
ЖДАНОВА О.М.
ЧЕХОВСЬКА Л.Я < основи 

УПРАВЛІННЯ
I СПОРТУ



Ольга ЖДАНОВА,
Любов ЧЕХОВСЬКА

ОСНОВИ
УПРАВЛІННЯ

СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ

Львів
ЛДУФК
2017



УДК 796.062(075.8)
Ж 42

Рекомендовано до друку вченою радою 
Львівського державного університету фізичної культури 

(протокол Ле б від 16 березня 2017року)

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор,
ректор

Приступа Євген Никодимович
(Львівський державний університет фізичної культури);

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, 
перший проректор з науково-педагогічної роботи 

Дутчак Мирослав Васильович
(Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Жданова О.
Ж 42 Основи управління сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. І Ольга Жданова, Любов Чеховська. - Львів: ЛДУФК, 2017. - 
244 с.

ISBN 978-617-7336-17-3
Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи управління, си

стему управління сферою фізичної культури і спорту в Україні, її норма
тивно-правове й кадрове забезпечення; типологію, побудову та діяльність 
фізкультурно-спортивних організацій як відкритих систем; принципи, 
функції й методи управління; теоретико-методичні основи управління 
персоналом суб’єктів фізичної культури і спорту. Окремий розділ посіб
ника присвячено міжнародному спортивному руху, діяльності міжнарод
них спортивних об’єднань, організацій адаптивного спорту, фізичного 
виховання, спорту для всіх.

Подано предметний покажчик, перелік використаної та рекомендо
ваної літератури.

Для викладачів вищих закладів освіти, які готують фахівців для сфе
ри фізичної культури і спорту, аспірантів, магістрантів, студентів, слуха
чів післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.

УДК 796.062(075.8)

ISBN 978-617-7336-17-3
© Жданова О., Чеховська Л., 2017
© Львівський державний університет фізичної культури, 2017



ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................................ 6

РОЗДІЛ 1
ВСТУП ДО КУРСУ «УПРАВЛІННЯ
СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ».................... 9

1.1. Зародження та розвиток
міжгалузевої науки управління...........................................10
1.2. Сутність понять «управління» та «менеджмент»..... 13
1.3. Управління сферою фізичної культури
і спорту як наука та навчальний предмет............................16
1.4. Сучасні концепції теорії управління.............................18

Підсумок........................................................................................... 20
Контрольні запитання і завдання.............................................. 20

РОЗДІЛ 2
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
В УКРАЇНІ ТА її КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ......................22

2.1. Сфера фізичної культури і спорту
як соціальна система...............................................................22
2.2. Органи публічної влади
в системі управління сферою...............................................25
2.3. Громадські організації
у сфері фізичної культури і спорту...................................... 34
2.4. Спортивні школи, первинні фізкультурні
осередки за місцем роботи і навчання................................ 51
2.5. Кадрове забезпечення сфери.......................................... 63

Підсумок........................................................................................... 69
Контрольні запитання і завдання.............................................. 70



РОЗДІЛ з
ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ........................................ 72

3.1. Особливості функціонування
фізкультурних організацій у сучасних умовах................. 72
3.2. Типологія фізкультурно-спортивних організацій .... 76
3.3. Внутрішнє середовище організації
та його компоненти.................................................................. 83
3.4. Зовнішнє середовище організації.................................. 87
3.5. Регламентування діяльності організацій.................... 89
3.6. Діловодство і ділові наради............................................ 92
3.7. Спонсорство, юридична
та соціальна відповідальність організацій......................... 96

Підсумок......................................................................................... 100
Контрольні запитання і завдання............................................ 101

РОЗДІЛ 4
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ.............................................. 102

4.1. Принципи управлінської діяльності...........................102
4.2. Класифікація та взаємозв’язок
функцій управління............................................................... 104
4.3. Планування як функція управління............................108
4.4. Організація: делегування повноважень, побудова
або удосконалення організаційних структур...................110
4.5. Мотивація діяльності співробітників організацій.... 117
4.6. Контроль, облік, звітність............................................. 124
4.7. Зв’язувальні процеси:
комунікації та прийняття рішень....................................... 130
4.8. Методи управлінської діяльності.................................144

Підсумок......................................................................................... 147
Контрольні запитання і завдання............................................ 148



РОЗДІЛ 5
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ
СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ........................150

5.1. Сутність технології управлінської діяльності
керівника. Керівництво, стилі керівництва..................... 151
5.2. Формальні та неформальні групи............................... 156
5.3. Влада та особистий вплив на підлеглих......................158
5.4. Управління конфліктними ситуаціями...................... 161
5.5. Система, технологія
та напрями управління персоналом...................................164

І Іідсумок......................................................................................... 177
Контрольні запитання і завдання............................................ 177

РОЗДІЛ 6
МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИВНИЙ РУХ. 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ........................................ 179

6.1. Міжнародний спортивний рух:
історія та сучасний стан........................................................ 179
6.2. Міжнародні спортивні об’єднання..............................183
6.3. Міжнародні організації адаптивного спорту.......... 196
6.4. Міжнародні організації,
які сприяють розвиткові фізичного виховання.............. 202
6.5. Міжнародні організації,
які розвивають спорт для всіх............................................. 204

1 Іідсумок......................................................................................... 212
Контрольні запитання і завдання............................................ 212

11РЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.................................................... 213

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА................................................... 225

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА............................................. 240



ПЕРЕДМОВА

Ефективність функціонування сфери фізичної культури і спорту 
України багато в чому залежить від застосування сучасних управлін
ських технологій. Уся діяльність, яка здійснюється у сфері, є діяльністю 
управлінською як за формою, так і за змістом. Випускники вищих 
навчальних закладів фізичного виховання і спорту повинні оволоді
ти основами науки управління, уміннями застосовувати теоретичні 
знання на практиці, що є необхідною умовою ефективної діяльності 
організацій сфери, підготовки спортсменів високого класу, підвищення 
рівня рухової активності та зміцнення здоров’я населення.

«Управління сферою фізичної культури і спорту» є однією з про
фільних дисциплін у фізкультурних навчальних закладах третього та 
четвертого рівнів акредитації. Навчальна дисципліна логічно пов’язана 
з іншими дисциплінами, які вивчають студенти вищого навчального за
кладу: теорією і методикою фізичної культури, педагогікою, психологією, 
соціологією, оздоровчою фізичною культурою, економікою, маркетингом 
фізичної культури, олімпійським спортом, професійним спортом тощо.

Мета вивчення дисципліни «Управління сферою фізичної культури 
і спорту» - забезпечити майбутніх фахівців теоретичними знаннями 
про систему управління фізкультурним рухом в Україні та сформува
ти практичні вміння управлінської діяльності. Вивчаючи дисципліну, 
студентам потрібно:

1. Усвідомити роль фізичної культури і спорту в житті сучасного 
суспільства, структуру фізкультурного та спортивного руху в Україні, 
особливості діяльності різних його ланок.

2. Знати систему управління сферою фізичної культури і спорту, 
структурну побудову та зміст діяльності державних і громадських 
організацій, види регламентування їх діяльності, засади соціальної та 
юридичної відповідальності.

3. Знати систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури 
і спорту, порядок підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 
фахівців та ефективного використання кадрових ресурсів.

4. Оволодіти інформацією про організації різних типів, які функці
онують у сфері фізичної культури і спорту, регламентування їх діяль
ності, діловодство та ділові наради, основи спонсорської діяльності.
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Вивчити принципи, функції та методи управління, особливості 
і \ прояву в організаціях різних типів, зв’язувальні процеси, що супро- 
ііі иі кують виконання функцій управління.

6. Оволодіти знаннями та базовими вміннями сучасної технології 
\ правління персоналом організацій сфери, засвоїти інформацію про 
формальні й неформальні групи, форми влади, стилі керівництва, 
\ правління конфліктними ситуаціями.

7. Отримати уявлення про стан міжнародного спортивного руху 
па і. учасному етапі, особливості побудови та діяльності міжнародних 
організацій різних типів.

Розділ 1 передбачає знайомство з історією формування науки, ви- 
<іи глює сутність понять «управління» та «менеджмент», спільне і роз- 
і <і 1.1 іс в їх тлумаченні; містить інформацію про формування «Управління 
■ фсрою фізичної культури і спорту» як науки та навчального предмета 
и < ис гемі фізкультурної освіти; дає уявлення про сучасні підходи до 
ии шачення концепції управління як науки.

Розділ 2 присвячений вивченню побудови системи управління
< фсрою фізичної культури і спорту України; особливостям підпо
рядкування, побудови та змісту діяльності державних і громадських 
<ірі апізацій, які функціонують у сфері та їх кадровому забезпеченню.

Розділ 3 висвітлює типологію та характеристики організацій сфери; 
цс гально характеризує складові компоненти внутрішнього та зов- 
.....і нього середовища організацій; види регламентування діяльності: 
<ірі анізаційне, правове, нормативне, адміністративне, економічне; 
п 11 гання соціальної та юридичної відповідальності організацій; діло
воде тво в організаціях, порядок проведення ділових нарад, основи

< понсорської діяльності.
Розділ 4 присвячений вивченню принципів, функцій і методів управ- 

ліііпя діяльністю організацій. У ньому подано принципи управління, 
подано класифікацію функцій і детально висвітлено загальні функції 
управління: планування, організацію, мотивацію, контроль, а також 
процеси, які є зв’язувальними під час виконання функцій: прийняття 
рішень та комунікації; описано методи управлінської діяльності.

Розділ 5 містить інформацію про управління сумісною працею спів
робітників фізкультурних організацій; сутність технології управління 
персоналом; формальні та неформальні групи; характерні особливості 
влади та керівництва, управління конфліктними ситуаціями; доводить 
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актуальність упровадження сучасної технології управління персоналом 
у діяльність організацій сфери.

Розділ 6 висвітлює історію та сучасний стан міжнародного спор
тивного руху, особливості побудови та зміст діяльності окремих між
народних спортивних об’єднань, які розвивають види спорту, фізичне 
виховання, фізкультурно-оздоровчий рух «Спорт для всіх».

Кожен з розділів закінчується підсумком та переліком контрольних 
запитань.

Назва «сфера фізичної культури і спорту» збігається з поданою 
в законодавчих та інших офіційних документах, фаховій літературі. 
Зокрема, у новій редакції Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 
(2016 р.) [137] зазначено:

• фізична культура - діяльність суб’єктів сфери фізичної культури 
і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей 
з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення 
здорового способу життя.

Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних 
груп населення, масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація;

• фізичне виховання різних груп населення - напрям фізичної 
культури, пов’язаний з процесом виховання особи, набуттям нею 
відповідних знань та умінь з використання рухової активності для 
всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до 
професійної діяльності та активної участі в суспільному житті;

• масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фі
зичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової 
активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я;

• фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розро
блених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я 
особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою 
занять фізичною культурою і спортом функціональних можливо
стей організму для поліпшення фізичного і психологічного стану.

У навчальному посібнику висвітлено аспекти управління розвитком 
усіх зазначених напрямів сфери фізичної культури і спорту.
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РОЗДІЛ 1
ВСТУП ДО КУРСУ «УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ»

І Іауку управління фахівці різних країн вважають наукою міжгалу- 
н нию. Вона має давню історію, нараховує велику кількість наукових 
пн пі. концепцій та визначень сутності управління. Одне з них, найбільш 
..... .  /мірне, належить американському науковцеві Пітеру Друкеру. За 
і..... і ви значенням управління - «особливий вид діяльності, який пе-
І« і порює неорганізовану юрбу людей у ефективну, цілеспрямовану та 
продуктивну групу» [193].

І Іроблеми управління, як науки у сфері фізичної культури і спорту, 
ішчали вивчати відносно недавно, тому розробленої самостійної кон- 
h. нції теорії управління сферою фізичної культури і спорту на сьогодні 
ін u нує. 11 роте слід зазначити, що для управління характерна така 
о ві,і к.і, як інваріантність (з лат. - незмінність у різних умовах; з фран- 
11 \ і незмінність, сталість). Саме тому ми говоримо про міжгалузевість 
11 .і у к и. Це робить логічним дослідження проблем управління сферою 
фі пічної культури і спорту із залученням та використанням досягнень

11 і і алузевої теорії управління, її загальних концепцій.
V Законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що фі

ні ч 11 а культура і спорт - одна із соціальних сфер діяльності суспільства 
І І ' /'І І Іазвана сфера має свою нормативно-правову базу діяльності, 
• їв тему комунікацій, підготовки кадрів, інші ресурси. Усім цим необ- 
\ і д по управляти для досягнення соціально-важливих цілей, до яких 
прагне сфера фізичної культури і спорту.

() гже, управління сферою фізичної культури і спорту - це си- 
і гема конкретних форм і методів свідомої діяльності, спрямованої 
па іабезпечення ефективного функціонування і планового розвитку 
і фери, з метою більш повного задоволення потреб людей у фізичному 
вдосконаленні.
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1.1. Зародження та розвиток 
міжгалузевої науки управління

Якщо посилатися на визначення управління, наведене вище, можна 
стверджувати: необхідність в управлінні виникла одночасно із форму
ванням людського суспільства, як тільки люди почали об’єднуватися 
в групи для організації спільної праці. У наступні історичні періоди 
також існувала потреба у розвитку та вдосконаленні цього особливого 
виду діяльності.

Підтвердженням цього може бути пам’ятка писемності древніх 
єгиптян - книга «Повчання Птахотепа», яка написана близько чотирьох 
тисяч років тому. У ній, зокрема, є теза про те, що «коли ти начальник, 
слід бути спокійним, а коли слухаєш слова прохача, не зупиняй його 
доки він не облегшить свою душу від того, що хотів сказати тобі. Лю
дина, вражена лихом, хоче вилити свою душу більше, ніж добитися 
позитивного вирішення свого питання». Ця думка не втратила своєї 
актуальності й сьогодні.

Проблеми управління цікавили і древніх греків. Так, Платон під
креслював необхідність розподілу праці, спеціалізації її за видами робіт. 
Сократ, розглядаючи управління як особливий вид діяльності, вважав, 
що слід поставити конкретну людину на відповідне місце і добитися 
від неї виконання доручених їй завдань.

Практика управління формувалася також у Македонії, Римі, Київ
ській Русі та інших древніх державах.

Перші кроки наука управління зробила у галузі промислового 
виробництва. У 1911р. активізувалася зацікавленість щодо управлін
ня, тому що саме тоді у США побачила світ книга Фредеріка Тейлора 
«Принципи наукового управління». Ця книга традиційно вважається 
початком визнання управління наукою та самостійною сферою дослі
джень [65]. Було б неправильно вважати, що названа книга з’явилася 
випадково. Розуміння того, що будь-якою організацією треба управляти 
систематизовано, щоб більш ефективно досягати мети, розвивалося 
з середини XIX століття. Ідею того, що управління може бути вагомим 
для розвитку та успіху організації, запропонував Фредерік Тейлор.

Пізніше наука управління набула статусу міжгалузевої науки: 
промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі, сфери 
послуг тощо.
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Мстою науки управління є вивчення загальних закономірностей, 
, і І.ОГО ТОГО тотожного і спільного, що є в управлінні людьми у будь- 
іі мі і фері їх діяльності [42,43].

Г.ік, у першій половині XX століття отримали розвиток декілька 
ии.сі управлінської думки. Хронологічно вони можуть бути названі 
п і .ікому порядку: школа наукового управління, класична (адміністра- 
і нічі.і) школа, школа людських стосунків, школа поведінкових наук, 
школа науки управління.

l.u човником школи наукового управління вважають Ф. Тейлора, 
и и и розробив систему наукової організації праці. Її засади розвивали 

•І' І ілберт, Л. Гілберт і Г. Гант, котрі також займалися дослідженнями 
ті рівні організації.

І Іаукове управління приділяло увагу людському фактору, що вважа- 
■ і і.і и найбільш важливою проблемою управління. Важливим внеском 
....... вколи було твердження про необхідність систематичного викори- 

.......и стимулювання з метою зацікавлення працівників у збільшенні 
прі ,дук гивності й обсягу виробництва. Передбачалася також можливість 
н. ін нікого активного відпочинку та перерв у виробництві (за сучасним 
і и умаленням - вводилася виробнича гімнастика). Час на виконання 

і н ніачених завдань був реальним і справедливо встановленим. Пра- 
н 11111 и кі в, які виконували роботу більше від норми, нагороджували. 

• і. нопники цієї школи також визнавали важливість відбору людей, які 
фі пічно та інтелектуально відповідали тій чи іншій посаді, акцентували 
, и.и .і на ваажливості навчання працівників [39].

іасповниками класичної школи є А. Файоль, Л. Урвік та ін. Вони 
приділяли значну увагу вдосконаленню управління організацією в ці
лі іму, сформулювали принципи й описали функції управління, про що 
111 иметься в одному із наступних розділів посібника [39, 66].

Засновниками школи людських стосунків вважають М. Фолліт, 
І Мейо та ін. Вони вперше визначили управління (менеджмент) як 

іабезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб». Шко
ті рекомендувала використовувати прийом управління людськими 
відносинами, який базується на впливі безпосередніх керівників на 
працівників, консультацій з працівниками, забезпечення широких 
«ніж ливостей спілкування на роботі. Школа почала діяти у країнах 
• пі гу як доктрина «відносин між людьми», «асоціація праці й капіта
лу" (Франція), школа «соціального партнерства» (Німеччина). Вона 
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сприяла позитивному подальшому розвиткові теорії та практики 
управління [3, 66].

Засновниками школи поведінкових наук є К. Анджирис, Р. Лай- 
кертон, М. Грегор, Ф. Герберг та ін. В основі їх концепції лежать методи 
налагоджування міжособових відносин, підвищення ефективності 
потенціалу людських ресурсів [39, 66].

Наведений стислий аналіз наукового здобутку різних шкіл свід
чить, що розробники управлінських теорій сподівалися на відкриття 
найбільш ефективних шляхів досягнення цілей організації. Більш 
пізні дослідження і невдалі спроби втілення теоретичного здобутку 
в практику довели, що окремі положення управління були лише част
ково правильними в певних ситуаціях. Проте, кожна із шкіл зробила 
значний і відчутний внесок у розвиток науки управління.

Наука управління поступово розвивалася і згодом її почали вивча
ти у навчальних закладах. Так 1926 року на кошти фонду Рокфеллера 
при Гарвардському університеті була створена спеціальна група, яка 
мала своїм завданням дослідження проблем організації та управління.

Поступово у США з’явилися журнали, присвячені питанням управ
ління, почали видавати спеціальну літературу. Курси з питань управ
ління були поступово запроваджені до програм вищих навчальних 
закладів США, де готували фахівців різних профілів.

Сьогодні вважаєть, що у США є найбільш розгалужена мережа 
закладів освіти, до якої належать сотні коледжів, університетів, спе
ціальних шкіл, де відбувається навчання, обговорення та вивчення 
проблем управління. Значна кількість вищих навчальних закладів має 
спеціальні факультети, вся програма навчання яких концентрується 
навколо науки управління.

В Україні управлінська наука досить довгий час була спрямована 
на вдосконалення адміністративно-командної системи. У своєму роз
витку вона пройшла декілька етапів, під час яких розробляли форми 
і методи державного централізованого управління, державного регу
лювання, адміністративного управління виробництвом, відбувалося 
вдосконалення структур управління, вивчали планування й організацію 
виробництва, запроваджували нові форми функціонування і взаємодії 
державних органів управління, проводилися господарські реформи, 
радикальні зміни економічних відносин, формувалася національна 
економіка України.
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І Іроблеми управління сферою фізичної культури і спорту України
■ > - віджували вітчизняні науковці: В. Гузара, Ю. Довгенько, М. Дутчака, 
і' і \ і < іва, В. Затилкіна, В. Куделко, Ю. Мічуди, М. Олійника, В. Платоно- 
ім К) І ІІкребтія, Є. Приступи, О. Жданової, Л. Чеховської, В. Мудрика,
I 1 І' іроенка, Г. Путятіної, І. Приходька та ін. Проблеми управління також 
  пи лено у роботах зарубіжних фахівців, таких як С. Амстронг, В. Ан- 
ірі фф, М. Брюн, Э. Дейла, А. Кларк, Д. Мюсслер, В. Ритнер, Ф. Шааф,
i ппіеман, Г. Хикса та ін. [33, 41, 52, 58, 70, 73, 102, 104 та ін.]

1.2. Сутність понять «управління» та «менеджмент»

V період формування в Україні ринкових відносин поряд зі звичним 
іншії і гям «управління» (суспільством, сферою, галуззю, організацією, пер-

< шалом та ін.) усе частіше застосовується інший термін-«менеджмент». 
' І< ре і це важливо з’ясувати, що є спільного і розбіжного у їх значенні.

< і.огодні фахівці дотримуються двох основних погляди на тлума- 
...... . термінів «управління» і «менеджмент»: одні використовують ці 
.....  и ти як ідентичні, взаємозамінні, як синоніми; інші дотримуються 
л ум к и про те, що термін «управління» вживається для назви багато- 
к пек гної діяльності, яка є ширшою порівняно із діяльністю під наз- 
...... менеджмент». У викладенні сутності управління в навчальному 
...... бнику ми дотримуватимемося саме цієї думки, тому що вважаємо 
111 >■ і и и >і гною багатоаспектність розуміння сутності управління. Його 

є ■ і на вивчати як науку, мистецтво, функцію, апарат або орган та ін.
Управління як наука. Вище було зазначено, що вперше розгляд 

, правління як засобу підвищення ефективності праці й діяльності
■ рі ані іацій та як наукової проблеми відбувся у сфері промислового 
ні і рибництва. Виникнення сучасного підходу до проблем управлін-
ii і пов'язано з іменем Ф. Тейлора, котрий у своїй роботі «Принципи 
наукового управління» (1911р.) заклав основи наукового підходу до 
ічпеїення та організації праці, до управління діяльністю організацій.

Книгу Ф. Тейлора традиційно вважають початком визнання управ- 
іііііня наукою та самостійною сферою досліджень. Тобто хто б і якими 
.....  к тами не управляв, він повинен прогнозувати цілі, способи дії і за-
II ><іи їх досягнення, а потім планувати їх та приймати кінцеве рішення.

Управління як мистецтво. Розуміння управління як мистецтва 
пов'язано зі здатністю ефективно застосовувати накопичені знан
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ня і досвід у практичній управлінській діяльності. Характеристика 
управління як мистецтва базується на таких обставинах: фізкультурні 
та спортивні організації становлять собою складні відкриті соціальні 
(у певних випадках соціально-технічні) системи, на функціонування 
яких впливають численні та різноманітні фактори як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища. Потреба використання в управлінні 
не тільки наукового підходу, але і мистецтва застосування накопиче
них знань у конкретних ситуаціях пов’язана, насамперед, з тим, що 
персонал організацій є найбільш важливим фактором ефективності 
діяльності. Своїм особливим характером, власного системою ціннос
тей, специфічними мотивами до праці володіє кожен співробітник. 
Отож вважається, що управління повинно бути єдиним процесом, 
який поєднує науку й мистецтво та потребує не тільки систематичного 
поповнення наукових знань, але і постійного розвитку особистісних 
якостей управлінця, його здібностей застосовувати отримані знання 
в нестандартних ситуаціях практичної діяльності з метою забезпечення 
найбільш тісної взаємодії з персоналом і створення умов для найбільш 
повної реалізації трудового потенціалу працівників.

Управління як функція. У вітчизняних енциклопедичних виданнях 
і спеціальній літературі «управління» у загальному вигляді вивчається 
як елемент, функція організованих систем різної природи (технічних, 
біологічних, соціальних). Це забезпечує збереження їхньої визначеної 
структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію сформованих 
цілей і програм.

Таке тлумачення поняття «управління» використовується для ха
рактеристики специфічної управлінської діяльності людини в різних 
сферах та соціальному житті.

Так, поняття «управління підготовкою спортсмена» трактується 
як оптимізація, доцільний розвиток його підготовленості, який забез
печує досягнення найвищих спортивних результатів. Сюди включені 
такі операції: прогнозування результатів, моделювання параметрів 
змагальної діяльності, рівня підготовленості й розвитку функціо
нальних систем організму, програмування тренувального процесу, 
комплексний контроль за рівнем підготовленості, внесення корекції 
в систему підготовки.

Фізична культура і спорт належать до сфери соціального життя, 
становлячи собою невід’ємний елемент нематеріального виробництва.
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пі'язку з цим, не викликає сумніву правомірність використання 
.... ні г гя «управління» стосовно до сфери фізичної культури і спорту.

() гже, управління реалізується за допомогою виконання низки 
ир.івлінських дій, що отримали назву функцій управління.

Управління як апарат або орган. Управління часто асоціюється 
і іи.іратом управління як специфічним складником фізкультурно-спор-
i іншої організації. Під час відсутності такого апарату організація, як 
ні ік не утворення, існувати, а тим більше ефективно функціонувати, 

11 правило, не може. Важливим є не тільки наявність апарату управ- 
11 її 11 я, але і його структурний склад, характер зв’язків між ланками й

■ ісментами структури управління, ступінь централізації і децентра-
ii і.щії, повноваження і відповідальність працівників, які посідають 

І а іні посади в апараті управління.
Відмінною рисою більшості фізкультурно-спортивних організацій

■ 11 ■, що в управлінні ними беруть участь їхні члени, у зв’язку з чим усе 
і■ н гріше постають питання переходу від автократичного (адміністра- 
і пішого) до демократичного стилю управління.

Менеджмент. Термін «менеджмент» (management) англійського 
походження. В Україні його почали використовувати на початку 90-х 
І н ін і в XX ст., що було зумовлено падінням командно-адміністративної

■ ічшомічної системи і початком інтеграції країни у світовий економіч
ний простір [68].

Оксфордський тлумачний словник англійської мови пропонує таке 
ного тлумачення. Менеджмент - це адміністративні навички й уміння 
ін обливого роду; влада й мистецтво управління; спосіб, манера пово- 

і нення з людьми; орган управління і люди, його складники [59, 80].
У «Словнику іноземних слів» менеджмент подано як сукупність 

принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою 
підвищення його ефективності та прибутковості.

У англомовних країнах термін «менеджмент» вживається досить 
вільно і у різних значеннях, але найчастіше - щодо управління соці- 
.і/п.но-економічними процесами на рівні організації, фірми, клубу, що 
діє в ринкових умовах [104].

На цій відмінній рисі акцентують увагу інші фахівці в галузі управ- 
ніиня [41]. Зокрема, менеджмент визначається як «...особливий вид 
професійної діяльності, спрямованої на досягнення підприємством, 
що діє в ринкових умовах, оптимальних господарських результатів 
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на основі застосування різноманітних принципів, функцій і методів 
соціально-економічного механізму менеджменту» [28,29,104].

Практично аналогічного погляду дотримуються і фахівці з управ
ління сферою фізичної культури і спорту.

Менеджмент - це система заходів щодо ефективного управління 
організацією, фірмою, підприємством у сучасних умовах і на науковій 
основі [43, 45,46].

«Спортивний менеджмент - це теорія і практика ефективного 
управління організацією фізкультурно-спортивної спрямованості 
в сучасних ринкових умовах» [91, 92, 104].

Спортивний менеджмент - один з видів спеціального галузевого 
менеджменту, який має справу з управлінням організаціями фізкуль
турно-спортивної спрямованості, тобто організаціями, продуктом 
діяльності яких є фізкультурно-спортивні послуги [36, 37, 104].

Серед українських фахівців з управління дедалі більше поширюється 
практика використання терміна «менеджмент» як синоніма терміна 
«управління». Дійсно, термін «менеджмент» - синонім слова «управ
ління», але не повністю. Сенс терміна «управління» значно ширший, 
оскільки він використовується не лише стосовно різних сфер людської 
діяльності, але і належить до біологічних і технічних систем.

1.3. Управління сферою фізичної культури і спорту 
як наука та навчальний предмет

Управління сферою фізичної культури і спорту як наука та на
вчальний предмет пройшло значний історичний шлях формування 
та розвитку. У 30-х роках у фізкультурних виишах вивчалися питання 
організації фізкультурної роботи, про що свідчать конспекти, мате
ріали, програми навчальних дисциплін Інституту фізичної культури 
ім. П. Ф. Лесгафта (у теперішньому Санкт-Петербурзі) та Державного 
центрального інституту фізичної культури (ДЦІФК, Москва), видані 
у 1933-1934 рр. Так, у збірнику матеріалів з навчальних дисциплін 
ДЦІФК (1934р.) містяться розділи, присвячені організації самодіяльної 
фізкультурної роботи у початковій та середній школі, плануванню та 
обліку фізкультурної роботи у вишах [144].

Визначними датами та подіями на шляху становлення предмета 
можна вважати такі:
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1948 p.-у навчальні плани фізкультурних вшів окремим курсом 
було введено «Организацию физической культуры» (назви і прізвища 
.ні горів подано мовою оригіналу).

1949 р.- видано друком програму вищеназваного навчального 
курсу [88] та методичний посібник для студентів «История физической 
культуры и организация физической культуры и спорта» [49].

1952 р. - видано ще один методичний посібник для інститутів фі- 
іичної культури, який мав назву «Организация физической культуры 
и спорта в СССР» [89].

1961 р.- вийшла друком перша значна наукова праця з питань управ- 
ііння сферою фізичної культури «Организация физической культуры 

и (;ССР» під редакцією Н. І. Нікіфорова та В. С. Польшанського [87].
1965 р. - вийшла друком нова редакція навчального посібника 

■■( ірганизация физической культуры» згаданих авторів [86].
1966 р.- видано навчальний посібник для інститутів фізичної куль

тури відомого українського фахівця М.Ф. Бунчука «Организация фи- 
іической культуры в СССР» [85], згодом у 1970 та 1972 роках книгу 
доповнювали і перевидавали.

1977 р.- видано підручник для інститутів фізичної культури «Управ
ление физкультурним движением» під редакцією В. А. Івоніна і К. А. Ку- 
пинковича [174].

70-ті роки відзначилися появою низки друкованих видань з пи
тань управління фізичною культурою. Серед них: «Прогнозирование 
и планирование физической культуры» [138]; «Пути совершенство
вания управления физкультурным движением» В. Воронової [15]; 
■Социально-экономические проблемы физической культуры и спор
та» Б. Кузьмака і А. Осінцева, 1976 [149]. Було видано «Справочник 
физкультурного работника» під редакцією П.Ф. Савіцького [152] та 

• Спутник физкультурного работникам» під редакцією В. А. Івонина 
1154], «Международное спортивное движение» А. О. Романова [142].

1987 р.- видано підручник для інститутів фізичної культури 
■ Управление физической культурою и спортом», підготовлений ав
торським колективом: 1.1. Переверзін, M. M. Бугров, Я. Р. Вількін та 
пі. [173].

Значний внесок у розвиток науки управління фізичною культурою 
і спортом зробили професори Національного університету фізичного 
виховання і спорту України (м.Київ) М. М. Бака і М. В. Жмарьов.
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Серед праць М. М. Баки слід назвати «Проблеми управління, під
готовки і використання фізкультурно-спортивних кадрів в Україні на 
етапі переходу до ринкових віносин».

Книги М. В. Жмарьова побачили світ у 80-х роках: «Управление 
деятельностью тренера», «Системний подход и целевое управление 
в спорте», «Управление деятельностью спортивной организации», 
«Управленческая и организаторская деятельность тренера».

У 90-ті роки спеціальна література з питань управління сферою 
фізичної культурою майже не видавалась, за винятком «Спутника ра
ботника физической культуры и спорта» під редакцією П. Ф. Савіцького 
[153]. Підручник для інститутів фізичної культури не перевидавався, 
система управління сферою значно змінилася в умовах незалежних 
країн, які утворилися в результаті розпаду СРСР. Виникла нагальна 
потреба у підготовці навчальної літератури, у якій викладено загальні 
положення науки управління та міститься інформація про управління 
сферою фізичної культури і спорту України.

У 1996 році першою спробою підготовки такого видання став 
посібник О.М. Жданової «Управління фізичною культурою» [41]. По
сібник отримав гриф Міністерства освіти України та використовувався 
у навчальному процесі фізкультурних вишів.

У 2009 році було видано навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів фізичного виховання і спорту «Управління сфе
рою фізичного виховання і спорту», який підготували О. М. Жданова 
та Л.Я. Чеховська. Як і попередній, названий посібник отримав гриф 
Міністерства освіти і науки України [40].

У зв’язку із змінами, які відбулися в управлінні сферою фізичної 
культури і спорту України наступного десятиріччя, виникла необхідність 
у виданні нового навчального посібника, удосконаленні його змісту та 
доповненні сучасною інформацією.

1.4. Сучасні концепції теорії управління

Управління як наука має значну кількість наукових шкіл, які ма
ють власні концепції [169]. Проаналізуємо деякі з них, які є найбільш 
популярними і базовими у вирішенні проблем управління в різних 
сферах життя.
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Системний підхід - спосіб наукового та практичного розвязання 
> к ладних проблем. За ним усі фізкультурно-спортивні організації є 
відкритими системами зі стабільними і змінними взаємозв’язками із 
врахуванням змін у будь-якому елементі системи або у системі в ці
лому. Тобто на перше місце висувається не аналіз складових частин 
.и >о окремих об’єктів системи як таких, а характеристика системи чи 
проблеми загалом. Це забезпечує взаємодію об’єктів та цілісність 
ін і< ї системи [76].

Застосування системного підходу в управлінні дає змогу розглядати 
організацію в єдності частин і зв’язку із зовнішнім середовищем [169].

