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• Розпорядження голови Львівської державної адміністрації від 31 січня 1996 року № 125 “Про Тимчасове 
положення про управління у справах молодіжної політики, фізичної культури та спорту”;

• Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 23 січня 1997 року № 36 “ Про зміни 
в структурі обласної державної адміністрації”;

• Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 12 серпня 1998 року № 861 “ Про 
положення про комітет з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації"”;

• Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 4 вересня 1998 року № 950 “ Про 
положення про управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації” .

ВИСНОВОК
Проведений структурний аналіз в системі управління фізичною культурою та спортом свідчить про 

постійні переміни як на державному так і обласному рівнях. Організаційні зміни в розвитку фізкультурно- 
спортивного руху в Україні відбуваються і до сьогодні, що говорить про постійний пошук шляхів 
вдосконалення системи управління галуззю.

Вважаємо, що теоретичне вивчення і наукове обгрунтування структурних змін в системі управління 
фізичною культурою та спортом в нашій державі сприятиме органічному переходу від посттоталітарних засад 
до ведення самостійницької державної політики у цій галузі, а також сприятиме розвитку, на новому рівні, 
розуміння ролі і значення фізичної культури та спорту у демократичному суспільстві.

ЛІТЕРА ТУРА
1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт”. - К., 1993. -  22 с.
2. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. - К., 1994. - 34 с.
3. Советская система физического воспитания /  Под ред. Г.И.Кукушкина. - Москва: Физкультура и 

спорт, 1975. -  558 с.

THE PECULIARITIES OF STRUCTURE MODIFICATIONS 
IN MANAGEMENT SYSTEM OF PHYSICAL CULTURE 

AND SPORT IN MODERN UKRAINE

ANDRIY KUKCHTIY
The Lviv State Institute of physical culture

The present article give a possibility to analyses the modifications of structure in management system of 
physical culture and sport in Ukraine during the last ten years of its independence. It also allows to analyze their 
character, importance and role in development of this sphere both on state and regional levels.
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Сучасний стан та труднощі розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення 
віддзеркалюють загальні проблеми української державності. Єдина соціалістична система фінансування, 
підтримки та управління соціально-культурною сферою більше не існує. Реформування управління як 
сільським господарством в цілому, так і фізичною культурою та спортом зокрема, почалося з керівних органів. 
На відповідні міністерства покладено завдання щодо створення передумов, насамперед, організаційного 
характеру для виходу з економічної та пов’язаною з нею соціально-культурної кризи. Через недостатність 
коштів та погіршення стану сільського господарства складно впровадити в практику програми 
загальнодержавного значення. До історичних спогадів відійшла також практика підтримки фізкультурно- 
спортивної діяльності усіх рівнів партійними органами (як вимога реалізації відповідних постанов і циркулярів 
Центрального Комітету Комуністичної партії).

Сьогодні відбувається перевірка життєздатності сільських фізкультурно-спортивних організацій. 
Керівники мають можливість не тільки зберегти своє місце в нових структурах влади, але й довести реальну 
користь фізичної культури у перебудові українського села. Вирішення таких проблем потребує використання 
логічно обгрунтованої та реалістичної програми дій. Основні напрямки розвитку фізкультурно-спортивного 
руху в сільській місцевості передбачені Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 
Орієнтацію на створення фізкультурно-спортивних клубів, як центрів масової роботи неможливо реалізувати 
без теоретично обгрунтованої та методично надійної організаторської діяльності.

Зрозуміло, що в новій складній ситуації досвід соціалістичної організації фізкультурного руху 
(М.А.Макарцев, П.Ф.Савицький) має обмежене значення. Заслуговують на увагу також теоретичні та методичні
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напрацювання, що залишилися від реалізації програми створення культурно-спортивних комплексів в Україні 
(Д.М.Диновський), фізкультурно-спортивних комбінатів у Білорусії (Я.Р.Вількін) та ін. На жаль, поза увагою 
теоретиків масової фізкультурної роботи залишилися методологічні розробки проблем регіонального підходу 
до розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення.

Разом з тим, обмеженими є можливості використання досвіду інших держав. Сільська фізична культура 
та спорт у колишніх соціалістичних країнах Західної Європи перебуває в стадії перебудови і такий досвід ще 
потребує свого детального аналізу.

В даній соціально-економічній ситуації може бути корисним досвід організації фізкультурно- 
оздоровчого сервісу фермерів країн з високорозвиненим та високотехнологічним сільським господарством.

Актуальність теоретичної та методичної роботи підтверджується світовим досвідом розробки та 
вирішення проблем в умовах недостатніх уявлень про реальний стан і перспективи розвитку фізкультурно- 
спортивного руху серед сільського населення України.

Виходячи з поданих загальних характеристик проблеми, зазначимо, що основною метою роботи є 
розробка науково-обгрунтованих модельних організаційних схем та перевірка можливостей їх використання в 
ситуації реформування системи фізичної культури та спорту у сільській місцевості.

Спостерігаючи за процесом реформування в інших сферах життєдіяльності нашого суспільства 
(економічна, соціальна, правова, політична та ін.), перед нами стоять немалі методологічні і практичні 
труднощі в перебудові сільської фізичної культури та спорту.

Варто взяти до уваги, що фізкультурно-спортивна сфера в життєдіяльності сільського населення за 
своєю ступінню важливості та значенням для держави й суспільства не може змагатись з економічними 
реформами, соціальними та правовими перетвореннями, навіть з реформами в армії чи правоохоронній системі.

Процес реформування системи фізичної культури та спорту в сільській місцевості помітний; необхідно 
лише його скерувати у правильне русло - адекватне сучасному етапу.

У процесі роботи нами проведено експериментальне проектування діяльності і перебудови форм та 
методів управління фізкультурно-спортивним рухом у масштабах сільської місцевості, одного 
адміністративного району (Стрийського) та адміністративної області (Львівської), а саме:

- розробка положення й шляхів реформування системи фізичної культури та спорту в сільській 
місцевості, яка дозволила підготувати науково-методичні матеріали щодо розвитку фізкультурно-спортивного 
руху серед сільського населення в районі та області;

- розробки регіональної експериментальної програми та практичних рекомендацій щодо розвитку 
фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення.

Передбачається, що практичні рекомендації, які випливають з нашого аналізу будуть використані при 
програмуванні та реалізації практичних дій відповідних управлінь Міністерства сільського господарства, та 
Державного Комітету молодіжної політики, спорту і туризму України.

У подальшому дослідження зорієнтоване на пошук раціональних форм організації фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи.

Вважаємо, що теоретичні та методичні наслідки роботи впливатимуть на вирішення програмних 
завдань з розвитку фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення України, приведуть до змін у 
навчальних програмах фізкультурних та сільськогосподарських закладах освіти (організація фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної роботи, фізичного виховання).
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MODERN PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MOVEMENT
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Modern problems of physical education and sport movement development among rural population in Ukraine 

are being described in the article.
Practical recommendations concerning system of physical and sport in rural areas reforming are being 

presented. These recommendations are being based upon the results of experiment carried out in Stryjskiy district of 
Lviv region.


