терств і відомств, команд областей. 
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Крім того, Міністерство України з питань 
сім’ї, молоді та спорту щорічно проводить 
близько 1200 чемпіонатів, першостей, кубків 
України та інших всеукраїнських заходів з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту 
за участю спортсменів від фізкультурно-
спортивних товариств, клубів, спортивних 
шкіл та облдержадміністрацій, масові спор-
тивні заходи за місцем проживання, роботи 
й у місцях масового відпочинку населення 
та заходи спорту ветеранів. Водночас відбір 
спортивного резерву та планова підготовка 
національних збірних команд з олімпійських 
та неолімпійських видів спорту здійснюється 
при проведенні різноманітних змагань, на-
приклад, чемпіонатів, першостей, кубків 
України та всеукраїнських змагань, включе-
них до Єдиних календарних планів. 

Отже, Цільова комплексна програма 
“Фізичне виховання – здоров’я нації” не 
приведена Міністерством України з питань 
сім’ї, молоді та спорту у відповідність із ви-
могами Бюджетного кодексу України, який 
набув чинності 25.07.2001 р., в частині на-
ведення повного переліку заходів з фізкуль-
турно-виховної діяльності та визначення 
джерелом їх фінансування коштів Держано-
го бюджету за окремими бюджетними про-
грамами. У Єдиному календарному плані 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних за-
ходів загальні обсяги видатків на проведен-
ня зазначених заходів не відображені. Зага-
льні кошториси видатків з відображенням 
інших джерел фінансування на проведення 
змагань та інформація щодо забезпечення 
участі спортсменів у зазначених змаганнях у 
міністерстві відсутні. 

Таким чином, за відсутності Положення 
про порядок проведення спортивних зма-
гань, навчально-тренувальних зборів та ма-
теріального їх забезпечення, планування й 
фінансування масових спортивних заходів 
здійснювались Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту довільно, у 
“ручному” режимі, що створювало умови 
неефективного використання коштів Держа-
вного бюджету. 

ІV. Висновки 
У нестабільному світі державне управ-

ління виступає стабілізаційною силою. Ос-
новною функцією управління у сфері фізич-
ної культури та спорту залишається розви-
ток організаційних процесів і системи в ці-
лому. 

Реалізація Національної доктрини розви-
тку фізичної культури й спорту надасть змо-
гу забезпечити перехід до нової, гуманісти-
чної моделі розвитку фізичної культури і 
спорту, в центрі уваги якої – інтереси, пот-

реби та мотиви конкретної людини, що 
сприятиме соціальній активності громадян. 

Це дасть змогу забезпечити доступність, 
якість та різноманітність форм оздоровчих, 
рекреаційних, реабілітаційних і спортивних 
послуг для різних соціальних верств насе-
лення; підвищити конкурентоспроможність 
українського спорту, що сприятиме утвер-
дженню патріотичних почуттів у громадян та 
зростанню міжнародного авторитету держа-
ви. 

З урахуванням світової практики суб’єк-
там господарської діяльності у сфері фізич-
ної культури і спорту в Україні мають нада-
ватися інвестиційні, податкові, митні та інші 
переваги. З метою захисту прав споживачів 
фізкультурно-спортивних послуг держава 
використовує відповідні механізми ліцензу-
вання, сертифікації та стандартизації. Ши-
рокого впровадження повинні набути дер-
жавні спортивні лотереї, кошти від яких ма-
ють використовуватися виключно на розви-
ток фізичної культури і спорту. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень – подальше вивчення специфіки вза-
ємозв’язку державного управління й систе-
ми фізичної культури та спорту. 
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