Останніми роками у сфері фізичної культури і спорту ідеї та прин
ципи системного підходу дедалі частіше застосовуються при вирішенні 
проблем її розвитку, управлінні підготовкою спортсменів.

ІІроцесний підхід вивчає управління як процес. Управлінська 
діяльність вважається не миттєвою дією, а серією безперервно пов’я-
і.піих дій. їх називають управлінськими функціями. Кожна управ
лінська функція теж становить собою процес, тому що складається 
і серії взаємопов’язаних дій. Процес управління, згідно з названим 
підходом, є сумою всіх функцій.

Автори, фахівці зі сфери управління аналізують різний перелік 
функцій. Огляд сучасної літератури дає можливість виявити такі 
функції: планування, організація, командування, мотивація, керівниц- 
і по, координація, контроль, комунікація, дослідження, оцінювання, 
прийняття рішень та ін. [169].

Разом з тим поширена думка про те, що в процесі управління 
будь-якою організацією виконуються такі функції: планування, орга
нізація, мотивація, контроль. Названі види діяльності є необхідними 
для формування та досягнення цілей організації.

Ситуаційний підхід є значним внеском у теорію управління. Він 
вважає конкретну наявну ситуацію середовища важливою в цей момент 
обставиною, яка впливає на долю всієї діяльності організації. Тобто 
головним чинником названого підходу є ситуація - сукупність конкрет
них обставин, які мають вплив на організацію в цей, конкретний час.

Ситуаційний підхід вимагає від керівника вмінь «ситуаційного 
мислення», яке допомагає краще визначити прийоми, що в конкрет
них умовах будуть найбільш сприятливими для досягнення мети 
організації.
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Ситуаційний підхід не відкидає описані вище підходи і не вважає їх 
неправильними. Слід зазначити, що цей підхід увібрав до себе більшість 
характеристик процесного та системного підходів [169].

Одначе ситуаційний підхід визнає, що хоч загальний процес і по
дібний, специфічні прийоми, які повинен застосовувати керівник для 
ефективного досягнення мети організації, можуть значно варіювати.

Підсумок

Матеріали розділу 1 дають загальне уявлення про те, що наука управ
ління почала формуватися наприкінці XIX століття у США, автором 
перших друкованих праць був Ф. Тейлор. Поступово наука управління 
значно розвинулася, вийшла за межі однієї галузі та стала міжгалузевою. 
Зародилися різноманітні наукові школи, зокрема класична, людських 
стосунків, поведінкових наук тощо.

У сучасній фаховій літературі існують різні погляди щодо тлума
чення термінів «управління» і «менеджмент». Автори навчального 
посібника вважають що в обох видах діяльності є багато спільного, 
однак термін «управління» має більш широке значення (наприклад: 
управління сферою), а термін «менеджмент» використовується, коли 
йдеться про управління діяльністю організацій (наприклад менеджмент 
спортивної організації).

У сфері фізичної культури і спорту управління (як наука та навчаль
ний предмет) почало формуватися в 30-ті роки минулого століття, але до 
навчальних планів вишів було включено наприкінці 40-х років, почали 
видавати навчальну літературу. Значний внесок у розвиток навчаль
ного предмета зробили представники управлінської школи України: 
М.Ф. Бунчук, М.В. Жмарьов, П.Ф. Савицький, М.М. Бака, Ю.П. Мі- 
чуда, М.В. Дутчак, Є.Н. Приступа, О.М. Жданова, Л.Я. Чеховська та 
ін. Найбільш поширеними концепціями сучасної теорії управління є 
системний, процесний та ситуаційний підходи.

Контрольні запитання і завдання

1. Чому управління називають міжгалузевою наукою?
2. Де і коли зародилася наука управління? Кого вважають її за

сновником?
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'■ 11 Jo є спільного і розбіжного в тлумаченні термінів «управління» 
і і "Менеджмент»?

І Які школи наукового управління є відомими у світі?
з Як формувався навчальний предмет «Управління сферою фізич- 

...... . ультури і спорту» в системі підготовки фізкультурних фахівців?
о. Які Вам відомі концепції теорії управління? Охарактеризуйте 

14 (МІСТ.
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РОЗДІЛ 2
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ 
ТА її КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сфери діяльності суспільства є його соціальними підсистемами. 
Соціальні підсистеми - такі, які належать до життя людей, їх відносин у 
суспільстві, це зокрема: економічна, політична, правова, наукова, куль
турна, фізичної культури і спорту та ін. Соціальними вони є тому, що 
основним їх компонентом є людина, вони створені людьми і функціону
вати без людей не здатні. Вони мають певні ознаки та характеристики, 
які доповнюють одна одну і дають можливість цілісного сприйняття тієї 
чи іншої системи. Зупинимося детальніше на характеристиці фізичної 
культури і спорту як соціальної системи.

2.1. Сфера фізичної культури і спорту 
як соціальна система

Згідно з теорією систем сферу фізичної культури і спорту можна 
вважати підсистемою суспільства, а також - відносно самостійною 
системою, яка увібрала в себе декілька підсистем, що своєю чергою 
можуть бути також проаналізовані та вивчені як самостійні системи.

Ознаки сфери фізичної культури і спорту як соціальної системи:
• невід’ємність системи від загальної соціальної системи держави 

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

впливу всієї системи в цілому та окремих її підсистем [40,41].
Охарактеризуємо сферу фізичної культури і спорту як соціальну 

систему з погляду її характеристик.
Відкритість системи фізичної культури і спорту зумовлена тим, 

що вона існує завдяки постійному обміну із зовнішнім середовищем. 
На розвиток системи суттєво впливають такі фактори, як тип соціаль
ної побудови держави, рівень соціально-економічного розвитку, склад 
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и ь • н нпя, його традиції, інтереси, національні особливості. У звязку 
І ци м систему фізичної культури і спорту слід розглядати невід’ємно 
.... * оціальної системи суспільства, частиною якої вона є.

Фізична культура і спорт у цілому працюють на досягнення цілей, 
ни ніачених суспільством, існують завдяки ресурсам, які надходять 
і н 'Нін, деякі результати її діяльності теж виходять за рамки самої сис- 
і■ пі і .і працюють на навколишнє середовище (тобто суспільство). Це 
н н рази ідтверджує взаємозалежність системи і середовища.

Удосконалення системи фізичної культури і спорту повинно базу- 
і піна на врахуванні названих соціальних факторів.

Цілеспрямованість. Сфері фізичного виховання і спорту, як і ок- 
|н мим організаціям, притаманне прагнення до досягнення цілей. Саме 

і ні цього організації, які є в складі системи, вступають між собою 
І II і.к модію.

іагальносистемні цілі формуються на рівні суспільства, на дер- 
і .і иному рівні. При перенесенні на більш низькі рівні системи вони 
напувають характеру конкретних завдань.

Цілісність. До сфери фізичної культури і спорту належить безліч 
компонентів (організацій). Взаємодія в системі організацій, які здій- 
■ іпоіоть фізичне виховання, набір, відбір, попередню базову та завер- 
ш.ільну підготовку спортсменів, а також організацій, які здійснюють 

1.1 геріально-технічне, науково-методичне забезпечення, полягає в тому, 
що кожна з них вирішує свої, властиві їй завдання. Однак сукупність 
І •<■ іультатів вирішення завдань є потужним фактором розвитку цілісної 
он геми фізичної культури і спорту.

Сфера фізичної культури і спорту одночасно є відносно самостійною 
і ін гемою, такою, яка має свої цілі, завдання, принципи функціонування 
у взаємодії із середовищем, що також характеризує її як цілісну систему.

Динамічність системи фізичної культури і спорту характеризує 
і н и іерервність її змін у цілому, а також змін окремих частин. Змінюються 
методика, рівень спортивних результатів, інвентар, обладнання, форми 
організації діяльності фахівців, матеріально-фінансове забезпечення 
ницо. Усі ці зміни відбивають об’єктивний процес розвитку сфери 
фізичної культури і спорту, що повинно враховуватися в діяльності 
и організацій.

Ієрархічність системи зумовлена тим, що в ній існує підпоряд
кованість підсистем та об’єктів, цілей, завдань. Саме ієрархічність
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дає змогу виокремити управлінські вертикалі в середині підсистем 
більшості організацій.

Структурність полягає в тому, що зміст діяльності ланок і сис
теми в цілому зумовлює структуру, функціонування сфери, побудову 
її компонентів.

Саме структуру управління сферою ми вивчатимемо в наступному 
підрозділі. Це суттєво допоможе поглибити знання про систему фізичної 
культури і спорту в цілому, буде важливим кроком до вивчення всіх 
наступних тем.

Сфера фізичної культури і спорту сучасної України дає змогу го
ворити про наявність трьох взаємодіючих підсистем управління [ЗО].

Перша підсистема - це державне управління фізичною культурою 
і спортом, яке здійснюють органи публічної влади. Центральним ор
ганом є Міністерство молоді та спорту України.

Друга підсистема - управління громадськими організаціями фіз
культурно-спортивної спрямованості. Сюди належать фізкультур
но-спортивні товариства, федерації, асоціації, спортивні клуби тощо. 
Громадські організації є власниками придбаного ними майна і вико
ристовують його для досягнення статутних цілей.

Третя підсистема - управління в підприємницьких фізкультур-j 
но-спортивних організаціях. У складі групи є організації професій
ного спорту (спортивні клуби з футболу, професійна футбольна ліга 
тощо) та комерційні організації фізкультурно-спортивного напряму 
фізкультурно-оздоровчої та/або спортивної діяльності, що надають 
фізкультурно-спортивні послуги (спортивно-оздоровчі центри, фіт- 
нес-центри, фітнес-клуби тощо).

Подана класифікація є найбільш загальною та фундаментальною 
для фізкультурно-спортивних організацій. Вона є базовою основою 
для спортивного менеджменту, визначає його структуру і зміст, а також 
особливості механізму управління організаціями фізкультурно-спор
тивної спрямованості.

У наступних підрозділах навчального посібника подано інформацію 
про державні та громадські органи управління сферою фізичного вихо
вання і спорту. Діяльність підприємницьких фізкультурно-спортивних 
організацій є предметом економічних дисциплін у системі підготовки 
фізкультурних фахівців.
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2.2. Органи публічної влади 
в системі управління сферою

\ правління сферою фізичної культури і спорту здійснюється ор- 
і піл ми публічної влади на рівні двох гілок влади: представницької та 
.........і.ііічої [ЗО, 64].

Н,о органів публічної влади належать органи державної влади (мі
ці' о рі іва, обласні управління, районні відділи) та органи місцевого 

і і> урядування (сільські, селищні, міські та районні ради).
Щодо системи управління сферою фізичної культури і спорту, слід 

' і ні.гін ги, що найвищими органами управління всіма сферами суспіль
ні.і < президент та уряд країни, які становлять виконавчо-розпорядчий 
і і ін держави і забезпечують практичний розвиток сфери фізичного 

и...... і. і п н я і спорту одночасно з розвитком інших сфер [20, ЗО, 55].
11 резидент країни видає укази і розпорядження з актуальних пи-

i .....розпитку фізичної культури і спорту, туризму. Так, 09.02.2016р.
І Ір< іпдент підписав указ «Про Національну стратегію з оздоровчої 
І . • піої активності в Україні на період до 2025 року «Рухова актив
ні' її. здоровий спосіб життя - здорова нація» [128]

Рада національної безпеки і оборони України, відповідно до Кон-
■ і и гу ції України, є координаційним органом з питань національної 

ніг к и та оборони при Президентові України [132]. Координує та 
' 11 ін 11 юс контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері 

н щіоііальної безпеки та оборони в мирний час. Головою Ради націо-
ii і іі.пої безпеки і оборони України є Президент України. Персональ- 
 і і клад Ради національної безпеки та оборони України формує 
Пре іидент України.

Уряд країни затверджує положення про профільне Міністерство, 
приймає постанови з актуальних питань розвитку фізичної культури 
і ■ порту, організує їх виконання і контроль за ходом виконання при- 
....... их постанов і розпоряджень.

< фера фізичної культури і спорту України має у своєму складі вели- 
і \ кількість підсистем - організацій (установ). Загалом, усі організації 
фі рн можна поділити на дві умовні групи: перша містить державні та 
.імоіірядні, друга -громадські. Управління сферою фізичної культури 

і • порту в Україні здійснюється на базі взаємодії також двох чинників: 
і- р кавного та громадського.
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Державні органи управління, які впливають на розвиток фізичне 
культури і спорту, можна поділити за ознакою компетенції (функціє 
нальною областю) на три групи: органи загальної, відомчої та спеціальне 
компетенції [40, 41].

До першої з названих груп належать такі, які у своїй діяльності вивча 
ють та вирішують питання із різних сфер життя нашої країни, серед яки 
розвиток сфери фізичного виховання і спорту. Вони визначають повно 
важення органів управління сферою, а також найбільш важливі питанн 
міжгалузевого характеру (такі, наприклад, як будівництво спортивни 
комплексів, підготовки спеціалістів з фізичного виховання, спорту тощо

До названої умовної групи органів управління загальної компетенц 
належать ради народних депутатів на чолі з Верховною Радою Украин
це вищий орган законодавчої влади, який приймає законодавчі актг 
що регулюють розвиток фізичної культури і спорту в країні. Так, Вер 
ховна Рада України в грудні 1993 року прийняла Закон України «Пр 
фізичну культуру і спорт», який лежить в основі законодавчої базі 
функціонування всіх підсистем сфери фізичної культури і спорту [137 
Окрім названого закону, Верховна Рада прийняла ще низку правови 
документів, у яких йдеться про фізичну культуру і спорт.

У складі Верховної Ради України діє Комітет Верховної Ради з пи 
тань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (підставою дл. 
створення є Постанова Верховної Ради України № 148-VIII від 04 лю 
того 2015р). Кількісний склад: 7 депутатів (станом на 30.12.2016р.' 
Він вивчає проблеми, бере участь у розробленні рішень Ради, ініцію 
законопроекти та здійснює експертизу законопроектів.

Аналогічні функції виконують ради обласного, міського та район 
ного рівнів [56]. Крім того, ради народних депутатів, обласні, міськ 
районні адміністрації формують склад та керують діяльністю відповід 
них управлінь, відділів - державних органів спеціальної компетенцї 
які опікуються розвитком фізичної культури і спорту на своїх адміні 
стративних територіях.

Рішення місцевих рад мають нормативний характер і є обов’яз 
ковими для виконання всіма організаціями, які функціонують на ї 
адміністративних територіях. Змістом роботи постійних депутатськи 
комісій є розробка, ініціювання рішень рад щодо розподілу бюджетни 
коштів, створення чи ліквідації комунальних установ, організації 
підприємств [127].
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Міністерство освіти і науки 
України

Комітет з фізичного
виховання та спорту

Другу групу державних органів, які беруть участь у розвитку сфери 
фі нічної культури і спорту, становлять органи відомчої компетенції. 
І" її (. кладу належать певні міністерств та їх органи на місцях. До 
іру'гої групи належать зокрема: Міністерство освіти і науки України, 

І ні к герство охорони здоров’я, Міністерство культури, Міністерство 
. н трони, Міністерство внутрішніх справ та інші.

Для керівництва розвитком фізичної 
культури і спорту в рамках міністерств 
утворені відповідні управлінські струк
тури. Так, у системі Міністерства освіти 
і науки України діє Комітет з фізичного 
виховання та спорту (Наказ Міністер
ства освіти і науки України «Положення 
про Комітет з фізичного виховання та 
спорту» від 20.06.2013 № 808) [117].

Комітет є державною бюджетною установою. Він функціонує з ме
сію належної організації фізичного виховання і спорту в навчальних
■ ік ладах усіх типів і рівнів акредитації [117]. Комітет очолює голова, 
нього призначає на посаду та звільняє з посади Міністр МОН України 
а у» га мовленому законодавством порядку. Для погодженого вирішення 
11 и гань, що належать до компетенції Комітету, обговорення найваж- 
піііііііих напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія, 

и к у очолює голова Комітету. Колегія є дорадчим органом Комітету. 
І Іоложення, чисельність і склад колегії затверджує голова Комітету. 
І'пнення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 
наказу Комітету.

Для сприяння координації дій, підготовки пропозицій щодо удо-
■ к опалення нормативно-правової бази, вирішення проблемних питань 
пильності в Комітеті можуть утворюватися постійні або тимчасові 

допоміжні органи (комісії, робочі групи, організаційні комітети тощо). 
І’пнення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових до
поміжних органів, їх кількісний та персональний склад затверджує 
голова Комітету за погодженням із МОН України.

Штатний розпис, а також кошторис доходів і видатків за погоджен
ням з МОН України затверджує голова Комітету.

У структурі Комітету діють обласні та Київське міське відділення 
і фізичного виховання та спорту.
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Основним завданням Комітету є участь у реалізації державної по
літики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах.

Комітет, відповідно до завдань, здійснює таке:
1) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, 

державних стандартів освіти з фізичного виховання і спорту 
в навчальних закладах;

2) бере участь у методичному забезпеченні роботи з фізичного 
виховання і спорту, атестації педагогічних кадрів;

3) організовує в установленому порядку фізкультурно-оздоровчу 
роботу в навчальних закладах та оздоровлення учнівської і сту
дентської молоді;

4) сприяє організації в навчальних закладах підготовки спортивного 
резерву для національних збірних команд України;

5) розробляє та подає на затвердження МОН України календарний 
план спортивно-масових заходів Комітету;

6) розробляє проекти положень про змагання та забезпечує їх 
проведення;

7) організовує і проводить всеукраїнські та бере участь у міжнарод
них спортивних заходах серед учнівської і студентської молоді, 
які належать до компетенції Комітету;

8) забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів 
і учнів для забезпечення їх участі в міжнародних змаганнях серед 
школярів і студентів;

9) бере участь у роботі Міжнародної федерації шкільного спорту 
та Міжнародної федерації студентського спорту;

10) взаємодіє зі студентською та учнівською спортивними спілками 
з питань розвитку спорту в навчальних закладах, їхньої участі 
в міжнародних змаганнях та здійснює їх фінансову підтримку 
відповідно до законодавства;

11) організовує проведення нарад, семінарів, «круглих столів» та 
науково-практичних, методичних конференцій з питань фізич
ного виховання і спорту, здорового способу життя учнівської 
і студентської молоді;

12) пропагує та популяризує через засоби масової інформації фізичне 
виховання і спорт, здоровий спосіб життя серед дітей, учнівської 
і студентської молоді та працівників освіти;
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і ' і n мінне заходів розвитку матеріально-технічної бази з фізичного 
ічі ховання і спорту в навчальних закладах;

I II ідійснює моніторинг використання спортивних споруд на
вчальних закладів;

і ■ і і.іое шечує ведення статистичної звітності з фізичного виховання
11 порту в навчальних закладах [117].

1 і руктура Комітету фізичного виховання та спорту містить такі 
up in пінія: фізичного виховання, спортивної роботи, організацій-

■ нормативної роботи та матеріально-технічного забезпечення, ка-
■ і • і...... .і ні формаційної роботи, фінансування та бухгалтерського
і" ні у і відділ міжнародних зв’язків. Комітет є юридичною особою.

піціюрядкуванні обласних відділень Комітету фізичного виховання
і ■ 11' * і' і у М і її істерства освіти і науки України є дитячі спортивні школи.

Структурним підрозділом апарату Мініс
терства оборони України є Управління фізич
ної культури і спорту, призначене для реалізації 
в Збройних силах України державної політики 
у сфері фізичної культури і спорту, організа
ції та проведення заходів фізичної підготовки 
і спорту, спрямованих на забезпечення фізичної 
готовності військовослужбовців і працівників

і J.... них сил до професійної діяльності та формування здорового
........<>у життя [98].

правління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
■ І мін її, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нака- 
імн і н,прек гивами Міністра оборони України, керівними документами 

ін і....но заступника та заступників Міністра оборони України, а також
11 • і. > і і пііям про Управління фізичної культури і спорту Міністерства
I -і.... и України» (Наказ Міністерства оборони України від 19 травня

'о|(> року № 269).
111 іонна мета діяльності Управління полягає в забезпеченні розвитку 

■|..... ІІІОІ культури і спорту в оборонному відомстві, сприянні позитив-
....... іміджу України та її Збройних сил у світовому спортивному русі, 

ІІК ІІІСЧЄННІ підготовки спортсменів високого класу для успішного їх 
ни. і упу па національних чемпіонатах та міжнародних змаганнях, утому 

і ці і і і і.і ()лімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, Всесвітніх
II і і сред військовослужбовців, забезпеченні проведення заходів з фіз
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культурно-спортивної реабілітації учасників АТО, розвитку туризм 
в Міністерстві оборони та Збройних силах; сприяє розвиткові спорт 
інвалідів серед військовослужбовців - учасників АТО.

До складу Управління фізичної культури і спорту належать дн 
відділи: відділ нормативно-методичного забезпечення фізичної підгс 
товки та спортивної роботи та відділ організації спортивної діяльносі 
та міжнародних зв’язків.

Управлінню фізичної культури і спорту Міністерства оборон 
України підпорядковані Центральний спортивний клуб Збройни 
сил України, м. Київ; Навчально-спортивна база літніх видів спорт] 
м. Львів; Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець 
поблизу м. Сколе; Спортивний клуб, м.Біла Церква; Спортивний клу( 
м.Херсон; Спортивний клуб, м.Одеса; Група спортсменів-інструкторі 
вищої кваліфікації.

З метою активізації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масове 
роботи, упровадження фізичної культури в повсякденне життя вій 
ськовослужбовців та працівників Збройних сил України, пропаганд 
здорового способу життя в оборонному відомстві щороку проводитьс 
Спартакіада структурних підрозділів Міністерства оборони Україн 
з шести видів спорту: шахів, футзалу, тенісу настільного, стрільб 
кульової, волейболу та плавання. У змаганнях беруть участь команд 
департаментів, управлінь та відділів. Зазвичай це близько 300 вій 
ськовослужбовців, державних службовців та працівників Збройни 
сил України.

З 1993 року Збройні сили України є повно
правним членом Міжнародної ради військового 
спорту (СІЗМ, IMSC - 1948р.), до складу якої на
лежить 135 країн світу. Військовослужбовці Укра
їни беруть участь у міжнародних змаганнях, які 
проводить СІЗМ: військових чемпіонатах світу та 
Європи з багатьох видів спорту, Всесвітніх літніх 
та зимових іграх серед військовослужбовців та
Кадетських іграх. Девіз СІЗМу - «Дружба через спорт».

Прикладами державних органів відомчої компетенції є також Дер 
жавна авіаційна служба України, Державне агентство автомобільни 
доріг України, Державна служба України з безпеки на транспорті, УДШ1 
«Укрпошта», Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця:
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ь и рема на залізничному транспорті проводиться спортивно-масова 
і.... і га на базі 6 дорожніх (у Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, Дніпро-
ііі і ровську, Києві) та 13 вузлових фізкультурно-спортивних клубів 

ІІІМІМОТИВ».
І ретю групу органів державного управління становлять органи 

ін ціальної компетенції. До цієї групи належить Міністерство молоді 
і порту України. На обласних, міських, районних рівнях (адміні- 
1111 пінних територіях) - управління, відділи, сектори відповідних 

и р і явних адміністрацій. Органи спеціальної компетенції представ- 
........ головну організаційну форму державного управління сферою
I 111 гі і юї культури і спорту в країні.

Міністерство молоді та спорту 
МІНІСТЕРСТВО УкРаїни - є Центральним органом 

мшюш та спот™ жраіни державної виконавчої влади спе-
■' . ціальної компетенції, підвідомчим

Кабінету Міністрів України.
І Іостановою КМУ від 2.07.2014 року № 220 прийнято Положення 

при Міністерство молоді та спорту України [96].
Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику

II МІІ/ІОДІЖНІЙ сфері, сфері фізичної культури і спорту. У межах своєї 
 і генції Міністерство організує виконання актів законодавства

і р ипи і здійснює систематичний контроль за їх виконанням [96].
До сфери його управління належать фізкультурно-спортивні за- 

і 'і.іди, підприємства, будівельні організації, проектно-конструкторські 
1.11 юви, спортивні школи.

Мін істерство очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням 
Н р. м'ср-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України. 

І і 'і погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мін- 
и иіодьспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності 

мп.ке утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані 
шпиком видання відповідного наказу Мінмолодьспорту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових кон- 
\ чі.гацій з основних питань діяльності Міністерства можуть утво

ри т.ітися інші постійні чи тимчасові консультативні, дорадчі та інші 
.... оміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних 
ні і имчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
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органів, їх кількісний та персональний склад, положення про ни 
затверджує міністр.

До складу Міністерства належить 4 департаменти, 5 управлінь, 
відділів, головні спеціалісти, сектори, патронатна служба.

Департаменти: фізичної культури та неолімпійських видів спорту 
олімпійського спорту; молодіжної політики; економіки, фінансів т 
інвестицій. Управління: фінансово-економічне; розвитку спортивнб 
інфраструктури; роботи з персоналом; юридичне; організаційної ро 
боти та планування.

Відділи: міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
забезпечення роботи керівництва; контролю, діловодства та звернені 
громадян; бухгалтерського обліку та звітності; взаємодії з громадськість 
та засобами масової інформації, національно-патріотичного виховання

Міністерство молоді та спорту є юридичною особою. Йому підпо 
рядковуються структурні підрозділи 24 обласних держадміністрацій 
структурні підрозділи районних держадміністрацій або органів міс 
цевого самоврядування для міст обласного значення.

Напрямки їхньої діяльності повністю узгоджуються з напрямкамі 
діяльності Міністерства та конкретизуються із врахуванням місцеви: 
особливостей та ресурсів [96].

До групи державний керівних органів спеціальної компетенці 
можна зарахувати Центри фізичного здоров’я населення «Спорт дл: 
всіх». їх утворення розпочато у 2003 році спеціальною Постановок 
Кабінету Міністрів України «Про утворення центрів фізичного здоров’ї 
населення «Спорт для всіх».

Очолює систему центрів Всеукраїнськиі
— -СПОРТ центр фізичного здоров’я населення «Спор 

для всіх», який є державною бюджетною ор 
ганізацією і належить до сфери управлінні 
Мінмолодьспорту [94].

Безпосереднє керівництво центром здійснює директор, який при 
значається на посаду та звільняється з посади за наказом Мінмолодь 
спорту відповідно до умов укладеного з ним контракту в установленом 
законодавством порядку.

Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом наданні 
фізкультурно-спортивних послуг, проводить заходи, спрямовані н; 
забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного фі 
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........но розвитку та ведення здорового способу життя [34, 94, 136]. 
її . і ніші фізкультурно-спортивних послуг здійснюєть лише фахівці, 
и і і нон. відповідний ступінь вищої освіти та відповідну кваліфікацію.

І кожним роком збільшується кількість новоутворених районних
I .1.1.111X1 щнтрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в об- 

і *. і нх України.
ІІ.о системи центрів станом на 01.08.2016 року належали 244 уста- 

...... і Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт 
...... в іх», 24 обласні, 134 міські, 65 районних, 3 районні у містах, 26 

іііщііих центрів фізичного здоров’я населення [61].
< »і повні завдання Всеукраїнського центру:
• . црияння реалізації державної політики та програм з питань 

розвитку фізичної культури;
• організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкуль

турно-оздоровчої діяльності;
• проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи 

і питань оздоровлення населення засобами фізичної культури 
і спорту з метою формування в населення потреб рухової ак- 
і явності;

• методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на 
і творення умов для занять населення фізичною культурою та 
масовим спортом;

• організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових 
виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оз
доровчих заходів;

• контроль та координація діяльності підпорядкованих центрів на 
адміністративних територіях [94, 114].

Всеукраїнський центр, відповідно до покладених на нього завдань, 
приводить всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи; розробляє
II міології та нові форми рекреаційної та реабілітаційної роботи; роз- 
p.. і ні яє проекти нормативно-правових актів з питань розвитку фі- 
.н'іііої культури та забезпечення їх виконання; налагоджує зв’язки 
. мок народними організаціями, які підтримують рух «Спорт для всіх»; 
проводить моніторинги рівня фізичного здоров’я різних груп насе- 
н пня та залучення громадян до занять масовим спортом; здійснює 
інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність з питань 
фі пічної культури і спорту та здорового способу життя; проводить 
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семінари, наради, конгреси, конференції; розвиває матеріально-технічну 
базу, забезпечує мережу центрів спортивними спорудами, інвентарем) 
і обладнанням; здійснює контроль, аналіз, координацію діяльності 
мережі центрів.

Центр є юридичною особою. У його складі можуть утворюватися 
консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на гро| 
мадських засадах.

2.3. Громадські організації 
у сфері фізичної культури і спорту

У системі фізкультурного руху функціонують недержавні організації, 
більшість яких традиційно називаються громадськими.

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості -) 
об єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб) 
його членів у сфері фізичної культури і спорту [137].

Названі організації, також умовно, можна поділити на дві групи: 
керівні організації та первинні осередки. До групи керівних громад-) 
ських організації належать, зокрема, ради фізкультурно-спортивних 
товариств.

На сьогодні в Україні функціонує чотири таких всеукраїнських 
товариства: «Україна», «Колос», «Спартак», «Динамо». Вони побудовані 
за територіально-відомчим принципом, а ради товариств (центральні, 
обласні, міські, районні) формуються в них шляхом виборів. Фінансу
ються громадські органи управління з різних джерел, останніми роками 
деякі з них частково фінансуються із державного бюджету.

Фізкультурно-спортивне товариство «Укра
їна» є масовою, добровільною, самостійною гро
мадською організацією, яка на умовах індивіду
ального і колективного членства об’єднує гро
мадян, громадські організації, трудові колективи 

ФСТ«УКРАЇНА» промислових підприємств, колективи вищих 
навчальних закладів з метою організації та все

бічного сприяння розвиткові фізичної культури, створення належних 
умов для зміцнення здоров’я народу України [161].

Товариство є незалежним від державних, господарських, політичних 
та інших громадських організацій. Керується Конституцією, законами
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h І и 1111 і .і era тутом Товариства. Товариство співпрацює з іншими 
фі ■ . , н і \ рними організаціями України, органами державної влади 
і і -і .і іиііія, кооперативами, творчими та громадськими організаціями. 
І..........  и. Товариства поширюється на територію України.

/.■ інші/ чівдання Товариства:
і ■■. шиток масового фізкультурного руху у виробничих організаціях
і .і навчальних закладах України;

■ ні и о іовка спортивних резервів;
• пнкористання фізичної культури як засобу духовного впливу, 

II іціонального відродження і зміцнення здоров’я різних вікових 
і рун населення.

і і і..... в товариство Центральна рада, якій підпорядковуються 24
.г , і, пі І,римська республіканська, а також міські ради. Усі керівні ор- 

........  пі.іриства формуються шляхом висунення кандидатур і виборів 
..........редньо на зборах, конференціях, пленумах, де одночасно вста- 

іпі.............кількість членів у виборних органах та обирають ревізійні
кінні и нкі ідійснюють контроль за станом їх фінансово-господарської
ІІ'ІІІ.НІН ті.

Нищим органом Товариства є з’їзд, який скликається 1 раз на 5 років. 
\ и. рв>д між з’їздами, згідно зі статутом Товариства, може скликатися 
і і |.,пін ька конференція.

■ і..... юні Товариства є первинні фізкультурно-спортивні організації:
і. і num фізкультури, фізкультурно-оздоровчі та спортивні клуби,

.і і. і ін .ріоють за місцем роботи і навчання.
І піп і и Товариства утворюються з внесків, пожертв, проведення 

........ ііі<ж, лотерей, лекцій, спортивних та інших заходів, прибутків від 
. . 11....... і чої, господарської та видавничої діяльності. Право розпоряд-
і , і и. і коштами належить виборним органам Товариства. Усі кошти 
........подарської та виробничої діяльності використовуються лиише 

...... шконання статутних цілей та завдань [161].
Іонариство є юридичною особою, має прапор, емблему, нагрудні 

ні її. и. і піну атрибутику.
І і и іадоволення фізкультурних потреб працівників залізничного

11. ні. порту та членів їхніх сімей асоційованими членами товариства є 
І і н \ її.і урно-спортивні клуби «Локомотив» шести залізниць України: 
При. ..... ровської, Львівської, Південної, Південно-Західної, Донецької
І і ( ідгської.

35



Фінансування залізничних фізкультурних ланок здійснює держав 
на адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» т 
профспілка працівників залізничного транспорту.

«.окт,,. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне то
вариство «КОЛОС» агропромислового коми 
лексу України є самостійною, неприбутковок 
добровільною всеукраїнською громадською ор 
ганізацією, яка об’єднує за спільними інтересам! 
працівників агропромислового комплексу Укра 
їни членів агроформувань всіх типів; фермерів 
власників майнових та земельних паїв, праців 

ників харчової, переробної промисловості; інших суміжних галузеві 
сфери обслуговування сільського населення усіх форм власності, тако> 
підприємств і організацій інших галузей народного господарства [155 

Метою діяльності товариства є сприяння організації та проведена 
фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи серед широки 
верств населення, передусім, сільського, працівників агропромисло 
вого комплексу та членів їхніх сімей, а також задоволення та захис 
спільних інтересів своїх членів.

Основні завдання діяльності товариства:
• сприяння визнанню на державному рівні сфери фізичної культур; 

і спорту як пріоритетного напряму державної політики в сільськії 
місцевості та в галузях сільськогосподарського виробництва;

• сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровче 
роботи серед вихованців дошкільних установ, позашкільних за 
кладів, учнів сільських загальноосвітніх шкіл, училищ і студенті 
аграрних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, в яких діют 
осередки товариства;

• сприяння розвиткові дитячо-юнацького резервного спорту;
• сприяння організації та проведенню фізичної підготовки сіль 

ської молоді допризовного і призовного віку для успішної службі 
в лавах ЗСУ;

• сприяння створенню та діяльності територіальних сільськи 
(селищних) галузевих фізкультурно-оздоровчих та спортивни 
клубів тощо.

Товариство побудоване за територіальним принципом згідно з ад 
міністративно-територіальним устроєм та системою агропромисловеє 
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міі'і< їм у. (/і руктура товариства передбачає місцеві (первинні осередки, 
її....... , міські ради), регіональні (в АР Крим, областях, містах Києві

1 ■ їси і онолі) та центральний орган управління.
'І', ірмування керівних виборних органів Товариства відбувається 

ні им висування кандидатур і виборів безпосередньо на конферен- 
и* пленумах.

Гінці їм органом Товариства є республіканський з’їзд, який скли- 
■ 11.1 н. як правило, 1 раз на 5 років. З’їзд обирає Центральну раду 
и 11 ін гна та його голову, Центральну контрольно-ревізійну комісію, 

період між з’їздами виконання їх функцій покладається на Цен- 
і п.ііу раду. Центральна рада збирається на свої пленуми (засідання) 
ін погреби, але не рідше, ніж один раз на рік.

I і піп и Товариства утворюються з фінансування профспілки пра
сці 11 і и Л11К та інших галузевих комітетів профспілки, соціального 
і і у в. 1111 ія, місцевих бюджетів, надходжень від проведення різноманіт- 
• 11 11111 и х заходів і платних послуг населенню, власної господарської 
'І її.ІВН і і, спонсорів тощо.

і.попі «Про пріоритетний розвиток села та агропромислового 
ці н і су України» (1992 р.) дав змогу поліпшити фінансовий стан 

1 І Голос» за рахунок збільшення бюджетного фінансування.
II ні.іриство «Колос» має символіку, зареєстровану в установлено- 

ін 'рядку, а також спортивні пам’ятні медалі, знак «Почесний член
>н ірій гва «Колос», Почесну грамоту, Диплом, спортивну форму, які 

і in рджує Центральна рада товариства «Колос».
11 >н.іриство «Колос» є юридичною особою, має власне рухоме і не- 

мімс майно [ 155].
Фізкультурно-спортивне товариство «ДИНА

МО» України є всеукраїнською громадською ор
ганізацією, що об’єднує колективи фізичної куль
тури і спорту працівників і військовослужбовців 
Адміністрації Президента України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державного депар
таменту України з питань виконання покарань, 
Міністерства з надзвичайних ситуацій України, 

о і ни безпеки України, Державної прикордонної служби України, 
11' і .і вної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
ін р.піьної прокуратури України, Державної митної служби України,
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Антимонопольного комітету України, Управління державної охорони 
України, Податкової міліції Державної податкової адміністрації Укра 
їни, працівників, службовців підприємств і організацій, колективни; 
членів Товариства, студентів та курсантів вищих навчальних закладів 
які готують фахівців для правоохоронних органів України, окремих 
громадян, а також членів їхніх сімей, що прагнуть займатися фізичнокі 
культурою і спортом, та сприяти їх розвиткові в Україні [160].

Голова Товариства є Головою Президії, який обирається та відклич 
кається всеукраїнською конференцією шляхом голосування. Склад 
Президії обирається на всеукраїнській конференції Товариства, засі 
дання Президії відбуваються за потреби, але не рідше, ніж один ра: 
на шість місяців.

Товариство є всеукраїнською неприбутковою громадською ор
ганізацією, діяльність якої поширюється на територію всієї України, 
Товариство є юридичною особою з колективною формою власності 
побудоване за територіально-відомчим принципом.

Для забезпечення своєї діяльності товариство утворює виробничі 
підприємства, асоціації; акціонерні товариства, фізкультурно-спор-І 
тивні клуби, центри, команди; здійснює будівництво та експлуатацію 
спортивних споруд; організує мережу гуртової та роздрібної торгівлі; 
створює свою інформаційно-рекламну базу та видає друковану, ві- 
део- і аудіо продукцію; створює творчі та інші об’єднання, майстерні, 
мисливсько-рибальські та інші організації і підприємства; здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність.

Органи управління Товариства обирають аналогічно до процедури 
обрання в інших товариствах, що викладена вище. Вищим статутним 
органом Товариства є всеукраїнська конференція, яка скликається один 
раз на п’ять років та визнається правомочною, якщо в її роботі бере участи 
більше ніж половина делегатів, обраних від більшості територіальних ор
ганізацій Товариства. Вона обирає президію, яка проводить свої засідання 
1 раз на квартал. Вищим керівним органом товариства в період між кон
ференціями є Президія Товариства. Структура управління Товариством 
є триланковою: республіканська рада, ради територіальних організацій, 
ради первинних організацій. Територіальні організації товариства: 24 
обласні, Київська міська. Первинні організації працюють в установах, 
навчальних закладах, частинах і з’єднаннях військ, правоохоронних 
органах країни.
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кошти Товариства складаються із вступних і щорічних членських 
........tin членів Товариства; фінансової допомоги з боку державних та 
и. ці'ііих органів виконавчої влади; надходжень від доходів господар- 
і і .и та підприємницької діяльності створених госпрозрахункових 

ніцириємств, установ і організацій Товариства; добровільних внесків 
. пожертвувань юридичних і фізичних осіб; інших надходжень, не 
...... ................ законодавством України.

Фінансові прибутки Товариства використовуються для досягнення 
іншії гатутних цілей, розвитку соціально-економічних програм. То- 
.' ІрІН іво є власником промислових підприємств, спортивних споруд, 
і ’і и и ніовецько-мисливських та оздоровчих спортивних баз з їх рухомим 
. и. рухомим майном, обладнанням, сировиною та коштами на банків- 

і і их рахунках.
І онариство має свій прапор, емблему, членський квиток, нагрудний 

ill.ll> і спортивну форму, є юридичною особою [160].
Фізкультурно-спортивне товариство «СПАРТАК» профспілок

України є громадською організацією, діє на 
засадах добровільності, рівноправності його 
членів, самоврядування, законності та глас
ності і не передбачає отримання прибутку від 
своєї діяльності [1^9].

Метою є фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота серед 
..|.тінників галузевих профспілок та членів їхніх сімей, розвиток олім- 
ііііі і.кого руху, сприяння розвиткові дитячо-юнацького спорту, підго- 

і .іщі спортивних резервів. Членами товариства можуть бути юридичні 
і і фізичні особи (у тому числі зарубіжні). Індивідуальними членами 
можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, а також особи 
• .*■ і громадянства, які досягли 14-річного віку, визнають статут, активно 
. прияють діяльності товариства та сплачують членські внески [159].

()сновні завдання діяльності товариства:
• сприяння зміцненню здоров’я громадян засобами фізичної культу

ри і спорту, створення необхідних умов для їх масового розвитку;
• пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
• підготовка спортсменів високого класу.
Для виконання статутних завдань товариство здійснює таке:
• утворює спортивні школи, секції, групи фізкультурно-оздоро

вчої спрямованості, різнопрофільні фізкультурно-спортивні 

39



об єднання та організовує в них систематичні заняття фізичноїй 
культурою і спортом;

• бере участь, спільно з органами охорони здоров’я, у здійсненні 
лікарського контролю за станом здоров’я осіб, які займаються 
фізичною культурою і спортом;

• надає допомогу в проведенні фізичного виховання дитячим до 
шкільним установам, загальноосвітнім школам, дитячим будинкам 
середнім спеціальним і вищим навчальним закладам, а також зі 
місцем проживання;

• проводить різноманітні спортивно-масові заходи, сприяє підвищен 
ню майстерності спортсменів і команд з видів спорту, комплекту! 
збірні команди товариства, бере участь у комплектуванні збірний 
команд України;

• розширює мережу спортивних споруд, надає фінансову допомог) 
для їх реконструкції та ремонту, забезпечує ефективне викори- 
стання спортивних баз;

• створює підприємства, установи, організації зі статусом юридичної 
особи;

• проводить науково-практичні конференції, видає методичні ма
теріали;

• проводить підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів, громад
ських інструкторів, тренерів, суддів;

• бере участь у розвитку міжнародних спортивних зв’язків, організову( 
спільні фізкультурно-спортивні заходи, здійснює обмін делегаціями;

• проводить лотереї, аукціони, виставки спортивного інвентарю й 
обладнання.

Іовариство має свою символіку, затверджену та зареєстровану 
згідно з чинним законодавством, є юридичною особою [159].

Значну групу керівних громадських організацій становлять спор
тивні федерації [171, 176, 177, 178, 179 та ін.].

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що 
спортивні федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо) - громадські 
організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними за
вданнями яких є такі:

• забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій 
у сфері спорту, зокрема сприяння захисту їх соціальних, економіч
них, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;
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■ • црияння розвиткові відповідного виду (видів) спорту шляхом
\ і.и ті у розробленні та виконанні відповідних програм;

• улучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та
. портивної діяльності;

• . црияння підготовці спортсменів національних збірних команд
і .і іабезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних 
ім.іганнях;

. організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортив
них заходів;
часть у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного 

виду (видів) спорту;
• ( црияння розвиткові міжнародного співробітництва у сфері фі- 

іИЧІІОЇ культури і спорту [137].
і іюр гивною федерацією інвалідів є спортивна федерація, в яку 

і • щуються інваліди з певного вадою здоров’я задля розвитку видів 
іінріу інвалідів.

і нортивні федерації діють на підставі статутів.
найменуванні спортивної федерації зазначається вид спорту, 

і нні і ку якого вона сприяє. У найменуванні спортивної федерації 
ши нидів зазначається відповідна вада здоров’я.

і нортивні федерації можуть мати всеукраїнський або місцевий 
іаіуі |111].

І (сп і ральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по- 
...... і у у сфері фізичної культури та спорту, може надати спортивній 
І и рації статус національної спортивної федерації.

< і з гус національної спортивної федерації надається лише одній 
п.ірі ивній федерації з відповідного виду спорту, яка має всеукра-

иі. і.мій статус. Статус національної спортивної федерації інвалідів 
из і и гься лише одній спортивній федерації окремо для інвалідів з ура- 

і і ні ими опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового 
і |п нічного розвитку.

< нортивні федерації із статусом національної спортивної федерації 
 іідно до договору з центральним органом виконавчої влади, що 
і ■ ї й іовує державну політику у сфері фізичної культури та спорту:

• убезпечують розвиток відповідного виду спорту;
• представляють вид спорту у відповідних міжнародних спортивних 

федераціях, перелік яких затверджується центральним органом
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виконавчої влади, що забезпечує формування державної політик 
у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозиці 
Національного олімпійського комітету України, Національної! 
комітету спорту інвалідів України, Спортивного комітету Україні 
та на міжнародних спортивних змаганнях;

• здійснюють у визначеному порядку організацію та проведенн 
офіційних міжнародних спортивних змагань на території Україні 
та всеукраїнських спортивних змагань;

• інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізуі 
державну політику у сфері фізичної культури та спорту, про про 
ведення всіх спортивних заходів та про рейтинг спортсменів з 
підсумками змагань [137].

Спортивні федерації із статусом національної спортивної федерац 
можуть отримувати з державного бюджету фінансову підтримку від 
повідно до закону на розвиток відповідного виду спорту, організації 
і проведення спортивних заходів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуванн 
державної політики у сфері фізичної культури та спорту, затверджу 
положення про проведення відповідних всеукраїнських спортивни 
змагань з урахуванням пропозицій національних спортивних федерації

Надання на конкурсних засадах спортивним федераціям стату 
су національної спортивної федерації та позбавлення цього статус 
здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінето» 
Міністрів України.

Національні федерації України спрямовують діяльність федерації 
областей і міст з відповідного виду спорту. Вищим органом національне 
федерації є конференція, яка проводиться один раз на чотири роки 
Конференція формує та обирає президію, що управляє діяльність 
федерації в період між конференціями і збирається на свої засіданн. 
один раз на рік. Виконавчо-розпоряджувальним органом федерації 
виконком, який проводить засідання один раз на два місяці.

Федерацію з виду спорту очолює президент, який має заступникі 
(віце-президентів). Кошти національних федерацій складаються: з асиі 
нувань Мінмолодьспорту; коштів збірних команд України; заявкови 
внесків від проведення змагань, прибутків від змагань; членськи 
внесків; відрахувань від контрактів, що укладаються спортсменами 
тренерами з іноземними спортивними організаціями; прибутків ві 
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..... і кн подарської діяльності; добровільних пожертв, спонсор- 
II * ІІІІІЧ кін.
■Ін 1.1і.щії є юридичними особами [137].
■ і поїм на 2016рік37 спортивних федерацій з олімпійських видів та 
11 ц| і н і в 11 и х федерацій з неолімпійських видів спорту мають статус 

і к 111 .і и і. 11 их спортивних федерацій.
11 іціональний олімпійський комітет (НОК) України.

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея за
сновників прийняла рішення створити Національний 
олімпійський комітет України і ця дата є офіційною

Н А І N Е датою його створення. У вересні 1993 року НОК Укра
їни був остаточно визнаний Міжнародним олімпій
ським комітетом.

Мета НОК України - забезпечення участі україн
ських спортсменів в Олімпійських іграх, розширен
ня міжнародного співробітництва, популяризація 
масового спорту і здорового способу життя, фізичне 
і духовне збагачення людей.

І ци ю метою НОК України співпрацює з державними, громадськими 
11 і ми організаціями. Національний олімпійський комітет України

• і и \ і 10 федерацій з олімпійських видів спорту.
I І.іціональний олімпійський комітет України діє у відповідності 

ін пн гм-нь Олімпійської Хартії МОКу, Конституції України, Закону 
І міни Про громадські об’єднання», чинного законодавства України 
пні о < га ї уту (нова редакція затверджена у 2014р.) [157]. Національ- 
іі и пмііійський комітет України має всеукраїнський статус.

II щіопальний олімпійський комітет має свої відділення в усіх 
ни і их України.

I Іі ріпим президентом НОК України був обраний олімпійський 
 і Валерій Борзов (Ігри XX Олімпіади в Мюнхені, легка атлетика

і їм і а 200м). У 1994 році В. П. Борзов увійшов до складу Міжнародного 
і и пік ького комітету, він є представником МОК в Україні.

' і червня 2002 року Генеральна асамблея НОК України обрала
• шдентом НОК України уславленого легкоатлета, олімпійського
III Іона Сергія Бубку, який є членом Виконавчого комітету МОК.
II резидент обирається таємним голосуванням з членів НОК України 

и и. і виборною Генеральною асамблеєю, яка відбувається у рік прове
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дення Олімпійських зимових ігор, строком на 4 роки. Президент моя 
обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. До керівної 
складу НОКУ належать: президент і 7 віце-президентів.

Національний олімпійський комітет має виключне право предстаї 
ляти Україну на Олімпійських Іграх та регіональних, континентальнії 
і світових комплексних змаганнях, які відбуваються під патронати 
МОК. Так, НОКУ представляє команду України на літніх та зимовії 
Іграх Олімпіад, юнацьких Олімпійських іграх (з 2010 року започатковаї 
МОКом), Європейських Іграх. Традиційно, починаючи з 1993 рок 
юнаки і дівчата України беруть участь і у зимових і літніх Європейськії 
юнацьких олімпійських фестивалях (днях), де посідають високі міси 
серед європейських країн.

У 1995 році НОК України почав випускати свій офіційний (квар 
тальний) журнал, який виходить під назвою «Олімпійська аренаї 
а з 1997 року видає щомісячний бюлетень «Олімпійські новини ві 
НОК України».

Національний олімпійський комітет України має широкі зв’язк| 
з НОКами сусідніх країн. Його представники є членами різних між 
народних організацій і об’єднань.

Тісні зв’язки НОК України має з українськими спортивними осе 
редками за кордоном. Комітети друзів НОК України були створен 
і працюють у США, Канаді, Австралії.

Генеральна асамблея є вищим статутним органом НОК України. Д< 
складу Генеральної асамблеї належать усі члени НОК України. Черго 
ву сесію Генеральної асамблеї скликає Президент не менше ніж оди» 
раз на рік. Позачергову сесію Генеральної асамблеї скликає на вимога 
Президент або не менш як однієї третини членів НОК України.

Виконком обирається Генеральною асамблеєю на 4 роки і є вико, 
навчим органом НОК України в період між її засіданнями. Виконком 
організовує виконання рішень Генеральної асамблеї та здійснює за 
гальне керівництво діяльністю НОК України. Засідання виконком) 
відбуваються один раз на три місяці. |

Робочою мовою НОК є українська. До штатного апарату НОК нале< 
жать служба президента, виконавча дирекція, управління олімпійського 
руху; управління матеріально-технічного забезпечення, відділ зв’язкіп 
із ЗМІ та громадськістю; фінансовий відділ; юридичний відділ; міжна' 
родний відділ; менеджер з маркетингу; комісії: етико-дисциплінарна 
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’' і нмпійської освіти та культури; атлетів; «Жінки та спорт»; юридична;
■ і ні н іків з органами державної влади та місцевого самоврядування; 
и нічна; «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського

111 ' у", «(іпорт та навколишнє середовище»; «Спорт для всіх»; зі зв’язків
і її ктами олімпійського руху; з нагороджень; зі зв’язків з осередками

II * іі> , і роботи зі спортивними федераціями; «Чесна гра»; по роботі
111• і юрою; з підвищення кваліфікації тренерського складу та стратегії 
и пнйської підготовки; Асоціація олімпійців України.

Членство в НОК України є добровільним і може бути індивідуаль- 
...... почесним та доброчинним.

111 > складу НОК України обирають таких фізичних осіб:
• члени МОК в Україні, члени комісій ЄОК в Україні;.
• представники спортивних федерацій з олімпійських видів спорту;
• .і і лети-учасники Олімпійських ігор;
• представник Олімпійської академії України;
• представники місцевих осередків НОК України в областях та 

місті Києві;
• 11 редставники інших суб’єктів олімпійського руху в Україні та окремі 

і ромадяни, які сприяють розвитку та пропаганді олімпізму в Україні.
I І.щіональний олімпійський комітет може обирати почесних членів

III. і их, які йдуть у відставку), або членів-доброчинців (які зробили 
  імий внесок у розвиток олімпійського руху).

II лени НОК України є представниками НОК України в територіях, 
нрі ііііізаціях, суб’єктах, які їх рекомендували.

Іанити НОК України:
• членські внески, добровільні та благодійні внески, пожертвування, 

ніші спонсорські внески, надходження від проведення спортивних 
іаходів та використання символіки НОК України, які не суперечать 

11 и иному законодавству;
• кошти, набуті у результаті підприємницької діяльності юридичних 

осіб, створених НОК України;
• дотації чи субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, 

піші джерела, не заборонені чинним законодавством.
І І.щіональний олімпійський комітет є самостійною громадською 

і і .піпацією, юридичною особою, має власну печатку із зображенням 
.... і символіки, рахунки у банках. Штаб-квартира НОК знаходиться 

и І ін ні 1157].
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Національний комітет спорту інвалідів України 
Формування спортивного руху інвалідів в Украй 

бере свій початок з 1989 року. Саме в цей час почалі 
створюватись фізкультурно-спортивні та оздоровч 
клуби інвалідів. Згодом ці громадські об’єднання ста 
ли основою для створення національних федерації 

спорту інвалідів з різними видами нозологій та вадами: опорно-рухової’ 
апарату, зору, слуху та інтелекту. У 1992 році ці чотири федерації об’єд 
налися в Національний комітет спорту інвалідів України, який пред 
ставляє Україну в міжнародному паралімпійському й дефлімпійськом 
русі та виконує функції Національного паралімпійського комітет) 
У 1993 році за рішенням Уряду України були створені Український цент] 
з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та 27 регіональни 
центрів «Інваспорт». В Україні діють, окрім 27 регіональних центри 
109 їх відділень в обласних, міських центрах, 174 фізкультурно-спор 
тивні та оздоровчі клуби інвалідів, 27 дитячо-юнацьких спортивни 
шкіл інвалідів. Щорічно в Україні проводяться понад 250 чемпіонати 
першостей та кубків з 19 видів спорту серед інвалідів з ураженнямі 
зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту.

Україна брала участь у 6 літніх і 5 зимових Паралімпійських і гра> 
Вперше країна виступала на іграх 1996 року і відтоді не пропустил; 
жодної Паралімпіади. За свою історію завоювала загалом 464 медал 
(374 на літніх і 90 на зимових). На літніх Паралімпійських іграх 201і 
року збірна України посіла третє місце у командному заліку.

За оцінками Міжнародного паралімпійського комітету, міжнарод 
них спортивних федерацій інвалідів темпи розвитку паралімпійськоп 
руху в Україні є найвищими в Європі.

Поєднання діяльності Національного комітету спорту інвалідії 
України і державної системи «Інваспорт» стало могутнім фактором 
розвитку фізичної культури і спорту інвалідів у нашій державі [7, 8,78] 

Спортивний комітет України.
Спілка громадських організацій «Спортивниі 

комітет України» є всеукраїнською спілкою всеукра 
їнських спортивних федерацій (асоціацій, об’єднані 
тощо) з неолімпійських видів спорту, яка координу 

спортивний комітет розвиток спортивного руху в Україні з видів спорту, ЩІ 
України не належать д0 програми Олімпійських ігор [151,158]
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< пор тивний комітет України діє на підставі статуту (нова редакція
■ І ’ який відповідає Закону України «Про громадські об’єднання», 

.... пм нормативно-правовим актам.
І< тою діяльності є сприяння розвиткові видів спорту, що не входять 

і • • и і ч іграми Олімпійських, Паралімпійських ігор, підтримка діяльності 
ні 11 ч імадських організацій, що сприяють розвитку цих видів спорту, 
..... рдпнація їх діяльності.

< нортивний комітет України виконує такі функції:
■ має виключне право представляти Україну на Всесвітніх, Євро- 

ікчїських іграх з видів спорту, що не входять до програми Олім
пійських ігор;

• ра юм з відповідними спортивними федераціями (асоціаціями,
< пінками, об’єднаннями тощо) може організовувати та проводити 
ін сукраїнські та міжнародні заходи на території України з видів 
і порту, що не входять до програми Олімпійських ігор;

■ пере участь у програмах Олімпійської солідарності;
• і.ібезпечує виконання положень Всесвітнього антидопінгового 

кодексу, бере участь у боротьбі проти використання в спорті за
боронених речовин і процедур, а також у міжнародній боротьбі 
проги наркоманії;

• має свою символіку, виключне право на її використання та юри- 
цичний захист.

І Ь п гральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту 
11 pl і ж ( а юртивному комітетові України в розвитку спортивного руху 

....... чім п ійських видів спорту, надає йому фінансову підтримку з дер- 
< і вного бюджету для здійснення статутної діяльності, підготовки та 

і і ч и національних збірних команд у Всесвітніх іграх з неолімпійських 
•..... 11 порту, інших міжнародних змаганнях.

І < игральна асамблея - вищий орган управління СКУ, який склада
нь » і уповноважених представників спортивних федерацій, членів

■ і ' Ісргова сесія Генеральної асамблеї скликається не рідше, ніж
..... .. ра і на рік.

Виконавчий комітет - вищий керівний орган СКУ в період між се- 
іи і и 11 її гральної асамблеї. Виконком формується строком на 4 роки 
■ і..... виборчою генеральною асамблеєю, на якій визначається його

■ * и-і в пий склад.
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Президія - постійно діючий керівний орган СКУ, який здійснює 
поточне управління спілкою. Президія формується за посадовим прин 
ципом звітно-виборчою генеральною асамблеєю строком на 4 роки.

Президент СКУ обирається з представників членів СКУ звітно-ви
борчою Генеральною асамблеєю строком на 4 роки.

У структурі СКУ: комісія з питань бюджету, комісія з питань PR, 
комісія з единоборств, комісія з розвитку спортивної інформації, 
спортивна комісія, комісія з розвитку дитячо-юнацького спорту, відділ 
розвитку неолімпійських видів спорту, інформаційний відділ, фінан
сово-господарський відділ [151, 158]. І

Олімпійська академія України.
Олімпійська академія (ОА) створено 20 вересні 

1991 року відповідно до рішення І сесії ОА України та 
рекомендацій Міжнародного олімпійського комітет) 
для сприяння розвитку та зміцнення олімпійського 
руху в нашій країні, духовного взаємозбагачення 
людей, поширення обміну цінностями національної 
культури під знаком ідей і принципів олімпізму. 
Олімпійська академія України є самостійною гро

мадською організацією і діє під егідою НОК України [9, 10, 82, 83].
Основні завдання ОА України:
• всебічне вивчення, популяризація, розвиток і розповсюджен

ня олімпійських ідеалів і принципів, гуманістичних цінностей 
олімпізму, олімпійського руху та олімпійських ігор, сприяння 
розвитку спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 
серед населення України;

• всебічне сприяння фізичному, моральному й духовному вдо
сконаленню особистості в міжнародному спортивному русі для 
зміцнення миру, дружби і співробітництва між народами всіх, 
країн нашої планети;

• підтримка дій усіх прогресивних сил, що боряться за єдність олім
пійського руху проти політичної, расової, національної, релігійної 
чи будь-якої іншої дискримінації в олімпійському спорті;

• пропаганда ідей олімпізму як одного із дієвих засобів залучення 
громадян до ідеалів добра, здорового і щасливого способу життя; і

• сприяння участі фахівців України в діяльності Міжнародної 
олімпійської академії, роботі наукових симпозіумів, конгресів

QwC
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і конференцій, міжнародних спортивних федерацій, об’єднань
і асоціацій, олімпійських конгресів та інших заходів;

• участь в організації та проведенні науково-дослідних робіт та ос
вітньої діяльності, поширенні наукової інформації за результатами 
наукових розробок щодо олімпійської тематики;

• репрезентація Академії і захист її інтересів у Міжнародній олім
пійській академії;

• участь в організації підготовки, перепідготовки й підвищенні 
кваліфікації фахівців сфери фізичного виховання і спорту;

• створення регіональних відділень Олімпійської академії в областях 
і містах України.

Олімпійська академія України створена за принципами індивіду-
і и.ного та колективного членства.

Керівними органами ОА України є сесія, виконком та Президент. 
Нищим органом Олімпійської академії є сесія, яка скликається що- 
І'і'їно. У міжсесійний період активно працює виконавчий комітет та 
шректорат Академії.

11 резидента ОА обирають на чотирирічний термін на засіданні 
і и і <нікому та делегуєть до складу виконкому НОК України. Робочою 
іінюю є українська.

Академія співпрацює з багатьма організаціями, зокрема з Міжна
родною олімпійською академією. Делегації спортивних спеціалістів 

країни беруть участь в її сесіях, присвячених різним проблемам 
шіімпізму.

()дним із важливих результатів діяльності Академії стало відкриття 
11 ж і іародного центру олімпійських досліджень і олімпійської освіти, 

и кий проводить активну наукову, освітню та популяризаторську ді- 
і іі.ііість у сфері олімпійського руху та олімпійського спорту [83, 102].

Всеукраїнська спілка громад-
. і.ких організацій «Асоціація вете
ранів спорту України» (АВС).

ЛВС України утворена в 2011 році
Асоціація створена з метою розвитку ветеранського спорту, со

ціального захисту ветеранів фізичної культури і спорту, поліпшення 
< .рі анізації всеукраїнських спортивних змагань ветеранів та їх участі 
и міжнародних спортивних турнірах.

Асоціація ветеранів спорту України

Всеукраїнська спілка громадських організацій 

& ■ X & S

в Києві [3,156].
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Асоціація ветеранів спорту України об’єднує федерації, асоціаці 
спілки, об’єднання та клуби, які сприяють розвиткові ветеранської' 
руху і спорту. Членами Асоціації є міжнародні, всеукраїнські, per 
ональні та місцеві громадські організації фізкультурно-спортивне 
спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту.

Асоціація тісно й активно співпрацює з Міністерством молоді і 
спорту України. У діяльності Асоціація керується своїм Статутом і 
чинним законодавством.

Продовжуючи знайомство з громадськими організаціями, що функ 
ціонують у сфері фізичної культури і спорту України, слід назваті 
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості учні 
та студентів: Спортивну спілку школярів України, ВГО «Спортивн 
студентська спілка України» [137].

Основні завдання громадських організацій фізкультурно-спортивні 
спрямованості учнів та студентів:

• залучення учнів та студентів у позанавчальний час до фізкуль 
турно-оздоровчої та спортивної діяльності в загальноосвітнії 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах;

• організація і проведення спортивних змагань серед учнів та ctj 
дентів;

• забезпечення участі учнів та студентів у відповідних міжнародни 
спортивних змаганнях.

Громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованою 
учнів та студентів діють на підставі статутів.

Всеукраїнська громадська організація фізкультурно-спортивне 
спрямованості учнів, відповідно до закону, може мати осередки в о£ 
ластях, місті Києві, може об’єднувати осередки в загальноосвітніх т 
професійно-технічних навчальних закладах. Вона має право предстаг 
ляти Україну у відповідних міжнародних організаціях та на Всесвітні 
гімназіаді.

Всеукраїнська громадська організація фізкультурно-спортивне 
спрямованості студентів може мати свої осередки в областях, місі 
Києві, які можуть об’єднувати спортивні клуби вищих навчальни 
закладів. Організація має право представляти Україну у відповідни 
міжнародних організаціях та на Всесвітній універсіаді.

Всеукраїнські громадські організації фізкультурно-спортивної спрг 
мованості учнів та студентів спільно із всеукраїнськими спортивним 
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І к 11.1 цій ми з певних видів спорту впродовж навчального року можуть 
нр. >і»< іди ги змагання у відповідних дитячих та студентських лігах.

І І.і н і ральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі- 
іііі \ \ і фері освіти, місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

...... і радування сприяють діяльності громадських організацій фіз- 
і 11.1 урно спортивної спрямованості учнів та студентів у здійсненні

I І ’I \ н.гурно-оздоровчої і спортивної діяльності учнів та студентів, 
нріннденні спортивних заходів, підготовці та участі учнів і студентів

ні ціанідних міжнародних спортивних змаганнях.
Українська федерація фітнесу.
В Україні розвитком і популяризацією спор

тивного та оздоровчого фітнесу займається Укра
їнська федерація фітнесу (1994р.) [171].

В усіх регіонах України відкриваються і пра
цюють фітнес-центри, клуби, секції, в яких займа
ється близько 100 тисяч осіб. На базі Української

]•• ці рації фітнесу спільно з Національним університетом фізичного 
нн >тапня і спорту України проводяться навчальні курси з фітнесу, 
і».... її .пікціоновані навчальні курси в сфері фітнесу.

і раїпська федерація фітнесу з 1996р. 
.....  і н и. до Міжнародної федерації фітнесу
II В МФЛ, членами якої є представники 

•• н ні. ніж 100 країн світу. Українські спортс- 
• 1.11 и успішно виступають на міжнародних

і и лініях з фітнесу з 1995 року.
і. раїпська федерація фітнесу проводить національні змагання 

і ні. і'іого, чоловічого та дитячого фітнесу. Змагання проводяться за 
нр пні нами Міжнародної федерації фітнесу IFSB-МФЛ.

І ( портивні школи, первинні фізкультурні осередки 
за місцем роботи і навчання

Вивчаючи систему фізичної культури і спорту в Україні, слід зупи- 
..... .. н детальніше на тих організаціях, які є фундаментом системи, 

...... ередньо проводять спортивну і фізкультурно-оздоровчу ро- 
....... спортивних школах та первинних осередках за місцем роботи 
■ н іичання громадян України.
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Спортивні школи. Дитячо-юнацькі спортивні школи є поза 
шкільними навчальними закладами спортивного профілю - закладаї 
ми фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностеі 
вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створююті 
необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей 
та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, 
підготовки спортсменів для резервного спорту.

Дитячо-юнацькі спортивні школи створюються та діють відповідні 
до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України [95].

Спортивна школа у своїй діяльності керується Конституцією ті 
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, наказами Мінмолодьспорту, МОН, інших центральних органів 
виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади ті 
органів місцевого самоврядування, Положенням і власним статутом,

До спортивної школи приймаються всі особи, які бажають займаї 
тися фізичною культурою і спортом та виконали нормативи із загаль
ної фізичної та/або фізичної підготовки, встановлені навчальними 
програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань [95],

Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви 
батьків або осіб, що їх замінюють, та/або дитини, яка досягла 16-річ- 
ного віку, медичної довідки про стан здоров’я та відсутність медичних 
протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної 
школи, залежить від специфіки виду спорту, його визначає Мінмолодь 
спорту за погодженням із МОЗ.

Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи по
чаткової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізовано 
підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерност 
здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених 
у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у спортивній школ 
в групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групам 
спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної 
майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготов
леності та високих спортивних результатів. Вихованці можуть пере- 
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кувати в спортивній школі до 23 років включно. У разі досягнення 
вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають 
право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

Вихованці спортивної школи мають право на здобуття позашкіль
ної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення 

■ портивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена [95].
В Україні функціонують такі типи спортивних шкіл:
• комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи;
• дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту;
• дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів;
• спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського 

резерву;
• спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів 

паралімпійського та дефлімпійського резерву.
На 1.01.2016 року в Україні працювало 1218 ДЮСШ [185].
Спортивні школи можуть бути державної, комунальної або при- 

п.ігної форми власності. Мінмолодьспорт здійснює в установленому 
іні|>ядку організаційно-методичне забезпечення діяльності спортивних 
шкіл незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

Засновниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть бути, 
к >к рема, центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адмі- 
іін грації; органи місцевого самоврядування; фізкультурно-спортивні 
11 шариства, інші громадські організації фізкультурно-спортивної спря
мованості; підприємства, установи, організації України та їх об’єднання; 
і ромадяни України.

Спортивна школа в місті повинна мати в штатному розписі не 
п ише, ніж вісім ставок тренера-викладача, з них не менше ніж чо- 

і при штатні одиниці; у сільській місцевості - не менше ніж чотири 
і авки, з них не менше ніж дві штатні одиниці (спортивна школа для 

інвалідів відповідно чотири і три), а також власну або орендовану 
1.1 геріально-технічну базу, науково-методичне й медичне забезпе- 
н ііня, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці. У комплексних 
ні іячо-юнацьких спортивних школах діють відділення не менш як 
І двох видів спорту.

Відділення з виду спорту спортивної школи складається з таких груп:
• початкової підготовки;
• базової підготовки;
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• спеціалізованої підготовки;
• підготовки до вищої спортивної майстерності.
У дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізо 

ваних дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпій 
ського та дефлімпійського резерву також можуть передбачатися груш 
фізкультурно-реабілітаційної підготовки, в яких здійснюватимуть^ 
реабілітація та поліпшення фізичного стану дітей різних нозології 
віком від 6 до 18 років.

Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. Трива 
лість навчальної години в спортивній школі становить 45 хвилин [95

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може пе< 
ревищувати таку кількість годин:

• у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки І 
2 навчальні години;

• у групах базової підготовки першого - третього років навчання -; 
навчальні години;

• у групах базової підготовки четвертого - п’ятого років навчання 
спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивно 
майстерності - 4 навчальні години.

Тренером-викладачем спортивної школи може бути особа, що ма< 
високі моральні якості, вищу освіту зі спеціальності «фізична культу 
ра і спорт» та ступенем «бакалавр» чи «магістр». Тренери-викладач 
спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальн] 
та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за і 
результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в по 
рядку, визначеному Мінмолодьспорту.

На посаду директора спортивної школи призначається особа, як; 
є громадянином України, має вищу освіту зі спеціальності «фізичн; 
культура і спорт» та ступенем «магістр», стаж роботи за фахом н< 
менш як три роки.

Директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи дл> 
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву призначаєтьс» 
за погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України т; 
Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тре 
нувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівникії 
у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор 
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(зсідання тренерської ради спортивної школи проводяться у разі 
ї м і рсби, але не рідше, ніж один раз на два місяці.

(ірганом громадського самоврядування спортивної школи є за-
і 11 111 збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші

■ г щівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної 
і - її и> ги, і представники батьківського комітету. Загальні збори колек- 
ніиу і портивної школи скликаються не рідше, ніж один раз на рік.

V період між загальними зборами може діяти рада спортивної 
.....ній, діяльність якої регулюється її статутом.

І 'ада спортивної школи розглядає перспективу розвитку спортивної 
<11 ши, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громад
ді їїй контроль за діяльністю керівництва.

V спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть утво- 
ічііи.п ися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

( иортивна школа за наявності належної матеріально-технічної 
оіні. власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні 

ін 'іч инні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати 
> і н її. у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делега
ции! и з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

( иортивна школа підлягає державній атестації не рідше ніж один 
і 11 па десять років.

Рейтинг спортивних шкіл України здійснюється згідно з єдиною 
їв гемою оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій [116].

< иортивним школам у порядку, встановленому Мінмолодьспорту, 
и ідаються такі категорії:

• вища категорія - Мінмолодьспорту за поданням структурних 
підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської 
міської держадміністрацій;

• перша категорія - структурними підрозділами з фізичної куль
тури та спорту обласних, Київської міської держадміністрацій за 
поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту 
районних держадміністрацій або органів місцевого самовряду
вання для міст обласного значення;

• друга категорія - структурними підрозділами з фізичної культури 
та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого само
врядування для міст обласного значення за поданням засновника 
(власника) спортивної школи [118].
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Надання відповідної категорії спортивній школі підтверджується 
свідоцтвом, форму якого затверджує Мінмолодьспорту [95].

Категорія надається спортивній школі на підставі заяви засновник! 
(власника) або уповноваженого ним органу та за умови дотримання визна] 
чених вимог, строком на чотири роки. Після закінчення строку категорія 
підтверджується або змінюється. Спортивна школа, яка не одержал! 
вищу, першу або другу категорію, вважається такою, що не має категорії.

Орган, який надав спортивній школі вищу, першу або другу катего] 
рію, має право перевірити відповідність школи визначеним вимогами 
За підсумками перевірки спортивна школа може бути позбавлені 
наданої категорії.

Спортивна школа є юридичною особою і діє на підставі статуту, якиїї 
розробляється на основі «Положення про дитячо-юнацьку спортивні 
школу» [95] та затверджується засновником (власником).

Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського реї 
зерву може бути лише спортивна школа, яка розвиває олімпійські види 
спорту і має вищу категорію. Спортивна школа набуває такого статусу 
за рішенням Мінмолодьспорту. Це стосується також спеціалізованим! 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського ті 
дефлімпійського резерву [95].

Відділення з певного виду спорту відкривається в спеціалізованій 
дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву за пого
дженням з Мінмолодьспорту за умови його відповідності визначеним 
вимогам. У спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школа! 
олімпійського резерву не допускається відкриття відділень 3 НЄОЛІМ* 
пійських видів спорту.

Спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою для ін
валідів паралімпійського та дефлімпійського резерву може бути зі 
погодженням з Національним комітетом спорту інвалідів України 
лише спортивна школа, яка має вищу категорію.

У разі потреби в загальноосвітніх навчальних закладах (для вихо- 
ванців-інвалідів у спеціальних школах-інтернатах) можуть відкриватися 
спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання дл! 
проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи 
за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм 
санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди 
укладеної між спортивною школою та навчальним закладом.
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В угоді зазначаються обов’язки сторін щодо фінансового забезпе- 
і- них, комплектації класу, раціонального поєднання навчання із за- 
...... ими відповідним видом спорту, організацією медичного контролю, 
н|иіисдення медико-відновних заходів, харчування вихованців тощо.

< їіеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до 
.... 1.1 гну навчального року.

Директор спортивної школи за погодженням з педагогічною радою 
■ пі іі.ноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та 
і...... а ми учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції
пн ідо зміни термінів закінчення навчального року, початку та закінчен
их півріччя, складання іспитів, з урахуванням результатів виконання 
• ніч ми спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту [95].

11.1 1 січня 2016 року в Україні працювало 145 СДЮШОР [185].
Школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ) - заклади фі- 

чгпиії культури і спорту, які забезпечують підготовку спортсменів 
І ■ II рнпого спорту та спорту вищих досягнень шляхом проведення 
.... і ійно діючих навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів 
V відповідних змаганнях [95,122].

(Існовним завданням ШВСМ є підготовка учнів-спортсменів до 
і ч.іду національних збірних команд, у тому числі національних збірних 

і ' і.під України, з олімпійських видів спорту.
()<. повними напрямами діяльності ШВСМ є навчально-тренувальний

111 в х (сс та участь учнів-спортсменів у відповідних спортивних змаганнях.
111 коли вищої спортивної майстерності створюються та діють відповідно 

їм І Іоложення про школу вищої спортивної майстерності», затвердже- 
....мі (спіральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
к |> і анної політики у сфері фізичної культури та спорту [95,122].

Результативність роботи ШВСМ визначається за рейтингом із олім- 
н и к і. к их видів спорту України за результатами виступу учнів-спортс- 

і> піну спортивних змаганнях.
< таном на 1 січня 2016 року в Україні налічувалося 34 ШВСМ.
(асновниками шкіл вищої спортивної майстерності можуть бути, зо- 

> |ч ма, центральні органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації;
І і .пій місцевого самоврядування; фізкультурно-спортивні товариства. 

111 к<їли вищої спортивної майстерності можуть бути державної та кому- 
н і п.ііоїформ власності, а ШВСМ фізкультурно-спортивних товариств - 
>рі .шізаційно-правової форми, визначеної засновником (власником).
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Фінансування шкіл вищої спортивної майстерності здійснюється а 
рахунок коштів власника (засновника), відповідного бюджету, інши) 
джерел, не заборонених законодавством.

На посаду директора ШВСМ призначається особа, яка є громадя 
нином України, має вищу освіту зі спеціальності «фізична культур; 
і спорт» усіх ступенів, за винятком ступеня «молодший бакалавр» 
стаж роботи в закладах фізичної культури і спорту, установах т 
організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості не менше ні» 
три роки.

У структурі ШВСМ є відділення з одного або кількох олімпійськш 
видів спорту, які формуються з навчальних груп, укомплектованих уч 
нями-спортсменами, які виконали вимоги етапу підготовки спортивной 
вдосконалення або вищої спортивної майстерності, інші підрозділи 
що передбачені її статутом та відповідають меті її діяльності.

Структура ШВСМ визначається власним статутом, а штатний розпие 
розробляється керівником та затверджується начальником відповідно 
керівної установи [95, 122].

Навчально-тренувальний процес спортивної підготовки в LUBC1V 
починається 01 січня і триває впродовж року.

Школа вищої спортивної майстерності створює умови для нау 
ково-методичного забезпечення навчально-тренувального процесу.

Система спортивних шкіл, за наявності всіх названих компонентії 
повинна працювати за принципом спадкоємності та взаємозв’язку [95,122]

Центр олімпійської підготовки - заклад фізичної культури і спорту 
який забезпечує підготовку спортсменів національних збірних коман/ 
з олімпійських видів спорту шляхом проведення ПОСТІЙНО ДІЮЧИ! 
навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створеш 
умови для проживання, харчування спортсменів, належного медич 
ного та наукового забезпечення їх підготовки, та участь спортсменії 
у відповідних змаганнях [99,121,137].

Центри олімпійської підготовки створюються та діють відповідне 
до Положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого Ка 
бінетом Міністрів України [99, 121, 137].

Головним завданням центру є підготовка спортсменів національни: 
збірних команд України з олімпійських видів спорту, здатних успішне 
виступати на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, інши: 
міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
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І (ентр у своїй діяльності керується Конституцією та законами
■ і р.пїіи, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, на-

• м іми Мінмолодьспорту, іншими актами законодавства, Положенням 
при діяльність ЦОП та власним статутом (положенням) [99, 121, 137].

Засновниками центрів можуть бути Мінмолодьспорту; місцеві 
и є і адміністрації; органи місцевого самоврядування; спортивні феде- 

і ти. фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації 
фі і культурно-спортивної спрямованості; вищі навчальні заклади 
і фі іичної культури і спорту.

І (ептр є юридичною особою.
Мінмолодьспорту надає закладу фізичної культури і спорту статусу

* і* и і ру за наявності у ньому кваліфікованого тренерсько-викладацько- 
і ■ ■ ■ к ладу; спортсменів, які відповідають вимогам для зарахування до 
ш и і ру; власної спортивної бази або спортивної бази, наданої центру 
к пин острокове користування строком не менш як на чотири роки;

ін діяльного інвентарю та обладнання, передбаченого для певного виду 
порту; місць для харчування та проживання спортсменів упродовж 

pm \ приміщення та обладнання, призначених для проведення реабі- 
п і ііцпіно-відновлювальних заходів; можливості проведення постійно 
...... и х навчально-тренувальних зборів; можливості фінансування 

і і к 11 спортсменів у спортивних змаганнях.
Державним центрам олімпійської підготовки може бути надано 

і і я гус національних у встановленому порядку.
Фінансування центрів олімпійської підготовки здійснюється за 

і і упок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених 
і и ініодавством. Фінансування державних та комунальних центрів 

пік шиється за рахунок коштів відповідного бюджету [99, 121, 137].
І Ісрвинні фізкультурні осередки за місцем роботи і навчання
І ромадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямова- 

.... 11, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, 
*рі иинаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності 
II ми цем роботи громадян є колективи фізичної культури (спортив
ні клуби). Вони можуть бути осередками фізкультурно-спортивних 
...... риств. Колективи фізичної культури можуть здійснювати фіз- 
і \ п.і урно-оздоровчу діяльність за рахунок членських внесків, коштів 
и 1.11 пика відповідних підприємств, установ, організацій та/або коштів
■ 11 ■■ іфі ніякової організації відповідних підприємств, установ, організа-
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цій, отриманих від роботодавця на фізкультурно-оздоровчу діяльніші 
відповідно до законодавства [137].

Первинні осередки в загальноосвітніх школах і ПТУ традиційні 
називаються колективами фізкультури або спортивними клубами. ]

У 2002 році Міністр освіти і науки України видв наказ «Про утво
рення фізкультурно-спортивних клубів у вищих, середніх і профеї 
сійно-технічних навчальних закладах» [135], у 2005 році затверджено 
«Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту 
в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах України» [119].

Типовий Статут фізкультурно-спортивного клубу спортивної спілки 
учнівської молоді загальноосвітнього та професійно-технічного на
вчального закладу [119, 135,165] є основним документом для розробки 
Статутів клубів, які створюються у навчальних закладах, можуть від
різнятися один від одного і є документом організаційного регламен
тування діяльності клубу після затвердження загальними зборами або 
конференцією. Мета діяльності клубу: створення сприятливих умов дл^ 
занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою 
і видами спорту учнів і вчителів (або викладачів) навчальних закладів;

Ініціатором утворення спортивних клубів у навчальних закладах, 
їх юридичним та фінансовим гарантом повинні бути Ради загально
освітніх чи професійно-технічних навчальних закладів.

Діяльність клубу будується на основі самоуправління, добровіль
ності членства та участі в його справах. Клуб може бути оформлений 
як юридична особа: мати свою назву, печатку, штамп, спортивний знак, 
емблему, форму, прапор та іншу атрибутику.

У діяльності клубу повинні бути такі напрями:
1. Фізкультурно-оздоровча і рекреаційна робота, спрямована на 

зміцнення здоров’я та впровадження здорового способу життя.
2. Фізкультурно-спортивна робота з розвитку видів спорту, обраних 

членами клубу.
3. Професійно-прикладна фізична підготовка для успішного ово

лодіння професією (у спортклубах ПТУ).
Вищим органом клубу є загальні збори членів (конференція), які 

проводяться раз на 2 роки. Права клубу: може укладати угоди з фізкуль
турно-спортивними організаціями; затверджувати положення і здійс
нювати фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи не передбачені 
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<і| и ч рамними та директивними документами; брати участь у рекламних 
■а, ідах засновників та спонсорів; проводити фізкультурно-спортивні 
їм іди на кошти навчального закладу, а також власні кошти (членські 
11 понсорські внески); представляти членів клубу до почесних звань, 

и п ород; проводити огляд-конкурс на кращу організацію фізкультурно- 
■ іцоровчої та спортивної роботи.

Фінансування клубу може здійснюватися з будь-яких джерел, не 
і ііюронених чинним законодавством [119, 135,165].

У вищих начальних закладах I—II рівнів акредитації на громадських 
і и .ідах функціонують студентські спортивні клуби (або колективи 
фі нічної культури, якщо клуби ще не утворені). У вищих начальних 
• и> ладах III—IV рівнів акредитації клуби почали утворюватися у 50-х 
роках минулого століття і функціонують традиційно.

Мета діяльності спортивного клубу вищого закладу освіти (ВЗО) - 
прияння підготовці фахівців, здатних використовувати та впроваджу- 

" 11 и фізкультуру і спорт у навчально-виробничу діяльність, дотриму- 
и ітися здорового способу життя.

(люртивний клуб ВЗО вирішує такі завдання:
• залучення студентів, аспірантів, викладачів, співробітників до 

фізкультурних занять;
• зміцнення здоров’я, зниження захворюваності, підвищення рів

ня професійної готовності, соціальної активності всіх членів 
колективу;

• організація та проведення масових оздоровчих, фізкультурних 
і спортивних заходів;

• утворення клубів за інтересами, секцій, команд з видів спорту;
• пропаганда фізичної культури, здорового способу життя, органі

зація змістовного дозвілля.
Клуб створює необхідні організаційно-методичні засади та умови 

і пі занять різними формами і видами фізичної культури і спорту, згід
нії з традиціями навчального закладу, профілю підготовки фахівців, 
інтересів членів колективу. Його завданням як громадської органі- 
і.іції є розвиток громадських початків у фізкультурно-оздоровчій та 

і портивній роботі, навчання, підвищення кваліфікації та практичне 
і и користання громадського фізкультурного активу: фізкультурних 
"|ч анізаторів, голів курсових та факультетських рад, громадських 
інструкторів і тренерів, суддів.
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Клуб бере безпосередню участь в організації діяльності студентські 
оздоровчо-спортивних таборів та розподілі путівок.

Працівники клубу проводять навчально-тренувальний проїм 
у спортивних секціях, групах, збірних командах, клубах за інтересимі 
Клуб виконує також контрольну функцію щодо підготовки студсй 
тів-спортсменів вищої спортивної кваліфікації, сприяє утворенні 
необхідних умов для підвищення їх спортивної майстерності, реєстрі 
рекорди та спортивні досягнення, формує збірні команди.

Клуб розробляє та контролює реалізацію календарного плану о:уи 
ровчих та фізкультурно-спортивних заходів, він відповідає за безпсі 
проведення заходів.

Ще один важливий напрям діяльності клубу - участь в орган і:і| 
ції контролю за станом здоров’я студентів, які займаються в секцій 
і групах клубу.

Вищим органом клубу є загальні збори (конференція) за учасй 
делегатів факультетських фізкультурних організацій, яка проводить! 
один раз на два - три роки.

В останні роки традиційне функціонування клубів ВЗО доповнюєтьі 
утворенням інших громадських структур фізкультурно-спортивного ІІ|НІ 
філю, які формуються за ініціативою громадськості навчальних закладі»

Згідно із Законом України «Про фізичну культуру і спорт» перед 
бачено створення Центрів студентського спорту вищих навчальнії 
закладів [137], які забезпечують наявність умов для поєднання н;ш 
чання у вищому навчальному закладі та підготовки студентів, зокреи 
до участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спори 
визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах.

Центри студентського спорту вищих навчальних закладів створюю ті чі 
та діють відповідно до положення про центр студентського спорту вищії 
навчальних закладів, затвердженого Кабінетом Міністрів України [ 131

Засновниками центрів студентського спорту вищих навчальнії! 
закладів можуть бути, зокрема, центральні органи виконавчої владі 
яким підпорядковані вищі навчальні заклади; вищі навчальні закладі

Заклади фізичної культури і спорту набувають статусу центри 
студентського спорту вищих навчальних закладів за рішенням цеп 
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політиці 
у сфері освіти, на підставі вимог, визначених положенням про цен ті 
студентського спорту вищих навчальних закладів.
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Финик унання діяльності центрів студентського спорту вищих на- 
.  .. .......їх іа к ладів здійснюється відповідно за рахунок коштів власника 

і ........шика), відповідного бюджету, інших джерел, не заборонених
І4кі.... панством.

• під іазначити, що державні та громадські організації в системі 
fin >н.і урно-спортивного руху України співпрацюють та взаємодіють.

І'.і ініггок масового спорту в Україні забезпечують різноманітні 
"ні фізичної культури і спорту. До них належать, окрім зазначених 

инп, і. р,кавних (спортивні клуби, спортивні школи, фізкультурно-оз- 
......... її іаклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної 
11 н і урн і спорту інвалідів тощо) та громадських (спортивні клуби, 
кк і іди фізкультурно-спортивних товариств тощо), також приватні 
.......... ні (фітнес-клуби, фітнес-центри, тренажерні зали тощо) [54,163].

■її. ііідчать оцінки аналітиків, за темпами розвитку фітнес-індустрія 
іии ї ї и друге місце у світі (після високих технологій), і хоча за кількістю 
. ......... і цій фізкультурно-оздоровчих послуг Україна істотно поступа- 

• II. • і1 ІІІЛі країнам Європи, темпи розвитку вітчизняного фітнес-ринку 
1111 ■ 11. > 11 юстають. Однак існує проблема нерівномірності забезпечення 
•і і.......... и фізкультурно-оздоровчими клубами [184, 185].

2.5. Кадрове забезпечення сфери

Ні* к гь і результати функціонування будь-якої соціальної системи 
■ ч м. «ічіо залежать від її кадрового забезпечення [23, 24, 59]. Кадрове 

І4ІІІ .....  сфери фізичної культури і спорту України повинно відпо-
..і.«.. и і им завданням, які сформовані суспільством на сучасному етапі 

І Ці . передусім, поліпшення стану здоров’я населення, зниження 
•з і іриінаності. Поява України на міжнародній спортивній арені, як 

і і. и 11111 юї, незалежної держави, визнання її міжнародними спортив- 
інкіи організаціями робить необхідним адаптацію системи підготовки 
|. и ні.і урних кадрів до міжнародних вимог.

111 дготовка фахівців для сфери фізичної культури і спорту Укра- 
іИ" проводиться згідно з переліком галузей знань і спеціальностей, 
їй * і" рд/кених Міністерством освіти і науки України [21, 32,130]. Про- 
. ....... пня освітньої діяльності у ВНЗ повинно здійснюватися відпо- 
•I ini. до ліцензій Міністерства освіти і науки України [19, 62]. Під час 
н і и іуиання встановлюється спроможність закладу освіти провадити
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освітню діяльність відповідно до встановлених вимог - на певном' 
рівні вищої освіти за певного спеціальністю.

Так, ВНЗ фізичної культури і спорту можуть готувати
з таких галузей знань і спеціальностей (освітніх програм): 01 «Освіті 
Педагогіка» (017 - фізична культура і спорт; 014.11 - середня освіт 
(фізична культура); 014.14 - середня освіта (здоров’я людини)), 0 
«Культура і мистецтво» (024 - хореографія), 22 «Охорона здоров' я 
(227- фізична терапія, ерготерапія), 24 «Сфера обслуговування» (241 
готельно-ресторанна справа, 242 - туризм, 247 - менеджмент).

Кожен виш має право пропонувати згідно з напрямом підготовк 
(спеціальності) свою спеціалізацію або освітню програму на усіх кв<) 
ліфікаційних рівнях.

Фахівців з вищою освітою для сфери фізичного виховання і спорі 
готують більше ніж 100 навчальних закладів України, серед них такі

1. Вищі навчальні заклади фізкультурного профілю:
Національний університет фізичного виховання і спорту Україні 

(м.Київ); Львівський державний університет фізичної культури; Харкін 
ська державна академія фізичної культури; Придніпровська держави 
академія фізичної культури і спорту.

2. Факультети фізичної культури (або фізичного вихованії» 
в класичних університетах:

Ізмаїльський державний гуманітарний університет; Східноєвропсй 
ський національний університет імені Лесі Українки; Прикарпатськії! 
національний університет імені Василя Стефаника; Запорізький наці 
ональний університет; Кам’янець-Подільський національний унівеп 
ситет; Луганський національний університет імені Тараса Шевченк. 
Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинської її 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Таврі й 
ський національний університет ім. В. І. Вернадського; Житомирськії! 
державний університет імені Івана Франка; Херсонський державнії 
університет тощо.

3. Факультети (або кафедри) фізичної культури (або фізичног 
виховання) педагогічних університетів або інститутів:

Глухівський державний педагогічний університет; Переяслан 
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорії 
Сковороди; Дрогобицький державний педагогічний університет імен
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I на па Франка; Кропивницький державний педагогічний універси-
■ ■ і імені Володимира Винниченка; Київський міський педагогічний 
пінерситет імені Б. Д. Грінченка; Кременецький обласний гумані-

і ірію педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка; Національний
• і.ігогічний університет імені М.П. Драгоманова; Південноукра- 

нь і.кий державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 
і і ()деса); Полтавський державний педагогічний університет імені
II І Короленка; Слов’янський державний педагогічний університет; 
• п ький державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка; 
Ь рнопільський національний педагогічний університет імені Володи
мир.і Гнатюка; Уманський державний педагогічний університет імені 

11 ікла Тичини; Харківський національний педагогічний університет
ь пі Г. Сковороди; Чернігівський державний педагогічний університет 

і и ні Г. Г. Шевченка; Бердянський державний педагогічний універси- 
н і; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
i 1 щіобинського таін.

/. Факультети фізичної культури (або фізичного виховання) 
•ні \ нічних вишів:

І.іпорізький національний технічний університет; Кременчуцький 
н р і авний політехнічний університет імені Михайла Остроградсько- 
і", І І.іціональний технічний університет «Харківський політехнічний 
Іп< і итут»; Миколаївський політехнічний інститут; Міжнародний нау- 
ііі и технічний університет імені академіка Юрія Бугая; Національний 

111' 111 ий університет України «Київський політехнічний інститут».
• Коледжі фізичного виховання: Івано-Франківський та Кам’янський.

в. (Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю. До
■ ін і групи навчальних закладів належать училища фізичної культури

і р к і нське державне № 1, Харківське обласне, Броварське, Львівське, 
111111 ропетровське обласне, Миколаївське); Спеціалізований навчаль- 

іі" виховний комплекс спортивного профілю «Загальноосвітня шко- 
I і Інтернат II—III ступенів - вище училище фізичної культури» Хер- 
...... .тої обласної ради; ліцеї-інтернати: Березнівський ліцей-інтернат 
ініргивного профілю, Київський обласний ліцей-інтернат фізичної

■ 11, тури і спорту (м.Біла Церква), Київський спортивний ліцей-інтер-
ii 11 Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного про- 
фі'іиі, Костопільський обласний ліцей-інтернат спортивного профілю, 

І іппрізька загальноосвітня школа - інтернат спортивного профілю.
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Спеціалізовані навчальні заклади забезпечують систему безпЯ 
рервної освіти для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів, 
розвиток спортивних здібностей дітей і молоді з метою підготовк|| 
спортсменів у національні збірні команди України. У спеціалізованиі 
навчальних закладах спортивного профілю 42 видами спорту займа 
ються понад 5,5 тисяч перспективних спортсменів [97, 120].

Підготовка наукових кадрів для сфери фізичної культури і спорт, 
здійснюється трьома шляхами: в аспірантурах, докторантурах, пошуки 
ванням (здобуттям), тобто підготовкою дисертації поза аспірантурою 
або докторантурою.

Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкур< 
сній основі та згідно з правилами прийому до відповідного вищоп, 
навчального закладу (наукової установи).

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється таким 
чином:

• за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням)!
• за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах кон 

тракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний 
заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, зі 
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступені 
доктора філософії або доктора наук).

Аспірантура - основна форма планомірної підготовки докторів 
філософії. Аспірантури функціонують у ВНЗ фізкультурного профілю: 
Національному університеті фізичного виховання і спорту (м.Київ)І 
Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана 
Боберського, Харківській державній академії фізичної культури, При
дніпровській академії фізичної культури і спорту. Відділ аспірантури 
у своїй діяльності керується вимогами Законів України «Про вищу 
освіту» (2002р.), «Про затвердження Положення про підготовку науко! 
во-педагогічних і наукових кадрів» (дійсний до 1.01.2019р.), Постановою 
КМУ № 261 від 23.03.2016 року «Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ви
щих навчальних закладах (наукових установах)» (почне діяти з 2019р.) 
[123], наказами ректора, рішеннями вченої ради, розпорядженнями 
проректора з наукової роботи.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
здійснюється таким чином:
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• в аспірантурі вищого навчального закладу (наукової установи) 
іа очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання;

• поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, 
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним 
місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (на
уковій установі).

Для провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-нау- 
•иому рівні вищої освіти вищі навчальні заклади (наукові установи) 

"Июв’язані отримати відповідну ліцензію.
Умови прийому на навчання і Правила прийому, якими регулюється 

і" і уп, оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального 
ьіюіаду.

Термін підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чо- 
піри роки.

До аспірантури ВНЗ приймають громадян України, які мають вищу 
ні гу і кваліфікацію спеціаліста або магістра, володіють державною 

піною. Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспіранту- 
і "і на підставі угод, укладених з ВНЗ або відповідно до міждержавних 
і а і/К урядових угод [123].

Вступні випробування до аспірантури вищого навчального закладу
1 наукової установи):

• вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми II рівня вищої 
освіти «магістра» з відповідної спеціальності);

• вступний іспит з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого 
навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає 
рівню В 2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англій
ської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International 
English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge En
glish Language Assessment, звільняється від складання вступного 
іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 
випробування з іноземної мови з найвищим балом;

• інші форми вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації 
дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Упродовж періоду строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’яза
ні п виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути 
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теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні 
для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галу! 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти

• - .... .методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провест|і 
власне наукове дослідження та захистити дисертацію у спеціалізованіїї 
вченій раді [123].

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі 
На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук вищими 
навчальними закладами (науковими установами) здійснюється беї 
отримання ліцензії.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктори 
філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеці
альності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, 
індексованих у наукометричних базах) і які мають наукові результати, 
що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, мо
нографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Термін підготовки доктора наук у докторантурі - два роки.
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється таким чином:
• у докторантурі вищого навчального закладу (наукової установи! 

за очною (денною) формою навчання;
• шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту,!
Упродовж терміну перебування в докторантурі докторант зобов’яі 

заний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисері 
тації або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю 
статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 
фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізо
ваній вченій раді [123].

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупі 
ності наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійни х 
досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) 
у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують 
розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають 
загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли 
широку апробацію.

Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання 
наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх 
публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук [123].
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Важливою є проблема раціонального використання кадровихре- 
\ /■' ін, особливо за умови діяльності значної кількості вишів, які по- 
...... . ринок праці щорічно значною кількістю випускників.

ефективне використання дипломованих спеціалістів повинно пе- 
....... . ги надання робочих місць; використання спеціалістів відповідно 
ці' о освіти; дотримання кваліфікаційних характеристик фізкультурних 
>г тінників; регламентування праці за тривалістю та обсягом; управ- 
....... і процесами сумісної праці; забезпечення трудової дисципліни; 
.... рсння необхідних умов праці; регулювання заробітної праці; під- 
.....пня кваліфікації фахівців тощо.

Підготовка кваліфікованих фахівців у навчальних закладах та до
гом.шия положень їх ефективного використання дасть можливість 

і ■ m її іати проблеми кадрового забезпечення сфери фізичної культури 
11 порту.

Підсумок

І'озділ 2 містить інформацію про систему управління сферою фізич
ної культури і спорту України. Нормативно-правовою базою сфери є 

о н ині законодавчі акти, які регламентують різні аспекти діяльності.
І Іодані характеристики системи свідчать про те, що сфера є систе- 

...... пдкритою, динамічною, цілісною, цілеспрямованою, ієрархічною 
ін і і руктурною.

І Іобудова та напрями діяльності державних і громадських органів 
"Г -тління, первинних осередків, спортивних шкіл підтверджують наз- 

И'ніі характеристики та знайомлять з ланками сфери фізичної культури 
і рту України. У розділі йдеться про багатоаспектну діяльність дер-
• пні их органів загальної, відомчої та спеціальної компетенції, а також 

■ |н ім.ідських організацій: фізкультурно-спортивних товариств, НОКУ,
• '•'І і пінних федерацій, Спортивного комітету України, Національного 

інші і г гу спорту інвалідів України, Всеукраїнської спілки громадських 
З'ї іінізацій «Асоціація ветеранів спорту України», громадських орга-
• і і щій фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів.

V розділі висвітлено систему кадрового забезпечення сфери, пи- 
.... ..  и ефективного використання кадрових ресурсів, побудову та ді- 

и 11 к гь установ і організацій, які проводять фізкультурно-спортивні 
і.ііиі ггя з різними групами населення.
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Контрольні запитання і завдання

1. Як трактується поняття «соціальні підсистеми»?
2. Як можна довести, що сфера фізичного виховання і спорту! 

соціальною підсистемою? Поясніть її характеристики (відкритіств 
динамічність, цілісність, ієрархічність тощо).

3. Назвіть та охарактеризуйте групи державних органів управління 
компетенцією яких є розвиток фізичної культури і спорту.

4. Розкрийте структурну побудову та напрями діяльності Мінія 
терства молоді та спорту України, ланок його системи на обласному! 
міському, районному рівнях.

5. Які є громадські організації, що функціонують у сфері фізична 
культури і спорту?

6. Охарактеризуйте структурну побудову та напрями діяльносі 
ФСТ «Україна».

7. Охарактеризуйте структурну побудову та напрями діяльносі 
Всеукраїнського ФСТ «Колос» агропромислового комплексу Україну

8. Охарактеризуйте структурну побудову та напрями діяльності 
ФСТ «Динамо».

9. Охарактеризуйте структурну побудову та напрями діяльності 
ФСТ «Спартак».

10. Дайте загальну характеристику федерацій з видів спорту. Да 
тально зупиніться на структурі та змісті діяльності федерації з виді 
спорту - Вашої спортивної спеціалізації.

11. Опишіть структурну побудову та зміст діяльності НОК України
12. Охарактеризуйте діяльність Спортивного комітету України. І
13. Охарактеризуйте структурну побудову та діяльність Націонали» 

ного комітету спорту інвалідів України.
14. Визначте роль Всеукраїнської спілки громадських організації) 

«Асоціація ветеранів спорту України» у розвитку ветеранського спорті
15. Визначте роль громадських організацій фізкультурно-спортии 

ної спрямованості учнів та студентів у розвитку фізичного вихованні 
і спорту молодого покоління.

16. Охарактеризуйте типи спортивних шкіл та напрямки їх діяли 
ності.

17. Як утворюються та працюють первинні осередки в загальноосвіті 
ніх школах, ПТУ вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації) 
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I К. Охарактеризуйте систему навчальних закладів, які готують 
КІНЦІВ для сфери фізичної культури і спорту.

Iі). Які є галузі знань, спеціальності та спеціалізації підготовки 
|< і інців фізкультурного профілю?

’••.Як здійснюється підготовка наукових кадрів для сфери фізичної 
п.і ури і спорту?

І Назвіть складники ефективного використання кадрових ресурсів.
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РОЗДІЛ з
ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Сучасне суспільство не може успішно функціонувати, якщо не буї 
утворювати різноманітні види організацій - промислові, торгівель 
ні, заклади культури, освіти, організації фізкультурно-спортивноп 
спрямування (спортивні школи, спортивні федерації, фітнес-центрі 
тощо).

Організація - одна із базових форм суспільства. Кожна людина < 
в складі однієї або декількох організацій. Більшість людей, практичні 
все своє свідоме життя пов’язують із організаціями - є їх членами а(« 
вступають з ними в контакти.

Організація - це група людей, діяльність котрих свідомо коор 
динується для досягнення мети. Інакше кажучи, організацію можи 
визначити як «цільову спільність» [41].

3.1. Особливості функціонування 
фізкультурних організацій у сучасних умовах

Кризові явища в економіці України відчутно вплинули на сфер 
фізичної культури і спорту та зумовили певні зміни. На початку XX 
століття достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше ні) 
4-5 занять на тиждень з тривалістю заняття не менше ніж ЗО хвилин 
мали лише 3 % населення віком від 16 до 74 років, середній рівень (2І 
заняття на тиждень) - 6%, низький рівень (1-2 заняття на тиждень) 
33% населення. Для більшої частини дорослого населення характернії» 
є гіпокінезія. Серед дітей зростає популярність малорухомого способ1 
проведення дозвілля [128].

Недосконалість системи охорони здоров’я, низький рівень усвідом 
лення цінності здоров’я як власного капіталу, перебування переважні 
більшості населення в умовах соціально-економічної нестабільної! 
призвели до створення несприятливих для дотримання здорової! 
способу життя умов:
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• загальний спад виробництва, складності з формуванням державно
го бюджету, постійне зростання цін, інфляція, від якої переважно 
«потерпає» бюджетна сфера, зокрема і фізична культура і спорт;

• злам командно-планової економіки порушив систему матеріаль
но-технічного забезпечення фізичної культури і спорту;

• складні матеріальні умови, разом із невисоким соціальним прести
жем фізкультурного працівника, призвели до переходу кваліфіко
ваних спеціалістів у інші галузі, тим самим загостривши проблему 
якості (фаховості) кадрового потенціалу;

• економічна ситуація призвела до зростання соціальної напру
женості. В умовах боротьби за існування багатьом людям не до 
фізичної культури;

• посилення негативного впливу на здоров’я людини внаслідок 
зменшення обсягу та інтенсивності рухової активності через 
упровадження автоматизованого виробництва, збільшення частки 
розумової праці у структурі трудової діяльності, а також через 
підвищення комфортності транспортних засобів, удосконалення 
побутової техніки, розвиток сфери комунальних послуг тощо;

• низький рівень залучення осіб до спеціально організованої рухової 
активності (спортом до другої половини XX століття здебільшого 
займалися лише юнаки та молоді чоловіки, а жінки, інваліди, 
пенсіонери, соціально незахищені громадяни були позбавлені 
такої можливості, що суперечило загальним тенденціям розвитку 
цивілізації та не відповідало основним положенням Загальної 
декларації прав людини).

Одночасно в зазначений період в Україні з’явилися певні переду- 
нній соціального та економічного реформування [52,139]. Розпочався 

процес змін та оновлень у сфері фізичної культури і спорту:
• поряд з державними відкрилися і почали функціонувати недер

жавні фізкультурні організації;
• значно зросла різноманітність видів (типів) фізкультурних ор

ганізацій (комерційні та некомерційні, господарські товариства, 
виробничі кооперативи та інші);

• фізкультурні організації активно засвоювали нові можливості, 
які відкрилися у сфері надання додаткових послуг, власної під
приємницької діяльності, деякі з яких забезпечили накопичення 
суттєвих фінансових і матеріальних ресурсів;
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• почала активізуватися фізкультурна благочинність й спонсорство 
участь нових економічних структур у створенні різного тип' 
фізкультурних організацій, фінансуванні фізкультурних установ 
та інноваційних проектів, створенні фондів розвитку фізичної 
культури [184].

Наведені тенденції були сформовані ринковим середовищем, в яком) 
пріоритетного значення для будь-якої фізкультурної організації набу' 
вав менеджмент [18, 25, 37,47, 48, 53, 69]. Організації у сфері фізично 
культури і спорту функціонують для задоволення різноманітних потреї 
людей (спортивних, оздоровчих, рекреаційних, видовищних та ін.) 
тому мають різне призначення, розміри, будову та інші характеристики 
У зв’язку з різноманітністю цілей та завдань фізкультурних організацій 
для управління їх функціонуванням та подальшим розвитком необхідн 
спеціальні знання, володіння методами й засобами, які б забезпечувалі 
ефективну сумісну діяльність працівників.

У багатьох фізкультурних організаціях (здебільшого в бюджетних^ 
діє традиційна система управління, а в новоутворених - виникаюті 
нові механізми, яких раніше не було. В умовах ринкової економіки так; 
організація (фітнес-клуб, фітнес центр, тренажерний зал, громадські 
об’єднання та ін.) сама ухвалює рішення, що раніше було прерогативой 
вищих органів управління. Вона самостійно формує цілі та завдання 
розробляє стратегію і політику свого розвитку, шукає необхідні дл; 
їх реалізації засоби, наймає працівників, закуповує обладнання т; 
матеріали. Самостійно вирішуються структурні питання, в тому чис 
лі утворення, ліквідація, розподіл підрозділів, їх злиття, організації 
виробничої та перебудова організаційної структури управління т; 
ін. Сучасна фізкультурна організація змушена адаптуватися до умої 
ринкових відносин і конкуренції. Тому фактори, які визначають її успії 
на ринку, одночасно є факторами виживання.

Ми зробили спробу порівняти зазначені організації за основнимг 
аспектами функціонування [186] (табл. 3.1).

Таким чином, здійснено переорієнтацію цінностей. У рамках но 
вого управлінського мислення персонал (людський фактор) вважаюті 
вирішальним фактором збереження дієздатності організації. Сучасн; 
фізкультурна організація, яка функціонує в умовах ринкового се 
редовища, повинна задовольняти вимоги суспільства щодо якост 
результатів її діяльності. Отже, традиційна фізкультурна організації 
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і и виражену ієрархію, яка орієнтована на контроль і організаційну 
і рук гуру управління з чітко фіксованими завданнями підрозділів.

'І'І ік ультурна організація нового типу орієнтована на управління про- 
..... їм и та управління персоналом [5, 67, 75]. Останнє має вирішальне 
ні ічення [183, 186, 195].

Таблиця 3.1
Порівняння характеристик діяльності організацій

Аспекти 
порівняння

Характерні риси 
функціонування організацій

традиційних нового типу

Цілі
визначаються настановами 
«зверху», не орієнтовані на 
конкуренцію та прибуток

визначаються самостійно, 
орієнтовані на споживачів 
та прибуток

1 Іерсонал
підлеглі, робоча сила, 
виконавці

основа і джерело успіху. 
Кадровий потенціал, 
працівники

Джерела
ннансування

бюджетне, залежне, 
відносно стабільне

нестабільні власні прибутки, 
внески споживачів

Стиль
керівництва

демократичний
адаптивний, зосереджений 
на роботі та працівниках

1 Іомилки, 
недоліки

втрати джерело навчання

Пріоритет 
в управлінні 
персоналом

вимоги до виконання 
виробничих завдань, 
планів, настанов

освіта, кваліфікація, 
розвиток персоналу

І Іам’ятаючи визначення організації, слід мати на увазі, що простих ор- 
...... іацій, які мають тільки одну ціль, яку підтримують усі її члени, досить 
мало. Менеджмент пов’язаний, як правило, із складними організаціями, 
які працюють для виконання декількох взаємопов’язаних цілей [182].

Для більш точного визначення поняття «організація» необхідно 
виявити її ознаки. Отож ними є такі:

• спрямованість (характеризує організацію як інструмент для досяг
нення визначених цілей, реалізувати які неспроможна одна людина);

• програма дій (види діяльності, що закладені в документах орга
нізаційного регламентування, є специфічними і суттєво відріз
няються в різних організаціях);
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• чіткі межі (види діяльності та їх межі визначаються цілями ор
ганізації та програмою дій);

• членство (кожна організація визначає, хто може стати її членои 
та встановлює порядок зміни членів);

• постійність (сама організація та її організаційна структура, яИІ 
правило, є більш постійними, ніж її члени). Підтвердженням є іе, 
що невеликі та незадовільно побудовані організації розпадаютьсі 
в результаті вибуття з них частини членів або керівника.

З урахуванням визначення поняття «організація», зрозумілим є тя 
що основним елементом будь-якої організації сфери є люди. їх умовні 
можна поділити на дві групи: керівники різного рівня та виконавці, 
Керівники - це суб’єкт управління, виконавці - об’єкт. Саме суб’єк 
визначає склад, структуру та функції об’єкта. І

Завдання наукового управління полягає в тому, щоб якомога точніші 
відтворити в суб’єкті об’єкт, інакше оптимальне функціонування і рої 
виток системи неможливі. Якщо система, яка управляє, занадто прос ті 
і не відображає складності об’єкта, вона не здатна ефективно управляти,!

За типом зв’язків із зовнішнім середовищем спеціалісти визначаюти 
організації як відкриті та закриті системи. І

Відкриті інтенсивно обмінюються із зовнішнім середовищем. Закриті 
діють при відносно невеликому обміні з середовищем. І

Усі організації сфери фізичної культури і спорту є відкритими 
системами, оскільки вони впливають і на них впливають соціальні, 
культурні, економічні умови того суспільства, в якому вони створені 
та функціонують. Організації залежать від суспільства у своєму ресурс 
сному забезпеченні [69, 70,162].

3.2. Типологія фізкультурно-спортивних організацій

Усі численні організації, які функціонують у сфері фізичної куль* 
тури і спорту, можна поділити на умовні групи за ознаками їх діялін 
ності. Це державні та недержавні; комерційні та некомерційні; такі, 
що проводять обов’язкові заняття і заняття фізичною культурою на 
добровільних засадах; організації, які виробляють товари, надають 
послуги та ін.[13, 47, 65].

Незалежно від типу та умовної класифікації організацій до тієї чи 
іншої групи, усі вони мають спільні риси [170].
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.......її.ки поняття «організація» є ключовим, проаналізуємо його 
......... ... і ально. Будь-яка група людей повинна відповідати деяким 
•і..' »іншим вимогам, щоб вважатися організацією. До них належать такі:

...... цілість як мінімум двох людей, котрі вважають себе частиною 
І руни;

і. і а (очікуваний результат), яка сприймається як загальна для 
и. і\ членів цієї групи;

• II цінність членів групи, котрі свідомо сумісно працюють для 
пн игиення загальної мети.

і Іііік дена умовна класифікація дає змогу з’ясувати сутність та 
ІШі•' н а ію організації, а також отримати чітке уявлення про органі- 
ІІ.ІІІІІІІО ||| ківовий статус; чітко визначити цілі, завдання та функції 
. .........  і них; зрозуміти її внутрішнє середовище, права та обов’язки 
..... . иків, можливість їх участі в управлінні; вміти кваліфікова
ні 1 і порити нову організацію, здійснити розвиток, реорганізацію чи

і і щііо організації.
11 ні і ого щоб зрозуміти особливості механізму функціонування 

phi"і нидів організацій сфери фізичної культури і спорту та ефек- 
........... і и ми управляти, слід конкретизувати зазначену класифікацію,
• і» і і щупати та систематизувати інформацію про організації сфери.
II» И...... .и гься за допомогою типологічного групування [91, 92].

І шіологічне групування - це розподіл сукупності одиниць аналізу 
і« і......ими ознаками на однорідні групи.

і иініііогія організацій для практики управління є досить важливою. 
\ 11 р.ціляти і вміти застосувати теоретичні знання, зрозуміти осо- 

н ні.... 11 діяльності організації, якщо відсутнє уявлення про те якого
* . ......... у, є доволі складно.

' 'рі .іиізації фізкультурно-спортивної спрямованості можуть бути 
нр .... . за різними ознаками, зокрема:

• фирмою власності та організаційно-правовою формою;
• ш и.оцим призначенням;
і ф \ і національним призначенням;
і рівнем ієрархії та ін.
і Іііпедемо коротку характеристику названих типів організацій [92].
І пни організацій за формою власності.

1 ■ і не суспільство формує свою систему управління, яка відпо
вім " ' іщіально-економічному і політичному розвиткові. У країнах 
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із ринковою економікою функціонують системи управління, які б) 
зуються на підприємницькій поведінці. Для них характерні високі 
ступінь незалежності і необмежені можливості для здійснення творі 
ініціативи.

Залежно від організаційно-правового статусу, всі організації - юя 
дичні особи - поділяються на дві категорії: комерційні та некомерцііі|

Комерційні - основною метою діяльності мають отримання прибуті
До цієї групи належать господарські товариства (командитне і] 

вариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне 1 
вариство тощо).

З метою здійснення підприємницької діяльності, суб’єкти фізкуя 
турно-спортивної спрямованості можуть об’єднуватися в господарей 
товариства. В Україні їх діяльність регламентується Законом Украііі 
«Про господарські товариства» (від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ, редакі] 
від 02.11.2016) [ПО].

Господарським товариством є юридична особа, статутний (скл.і/І 
ний) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарськими товариствами визнаються підприємства <и 
інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/аі 
громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємниць! 
діяльності товариства з метою одержання прибутку [110].

До господарських товариств належать акціонерне товариство (ЛІ 
товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ), товариство зі 
датковою відповідальністю (ТзДВ), повне товариство, команди! 
товариство та ін. [110].

Акціонерне товариство має статутний (складений) капітал, псі 
лений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і ні 
відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

До акціонерних товариств належать відкрите акціонерне товарне її 
акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки] 
купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції ямі 
розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуват и 
шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у ні 
крите шляхом реєстрації його акцій у порядку, передбаченому з.Щ 
нодавством про цінні папери і фондову біржу та внесенням змін | 
статуту товариства.
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Іонариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) - товариство, 
•і і.к статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визна
на и.оі установчими документами.

І.іксимальна кількість учасників товариства з обмеженою від- 
•іі ні дальністю може досягати 100 осіб. Учасники товариства несуть 
«і 1111 ті дальність у межах їх вкладів.

Іонариство з додатковою відповідальністю - товариство, статутний
• і цений) капітал якого поділений на частки визначених установчими

• ментами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за
. .... морги своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при 
ні є и гатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому 
и і ін їх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

І р.шичний розмір відповідальності учасників передбачається в уста- 
" нчнх документах.

\ к і (іонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з до- 
....... . відповідальністю створюються і діють на підставі статуту [110].

І Іонне товариство - господарське товариство, всі учасники якого 
ин і питься спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну

■ • ■" иіідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.
< Ч оба може бути учасником тільки одного повного товариства.
Командитне товариство - господарське товариство, в якому разом

• і "і 11 им або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства 
ні иірііі мницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями 
пін ірш тва всім своїм майном, є один або більше учасників, відпові
ді ii.uk гь яких обмежується вкладом у майно товариства (вкладників), 
и ні і не беруть участі в діяльності товариства. Якщо в командитному 
ні і|чи і ні беруть участь два або більше учасників з повного відповідаль-

■ ...... нони несуть солідарну відповідальність за борги товариства [110].
І Іонне й командитне товариство створюються і діють на підставі 

•  111 и цького договору.
■ ■ і аповчі документи товариства у випадках, передбачених чинним 

И..... .  погоджуються з Антимонопольним комітетом України.
І І ■ комерційні - юридична особа, метою діяльності якої не є отри- 

. ...... і прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї 
рі .пн ні ції [139].

Іо цієї групи належать спортивні кооперативи; фонди; об’єднання 
і і щян; об’єднання юридичних осіб (асоціації, спілки); некомер- 
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ційні партнерства; автономні некомерційні організації, релігійні 
інші організації.

Типи організацій за цільовим призначенням.
Кожна фізкультурна і спортивна організація утворюється д| 

реалізації будь-якої цілі (комплексу цілей), які спеціалісти називанії 
місією або філософією організації. Загальна ціль, яка сформульон^ 
в «Статуті» або «Положенні про діяльність» організації розкрпн| 
причину утворення та існування цієї організації. Залежно від меі 
усі організації сфери здійснюють такі види діяльності:

1. Фізкультурна та навчально-спортивна робота (осередки, сіі<і| 
тивні школи, клуби та ін.).

2. Забезпечення можливості займатися фізичною культурою і сні 
том (спортивні споруди, комплекси, пункти прокату, турбази, тіія 
парки та ін.).

3. Медичне обслуговування (фізкультурні диспансери).
4. Підготовка фізкультурних кадрів (виші різного рівня акредитаці
5. Забезпечення сфери фізичного виховання і спорту необхідні 

інформацією, пропагандою фізкультурно-спортивних знань (газеі 
журнали, телебачення, радіо та ін.) [40].

Типи організацій за функціональним призначенням.
За функціональним призначенням можливо виокремити такі гиі 

організацій.
1. Спортивні школи. Система спортивних шкіл охоплює комплекі 

дитячо-юнацькі спортивні школи; дитячо-юнацькі спортивні школи ;і nt 
дів спорту; дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів; спеціалізоиІ 
дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву; спеціалюоні 
дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійськокі) 
дефлімпійського резерву; школи вищої спортивної майстерності. І

2. Спортивні клуби як один із видів громадських організацій. І\І 
жуть утворюватися на підприємствах та в установах різної фори] 
власності, у різних типах навчальних закладів, за місцем проживаиіі

3. Спортивні клуби професійного спорту, які утворюються І фуИ 
ціонують у різних організаційно-правових формах, характерних Я 
комерційних організацій.

4. Фізкультурно-оздоровчі центри, які також функціонують як і 
мерційні організації фізкультурно-спортивної спрямованості в різи 
організаційно-правових формах.
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( іадіони, спорткомплекси, інші споруди, які мають статус юри- 
п и и її особи і перебувають на самостійному балансі.

Кафедри фізичного виховання виші різних рівнів акредитації 
Hit* фі ж ультурних).

' М і 11 істерство молоді та спорту України, управління, відділи 
к с і і дміністрацій.

І І.іціональний олімпійський комітет України, відділення НОКу
I ніиіаі гях.

' Пінці навчальні заклади фізичного виховання і спорту.
НІ Федерації з видів спорту (Національні, всеукраїнські або міс- 

ці нині статусу).
і І < пінки, асоціації, фонди фізкультурно-спортивного спряму- 

НіІІІІН
Ніни організацій за рівнем ієрархії.

І і і у ісве управління - один із головних принципів соціального
II і ні 'іііііія. Воно характеризується рівнями управління, кількість
ні.........іежить від масштабу системи. Ієрархія управління фізичною
і і и м рною і спортом визначається, передусім, територіально-адміні-

11<іі и цінім устроєм України [4, 20, 21, 57, 72].
г і піці управління сформували поняття «рівні управління». У сис- 

н 'і правління сферою фізичної культури і спорту України можна 
кіш рі мити такі чотири рівні управління:

• нищий рівень управління (четвертий) представляє Міністерство
и тоді та спорту України, Національний олімпійський комітет 
і раїїіи, Спортивний комітет України, Національні федерації 

і нидів спорту, Центральні ради фізкультурно-спортивних това
рні і в (ФСТ), Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення 

1 пор т для всіх» та ін.;
рівень суб’єкта (третій): структурні підрозділи з фізичної культури 
і • порту обласних держадміністрацій, обласні федерації з видів 
пир і у, обласні ради ФСТ, обласні центри фізичного здоров’я 

и и слепня «Спорт для всіх» та ін.;
• районний, міський рівень (другий) представляють структурні 

ні іри їділи з фізичної культури і спорту районних держадміні-
11і.іцій або органів місцевого самоврядування для міст обласного 

ні.і'іеііня, міські федерації з видів спорту, районні ради ФСТ, 
ін їло га районні в районах областей, районні в містах та селищні 
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центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фізкул h 
турно-спортивні об’єднання та ін.;

• первинна (основна) організаційна ланка управління фізичної 
культурою і спортом (перший рівень) представлена спортивнії 
ми клубами та колективами фізичної культури за місцем роботі 
і навчання, спортивними школами, фізкультурно-оздоровчимі 
клубами, фітнес-ценграми за місцем проживання, спортивнимі 
спорудами, базами та ін.

Організації кожного рівня є об’єктами управління для організації 
вищого рівня (суб’єктів управління). Ієрархія соціального управлінн 
передбачає певну автономію управління на кожному рівні.

Первинними організаціями фізкультурно-спортивного напрям 
прийнято називати ті, в яких безпосередньо проводяться навчали 
но-тренувальна робота і фізкультурно-оздоровчі заняття з населення» 
різних соціальних і демографічних груп. Саме тому названі організаці 
вважаються основною організаційною ланкою системи управлінь 
сферою фізичної культури і спорту в Україні.

Станом на сьогодні у фітнес-індустрії одним із популярних в и д іі 
малого бізнесу є франчайзинг (фр. franchise - пільга, привілей) - фор 
ма співпраці між юридично та фінансово незалежними сторонамі 
(компаніями та/або фізичними особами), у рамках якої одна сторон 
(франчайзер - власник ліцензії та певного нововведення), що володі 
успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційнимі 
таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами, дозво 
ляє (дає право використовувати) іншій стороні (франчайзі) користува 
тися цією системою (власний метод ведення бізнесу) на певних умовах

Франчайзер надає франчайзі бізнес-модель, стиль поведінки, про 
водить консультації і видає ліцензію на дії від свого імені. Франчай і 
виплачує відрахування від доходу за використання наданого права [181

За цією моделлю, яку називають «франшиза», працюють мережі 
фітнес-клубів «Sport Life», міжнародна мережа жіночих фітнес-клубії 
«Fitcurves», фітнес-клуб «Малібу» таін.

У теорії управління стали активно застосовувати вираз ребрендит 
під яким розуміється комплекс активно проведених заходів, спрямо 
ваних на зміну бренду організації, а саме: її назви, логотипу, імідж) 
візуального оформлення. Ребрендинг у спортивній сфері і в спорти» 
йому бізнесі також має повне право на його застосування.
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Ребрендинг у спортивному бізнесі становить собою комплекс 
•. пцііі, які системно проводяться для підвищення привабливості 
прі пцу спортивної організації з метою підвищення ефективності ве- 
ці..... бізнесу [64]. Так, наприклад, відбулося оновлення брендинга

II її І активів Eurosport.

3.3. Внутрішнє середовище організації 
та його компоненти

І Іодальшу характеристику організацій доцільно розглянути через 
і- иіц і ріїпнє та зовнішнє середовище [41, 140, 143].

Внутрішнє середовище складається з таких компонентів: ціль діяль- 
........ , і груктура, завдання, технологія і люди. Розглянемо їх послідовно.

ЦІ/і/ію діяльності організації є конкретні, кінцеві результати, яких 
н> pi довчається досягти у визначеному майбутньому. У ході процесу 
.......унання, керівництво розробляє цілі і доводить їх до відома членів 
нрі ііні іа ції.

• ірганізацій сфери фізичної культури і спорту можуть мати різ-
■ ■■■ і ніі гні цілі діяльності, що пояснюється різними їх типами. Так, 
|'і і ніч клуби, які надають платні послуги населенню, мають за мету 
ІріКіу гок, а бюджетні організації (спортивні школи) мають за мету
ішртинні результати своїх вихованців. Але було б неправильно за- 

11 пі і и лише названі цілі, оскільки організації несуть ще й соціальну 
........ нідальність перед суспільством, а отже прагнуть до досягнення 
і ні ll.lill.ilИХ цілей (зміцнення здоров’я, підготовка до служби у Збройних
• іі'і.іх України, боротьба з порушеннями правопорядку, міжнародні 
ні н плі тощо).

І (я різноманітність цілей свідчить про те, що у своїй діяльності орга- 
...... ні прагнуть не до однієї цілі, а мають набір взаємопов’язаних цілей.

< під зазначити, що діяльність кожного підрозділу організації теж
■ її і" і /іідує свої цілі. Причому цілі підрозділів у різних організаціях, 
II І проводять однакову діяльність, будуть ближчими між собою, ніж 
пі'іі підрозділів в одній організації. Так, в усіх наявних національних 
і|н и раціях України з видів спорту діє підрозділ, який має назву «ко
ні пі суддів». Діяльність таких комісій у рамках різних федерацій є 
 к пою за цілями: розвиток системи змагань, удосконалення правил
* 11 и .ні ь, їх організація та проведення відповідно до статутів міжна
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родних федерацій з видів спорту. Однак, незалежно від того, що цін 
певного підрозділу відрізняються від цілей інших підрозділів федерації 
(спортивно-технічної комісії, тренерської ради, дисциплінарної комісії 
тощо), вони повинні робити конкретний внесок в цілі організації я 
такої та не вступати у протиріччя із цілями інших підрозділів.

Організації складаються із декількох рівнів управління та підро| 
ділів, які виконують визначені їм функції. Наприклад, функцією коїі 
трольно-ревізійної комісії спортивного клубу є контроль за веденняі 
фінансових справ відповідно до чинного законодавства. І

Структура організації- це логічне співвідношення рівнів управ 
ління та функціональних діяльностей, побудоване у такий спосіб, яки 
дає змогу найбільш ефективно досягати цілей організації. Встанон 
лення функціональних діяльностей зумовлює структуру організації 
і значною мірою - успіх її діяльності. Наприклад, у сучасних умова» 
футбольний клуб, який діє на професійних засадах, повинен маті 
у своїй структурі підрозділ, який відповідав за рекламу, спонсорство, 
укладання контрактів з гравцями тощо. Введення таких підрозділ і* 
змінює структуру організації відповідно до вимог та змісту функіф 
ональних діяльностей. І

Завдання діяльності є ще одним напрямом розподілу праці. Завдані 
ня - це робота, серія робіт або частина роботи, яка повинна виконуваї 
тися заздалегідь визначеним способом, у заздалегідь визначений термін,

З погляду теорії управління, завдання визначаються працівника*, 
ві відповідно до його посади. На підставі рішення керівництва про 
структуру кожній посаді делеговано перелік завдань, які трактуютьсі 
як необхідний внесок у досягнення мети організації. Загалом, завданні 
діяльності організації традиційно поділяються на три категорії: р<> 
бота з людьми, предметами та інформацією. Наприклад, спортивний 
клуб підприємства виконує завдання роботи з людьми (керівництво 
клубу - з його штатним складом, тренери та інструктори - з членами 
секцій, команд, груп); предметами (спортивною базою, обладнанням, 
інвентарем); інформацією (аналіз та використання корисних для удої 
сконалення роботи відомостей).

Виконання завдань у великих організаціях вимагає спеціалізації 
Прикладом такої спеціалізації є розподіл праці між тренерами збір 
ної команди (тренер- психолог, тренер загальної фізичної підготовки, 
хореограф тощо).
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І г \ нологія - четвертий компонент організації, перемінний за ха- 
|И< і ■ ром. У широкому розуміння - це засіб здійснення бажаних пере- 
|*ор< пі, у матеріалах, інформації, людях.

І.івдапня та технологія тісно пов’язані між собою. Виконання завдань 
їв і • к і.ічає використання конкретної технології як засобу перетворення 
Ын і ■ і 'і.ілу, що знаходиться на «вході», у форму, яка опиняється на «виході».

І І.нібільш вагомим компонентом технології вважається процес, за 
фніимогою якого отримується бажаний продукт. За своєю сутністю 
........ лінія - спосіб, який дає змогу здійснити таке перетворення.

І піди є також одним із компонентів організації. Існує три основні 
Ы ін і і и людського компонента в ситуаційному підході до управління: 
..... ціпка окремих людей, поведінка груп, характер поведінки керівника 
їй о вплив на поведінку окремих людей і груп. Розуміння та успішне 
(і'і' івління людським компонентом є дуже складним.

>Іі. поводить себе людина у суспільстві та на роботі є наслідком 
11 и цпого сполучення індивідуальних характеристик особистості та 
.......... нього середовища. Кількість потенційних, конкретниххаракте- 
!'!■ і ні, практично обмежена, а ймовірність того, що двоє людей будуть 
Ніни щити себе однаково в тій самій ситуації, практично дорівнює нулю.

І І.нібільш наочно люди розрізняються за своїми задатками, схиль- 
........ ми, очікуваннями, сприйняттями, ставленням та цінностями.

і. н кініки - це спроможність виконання тієї чи іншої роботи. Розбіжно- 
і и и ыдатках частково пояснюються спадковістю (інтелектуальні задатки, 
І і и і якості). Проте здебільшого задатки набуваються із досвідом.

Керівники повинні прагнути до врахування розбіжностей у задатках 
ні і ї ї. визначення посади та змісту роботи конкретного виконавця. 
Дніїїр людини, яка краще за інших спроможна виконати визначену 
........ і у - логічний засіб підвищення вигоди від спеціалізації. У разі 
ни і рі пи організації віддають перевагу формуванню задатків кон- 

і ■ і ного працівника для виконання специфічних завдань шляхом 
...... відного навчання. Задатки є характеристиками, які легше від 

•...... .  піддаються змінам.
< чільність тісно пов’язана із задатками. Це потенціал людини 

.ниції виконання будь-якої роботи. Вона є «результатом сполучення» 
і 11 і ених якостей, набутого досвіду та розкривається у визначеній 

їй ■ 11 Важливо для керівника правильно оцінити схильності людини 
і> виконання визначеної роботи.
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Управління людьми передбачає врахування того, яку реакцію ч/іі'І 
організації очікують вони відносно своєї поведінки. Про ці важлі 
риси людської компоненти та особливості управління ними йтиметі< 
в наступних розділах, які присвячені функціям управління і управліні 
персоналом організацій сфери фізичної культури і спорту.

Важливим аспектом відмінностей між людьми є різниця у спрййнії 
того, що відбувається. Ту саму подію люди сприймають по-різної 
а те, що дійсно відбувається, впливає на поведінку людей лише так 
мірою, якою це сприймається самою людиною.

Ще один аспект поведінки людей - їх ставлення до роботи та о 
чення. Ставлення формує сприйняття навколишнього середовпі 
і впливає на поведінку. Так, один раз сформоване негативне ставлен 
до підлеглого, у зв’язку з результатами його праці, може переносит» 
достатньо довго на всі інші результати праці [41, 166].

Якщо ставлення є індивідуальним переконанням, то цінності • 
загальновизнане переконання в тому, що добре, а що погано. Кож 
організація, свідомо або несвідомо, встановлює власну систему ці 
ностей. Саме ця система становить організаційну культуру організаі

Система цінностей та її впровадження керівником створює т 
середовище під час роботи, яке підтримує бажаний для організм 
тип поведінки людей.

Робоче середовище - це сукупність усіх внутрішніх компонентів, 
беруть участь у процесі управління, модифікуються та пристосовуют 
до змін в організації.

В управлінській практиці внутрішні компоненти не можна вивчі 
незалежно один від одного тому, що існує їх взаємозв’язок (рис. ' 
У кінцевому результаті суттєва зміна будь-якого компонента знач 
впливає на решту компонентів.

Рис. 3.1. Взаємозв’язок внутрішніх компонентів організації
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3.4. Зовнішнє середовище організації

ІІ. іменшуючи важливості внутрішніх компонентів для ефективної 
нон ши і і організації, слід зазначити, що в сучасних умовах організації 
і|*нм ■, пісні пристосовуватися до зовнішнього оточення і відповідним 
іН" н і щійснювати зміни всередині себе.

і • рііпіик будь-якої фізкультурної організації повинен вміти вияв- 
||ін і \ ітєві чинники навколишнього середовища, які мають вплив 
И Н'И” організацію, пропонувати прийнятні способи реагування на 
КНніІПІІІІ впливи.

і, ніііііпнє середовище в теорії управління традиційно поділяється 
м " і" і,пвиїце прямого впливу (найближче середовище) та середови- 
ч» ...... і средкованого впливу (віддалене середовище). Наприклад, для
Ні і.....тої споруди середовищем прямого впливу можуть бути гля-
....... нон відвідують, орендарі, будівельні та ремонтні організації, які
I ін і і \тонують, керівні організації, яким вона підпорядковується. До
•і......... . середовища можна зарахувати, наприклад, засоби масової
Ні|-'|'М.ЩІЇ, які можуть позитивно або негативно впливати на читачів, 
Пініті in та слухачів, а через них - на діяльність спортивної споруди.

1 і н- 11 найближчого оточення фізкультурна організація, як від- 
I'" і і ■ ін гема, отримує ресурси: фінансові, людські (фізкультурники, 
in 'fH мсни), трудові (кадри працівників) тощо.

Ні і /іивим складником найближчого середовища є споживачі, 
|і> ї ї \ фізкультурній практиці не прийнято застосовувати названий 
||| 11 и. і аме так можна назвати глядачів на спортивних змаганнях, які
II II ції І ті. видовищні послуги, або членів фітнес-клубів, які отримують

■ і.......|>пкультурні послуги. Саме споживачі вирішують, які послуги
....... и для них бажані і визначають для організації майже все, що 

і|ііі 11 гі.ся результатів її діяльності.
Імкування названого складника найближчого середовища є важ

ні" і і визначальним, особливо для організацій, які мають за мету 
цінну пік.

Иіддадене середовище, як правило, не так помітно впливає на ді- 
ІНі і," и. організації, як фактори прямого впливу. Незважаючи на це, 

• і....ицтво повинно їх ураховувати.
1 * редовище опосередкованого впливу, як правило, більш складне, 

II < • І н'довище прямого впливу. До нього, згідно з теорією управління, 
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належать технологія, стан економіки, соціокультурні та політичні фл» 
тори, взаємовідносини з місцевими організаціями (населенням) [41 і

Технологію було описано вище як один із внутрішніх компонент 
організації, однак вона одночасно є і зовнішнім фактором великої! 
значення. У такому разі маються на увазі технологічні нововведенню 
які підвищують ефективність діяльності фізкультурних організації 
Наприклад, застосування комп’ютерних технологій дає змогу накоїш 
чувати, зберігати та використовувати інформацію в діяльності керівнії 
фізкультурних органів, тренувальному процесі, проведенні та суддівс'ш 
спортивних змагань.

Стан економіки повинна враховувати будь-яка організація сфері 
при визначенні пріоритетів своєї діяльності. Якщо, наприклад, у крані 
інфляція і платоспроможність споживачів низька - не слід встановлю j 
вати високі ціни на фізкультурно-оздоровчі послуги, тому що воїн 
можуть залишитися без споживачів. Стан економіки має великий вплиі 
на можливості організації в отриманні коштів на її функціонування 
особливо це стосується бюджетних організацій.

Соціокультурні фактори стосуються всіх організацій сфери. В |І 
переліку є настанови, життєві цінності, традиції населення, які вили 
вають на організацію.

Політичні фактори тісно пов’язані з соціокультурними тенден 
ціями і теж мають вплив на діяльність організації. Політичні фактори 
можуть мати вплив на такі дії уряду, як визначення податкової поліпі 
ки щодо спортивних споруд, а також організацій, що надають платні 
фізкультурні послуги.

Фактори політичної стабільності як всередині країни, так і за її 
межами мають неабияке значення для розвитку ділових, спортивниі 
контактів між регіонами країни та між країнами.

Відносини з місцевим населенням (організаціями) є також важ 
ливими для діяльності не тільки окремих організацій, а і системі) 
фізкультурного руху в тому чи іншому регіоні. У зв’язку з цим, керівні 
фізкультурні організації повинні співпрацювати з усіма організаціями, 
у програму діяльності яких закладено піклування про здоров’я люден, 
боротьбу з правопорушеннями, відродження нації тощо.
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3.5. Регламентування діяльності організацій

І'< і ламентування - встановлення меж та діапазонів дій, прав, 
ІІіФііонажень та обов’язків організацій, підрозділів, співробітників. 
І'і і і.імсн гування - це перелік документів, у яких зазначено все наз- 
Ні'и. Залежно від того, яких питань стосуються ті чи інші документи, 
і "З'ї шлють види регламентування. Види регламентування діяльності 

і ці' іпзно однакові у будь-яких організаціях [41].
< учасна управлінська практика розрізняє такі види регламентуван

ні! правове, організаційне, адміністративне, нормативне, економічне.
Правове регламентування діяльності організацій здійснюється 

і.....їді гаві правових актів, які можна поділити на три умовні групи:
• іакони, які мають вищу юридичну силу і які приймає Верховна 

Рада України;
• підзаконні акти, які видають Ради народних депутатів інших рівнів 

і мають силу законів на територіях;
• і пецифічні правові акти, які розробляються та діють тільки у сфері 

фізичної культури і спорту та є обов’язковими для всіх органі- 
іацій сфери.

До правових актів першої групи належать Конституція України та 
h и пій України. Серед переліку законів можна назвати такі:

• іакон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 
N" 3808-ХП та зміни від 1.01.2016р. [137];

• Закон України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського 
руху та спорту вищих досягнень в Україні» від 14.09.2000р. [131];

• Закон України «Про антидопінговий контроль в спорті» від 
5.05.2001р. [106];

• (.ікон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими 
актами України у сфері ліцензування» від 19.01.2006р. [108];

• піші Закони: «Про відпустки», «Про громадські об’єднання», «Про 
оплату праці», «Про рекламу» та ін. [105,107, 109, 128, 133].

(окрема, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (редакція 
'11 пр.) визначає місце фізичної культури і спорту в житті суспільства, 

• оціальні завдання, закріплює право громадян на заняття фізичною 
її.і урою і спортом. Окремий розділ присвячено сферам упровадження 

|іі пічної культури. Закон наголошує, що спорт є особливою сферою 
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фізкультурної діяльності і містить положення про види спорту, СІП 
тивні змагання, спортивну класифікацію та ін. [137].

До третьої групи документів правового регламентвання належать і .і
• Єдина спортивна класифікація України;
• календарний план змагань;
• положення про порядок проведення спортивних змагань;
• правила змагань та ін.
Єдина спортивна класифікація України (далі ЄСК) визначає пор 

док, умови та вимоги, необхідні для присвоєння спортсменам і тренер] 
(тренерам-викладачам) спортивних звань та спортивних розрядів з вид 
спорту, визнаних в Україні (Наказ Мінсім’ямолодьспорту України п 
11.10.2013р. №582) [37, 112].

Єдина спортивна класифікація України діє на всій території і і 
безпечує єдину систему оцінок спортивної майстерності, спортивні 
досягнень спортсменів України. Її розробляєть фахівці Міністері і 
молоді та спорту України за участю всеукраїнських громадських обІ 
нань фізкультурно-спортивного спрямування.

Основні завдання ЄСК України:
• визначення рівня кваліфікації спортсменів та тренерів;
• підвищення спортивної майстерності спортсменів та кваліфії 

ційного рівня тренерів;
• забезпечення єдиного підходу до присвоєння спортивних ЗВ.ІІ 

і спортивних розрядів спортсменам та звань тренерам;
• нормативно-правове забезпечення розвитку спорту.
ЄСКУ містить перелік видів спорту, у яких присвоюються спортии 

звання та розряди: літні та зимові олімпійські; неолімпійські; нетрад 
ційні; види спорту для осіб з вадами слуху та мови, опорно-рухово 
апарату, зору; військово-технічні та військово-прикладні види спорі 
професійно-прикладні види спорту; спортивний туризм [112].

В Україні присвоюють такі спортивні звання і спортивні розря;і 
Спортивні звання:
• «Заслужений тренер України»;
• «Заслужений майстер спорту України»;
• «Майстер спорту України міжнародного класу», «Гросмейст 

України» (для шахів, шашок);
• «Майстер спорту України».
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..... ртивні розряди:
Кандидат у майстри спорту України»;

І, II, III розряди;
I, II, III юнацькі розряди.
ник их видах спорту, у зв’язку із особливостями їх розвитку, 

>м і'-пи розряди та звання можуть бути введені не повністю.
і піна спортивна класифікація визначає розрядні вимоги, умови 

и|*н ....ним спортивних звань та розрядів і їх підтвердження, вручення
ЙЯ 'її и права та обов’язки спортсменів, які мають спортивні звання 
til рнІрІІДИ.

І чині до Єдиної спортивної класифікації вносяться по завершенню 
н>іі і к і.кого чотириріччя, з урахуванням рівня міжнародних резуль- 
і< ни і .к гану розвитку виду спорту в країні, так чергові зміни до ЄСК 
h і.... і було затверджено 09.08.2016р. [112].

Ап іендарний план змагань складається за принципом спадкоєм
иці 11 \ проведенні змагань від всеукраїнського рівня до первинних 
m і * н ін. Календарний план, затверджений Мінмолодьспорту, є обов’яз- 
Іініим для виконання усіма організаціями сфери, які беруть участь 
І Н|іііпедснні змагань та делегують спортсменів для участі у змаганнях.

І/<> іошення про порядок проведення спортивних змагань - до- 
Ь мі її і. який чітко регламентує проведення змагань. Цей документ 
іннн і і, кується організацією, яка проводить змагання. Він містить такі 
і ї ї дії и ки: характер змагань та вид спорту; мета та завдання змагань; 

и ін і .і час проведення змагань; програма змагань; керівництво їх про- 
ш ...... ям; учасники змагань; порядок проведення змагань; визначення
ні і" міькців та нагородження; умови приймання учасників; терміни 
............ і заявок та проведення нарад з представниками команд.

Правила змагань є обов’язковими для дотримання при проведенні 
І«і и ии. на всій території України. Правила розробляються з урахуван- 
. ....... |ііційних правил міжнародних спортивних змагань, затверджених 
. .......іродними федераціями з видів спорту. Вони містять вимоги до 

і д і іінних споруд, обладнання, одягу, місць проведення, жеребкуван
ні! ■ \ддівства, характеру та системи проведення змагань, визначення 
їм , и. і атів та переможців.

< >рі анізаційне регламентування базується на документах, які 
....... і. назву «Положення про діяльність...» або «Статут». Прикладом 
Мн і < оути «Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» або
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«Статут ФСТ «Україна» [95, 161]. У цих документах визначено меі 
і завдання діяльності, структуру організації, функціональні обов’язм 
посадових осіб та ін.

Нормативне регламентування - це документи, які містять у циф 
ровому виразі нормативи діяльності організацій, їх підрозділів аін 
окремих співробітників. Наприклад, у спортивних школах нормативні 
регламентування передбачає: кількість вихованців, які займають® 
у групах; мінімальний вік дітей і підлітків для зарахування до спор 
тивних шкіл; наповненість груп та ін.

Прикладами нормативного регламентування є, зокрема, кількісЯ 
годин навчальної роботи: тренера-викладача ДЮСШ - 24 академійп 
години на тиждень; інструктора з фізкультури дошкільного навчальної 
закладу ДНЗ - 6 годин на день; вчителя ЗОШ - 18 навчальних годин 
упродовж навчального тижня [109, 113].

Адміністративне регламентування - це документи, які видає ад 
міністрація (керівна ланка) тієї чи іншої організації. На відміну він 
попередніх видів, цей вид регламентування можна назвати внутрішнім 
Приклади: накази директора спортивної школи, начальника управлінні! 
розпорядження заступників керівника, «Посадові інструкції» та ін. І

Економічне регламентування - це документи, що регламентую іь 
використання фінансів та матеріальних цінностей, які мають грошовий 
вираз. В його основі - нормативи використання матеріальних та фінансовії! 
ресурсів. Приклад: нарахування заробітної плати; визначення коштів п 
відрядження, фінансування навчально-тренувальних зборів команди та пі,

3.6. Діловодство і ділові наради

Діловодством називаються усі види роботи із документацією, які 
наявні в установах, організаціях, навчальних закладах, спортивнт 
школах, фізкультурних осередках. Це також сукупність методів і форм 
роботи зі службовою документацією [145, 148].

Стан діловодства, тобто рівень організації роботи із документам и, 
суттєво впливає на всі важливі ділянки управління: керівництво, ре< 
гулювання, облік, контроль тощо.

Керівник організації зобов’язаний визначити порядок діловоде! їм 
у ній, видати наказ про розподіл обов’язків з діловодства серед підлеглим) 
в тому числі визначити порядок підготовки документів, їх візування та ні 
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11 піймай у фізкультурних та спортивних організаціях є типові 
•її 11'\ кції з діловодства, у яких відображена така інформація:

• і.н альні принципи організації діловодства в організації;
• відповідальні за організацію та методичні аспекти роботи;
• функції канцелярії або осіб, які забезпечують діловодне обслуго

вування (секретарів, діловодів та ін.);
• порядок тиражування документів;
■ методика підготовки документів;
• форми та система реєстрації документів;
• методика розробки номенклатури справ, порядок їх затвердження

і а використання;
• ме годика і техніка підготовки справ із виконаними документами 

цо подальшого зберігання;
• порядок приймання і відправлення документів;
■ правила зберігання і порядок подання справ у архів;
• правила виконання архівних матеріалів.
Ііп грукція затверджується за наказом керівника. У діяльності 

ренії іацій сфери частіше трапляються такі види управлінських доку- 
ы в 11 в: і гатути, положення про діяльність, плани, постанови (рішення, 
|н...... рядження, наказ), звіти, протоколи, повідомлення, інструкції
||ін. і цові та ін.), службові записки; листи, доповідні записки, довідки, 
н и і елефонограми, інтернет-повідомлення.

V ножному службовому документі має бути заголовок, який відо- 
іі| і і .к у стислій формі його зміст. Текст заголовка повинен відповідати 
Hu і піп гання: «про що?» (про упорядкування, про організацію та ін.).

Велике значення має правильне формування справ, тобто гру- 
іі и і п її я документів у справи і систематизація їх всередині кожної 
інр пні Під час групування потрібно правильно визначити прина- 
іі і іііі гі> документа до тої чи іншої справи за номенклатурою; окремо 
фирму пати справи з документами постійного і тимчасового терміну 
н рігання; групувати в справи лише виконані та правильно оформ- 
|І ні цокументи; всередині справи групувати документи послідовно 
і.• порядком вирішення питань, алфавітом, хронологією; групувати 

<>І• пні одного року.
І І.і постійне зберігання, передусім, відбирають основні документи 

• ін у ги, положення про діяльність, накази, плани, звіти, протоколи, 
■ і" і укання керівництва з важливих питань).
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Знищення справ, термін зберігання яких вичерпано, оформлю 
ється актами.

Важливим компонентом організаційно-управлінської діяльної fl 
організацій сфери фізичної культури і спорту є ділові наради (президії 
засідання, колегії, тренерські ради та ін.), які проводяться для обгони 
рення нагальних питань, залучення необхідної інформації, вироби 
сумісних рішень та ін.

Шляхом проведення нарад значно спрощується процес доведенні 
конкретних завдань до виконавців, організація контролю. Наради 
мають також важливе виховне значення.

Ділові наради - високоефективний метод управління, одначе н< 
слід перетворювати ділові наради на універсальний засіб розв’язанні 
всіх питань - дрібних, середніх, великих. Ділова нарада - це робот 
колективного розуму і його шкода витрачати на дрібниці [145, 1481.

Отже, впорядкування та регламентацію ділових нарад необхідн 
вести двома шляхами: перший - скорочення часу проведення, другий 
отримання максимальної вигоди.

Види нарад:
• інформаційні (директивні або інструктивні);
• оперативні (диспетчерські);
• дискусійні.
До інформаційних належать ті наради, на яких учасників знайомля 11 

із новою інформацією, положеннями, постановами, інструкціями та ні
Диспетчерські наради можуть проводитися в процесі кожної стаді 

процесу управління: збирання інформації, її переробки і використанню 
прийняття рішень. Такі наради мають завершуватися повідомленні^ 
конкретних розпоряджень. Такі наради інколи проводять із викорш 
танням Skype зв’язку, що економить час і зусилля.

Дискусійні наради - найдемократичніший вид нарад. На такому 
засіданні кожен може вільно висловлювати свою думку, навіть колі 
вона не збігається з думками інших. Шляхом дискусії проводити! 
ефективний пошук правильного рішення.

Регулярність нарад - це питання, яке потребує свого вирішенні 
в кожному конкретному випадку. Визначаючи дату і час наради, потрібні 
врахувати реальну можливість підготовки до неї. Дата наради не повинні 
змінюватися. Якщо виняткові обставини вимагають перенесення нараді 
на інший час - всі учасники її повинні бути заздалегідь попереджені.
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11 |,об не примушувати працівників упродовж робочого дня кілька 
І і ик змінювати роботи, наради слід планувати на завершення робочого 
пін або відразу після обідньої перерви. Засідання громадських органі

чні, осередків, комісій мають відбуватися лише в позаробочий час.
І Іеправильним є погляд про те, що ефективними можуть бути лише 

н ір.іди з одного питання. Насправді ефективність нарад більшою мі- 
....залежить не від кількості питань, а від ретельності їх підготовки.

Регламент зазвичай визначають самі учасники наради.
Для нарад, які проводяться регулярно, регламент може бути стабіль

ні з, визначеним один раз. Вважається, що найскладніше питання може 
• \ ні вирішене за 40 хвилин, якщо матеріали були роздані заздалегідь.

111,об  нарада пройшла організовано, ефективно та досягла конкретних 
|іі іультатів, необхідно ретельно її підготувати. Для цього потрібно таке:

І Заздалегідь визначити і чітко скласти порядок денний, час на 
ні оворення. На порядок денний, залежно від складності, можуть 
вноситися декілька або одне питання.

Обмежити коло учасників наради лише тими, хто має безпосе- 
і цній стосунок до питань порядку денного. Слід запрошувати лише 
ніч, без кого не можливо обійтися. Психологами управління експери- 
н в і ально довели, що при проведенні наради проблемного характеру, 

■пні вимагає активної інтелектуальної та творчої діяльності учасників, їх 
і її. кість не повинна бути більшою за 13-15 осіб. При вирішенні інших 

проблем допускається оптимальна кількість і до 20 осіб.
Заздалегідь ознайомити всіх учасників із порядком денним, 

і в ом та місцем проведення наради, з її матеріалами. При підготовці 
і шаченого елементу слід визначити таке:

• іміст питань, які обговорюватимуться, головну тему;
• хто і яку підготовчу роботу повинен буде провести;
• іапрошення на нараду слід розсилати за тиждень до її проведення.
І Іісля цього слід правильно обрати дату і час проведення наради 

і \ рахуванням доступності для учасників і можливості підготувати- 
'і І Як правило, для нарад обирають один певний день тижняі. Це дає 

Циігу учасникам спланувати свій робочий час. Найкращий день для 
нарад - середа і четвер, оскільки тижнева крива працездатності має 
помітний спад у понеділок і п’ятницю.

І Іочинати нараду слід вчасно, не чекаючи тих, хто запізнюється. 
..... имальна тривалість наради - 40-45хв.
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3.7. Спонсорство, юридична та соціальна 
відповідальність організацій

Як було зазначено, у ринкових умовах функціонування сфери л І 
зичної культури і спорту незалежної України отримала поширенії 
спонсорська діяльність.

У статті 3 Закону «Про благодійну діяльність» визначено сфер|| 
в яких може здійснюватися благодійна діяльність, до яких, зокремі 
належить спорт і фізична культура.Окрім того, норми Закону Україні 
«Про фізичну культуру і спорт» містять положення про заохоченії 
державою благодійної діяльності у сфері спорту, а також про можливії Ц 
надання державою податкових пільг для благодійників.

Спонсорство - один із важливих елементів маркетингової політик 
в спорті багатьох країн. Доходи, отримані від спонсорських контакті» 
відіграють важливу роль у забезпеченні діяльності спортивної ор 
ганізації чи клубу. Разом з тим частка спонсорських вкладів у спорі 
значно відрізняється в різних країнах і залежить багато в чому від сон 
ціально-економічних умов, виду спорту, його розвитку і рівня заходу, 
який проводиться [57].

Сьогодні в Україні та багатьох країнах пострадянського простору 
пошук спонсорів - одне із найпоширеніших занять у мистецтві, куліи 
турі, фізичній культурі та спорті. Однак знайти спонсора не так легкої 
Водночас фірми чи підприємства, які хочуть стати спонсорами, такої» І 
не зовсім знають, з чого почати, кому віддати перевагу.

На сьогодні спонсор (англ.-хресний батько, поручитель, гарант) 
є дуже бажаним для діяльності спортивних організацій, особливо ш/і 
час проведення змагань чи зборів.

Спонсорство розуміють як фінансову або іншу матеріальну догю. 
могу, яку надають комерційні фірми будь-яким організаціям та особам 
для забезпечення їх діяльності або проведення заходів.

Використовуючи спонсорство як інструмент додаткової реклами 
і активізації збуту своєї продукції, компанії з різних секторів бізнесу 
надають серйозну підтримку професійному та аматорському спортові

Іншою стороною спонсорських відносин є спортивні колективи 1.1 
окремі атлети, які потребують субсидування. Цю сторону прийняті 
називати спонсі (англ, sponsee), тобто підтримувана спонсором особа, 
За рахунок спонсорів окремі атлети, спортивні організації та федерації 
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ні римують фінансові та матеріальні ресурси, інформаційну, правову 
і мир і/іьну підтримку.

І Іе слід плутати спонсорство із меценатством.
v класичному визначенні меценатство - це акт або манера пове

ні и. и іі сторони багатої та щедрої людини - мецената, який допомагає 
ні • і .їм, письменникам, акторам та ін.

і н торії ми знаємо багатьох меценатів, котрі були покровителя
ми мис гецтва. Однак, на думку деяких фахівців, діяльність мецена- 
і ін і і псується лише галузі культури і мистецтва. Спорт, на їх думку, 
in n и і.ший виключно зі спонсорством. На думку С. І. Гуськова, такий 
Ніл і Щ не зовсім правильний і не вичерпує всіх наявних на сьогодні 
ні і \ щій. Якщо меценатство спрямоване на сприяння розвитку мисте- 
IIІ н,І. літератури, то чому спорт, який є елементом культури, спортивні 

іірі и» не можуть викликати активний інтерес ймовірних багатих 
и, і ронителів? [27].

Меценат - покровитель, який здійснює матеріальну допомогу ви- 
...... і по за рахунок своєї щедрості та при відсутності інтересів еконо- 
ігіііого характеру.

і їюнсорство, на відміну від меценатства, здійснюється на умовах 
II і II МІІОЇ вигоди.

< > гже, спонсорство - це ділові взаємовідносини між тим, хто надає 
и "іпі, послуги і організацією або особою, котрі пропонують натомість

и. які права, привілеї, які спонсор може використати відповідно до 
HUI і комерційної мети.

І'.і юм з тим меценат може розраховувати на подяку та суспільне 
■ і 11 ї ї пня, а спонсори мають законне право очікувати на відповідні 

ІІІН луги.
< їюнсорство зумовлено суттю спорту як соціального явища. Спорт - 

іп і пидачі на стадіоні, у палаці спорту, біля екранів телевізорів, які є 
1111 н ні лановими за своїми демографічними характеристиками [57]. 
використовуючи популярність спорту і його особливий імідж, спонсор

> І німує особливий і недорогий канал поширення інформації про свою 
І'ірму і продукцію. Спонсорство в спорті дає змогу зміцнити, підви- 
інїї їй вже досягнутий рівень популярності фірми-спонсора, а також 

І порити її новий імідж.
І Іеред тим як звернутися за допомогою до ймовірного спонсора, 

.....Охідно проаналізувати таку інформацію:
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• стан його справ та фінансові можливості;
• інші можливості (транспорт, зв’язок, приміщення);
• власні проблеми та можливості спонсора у їх розв'язанні;
• проблеми фірми-спонсора і свої можливості надання допомої 

в їх вирішенні.
Тільки після цього можна розпочати формування пропозицій іі| 

співпрацю із спонсором, обґрунтування взаємної вигоди та користі
Відносини між спонсором і спортивною організацією оформлюють 

спеціальним контрактом, який містить повні назви, адреси, номе| 
рахунків; перелік прав, які надаються спонсорові; характер, обсі 
терміни, умови, надання допомоги спортивній організації; можли 
дії спонсора під час спортивних заходів; умови контролю за вик 
ристанням матеріальної допомоги, яку надав спонсор; терміни угод 
умови її продовження, розширення, скорочення, розриву; додатка 
юридичні аспекти [57].

Принципи взаємовідносин у системі «спонсори - партнери»: І
• взаємна зацікавленість;
• необхідне інформування про стан справ;
• участь спонсора в обумовлених контрактом видах діяльності;
• поміркований контроль за використанням спонсорських внеск
• взаємні гарантії.
Найпоширеніші форми матеріальної допомоги, яку надають спо 

сори організаціям сфери фізичного виховання і спорту:
• інвестиції, позики;
• безкоштовні послуги зв’язку, транспорту, телебачення, копіювал 

ної та комп’ютерної техніки;
• оплата готелів, прийомів, репрезентацій, ремонту обладнання
• реалізація білетів на спортивні заходи;
• будівництво приміщень і споруд;
• посередництво;
• оплата телевізійних трансляцій спортивних змагань, заходів.
• безкоштовна передача матеріальних цінностей (призів, спорти 

ного одягу і взуття, будівельних матеріалів, подарунків).
Спортивні організації можуть запропонувати спонсорам тиі
• відображення назви фірми та її символіки на спортивних споруд; 

формі, сумках, плакатах, календарях, світлинах клубних комаї 
автомашинах та ін.
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• відображення символіки спортивної організації на товарах, ре-
і іамних зображеннях, ділових паперах;

• виставки взірців і продаж товарів спонсора на спортивних зма-
і .шиях та спортивних спорудах;

• падання спонсорові безкоштовних квитків на змагання, прийоми;
• використання для реклами імен видатних спортсменів;
• дозвіл фірмі називатися «офіційним спонсором» спортивної 

організації.
Вибір спонсорів проводиться з врахуванням відповідності їх ді- 
іпн ті профілю організації. Наприклад, спонсором боксерів краще 

ві пі фірмі, яка випускає товари для чоловіків; гімнасток - фірмі, яка 
і'Г.щіос» для жінок [57].

Фірмам, які виробляють або продають нафтопродукти або авто- 
м "і н, краще спонсорувати авто-, мотоспорт, а тим, які випускають 
Нівііри для дітей - дитячі змагання та організації.

і > і же, на сьогодні серед фірм-спонсорів є такі, що виробляють 
пирі ивні товари і обладнання: «Adidas», «Nike», «Reebook» та ін.; ви- 

■г і ають продукцію, «дотичну» до спорту, необхідну для проведення 
пи и ліи»: харчові продукти, прохолоджувальні напої («Соса-Соїа») та 
и мають зі спортом віддалений зв’язок: страхові компанії, авіакомпа

ній " інки; не мають до спорту абсолютно ніякого стосунку: «Siemens»,
■ рІ< г» та ін.; випускають несумісну зі спортом продукцію; пивні 

■ і 111,і ції, горілчані заводи, табачні фабрики.
V сучасній практиці залучення спортсменами і клубами фінансо-

■ < коштів дедалі частіше використовується краудфандінг, тобто збір 
не м ртвувань через інтернет.

і >і ганнім часом щораз більше фізкультурно-спортивних організа
ції v нашій країні стикаються з необхідністю писати заявки на гранти. 

І'і і мі іація нових ідей потребує коштів. Для західних фахівців це зви- 
' "ін.і процедура-фонди оголошують конкурси, переможці конкурсів

• римують гранти.
Фандрёйзинг (англ. Fundraising) - процес залучення грошових ко- 

іі і ін га інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо), 
11 ірганізація не може забезпечити самостійно, та які є необхідними 

Ц'і 'і реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілому; це пошук 
і урсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та ін.) для 

иіізації проектів та / або підтримання існування організації [100].
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У центрі фандрейзингу стоїть людина - фандрейзер або менеджй 
з фандрейзингу. Успішність залучення коштів багато в чому залежи и 
від того, наскільки він володіє професійними навичками і вірить сц| 
у те, у чому намагається переконати інших [100].

Існує думка, що спонсорство необхідне для повноцінного розви І'И 
сфери фізичної культури і спорту в умовах ринкової економіки сучасно» 
України, спонсорство може бути ознакою соціальної відповідальносії 
організацій, яку в теорії та практиці управління вивчають поряд І» 
відповідальністю юридичною.

Дотримання в практиці управління законодавчих та нормативнії’ 
положень пов’язують із поняттям юридичної відповідальності. Одн ли і 
неможливо видати документи, які регламентували би діяльність ор 
ганізацій у всіх численних професійних та життєвих ситуаціях [411 
Отож разом із поняттям «юридичної відповідальності» слід вивчапі 
поняття «соціальної відповідальності», тобто відповідальності перед 
суспільством, співпрацівниками, громадськістю, населенням. В осні nil 
соціальної відповідальності лежить правильно обрана поведінка, гни 
няття етики. Етичними або не етичними можуть бути цілі діяльнос1| 
організації, способи, що використовуються для їх досягнення. Одним 
із дієвих засобів підвищення соціальної відповідальності організації 
є навчання етичної поведіни її співробітників [41].

Підсумок

У розділі 3 висвітлено поняття «організація», подано інформацію 
про типологію організацій сфери фізичної культури і спорту. Детальнії 
висвітлено складники внутрішнього і зовнішнього середовища орні 
нізацій, види регламентування їх діяльності, запропоновано умовну 
класифікацію документів регламентування діяльності.

Розділ завершується інформацією про порядок діловодства, особам 
вості проведення ділових нарад. Особлива увага приділена важливим 
на сьогодні питанням спонсорства, юридичної та соціальної відлові» 
дальності організацій за свою діяльність.

Засвоєння матеріалу дасть змогу студентам підготуватися до орта] 
нізаційної практики, набути знання про особливості функціонування 
організацій сфери, навчитися успішно виконувати свої майбутні функ» 
ціональні обов’язки.
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Контрольні запитання і завдання

І І Іазвіть особливості функціонування фізкультурних організацій 
і і.н них умовах.

' Які нові типи організацій почали функціонувати в незалежній 
країні?

111,о таке франчайзинг?
І 111,о є спільного та розбіжного в їх діяльності та діяльності тра- 

.... і и 11 их організацій?
’■ За якими ознаками можна групувати організації фізкультур- 

»■■ • і юртивної спрямованості?
і' І Іазвіть і охарактеризуйте відомі Вам типи організацій сфери 

•|іі ІІІ'ІІІОЇ культури і спорту.
Охарактеризуйте внутрішнє середовище організації, назвіть 

в...... юмпоненти.
н 111,0 таке «зовнішнє середовище організації» і як воно поділяється 

w * н обливостями впливу на організацію?
ч Які фактори середовища опосередкованого впливу є важливими 

■і'і і \ < пішної діяльності організацій?
10. Охарактеризуйте види регламентування діяльності організацій 

11" р и фізичної культури і спорту.
11. Що таке «діловодство» в організаціях? Охарактеризуйте зміст

■ ніюної інструкції з діловодства.
І.’. Що вам відомо про раціональне проведення ділових нарад, їх

■ ніш та підготовку?
I і. Охарактеризуйте значення спонсорства для діяльності органі

ці І її сфери фізичної культури і спорту.
1 І. Що можуть надати спонсори організаціям сфери?
І Що можуть запропонувати організації сфери спонсорам?
16. Охарактеризуйте засади юридичної та соціальної відповідаль- 

....и організацій сфери фізичної культури і спорту за результати своєї 
ііііпі. пості.
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РОЗДІЛ 4
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ

4.1. Принципи управлінської діяльності

У теорії управління термін «принцип» (лат. - основа) розуміють яц 
вихідне положення теорії, загальну ознаку, обов’язкову умову. Наприклад 
у тоталітарній державі (колишній СРСР), якою управляла одна керіви 
партія, домінував принцип партійності. Згідно з ним, управління, у том 
числі додбір управлінських кадрів, визначення цілей управління та інші 
підпорядковувалися, передусім, інтересам (вимогам) панівного суб’єкта!

У суспільстві із розвинутими ринковими відносинами та достатні» 
ступенем соціалізації, як правило, діє принцип сполучення інтересі# 
особистості, колективу, суспільства [66].

У громадських організаціях під час прийняття важливих рішені 
дотримуються принципу більшості. У військових - принципу єдино
начальності.

Фахівці виокремили загальні принципи професійного управління 
До них належать такі:

1. Компетентність в управлінській сфері. Це означає, що управління 
не може бути ефективним, якщо суб’єкт не має чіткого уявлення про 
призначеність, технічні, кадрові, ресурсні, інші особливості об’єкта, 
тобто не є спеціалістом у галузі, якою керує.

2. Знання мети управління. Це необхідно в усіх варіантах управління 
тому, що ціль (мета) визначає робочі завдання, управлінські форми 
зміст і спрямованість управлінської діяльності.

3. Володіння методами управління. Ефективне управління перед
бачає гнучке використання різноманітних методів, оптимальних длш 
реальних умов, можливостей.

4. Спроможність об’єкта управління до змін свого стану. Відсутністі 
цієї умови робить безкорисним сам управлінський процес.

5. Наявність реальних можливостей для практичного здійсненні 
управлінської діяльності. Цей принцип вимагає для управлінської ! 
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u " < і га достатньо правових та ресурсних можливостей, зокрема влас- 
ні повноважень, численності й кваліфікації виконавців, фінансових, 
•и і • | пально-технічних, енергетичних, часових та інших ресурсів.

< учасні принципи менеджменту організацій сфери - це законо
ві чин ті та стійкі вимоги, при дотриманні яких забезпечується ефек- 

I инн їсть їх розвитку.
Для менеджменту сфери фізичної культури і спорту, як і для багатьох 

....и х сфер управління, характерні такі важливі принципи:
• державної підтримки розвитку фізичної культури і спорту. Дер

жава забезпечує розвиток фізичної культури і спорту в країні, 
підтримує олімпійський рух та ін.;

• системності в управлінні розвитком фізичної культури і спор
ту. Визначає необхідність розгляду фізкультурно-спортивної 
організації як цілісної системи, до якої належать різні підрозділи 
(ланки), що взаємодіють із зовнішнім середовищем;

• наукової обгрунтованості. Доводить необхідність використання 
в управлінні наукового підходу, прийняття управлінських рішень 
повинно базуватися на основі пізнання та використання об’єк
тивних закономірностей і прогресивних тенденцій.

• ієрархічної впорядкованості. Встановлює вимоги раціонального 
розподілу управлінської праці;

• урахування інтересів та потреб населення при організації для 
нього фізкультурно-спортивних занять. Передбачає систематичне 
вивчення організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 
інтересів різних соціально-вікових груп, особливо молоді;

• територіально-галузевий. Використовується в громадських ор
ганізаціях (наприклад у ФСТ).

11 а зазначених вище принципах повинна базуватися діяльність 
І и іпізацій сфери, вони вимагають відповідності діяльності керівників 

і і июманітних організацій сфери таким характеристикам:
І Актуальність роботи, тобто її своєчасність, відповідність об’єк- 

і пішим вимогам, умовам та ін.
’ Законність діяльності, тобто її відповідність чинному законодавству,

■ і• >1 імам права, соціальним вимогам, місцевим правилам, традиціям та ін.
і. Можливість виконання завдань за ресурсами, реальністю термінів

■ пишання, численністю та кваліфікацією виконавців, їх інтересами,
■ п етичними та релігійними переконаннями.
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4. Ефективність дій. Передбачає рішучість, творчий підхід, ви()|| 
оптимальних варіантів, новітньої технології, гнучкий перехід до різні] 
систем управління.

5. Конкретність управління організацією. Передбачає чітке форм» 
лювання цілей, завдань, які виконуються, обсягів роботи та ресурсі 
розробку оптимальної послідовності операцій, контрольних показникії

6. Коректна доцільність. Вона вимагає прояву здорового глузду 
розумної вимогливості та справедливого ставлення до підлеглих, стіш 
рення найбільш прийнятного режиму праці, використання мотиваці 
та стимулювання виконавців.

7. Оцінка за кінцевим результатом. Тобто визначення ступеня досяі 
нення поставлених цілей за обсягом, якістю, своєчасністю, спортивними 
результатами, гарантією подальшого розвитку організації.

Дотримання зазначених принципів управління діяльністю органі 
зації є гарантом її успішності.

4.2. Класифікація та взаємозв’язок 
функцій управління

Поняття «функція» означає діяльність, виконання будь-якої діЦ 
роботи. Відповідно до управління функцією позначають окремі види 
управлінської діяльності, які зумовлені поділом і спеціалізацією праці 
у сфері управління [41]. Розглянемо декілька варіантів визначення. І

Функції управління - це:
• форма реалізації відносин управління, особливий вид діяль

ності, цілеспрямованої дії на взаємовідносини людей у процесі 
виробництва;

• відносно відокремлені дії, які відображають напрям, стадію управі 
пінської діяльності та становлять її зміст;

• сукупність дій, метою яких є підвищення ефективності ДІЯЛЬНОСТІ 
об’єкта управління.

Численні дослідження, проведені фахівцями різних країн, дають 
змогу дійти до висновку, що найпоширенішою є класифікація функції, 
за ознакою змісту управління, на дві групи. Це загальні або основні та 
специфічні функції.

Загальні функції є універсальними, незалежними від змісту ви
робництва.
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Ні | ш и ми, хто досліджував функції управління, були засновники 
і- unit іколи (див. розділ 1.1). Вони приділяли значну увагу вдоскона- 
и и и 1.1 (і 11 і,і вління організацією в цілому та описали функції управління.

11 * .-і і і тим Анрі Файоль - перший розробник загальних функцій 
>і|' іи ііііпя, писав, що існує п’ять головних функцій. На його думку, 
ііріін ні ї й - означає розпоряджатися і планувати, організовувати, 

Huy.... увати і контролювати. Інші автори розробили інші переліки
ф ні ши |(>6, 72].

< >і ніц сучасної літератури дав змогу виявити такі загальні функції 
• і)• ін ііііня: планування, організація, розпорядження чи командування, 
інпін іціїі, керівництво, координація, контроль, комунікації, дослі- 

і инн. оцінка, прийняття рішень, добір персоналу, представництво, 
«і .......... іереговорів і укладання угод та ін. [79].

11 ні го до загальних або основних функцій належать ті, які станов- 
....  \ і ііоїй сукупності процес управління, його основу.

і.і іі/іьні функції управління поділяються на підфункції, різні види 
.............б утворюють стандартний цикл управління, зокрема: пла- 
ііін.іііііи; організація; координація; контроль; регулювання; облік;
■ ні іні.ііііія перетворювальних і коректувальних дій; стимулювання; 
II' і пні і.іція робіт [194].

ї’< і функції взаємопов’язані. Дійсно, без попереднього планування й 
і ши шиї про прийняття конкретного плану, змісту діяльності недоцільно 
проводити організаційні заходи, а без контролю та обліку неможливо 
регулювати процес і спрямувати на об’єкт додаткові перетворювальні 
III III ресурси.

Виконання основних функцій закінчується розробленням відповід
них методів (способів) впливу на окремого працівника, групу, напрям 
іпі'іі.ності та діяльність організації в цілому. Тобто виконання функцій - 
и розробка того чи іншого методу впливу, які можуть бути різними

■ і імістом. Наприклад, виконуючи функцію планування фінансової 
іін/іьності, формулюють її кінцевий продукт - «фінансовий план», 
■но охоплює прогноз витрат, баланс грошових витрат надходжень, 
і'г іультатом планування роботи з персоналом буде «план формування 
і розвитку», складники якого - потреба в кадрах, план-графік підви
ті пня кваліфікації [66].

Фактично, майже у кожній публікації з управління міститься перелік 
правлінських функцій, який відрізняється від інших таких списків.
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До специфічних функцій належать такі, що вирізняються за змісті! 
напрямком впливу на визначений об’єкт. їх ще визначають як функ|| 
органів управління тому, що вони виражають специфіку діяльної 
тих чи інших організацій.

Тобто виконання певних управлінських функцій забезпечує сутнії 
і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях фізкультурно-сііор 
тивної організації. Саме через їх реалізацію здійснюється управлін 
спеціальними функціями організації, тобто тими, які характерні д 
конкретної організації сфери.

У розділі буде проаналізовано функції, які сьогодні загальновизна 
вважають притаманними всім організаціям.

Таким чином, процес управління складається із таких функцій: ш 
нування, організації, мотивації, контролю. Ці чотири первинні фунт 
управління об’єднані зв’язувальними процесами, якими є комунікаї 
та прийняття рішень (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Основні функції управління та зв’язувальні процеси

Така класифікація є умовною тому, що в процесі управлінсьь 
праці майже неможливо виокремити у «чистому» вигляді ту чи інші 
функцію. Комунікації та прийняття рішень наявні при виконанні буді 
якої управлінської дії. Вони «вмонтовані» в усі функції управлінь 
і допомагають їх виконанню. Саме тому аналізувати функції управлінп 
без зв’язувальних процесів не доцільно (див. рис. 4.1). До специфічнії 
функцій, які визначають специфіку діяльності тієї чи іншої організаі 
сфери, її підрозділів або конкретних співробітників належать такі:,

• пропаганда фізичної культури;
• підготовка спортсменів високого класу;
• оздоровлення населення засобами фізичної культури;
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• науково-методичне забезпечення;
• будівництво спортивних споруд;
• проведення змагань:
• медичний контроль;
• встановлення міжнародних спортивних зв’язків та ін.
< пецифічних функцій управління можна наводити дуже багато. 

1<і і.шими науковців, у сфері фізичної культури і спорту установи та 
ніч 1111 зації зі своїми підрозділами, відділами, службами, управліннями 
»ш< иіують понад 200 різноманітних функцій, що забезпечує їх життє- 
(і і іі.ііість і результативність праці [40, 41].

і /іід зазначити, що розподіл функцій управління на групи є умов- 
и і, у практиці управління буває так, що деякі із загальних функцій 

..... шиються притаманними управлінським підрозділам або службам 
11 ции них специфічними. Наприклад, контрольно-ревізійна комісія 

■" 'і' і ивного клубу виконує специфічну функцію контролю за фінансо
ві' 11 к подарською діяльністю, використанням коштів тощо. Одночасно 
ни м.ніа функція є в переліку основних тому, що вона є складником 
правлінського процесу. Окрім того, треба мати на увазі, що загальні 

11 шщифічні функції тісно пов’язані між собою [40,41].
V габл. 4.1 зображено дві подані вище групи функцій і доведено, 
а ін виконання будь-якої специфічної функції необхідна наявність 

ц І < іагальних функцій управління.
Таблиця 4.1

Взаємозв’язок груп функцій управління
ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ

II і,шукання --------------------- Підготовка кадрів
Пропаганда

• 'і і ті Підготовка спортсменів
Оздоровлення населення

Мій і і і і а ц і я Розвиток науки
Будівництво спортспоруд

..........роль

I аким чином, не можуть існувати специфічні функції без загальних 
і ці і цс раз підкреслює умовність їх поділу на групи.

II а да лі будуть більш детально та послідовно проаналізовані функ-
.......... належать до групи основних, а також зв’язувальні процеси, без 
я» и н неможливе виконання функцій.
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4.3. Планування як функція управління

Планування не є окремою одноразовою дією, це безперервний про 
цес через, як мінімум, дві причини. По-перше, організації час від ч;і< 
визначають нові або уточнюють старі цілі, для досягнення яких потрібіь 
планування. По-друге, до постійного планування або внесення корекі и 
вів до планів спонукають зміни в навколишньому середовищі [41,168|

Під плануванням розуміють діяльність із визначення пропорції 
майбутніх обсягів праці та необхідних зусиль. Передбачається такої 
розподіл завдань між виконавцями, визначення часу і шляхів вико 
нання завдань, встановлення очікуваних показників та майбутньої і 
стану об’єктів управління.

Головні компоненти планування:
• визначення цілей та робочих завдань майбутньої роботи;
• визначення переліку операцій, необхідних для досягнення визіьі 

чених цілей і вирішення завдань;
• ресурсне забезпечення роботи, яка планується, тобто кадрове та ш 

теріально-технічне забезпечення для виконання визначених завдані.
• організація виконання, тобто послідовне і паралельне виконанні 

дій для забезпечення виконання поставлених завдань;
• контроль діяльності, тобто зіставлення та оцінювання отриманні 

результатів із бажаними.
Принципи планування: реальність, оптимальність, своєчасність
В умовах ринкових відносин важливою умовою оптимізації упрап 

ління є вибрана стратегія дій, тобто стратегічне планування [164]. І
Стратегічне планування - набір дій та рішень, які ведуть до рої 

робки специфічної стратегії для досягнення цілей. Це детальний всестя 
ронній комплексний план, який призначений для того, щоб забезпечиш 
здійснення місії організації та досягнення її цілей [58, 66].

Фахівці вважають, що стратегічне планування складається з ти 
ких етапів:

• визначення цілі (цілей) згідно з вимогами конкретності та вимі 
рюваності, орієнтації в часі (довгий або короткий часовий терміні 
реальності, узгодженості;

• аналіз зовнішнього середовища й виявлення обмежень, тобкі 
несприятливих факторів (економічних, політичних, ринковії» 
ін.), які можуть завадити досягненню цілі;
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• розробка альтернатив та критерію виконання. Цей етап дає від
повідь на питання: «які існують шляхи для того, щоби перейти 
іі стану, у якому організація знаходиться в певний час у стан, 
її якому прагне знаходитися у майбутньому?»

< учасна теорія управління вивчає декілька альтернатив, які можуть 
ft) і и наявні при визначенні стратегічних шляхів розвитку організації: 
иімічкення зростання, зростання, скорочення, поєднання. Проаналі- 
щ мо їх детальніше.

< Німеження зростання обирається тоді, коли керівництво задо- 
|і и по станом організації та показниками її діяльності і не прагне до 
Нин і Je найбільш легкий і зручний варіант стратегічного планування.

іростання є другою альтернативою, яку найбільш часто обирають
11 інізаціі і яка полягає в зростанні визначених показників діяльності. 

І он онно фізкультурних організацій можна говорити про зростання 
■ 111.1, ості штатних працівників, матеріально-технічної бази, упроваджен
ні' нових видів фізкультурно-оздоровчих послуг, зростання кількості 
«• і\ и них до занять, кількості проведених масових заходів тощо.

< корочення - альтернатива, яку обирають організації дуже рідко. Її 
чи і о і іазивають «стратегією останнього способу». Названа альтернатива 
in (я дііачає встановлення рівня цілей нижче від досягнутого в минулому.

Поєднання як альтернативу розвитку можуть бути обирати ве- 
ііп І організації, які функціонують у різних ланках фізкультурного 
р иу Альтернатива поєднання передбачає сполучення будь-яких із 
цч.іл альтернатив, що згадувалися вище. Наприклад, спортивний клуб 

■і ■■ числового підприємства традиційно відповідає за проведення ви
рі.... .. гімнастики в цехах та відділах. В умовах, коли підприємства
ІН працюють або працюють нерегулярно, неповний тиждень тощо - 
Н< 11 и у пати зростання цього напрямку діяльності є недоречним, тому 
ірініоііується альтернатива скорочення. Утім на засадах зростання 
ми плануватися, наприклад, діяльність дитячої спортивної школи 
її'" 1 иортклубу.

і ідночасно з вибором альтернатив повинен бути етап визначення 
*|.... ріїв виконання. Він допомагає вибору найкращої альтернативи
11• і\ можливих. Критерії виконання повинні узгоджуватися з цілями, 
Ш иі'Иіідати соціальним нормам і законам.

І ритерії можуть бути як кількісними, так і якісними: кількість осіб, 
ні и іалучено до занять; склад тренувальних груп; рівень спортивних 
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результатів; кількість спортсменів, яких підготував один тренер; сти 
здоров’я, обсяг рухової активності тощо.

Вибір альтернативи здійснюється на підставі отримання однією з НИІ 
найвищої оцінки за показником критерію виконання. Останній ста 
планування - формування та затвердження документів планування

Прикладом документів стратегічного планування є цільові коми 
лексні плани, тобто Загальнодержавні цільові соціальні програмі 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

Планування реалізації стратегії потребує наявності в організацій» 
сфери цілої низки документів планування. Названі документи в різнім 
організаціях сфери мають різні назви, однак можна назвати осноиі|[ 
види документів планування:

• плани діяльності всієї організації (міністерства, управління, спори 
тивної споруди, спортивної школи, фізкультурного осередку); І

• плани діяльності окремих підрозділів (департаментів, управлінь 
відділів, відділень з видів спорту, комісій);

• плани окремих видів діяльності (навчально-тренувального про 
цесу, виховної роботи підвищення кваліфікації кадрів);

• плани діяльності окремих груп людей або окремої людини (шин 
нування підготовки команди, план роботи оргкомітету змагань, 
план підготовки спортсмена) [41, 66].

Якщо всі етапи процесу планування виконувалися послідовії» 
і точно, то процес планування є раціональним, тому що для досягненні 
мети обрано оптимальний шлях.

4.4. Організація: делегування повноважень, побудова 
або удосконалення організаційних структур

У процесі вивчення цієї теми важливо, насамперед, усвідомити суп 
ність трьох ключових категорій: «організація», «організаційний процп 
(діяльність)», «організаційна структура». Усі вони тісно пов’язані мі^ 
собою, але не є синонімами.

Організація - це функція управління, у межах якої здійснюєтіД 
розподіл праці поміж окремими робітниками та їх групами, узгодженіні 
їх діяльності.

Організація - це процес утворення структури, встановлення зв’язнії 
та відносин, що дає змогу ефективно працювати для досягнення цілей
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І'г.ілізація функції «організація» здійснюється в процесі організа- 
НІІІІІІІІ діяльності.

< Ірганізаційна діяльність - це процес, за допомогою якого керівник 
о . н к невизначеність, безладдя, плутанину та конфлікти поміж підлег
ле ш щодо роботи або повноважень і створює середовище, придатне 
||І'І І\ спільної діяльності.

і h повними складниками організаційного процесу (організаційної 
н і и.пості) є такі:

а) розподіл праці - розподіл загальної роботи в організації на 
окремі частини, достатні для виконання окремим працівником 
відповідно до його кваліфікації та здібностей;

о) групування робіт та видів діяльності в певні блоки (групи, від
діли, сектори, тощо) - департаменталізація;

и) підпорядкування кожної такої групи керівникові, який отримує 
необхідні повноваження (делегування повноважень);

11 визначення кількості працівників, безпосередньо підлеглих цьому 
керівникові (встановлення діапазону контролю);

д) забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт 
га видів діяльності (створення механізмів координації).

< Організаційний процес - це достатньо складний вид діяльності.
II..... < кладність полягає в необхідності вибору рішення із безлічі
Мі ' і і і ни х альтернатив, кожна з яких не поступається решті з погляду 
І.......щільності прийняття організаційного рішення. Кінцевим резуль-
ііі' >м організаційної діяльності є вибір певної позиції, який у підсумку 
фирмус організаційну структуру.

Фахівці з теорії управління вивчають функцію «організація» у двох 
4і центах:

І Встановлення взаємовідносин, повноважень.
1 І Іоділ організації на підрозділи, побудова (або перебудова) 

І і руктури.
Другий аспект буде розглянуто нижче, а на першому зосередимо 

І її ЗІ у тепер.
І.к обом, за допомогою якого встановлюються відносини і повно- 

.......пня, є делегування.
Делегування означає передачу завдань особі, яка буде їх виконувати, 

її и гукання становлять собою акт, який надає особі повноваження 
И 11 ріпника [41].
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Щоб краще зрозуміти, що таке делегування, слід розібратися в томі І 
що таке відповідальність та повноваження.

Відповідальність - це обов’язки виконати завдання і відповідати и 
успіх їх вирішення. Фактично, відповідальність, як така, не може бу|і 
повністю делегована керівником підлеглому. Наприклад, за порушенні 
законодавства та інструкцій у веденні фінансових справ у фізкуль 
турній організації, передусім, несе відповідальність її керівник, хочі 
безумовно, до відповідальності буде притягнений і головний бухгалтер 
Загальновідомим прикладом кінцевої відповідальності за керівництво! 
вислів, яким користувався один із президентів США Г. Трумен: «Більші 
відповідальність звалювати ні на кого». Таким чином президент демон 
стрував своє розуміння кінцевої відповідальності за діяльність уряду,

Повноваження - обмежене право використовувати ресурси opr# 
нізації та зусилля її співробітників для виконання визначених завдані. 
Вони делегуються посаді, а не особі, яка обіймає посаду в цей час. І 
відображено в старому військовому вислові про те, що «честь віддаєтікй 
мундиру, а не людині».

Всередині організації, за допомогою правил та посадових інструю 
цій, визначаються межі повноважень і чим вище посада, тим більші 
повноважень має особа, яка її обіймає. У практичній роботі буваю ті, 
випадки, коли працівник переходить межі своїх повноважень. Такий 
перехід може мати як позитивний, так і негативний характер. Напри
клад, якщо тренер для проведення заняття об’єднав своїх учнів з учнями 
свого колеги, який захворів або призначив їм заняття у свій вільний 
час, він перейшов межі своїх повноважень, але його дії не протирічаті, 
цілям організації, а є корисними для неї.

Інший тренер під час проведення навчально-тренувального збору 
частину коштів, які були призначені на харчування, використав дли 
своїх власних потреб. Він також перейшов межі своїх повноважень 
але його дії є негативними і не збігають з цілями організації.

Слід розуміти різницю між поняттями «повноваження» і «влада», 
їх часто плутають або вважають синонімами.

Повноваження визначають право посадової особи використову
вати ресурси організації.

Влада - реальна спроможність діяти або можливість впливати ні 
ситуацію. Можна мати владу, не маючи повноважень і, навпаки, маті 
повноваження і не мати влади. Іншими словами: повноваження - те, щ< 
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н " прано робити людина, яка обіймає певну посаду; влада - реальна 
Цироможність впливати на поведінку інших.

І Іерешкоди ефективного делегування. У випадку, якщо керівництво 
ін пуде враховувати ділові якості особи та потреби тих, які отримують 
Ііпішоваження, можуть виникнути проблеми як для керівника, так 
І II НІ підлеглих.

V теорії управління визначено перелік причин - перешкод ефек- 
11'і‘ііого делегування - за якими керівники не делегують повноваження 
ни і делегують їх недостатньо, а також причин, за якими підлеглі ухи- 
іііі іі і.ся від виконання завдань і не беруть на себе повноваження [41].

Причини небажання керівників делегувати повноваження:
• перебільшення власних можливостей: «я це зроблю краще»;
• невпевненість щодо своєї здатності керувати;
• неспроможність охопити довгострокову перспективу та перелік 

робіт;
• відсутність довіри до підлеглих;
• побоювання ризикованих рішень та відповідальності за результати;
• не вміння контролювати, виявити відхилення у виконанні завдань 

підлеглими.
Причини, за якими підлеглі блокують процес делегування їм пов- 

чтиіжень:
• відсутність ініціативи, побоювання самотужки вирішувати про

блему;
• прагнення уникнути критики за можливі помилки (чим складніша 

робота, тим більша можливість помилок);
• відсутність інформації та ресурсів, необхідних для успішного 

виконання завдань;
• виконання значного обсягу роботи (або уявлення, що це так) та 

уникнення додаткових завдань;
• відсутність впевненості у своїй професійній підготовленості та 

спроможності якісного виконання завдань;
• відсутність додаткових мотивів, позитивних стимулів за додаткову 

роботу і пов’язаною з нею відповідальністю.
Важливим складником функції «організація» є, як було зазначено 

нище, утворення організаційної структури.
Структура системи - це кількість підсистем, компонентів, зв’язків 

і і відносин. Система, яка має оптимальну структуру, є більш стійкою та
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життєздатною, може ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовище» 
та досягати своїх цілей.

Для фізкультурних організацій оптимальна структура реалізує гь(|| 
у загальних розмірах організації, розмірах окремих підрозділів #6 
частин цих підрозділів.

У структурі організацій сфери фізичної культури і спорту, як систем 
(на прикладі спортивної школи), можна виокремити головні компоненті]

• керуюча підсистема (керівники школи та тренери);
• результуюча підсистема (вихованці спортивної школи);
• забезпечувальна підсистема (співробітники, які забезпечукн. 

ресурсами та обслуговують процес функціонування спортивнії 

школи) [41].
Відсутність того чи іншого структурного компонента або наявнії п 

зайвих порушує цілісність спортивної організації як системи і знижу» 
ефективність її діяльності. У першому випадку відбувається перевалі.і 
ження системи (наявнікомпоненти беруть на себе функції ненаявних) 
У другому - зайві компоненти спричиняють нераціональні витрати ]м 
сурсів. Саме тому формування повноцінної структури є дуже важливим

Сформована організаційна структура не є незмінною. Організацій!! 
структура визначається планами та напрямками діяльності, тому зміни 
в них можуть вимагати відповідних змін у структурі.

Процес зміни організаційної структури має назву «реорганізації 
або «реструктуризація». Фахівці з теорії управління пов’язують процп 
успішної діяльності організацій з постійними змінами їх організаційна 
структури. Успішно діючі організації регулярно оцінюють адекватніїтії 
своїх організаційних структур та змінюють їх так, як того вимаганий 
зміни планів та напрямів діяльності, продиктовані зовнішніми умовами 
та вимогами зовнішнього середовища. Однак занадто часті реорі .і 
нізації та реструктуризації, продиктовані не вимогами зовнішньої н 
середовища, а іншими причинами, можуть негативно впливати н 
ефективність функціонування організації.

До основних ситуаційних факторів, які впливають на формуванні! 
організаційної структури належать такі: технологія; розміри організації, 
середовище; стратегія.

При цьому слід зауважити, що кожний із зазначених факторін 
впливає на формування організаційної структури не тільки прямо, аЯ 
й опосередковано, тобто шляхом їх взаємного впливу один на одноі'Ц 
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\ іеорії управління описано типові організаційні структури, які 
Мі< і у і ь використовуватися при проектуванні організацій у сфері 
|і н тої культури та спорту. Прикладами організаційних структур 
Не і н.і назвати лінійну, функціональну, комбіновану, штабну.

ііінійна структура - використовується в організаціях, які вирі- 
■‘ пні. відносно прості завдання. Суть структури полягає в тому, що 

ріпник одноосібно вирішує всі питання управління організацією. 
Ін 11 и член відділу, групи підпорядковується лише названому керів
ні..... її. Підлеглі виконують тільки розпорядження безпосереднього
Цріішика, вищий керівник свої розпорядження виконавцям передає 

“ " і. через нього (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Схема лінійної структури управління

Аналізуючи сутність лінійної організаційної структури, можна 
і ні.ічити її переваги та недоліки.

І Іереваги лінійної організаційної структури:
• чіткість і простота взаємодії (неможливість отримання підлеглим 

суперечливих розпоряджень та вказівок);
• відповідальність кожного за виконання свого завдання (надійний 

контроль та дисципліна);
• оперативність підготовки і здійснення управлінських рішень;
• економічність (за умови невеликих розмірів організації).
/ Іейоліки лінійної організаційної структури:
• іростання кількості рівнів управління при збільшенні розмірів 

організації;
• обмеження ініціативи робітників нижчих рівнів;
• оагатоаспектність діяльності керівника;
• відсутність у системі управління спеціалістів з реалізації окремих 

функцій.
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Функціональна структура. Особливість цього типу оргструктур 
полягає в тому, що для виконання певних функцій управління утни 
рюються окремі управлінські підрозділи, які передають виконавця! 
обов’язкові для них рішення, тобто функціональний керівник у межі 
своєї сфери діяльності керує виконавцями (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема функціональної структури управління

Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає можли 
вість управління великою кількістю виконавців, а отже, і зменшуєте и 
кількість рівнів управління. До обов’язків вищого керівника належнії 
регулювання відносин та взаємодії функціональних керівників.

Переваги функціональної організаційної структури:
• спеціалізація діяльності функціональних керівників;
• скорочення часу проходження інформації;
• розвантаження вищого керівництва.
Недоліки функціональної організаційної структури:
• можливість отримання суперечливих вказівок;
• порушення принципу єдиноначальності (розмивання єдносіі 

розпорядництва і відповідальності);
• складність контролю;
• недостатня гнучкість.
Комбіновані структури. Такі організаційні структури притаманні 

великим за розмірами організаціям. Комбінована структура означу 
поєднання названих структур на різних рівнях управлінської вер ти 
калі. До комбінованих структур може бути зарахована також штабіст 
яка характеризується тим, що при керівництві існує спеціальний орган 
(штаб), який розробляє проблемні питання, стратегію діяльності, визначнії 
перспективи розвитку. У складі такого «штабу» є спеціалісти з основних 
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mi n и діяльності організації, зокрема і громадські (комісії, тренерські ради,
•.и ціально утворені групи). Названі органи виконують дорадчі функції, 

І» ііиііноваження полягають у зборі інформації та розробці варіантів рі- 
 и., які пропонуються керівництву для прийняття остаточного рішення.

< )крім поділу організації за горизонталлю, про що йшлося вище, 
г и v< поділ праці за вертикаллю. У зв’язку з цим, слід вивчати питання 
.....гралізованих і децентралізованих організацій.

(їрганізацп, в яких керівництво лишає за собою більшу частину 
....шоважень, необхідних для прийняття важливих рішень, називаються

i ні ралізованими. Децентралізовані організації - це такі, де повнова-
• пня розподілені також по нижчих рівнях управління.

V децентралізованих організаціях керівники середньої ланки мають 
о і г великі повноваження в конкретних областях діяльності.

V рамках однієї організації одні відділи можуть бути більш центра-
ii іонані, ніж інші. Щодо ступінівь централізації або децентралізації, 
■'•' г 11 а фактично визначити ступінь делегування повноважень у при
нц ні ті важливих рішень нижчими рівнями управління.

Я к зазначено вище, організації поділяються на підрозділи за нап- 
г і яками діяльності (видами спеціалізації). Така спеціалізація підви-
iii уі потенціал організації. Для того щоб цей потенціал реалізувати, 
11 рівництву необхідно ввести в організаційну структуру механізм 
м'ординації та інтеграції всіх підрозділів.

Інтеграція - процес досягнення єдності зусиль усіх підсистем ор- 
..... іації для реалізації її цілей. Для успішної інтеграції керівництво 
ін шинно постійно бачити загальні цілі організації і нагадувати про них 
ін їм співробітникам, концентрувати зусилля на загальних цілях. У теорії 
правління описано декілька методів ефективної інтеграції організації.

І 5. Мотивація діяльності співробітників організацій

Керівники проводять свої рішення у життя, застосовуючи в прак- 
і и і пій діяльності функцію «мотивація» [66].

Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності, 
і пі досягнення особистих цілей або цілей організації.

(іистематичне вивчення мотивації з погляду психології не дає змоги
• 11'і но визначити, що саме спонукає людину до праці. Однак дослід - 
і ■ ипя поведінки людини під час праці дає деякі загальні пояснення 
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мотивації. Щоб зрозуміти зміст теорій мотивації слід засвоїти базо» 
поняття: потреби та заохочення.

Потреби визначають фізіологічне або психологічне відчуття несщ| 
чогось важливого для людини. Є різні погляди на класифікацію людській 
потреб. Однак більшість фахівців з теорії управління погоджую! ьси 
що потреби можна класифікувати на первинні та вторинні.

Первинні потреби є за своєю природою фізіологічними і, як правили, 
вродженими (потреба їсти, дихати, рухатися, відпочивати, спати тощо)

Вторинні потреби за своєю природою психологічні (потреба уснім 
поваги, влади, тощо). Первинні потреби закладаються генетично, вто 
ринні формуються та усвідомлюються із життєвим досвідом. У зв’язку 
з тим, що люди мають різний набутий досвід, вторинні потреби рої 
різняються більше, ніж первинні.

Коли людина відчуває потреби, вони викликають у неї стан пр.іі 
нення. Прагнення - це відчуття нестачі чого-небудь, яке має визначену 
спрямованість. Мету в цьому разі людина сприймає як засіб задоволенні! 
потреби. Задоволення, яке отримує людина, досягнувши визначеної 
мети, впливає на її поведінку в аналогічних обставинах у майбут« 
ньому. Люди прагнуть повторювати таку поведінку, яка асоціюєте» 
у них із задоволенням потреб і уникнути такої, яка асоціюється із ін 
незадоволенням. Названий факт відомий у теорії управління як «здкон 
результату».

У мотиваційній діяльності термін «заохочення» має більш широкі1 
тлумачення, ніж просто гроші або інші відзнаки, з якими частіше всього 
це слово асоціюється.

Заохочення (або винагорода) - все те, що людина вважає цінним 
для себе. А поняття цінностей у людей індивідуальні, специфічні, тому 
і різною є реакція на заохочення та його відносну цінність.

Розрізняють внутрішні та зовнішні заохочення (винагороди).
Внутрішні дає сама робота. Наприклад, це почуття досягнення 

результату, змістовності та важливості роботи, яка виконується, са
моповаги. Дружбу та спілкування, які виникають під час роботи, слід 
вважати також внутрішньою винагородою. Найбільш простий спосіь 
забезпечення внутрішніх винагород -створення відповідних умок 
роботи і точне формулювання завдань.

Зовнішні винагороди виникають не від самої роботи, а від реакції 
оточення на її результати, їх надає організація - це зарплатня, просу
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и..... и по службі, символи службового статусу (кабінет, автомобіль),
< і і між похвала та визнання.

Щоби визначити, у яких пропорціях слід застосовувати внутрішні 
■» іоініішні заохочення з метою мотивації, керівники повинні вивчати 
І шаги потреби своїх підлеглих. У цьому полягає мета різних теорій 
иинііівації.

Г.іких теорій сучасне управління визнає і застосовує декілька. Вони, 
in при окремі розбіжності, доповнюють одна одну.

Vi і описані теорії мотивації можна умовно поділити на змістовні 
•о.і нроцесні. У першій групі - теорії, які описують зміст людських 
ні 11 ,»<•(» та послідовність їх формування, у другій - йдеться про сам 
процес мотивації.

До змістовних теорій мотивації належить теорія потреб видатного 
11 мінського вченого М. Туган-Барановського, який ще наприкінці XIX 
і > піігтя описав 5 умовних груп потреб: фізіологічні, статеві, симпто-

■ > і ичпі інстинкти, альтруїстичні, практичного характеру. Особливого 
ні і іґіпія М. Туган-Барановський надавав раціональним почуттям, при- 
 кпості до народностей, моральним і релігійним поглядам [12,53].

V 40-х роках XX століття до вивчення людських потреб звернувся
■ и І іиканський фахівець А. Маслоу. Згідно з розробленою ним теорією,
|і кують п’ять категорій потреб, які розташовані у вигляді чіткої ієрар- 
•I піпї структури. Це первинні: фізіологічні (у їжі, одязі, повітрі, русі), 
ін піски і захищеності (від фізичної та психологічної небезпеки) та вто- 
....... і: соціальні (відчуття причетності до події), поваги (визнання з боку 
......іення), самовираження (реалізація власних можливостей) [200].

І Іобудувавши свою ієрархію, А. Маслоу хотів показати, що задо- 
ніпіення потреб нижчих рівнів впливає на поведінку людини, перш 
пі і па мотивації почнуть відбиватися потреби більш високих рівнів.
І.... і и на увазі, що з розвитком людини, як особистості, збільшуються

и потенційні можливості, потреба в самовираженні ніколи не може 
щ ні повністю задоволена. Саме тому процес мотивації поведінки через 
І ідоволення потреб є безмежним.

Гак, А. Маслоу стверджував, що поведінка людини залежить від 
цію, який з п’яти основних видів потреб є на цей момент домінантним. 
І и к на людина в один і той же час має потреби всіх п’яти типів, але

■ и -іа кожної потреби в якийсь конкретний час залежить від особистих 
пріоритетів людини. Залежно від цих пріоритетів шикується ієрархія 

119



потреб. Так, А. Маслоу стверджував, що основні п’ять типів потри 
майже завжди йдуть почергово [200].

Керівник, який знає рівень потреб свого підлеглого, може перед 
бачати, який тип потреб домінуватиме у нього в майбутньому, і отжі 
може вибрати найефективніший мотив.

Розглянемо основні рівні ієрархії потреб А. Маслоу (рис. 4.4). і

Первинні 
потреби

потреби

Фізіологічні потреби

Рис. 4.4. Піраміда потреб А. Маслоу

Потребив 1 
с амоактуаліз аціі^| 
самореалізації і 

розвитку

Потребив безпеці (фізичній, 
психологічній)

Потреби самоповаги, 
особистого достоїнства, 
у визнанні, наявності 
соціального статусу

С оціапьш потре би (потреби в 
контактах, взаємодопомозі)

1. Фізіологічні потреби. Складаються з основних, первинних потреб 
людини, іноді навіть неусвідомлених. В окремих роботах сучасних до 
слідників їх називають біологічними потребами. Стосовно робочою 
середовища, це потреби в заробітній платні, відпустці, пенсійному 
забезпеченні, перервах, сприятливих робочих умовах, освітленні 
опалюванні, вентиляції.

2. Потреба в безпеці. Як тільки фізіологічні потреби задоволені, н.і 
передній план виходить потреба безпеки. Ці потреби відображанні, 
бажання зберегти вже одержані нагороди і положення та захисти і п 
себе від небезпеки, шкоди, загроз, травм, втрат або позбавлень. В ор 
ганізаціях ці потреби мають форму боротьби службовців за безпеку 
роботи, безпечні умови роботи, додаткові пільги, страхування і виплат и 
на оздоровлення.

3. Соціальні потреби. Коли досягнуте задоволення фізіологічнії, 
потреб і потреб у безпеці, увага людини концентрується на потреш 
в дружбі, любові і приналежності. Як «соціальні особи» люди мають 
бажання подобатися іншим і хочуть задовольнити свої соціальні по 
треби на роботі. Це відбувається шляхом входження у формальні й 
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■р|н>рмальні робочі групи, шляхом співпраці з іншими робітниками 
і і •!' иісння участі в різноманітній спільній діяльності.

і / Іотреби в пошані. Ці потреби можуть приймати дві різні форми. 
"Ч.... • це потреба в самоповазі, тобто задоволення самим собою. Са
ні....і.на тісно пов’язана з відчуттям досягнення мети, компетентністю,
Ціан и и ми, зрілістю. Друга форма - потреба в пошані інших людей. Ця 
Ній і Ніа пов’язана з репутацією, суспільним визнанням, статусом у групі. 
V щ ці' якій організації передбачені нагороди, які можуть задовольнити 
ш і і'гОу в пошані, включають почесні звання, інші форми визнання, 
№ки їли, додаткові зобов’язання і просування по службі.

■ Потреби в самоактуалізацїї, самореалізацїг і розвитку. Коли 
И'іі'іюлені потреби чотирьох нижніх рівнів, людина фокусує свою 
Мьп \ на задоволенні потреби в самореалізації. Намагаючись цього 
...... ги, люди прагнуть реалізувати весь свій потенціал, удосконали- 
||>. hoi здібності і бути «кращими». Така потреба в самовираженні є 
ll.UI НІЦЦОЮ з усіх людських потреб.

■І'ак т, що людські потреби можна розташувати в ієрархічному 
Ні'|"іцку, має важливе значення. Потреби нижніх рівнів повинні бути 
І* виголені передусім, тільки після цього можна звертатися до потреб 
ПІНІ.....гисоких рівнів.

< >крім цього, варто врахувати, що потреби низьких рівнів форму
ли. і ой фундамент, на якому будуються потреби вищих рівнів. Тільки 
> німу випадку, якщо потреби низького рівня залишаються задоволе
ними, у керівника є шанс досягти успіху, мотивуючи робітників через 

і ншолення потреб більш високого рівня.
Важливе значення має зауваження А. Маслоу про так звані «рушійні 

и и-, згідно з якими кожна людина прогресує від мотивації потребами 
ни и.кого рівня до мотивації потребами більш високих рівнів [200].

I Іе менш важливе значення має ідея достатності. Людина ніколи не 
ін рг.киве почуття повного задоволення своїх потреб. Більшість людей

іс ще більше грошей, безпеки, друзів, пошани і самовпевненості, 
Ні і.ілєжно від того, скільки вони вже всього досягли. Таким чином,

■ ■піна рухається вгору за ієрархією не у разі, коли її потреби повністю
■ іцонолені, а коли вони достатньо задоволені.

II ри вживанні ієрархії потреб за А. Маслоу велика роль відводиться
ні і v і ції, що і є кращим поясненням її популярності. Проте з погляду 
....... дій керівництва підхід Маслоу має певні труднощі:
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• більшість із нас в один час можуть перебувати на декількох ріпи» 
ієрархії потреб;

• важко визначити рівень потреб, задоволенням яких можна мі| 
тивувати людину зараз. Частково проблема походить від тоці 
що дуже важко відрізнити дрібні, незначні зміни в потребах, и| 
відбуваються щодня від більш значних;

• виникає при вимірюванні потреб людини. Більшість з нас відчу 
ває великі складності у визначенні власних потреб і пріоритеті 
Керівник, який повинен створити мотиваційне середовище дні 
багатьох своїх підлеглих, стикається зі складним завданням. Ож | >о 
цього, люди значно розрізняються в своєму розумінні того, ll(t 
таке достатньо задоволена потреба. У будь-якому разі необхіднії 
пам’ятати, що пріоритети, які належать до різних рівнів погрей 
змінюються, і що будь-який підхід і прийом буде набагато ефси* 
тивнішим, якщо люди розумітимуть сутність цього підходу; І

• для того щоб наступний, більш високий рівень ієрархії потр(| 
почав впливати на поведінку людини, не є обов’язковим попий 
задоволення потреб більш низького рівня. Можна навести ду<м 
багато прикладів, коли людина в умовах небезпеки або соціальне 
незадоволеності прагне до поваги та самовираження. Так, в умоши | 
економічних негараздів, низького рівня оплати праці, продовжую и 
на високому рівні виконувати свої професійні обов’язки численні 
фізкультурні фахівці: тренери, викладачі фізичного вихованії» 
спеціалісти-реабілітологи тощо.

Завдяки теорії А. Маслоу, стало зрозумілим те, що мотивація людей 
визначається широким спектром їх потреб. Для того щоб мотивуваїн 
конкретну людину, керівник повинен дати їй можливість задовольн и і н 
свої найважливіші потреби завдяки такому образу дій, який сприш 
досягненню цілей всієї організації [143, 200].

Залежно від рівня життя в тій чи інший країні, розміру заробітнії! 
платні та споживчого мінімуму, керівники можуть мотивувати свои 
підлеглих задоволенням їх потреб нижчого або більш високого рівнні

Серед процесних теорій мотивації є теорія очікування та теорії 
справедливості.

Теорія очікування (за В. Врумом) (рис. 4.5). Зміст теорії полягм 
в тому, що, окрім урахування потреб при мотивації, слід брати до 
уваги такі моменти:
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■ подина очікує, як наслідок своєї визначеної поведінки, здобуття 
чогось бажаного. Наприклад, спортсмена мотивує до постійних 
і ренувань очікування того, що він посяде високе місце на зма- 
і нінях. Студента мотивує до занять очікування здобуття вищої 
і н піти, цікавої роботи, соціального та професійного статусу тощо. 
Керівникам, які прагнуть підвищити мотивацію своїх підлеглих, 
Георія очікування надає для цього різні можливості [143];

■ керівник очікує від своїх підлеглих певних результатів;
• оцінка підлеглими своїх сил багато в чому залежить від того, чого 

очікує від них керівник. Наприклад, спортсмен прагне до резуль- 
і и ів на змаганнях, які очікує від нього тренер.

Мотивація

—

і Мкування того, 
іцо зусилля 

/ійдугь бажані 
результати

X Очікування того, 
що результати 

призведуть 
до очікуваної 
винагороди

X Очікувана 
вартість 
нагороди

3-»Р Р —> В Валентність

Рис. 4.5. Модель мотивації за Врумом

Георія справедливості (за С. Адамсом). Теорію можна представити
■ <і им чином:

• /поди суб’єктивно зіставляють свої винагороди із затраченими 
зусиллями та винагородами інших працівників, які виконували 
аналогічну роботу;

• якщо таке порівняння виявляє дисбаланс, у працівника виникає 
психологічне напруження, він вважає свою винагороду неспра
ведливою [143].

Такого працівника слід мотивувати поясненням ситуації, або для 
ін і а ловлення справедливості - зняти дисбаланс. Дослідження свідчать: 
п ні люди переконані, що їм не доплачують - вони починають пра- 
..... ги менш інтенсивно; коли вважають, що їм переплачують - вони 
II НІН схильні змінювати свою поведінку і діяльність.

Георія справедливості, можливо, найлегша для сприйняття зі всіх 
он і п надійних моделей, і вона має найбільшу цінність для керівника, 
и ии хоче зрозуміти засади мотивації своїх підлеглих.
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Таким чином, теорії мотивації розглядають дії керівників, які спІ І 
нукають людину спрямовувати свої зусилля на досягнення різних цілей

У підсумку слід сказати, що керівникові необхідно добре знаті 
своїх підлеглих та їх потреби. У зв’язку з тим, що потреби ПОСТІЙНІ 

змінюються, не слід розраховувати, що мотиватори, які спрацював 
один раз, будуть ефективними постійно.

4.6. Контроль, облік, звітність

Важливим у діяльності організацій сфери фізичної культури і спор 
ту є функція контролю, поряд з якою знаходиться облік та звітність

Процес управління, як правило, супроводжується багатьма н< 
визначеностями: плани не завжди виконуються, як було задумано 
люди не завжди приймають делеговані їм повноваження та обов’я і 
ки; керівництво не завжди спроможне належним чином мотивуваїн 
людей; змінюються умови навколишнього середовища, до яких слід 
адаптуватися організації.

Для того щоб визначити все це, застосовується контроль, тобто прЛ 
цес, за допомогою якого керівництво організації визначає: чи правильні 
його рішення, чи не потребують вони певного коректування? [196).

Контроль - система спостереження, перевірки та оцінювання від 
повідності процесу функціонування організації прийнятим управлііи 
ським рішенням [40, 41].

Контроль є базовим елементом процесу управління. Ні планувавші 
ні утворення організаційних структур та делегування повноважень, ні 
мотивацію не слід вивчати окремо від контролю.

Існує три різновиди контролю, які мають спільну мету - сприя ІII 
тому, щоб фактичні результати були якомога ближчими до бажав in 
Вони розрізняються за часом здійснення - це попередній, поточний і( 
заключний контроль.

Попередній контроль має таку назву тому, що здійснюється ди 
фактичного початку роботи і є своєрідним контролем готовності д<| 
її виконання. В організаціях попередній контроль використовуєтьЯ 
в трьох ключових напрямках - стосовно людських, матеріальних Ц 
фінансових ресурсів.

Розглянемо цей вид контролю на конкретному прикладі: дирек іир 
спортивної школи вирішив проконтролювати набір у групи початкові 
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ні (ніговки. У зв’язку з тим, що контроль попередній, він починається 
Ф u і и'і но до початку самого набору. Директор з’ясовує, чи спроможні 
ЦіП і 1 підлеглі провести повноцінний набір у групи, чи володіють вони 
мі і і ідііми тестування, чи спроможні провести бесіду, щоб зацікавити дітей 

ниці і.кі ресурси). Увага директора також повинна бути привернута до 
1111 v місць майбутніх занять, інвентарю, обладнання, пристроїв - усього 

|іи 11, що необхідно для початку успішної роботи (матеріальні ресурси).
• І чііансове забезпечення діяльності, що контролюється, як і діяльно- 

1111| ианізацїї в цілому, гарантує бюджет спортивної школи (поточний 
фінансовий план). Він одночасно є засобом попереднього контролю, 
і..........іявність гарантує, що тренери матимуть зарплату і необхідні
іінрі інші споруди будуть орендовані. Тобто процес діяльності, у цьому 

|ік 11 набір груп початкової підготовки, має підстави бути успішним.
Поточний контроль називається так тому, що здійснюється без- 

I....  редньо у ході проведення робіт.
Коли почався процес набору в групи, директор може контролюва- 

н< інн о хід. Він цікавиться, які загальноосвітні школи відвідали його 
ііі і н глі, які застосували методи залучення дітей, як контактували 
і і і 1111 істрацією шкіл, з учителями фізкультури, батьками, як саме 
іі|іініодили тестування. Для здійснення поточного контролю керівникові 
Ц» іііікідно мати так званий зворотний зв’язок, тобто до нього повинна 
Відходити вся та інформація, яка була зазначена вище.

Іиключний контроль теж передбачає застосування зворотного 
ні і іку, але вже після того, як робота виконана. На цьому етапі фак- 
...... о о тримані результати порівнюються з тими, які були заплановані 
пі вимагаються.

І іключний контроль дає керівникові інформацію, яка необхідна для 
Ціанування аналогічної діяльності в майбутньому. У нашому прикладі 
Ии ■ і ии заключного контролю директор перевіряє, як проведено набір, 
їм ігнність груп, їх наповнення, показники фізичної підготовленості 
її... її х вихованців.

Іллі проаналізуємо процес контролю, який містить: вивчення 
ц .ні v і прав або результатів діяльності, зіставлення отриманих резуль- 
|н і in і критеріями виконання та прийняття необхідних коректуючих 
і   140, 41].

Ии іначення критеріїв виконання - елемент процесу планування. 
111 ч и (<ч контролю передбачає зіставлення з ними отриманих результатів. 
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У цьому разіце можуть бути показники кількості набору та показник 
рівня фізичної підготовленості (тестування) дітей. На цьому етапі дир» • 
тор спортивної школи визначає наскільки досягнуті результати, які (ц , 
заплановані. Одночасно триває процес визначення відхилень. Відхиленні 
можуть бути суттєвими і несуттєвими. Наприклад, якщо минула полоій І 
часового терміну набору, а тренери здійснили його лише на 40 %- цс it 
суттєве відхилення, тому що в час, що залишився, можливо ще доопЦ І 
запланованих підсумкових показників. Якщо термін майже закінчиш! 
а конкретний тренер ще фактично не почав набору або здійснив його їй 
10-15% - відхилення суттєві і слід застосувати додаткові заходи.

Після оцінювання результатів контролю наступає третій його еі.оі 
керівник повинен обрати одну з ліній поведінки:

• не вживати додаткових заходів;
• запобігти відхиленням;
• змінити критерії (стандарти).
Перша лінія поведінки застосовується тоді, коли керівник пер» 

конується в тому, що цілі досягаються. Однак це ще не означає, ін> 
контроль треба припинити.

Друга лінія поведінки передбачає певні коректувальні дії, якіціі 
керівник з’ясував, що слід їх застосувати. Якщо набір відбуваєтьЯ 
пасивно, слід вжити додаткових заходів. Можливо провести додііі 
кове інструктування тренерів, попросити поділитися досвідом ГІН 
хто успішно проводить набір, встановити контакти з керівництвом 
загальноосвітніх шкіл тощо.

Не всі відхилення від критеріїв (стандартів) слід усувати. Інколи самі 
стандарти можуть бути нереальними, тому що в їх основу покладенії 
плани, а плани - лише прогнози майбутнього. Однак керівник моли 
обрати третю лінію поведінки і переглянути стандарти.

Для того щоб контроль був дієвим, тобто забезпечував досягнешві 
цілей, він повинен відповідати таким вимогам:

• відображати загальні пріоритети організації, підтримувати їх;
• бути інтегрованим з іншими функціями управління;
• об’єктивно вимірювати йі оцінювати саме те, що дійсно важлиш
• бути своєчасним, тобто проводитися тоді, коли процес і результа і н 

контролю можуть поліпшити результати діяльності;
• бути гнучким, тобто таким, що має змогу пристосовуватися до 

змін, які відбуваються;
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• Пуги простим з погляду тих цілей, для яких він призначений та
і зленим (щодо термінів проведення і результатів).

і і іадність контролю веде до безладу, що аналогічно втраті конт- 
|h.... над ситуацією.

> і фері фізичної культури і спорту розрізняють також такі види 
»ті 11 >ол ю:

• цсржавний, який здійснюється державними керівними органами, 
під імені держави, із використанням державних повноважень;

• і ромадський, який здійснюють громадські утворення (наприклад, 
ревізійні комісії фізкультурних осередків).

' фізкультурних організаціях застосовуються різні форми конт- 
(•» >!•> І Іайбільш поширеною є перевірка.

1 фганізація та порядок проведення перевірок - різноманітні. Вони 
м> > \ 11, розрізнятися за часом, обсягом об’єктів перевірки, комплексом 
ін>> ии. тощо. Види перевірок:

• фронтальна (перевіряються всі спортивні організації);
• вибіркова (перевіряються окремі спортивні організації);
• порівняльна (кілька об’єктів порівнюються за результатами 

роботи);
• комплексна (перевіряються всі види робіт);
• тематична (перевіряються окремі види робіт);
• порівняльна (результати зіставляються із попередніми);
• повторна (контроль виконання рішень і зауважень, що були в по

передній перевірці).
І (в я здійснення перевірки застосовують різноманітні методи:
• прямий: вивчення стану справ на місцях, інспектування;
• документальний: вивчення документів з подальшим викликом 

того, кого перевіряють;
• змішаний: заслуховування того, кого перевіряють із попереднім 

і нспектуванням.
Цля здійснення перевірки користуються такими засобами:
• обстеження об’єкта;
• опитування;
• співбесіда;
• перевірка документів: збір та аналіз звітів про роботу, інформа

ційних матеріалів, протоколів нарад, заяв та ін.;
• виклик та заслуховування тих, кого перевіряють.
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Перевірки, таким чином, можуть мати різноманітний характер. Усію 
їх проведення багато в чому залежить від того, як вони підготовлені 
Для проведення перевірки залучаються компетентні люди, обізніш 
в питаннях, які перевіряються.

Дотримання принципу гласності вимагає, щоби контролер (аін 
комісія) ознайомили керівництво з метою перевірки: переліком питані 
які буде охоплювати контроль. Повинно бути зроблено оголошення іі|» 
роботу контролерів, де вказують час для охочих з ними поспілкуватік» 
з проблемних питань.

Після закінчення перевірки складається підсумковий документ, якпії 
має назву «довідка» або «акт», якщо відбувалася перевірка фінансошн 
діяльності організації. Із змістом названих документів, сформованим! 
висновками і пропозиціями, що в них містяться, повинен бути О31ІЛ 
йомлений керівник організації, що засвідчується його підписом.

Перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться у ви 
гляді ревізії або інвентаризації.

З урахуванням масштабів та змісту контролю й оцінки обираю і и 
варіанти їх організації:

• індивідуальний - коли перевірка здійснюється однією особині 
(частіше всього штатним працівником апарату управління, яком| 
доручається перевірити конкретний факт, сигнал або ознайом її 
тись з ходом виконання конкретного рішення, вказівки);

• бригадний - коли перевірку доручено групі осіб, З ЯКИХ формує тій 'і 
бригада або комісія. Такий метод застосовується при проведенії' 
комплексної або порівняльної перевірки.

Поряд із функцією контролю розглянемо особливості обліку ГІ 
звітності в організаціях сфери. Контроль не слід плутати з обліком, холі 
в практиці органи обліку та статистики вирішують важливі завданий 
контролю.

Облік обмежується спостереженням, реєстрацією, зберіганням ТІ 
обробкою даних. У завдання обліку не входить оцінювання явищ і| 
тими чи іншими критеріями.

Предметом контролю є факти та події, перевірка виконання кон 
кретних рішень, з’ясування причин та винуватців порушень. Одна» 
для контролю дані обліку та статистики мають виключне значення.

Основою системи обліку у сфері фізичної культури і спорту Є облік 
який проводиться в первинних осередках. Мета обліку-забезпеченні 
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мірні ідної інформації про стан розвитку фізичної культури і спорту 
< і р.пні. Така інформація випливає із повсякденної діяльності осеред- 
> in и відображається у відповідних документах обліку (протоколах, 
“і п імостях, картках, журналах та ін.).

V с<|)ері фізичної культури і спорту існує єдина система обліку та 
і НІ ніс гики.

Вона містить у собі три основні види обліку: оперативний, бухгал- 
іг|п ький, статистичний.

Уі і вони тісно пов’язані між собою, відображають рівні збирання, 
н и оничення, обробки та узагальнення фактичних даних.

Оперативний облік забезпечує суб’єкт управління повсякденною 
інформацією про процеси управління. Його завдання: документальне 
оформлення різної діяльності (протоколи змагань, відвідування занять 
ницо); первинна обробка, накопичення та надання даних для потреб 
иіи р.пивного управління (зведені відомості про складання нормативів 
ницо); забезпечення даними інших рівнів управління. Наприклад, на 
и і ці гаві розпорядження про присвоєння спортивних розрядів, фіз-
■ ....урний осередок може інформувати раду спортивного товариства
ІІІІІ управління фізичної культури та спорту про проведену роботу.

І Іервинні (оперативні) документи обліку (протоколи, облікові 
• і| > і к и тощо) оформлюються безпосередньо під час або після завер- 
іііі пня заходів.

бухгалтерський облік - облік фінансів та матеріальних цінностей, 
и і мають грошовий вираз. Його основою є оперативний облік, однак 
пін використовує дані, які відображають матеріальні та грошові засоби 

і і апізації, їх джерела та операції, що з ними проводяться. Завдяки 
щ л .пітерському обліку визначаються ресурси та фінансові можли- 
...  и організації.

(татистичний облік - підсумковий облік, узагальнення даних опе- 
і и и иного та бухгалтерського обліку. Це вищий рівень обліку, який дає 

in к ння про кількісні характеристики фізкультурного руху в конкрет
иці. узагальненій формі. Він дозволяє за масою індивідуальних факторів 
і і показників побачити закономірності та тенденції розвитку явища.

< зіужби статистики країни розробили і традиційно використовують 
111111 форми обліку роботи фізкультурних організацій. Тільки зібрана

■ і іііних формах інформація може бути в майбутньому проаналізована, 
' и альнена, обчислена.
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У первинних фізкультурних осередках заведені форми єдипоЦІ 
обліку колективу (ФЄОК), за допомогою яких облікується кількІсП і 
членів, присвоєння розрядів, звань, рекорди, кадри, спортивні споруда 
спортивні секції та вся інша інформація про діяльність первинної» 
осередку.

Матеріали обліку, який проводиться в організаціях сфери є оі по 
вою їх звітності.

Для фізкультурно-спортивних організацій різних типів у оргии , 
статистики розробили форми річних статистичних звітів, зокргмі І 
№ 2-ФК [125], № 5-ФК та № 5-ФК зведена [124], № 8-ФК [126].

Звіти складаються у трьох примірниках і подається в управа і пні 
(відділ) фізичної культури і спорту державної адміністрації, у відпопЦ 
ну раду спортивного товариства. Один примірник звіту залишає і п< • 
в організації, яка його підготувала.

Статистичний звіт за формою № 2-ФК подають у цілому по теригор 
та окремо по сільській місцевості: районні (міські) ради спортивіїні 
товариств, районні (міські) відділи освіти - районним (міським) відді 
фізичної культури та спорту, обласним радам спортивних товариств 
обласним управлінням освіти (до 15 січня).

Форму статистичної звітності № 5-ФК і форму статистичної зіііі 
ності № 5-ФК (зведену) заповнюють і подають ДЮСШ та СДЮІ1К >1* 
Форму статистичної звітності № 8-ФК заповнюють і подають ШВ( М

Аналіз статистичної інформації за формою № 5-ФК та № 8-ФК 
змогу охарактеризувати сучасний стан розвитку спортивних пік І* 
в областях та Україні.

Комплекс показників, які містяться в усіх статистичних форми» 
звітності, свідчить про результати діяльності організацій різних типі#, 
районів, міст, областей і характеризують стан розвитку сфери фізичній 
культури і спорту в Україні.

4.7. Зв’язувальні процеси: 
комунікації та прийняття рішень

Чотири функції управління - планування, організація, мотивації 
і контроль - мають дві загальні характеристики: усі вони потребую о 
прийняття рішень і для всіх необхідні комунікації - обмін інформації ■ 
У зв’язку з тим, що ці два чинники пов’язують всі чотири управлінські 
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фі ні ци, вмонтовані в них комунікації і прийняття рішень називають 
І* н іунальними процесами.

Комунікації - тобто обмін інформацією між двома і більше людьми, 
ін.... і н усіх основних видах управлінської діяльності. Отож у теорії
|Щ> І її (1111 ня існує твердження, що успіх окремих співробітників і орга
ні..... і и цілому визначається ефективністю комунікацій.

• ново «інформація» означає роз’яснення, повідомлення про стан 
НІС ін |'І6, 65].

' і іадність і велике значення феномена інформації є причиною 
Ьі' и піни на сьогодні значної кількості визначень цього поняття, яке 
цін нігкуєть представниками різних галузей науки. Ми зосередили 
І» и \ на короткому аналізі сутності інформації з погляду управління.

правлінська інформація з практичного погляду становить собою 
ft нніманітні відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси 
ц» ■ і и ллю від форми їх подання. Найбільше значення має та управлін
ні і інформація, яка зафіксована на будь-якому матеріальному носії 

■ ін похідними реквізитами, які дозволяють її ідентифікувати. Таку 
ні І ірмацію прийнято називати документованою. Проте в практиці 
і и і ііпііння використовується і неофіційна інформація, яку одержують, 
•і правило, каналами неформальних зв’язків [190].

І погляду управління, інформація - сукупність відомостей про 
. і пі і аміни суб’єкта управління (керуючої частини системи) та 
НІ' і ї ї а управління (керованої частини системи), а також зовніш
ні що гередовища, яке зменшує ступінь невизначених знань про 
|НІІІі|К гний об’єкт.

Характеристика управлінської інформації повинна містити як її 
•‘■її і гак і форму подання.

І.і вмістом управлінська інформація становить собою управлінське 
ін ні іомлення, яке скеровується суб’єктом на об’єкт управління. У про- 
ці 11 управління інформація вирішує два основні завдання:

І. (! особливою формою зв’язку в середині організації, а також 
пи ніечує зв’язок системи із зовнішнім середовищем.

' (' причиною вибору системою визначеного варіанта власної по- 
........ лі, яка є основою для формування управлінських рішень.

Управлінська інформація має деякі специфічні особливості:
І) відображає властивості окремого матеріального об’єкта і тому 

має окреме джерело виникнення;
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2) володіє деякими властивостями матерії, що дає змогу отримуи.іі» 
накопичувати, передавати, знищувати її;

3) при передачі інформації її кількість у суб’єкті управління (піді и І 
стема, яка передає) залишається незмінною, а в об’єкті управлінь 
(підсистема, яка приймає) переважно збільшується;

4) це єдиний вид ресурсів, який під час історичного розвитку /І Ні і
ства не тільки не виснажився, а постійно збільшується, удої мі) 
налюється і до того ж сприяє ефективному використанню ін....
ресурсів, а іноді створює нові.

Зазначене дозволяє характеризувати інформацію як предмет, з.і« И 
і продукт праці керівника. У підготовці управлінських рішень вагомі 
місце посідає збір та обробка інформації.

Результати управлінської діяльності безпосередньо залежачії пі,« 
якісних характеристик інформації, яку отримують суб’єкти й об’ї і. іи 
управління.

Саме тому управлінська інформація повинна мати три такі ха| 
теристики:

1. Своєчасність. З моменту отримання інформації до прийня пі 
рішення повинно пройти стільки часу, скільки необхідно для обробні 
інформації, її уточнення та використання.

2. Вірогідність. Саме від цієї характеристики залежить правильнії о 
прийнятого рішення.

3. Повнота, тобто інформація, повинна містити відомості стосовні 
усіх необхідних аспектів проблеми, яка розв’язується.

Окрім зазначеного, інформація повинна відповідати таким вимогам
• доступність для споживачів (за обсягом, мовою, складністю пиі 

кладення, термінами і поняттями, які використовуються);
• об’єктивність (точність, обґрунтованість, неупередженість).
Управлінська інформація буває двох видів:
1. Пряма - яка спрямовується від суб’єкта до об’єкта (наприклад! 

вказівки, розпорядження, інструкції тощо).
2. Зворотня - надходить від об’єкта управління до суб’єкта (напри 

клад, довідки, листи, звіти тощо).
Управлінську інформацію можна класифікувати за різними о і 

наками.
За характером змісту інформація поділяється на просту, склади» 

та наукову.
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1 нг і характер інформації залежить від рівня системи, якою 
|*і|>ні, н і,. Чим вищий цей рівень, тим більш різноманітна інфор- 
>1МІН І <>1 льший її обсяг.

t.i імістом інформацію також поділяють на світоглядну, кон
ці'" і її.ну, методичну, фактографічну або статистичну.

І і ііітоглядна інформація за своїм змістом - це система узагальне
ні ній нидів на об’єктивний світ і місце людини в ньому, ставлення 
■і о и цо дійсності, яка їх оточує, і самих себе. Також зумовлені цими 
Шіпіц.іми їх переконання, ідеали, принципи пізнання й діяльності.

І погляду управління фізичною культурою і спортом принципо- 
Ц ні імення має світоглядна інформація, яка відображає ставлення 

■по н до фізкультурно-спортивної діяльності у вигляді комплексної 
■і' о і еристики їх потреб у заняттях оздоровчою руховою активністю 
jftii і'і н і и ми видами спорту. Вибір залежить від того, як і під дією яких 
|| • І" 'І формується їх світогляд.

І концептуальна інформація за своїм змістом відображає результати 
фі н 11 ментальних досліджень, які характеризують сутність явищ, котрі 
|ф|Щ Н.ІІОТЬСЯ у сфері фізичної культури і спорту.

І Ірикладом такої інформації є подана у Національній стратегії 
||і< іоровчої рухової активності в Україні «Рухова активність - здоро- 
|и<> • ши іб життя - здорова нація» [128], що підтверджує актуальність 
її є пни в життя її положень. Зокрема, зазначається таке:

• і сред учнів і студентів зростає популярність малорухливого спо- 
. обу проведення дозвілля: постійно збільшується кількість осіб 
( і.і станом здоров’я) у спеціальній медичній групі, поширеність 
і І подинамії серед учнів досягнула 80 %;

• и ідоровча рухова активність сприяє розвитку економіки й
• успільства загалом. За інформацією Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, відсутність належної рухової активності 
призводить до економічних збитків у розмірі 150-300 евро на 
одну особу за рік;

• и Україні займаються фізичною культурою і спортом всього 8-10% 
населення, тоді як в економічно розвинених країнах світу цей 
показник перевищує, як правило, 40%;

• одночасна пропускна здатність мережі фізкультурно-оздоро- 
нчих і спортивних споруд становить лиш 17 % від нормативу 
іабезпеченості;
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• з деяких видів спорту відсутні сучасні технічно оснащені спортиии 
бази, на яких можна готуватися до участі в Олімпійських іграх It 
інших міжнародних змаганнях;

• практично відсутня пропаганда здорового способу життя і ціп 
ностей фізичної культури та спорту в засобах масової інформ.іції 
особливо на телебаченні та ін. [128].

Методична інформація за своїм змістом є відображенням резулы am 
науково-дослідницьких праць, присвячених формуванню конкретної 
методик, спрямованих на розв’язання різноманітних проблем фізичін- 
культури і спорту.

Фактографічна інформація за своїм змістом є свідченням про флм 
(сукупність фактів), які наявні у сфері фізичної культури і спорту. Залпи 
чай, фактографічна інформація використовується в управлінні в тами 
основних видах - статистична інформація, звітна інформація тощо

Статистична інформація - первинний статистичний матеріал, я мін 
формується в процесі спостереження, пізніше підлягає систематик 
ції, зведенню, обробці, аналізу й узагальненню з метою використати 
в процесі управління.

За способом передачі інформація поділяється на письмову, усИІ 
наочну (графіки, рисунки, діаграми, таблиці тощо).

За формою відображення розрізняють візуальну (візуальний рц| 
у вигляді текстів, таблиць, малюнків); аудіо (слуховий сигнал); аудіоні 
зуальну (поєднання візуального ряду та слухового сигналу).

За джерелами інформації розрізняють зовнішню та внутріш ню 
вхідну і вихідну.

За ступенем обробки виокремлюють первинну (інформація, им 
надійшла до об’єкта управління); виробничу (перероблена на об’< ви 
первинна інформація); підсумкову (результат переробки первинти 
інформації, яка готова до передачі).

За часом використання прийнято виокремлювати постійні 
(використовується систематично впродовж довгого часу); тимчасоїц 
(використовується не систематично, в обмеженому часі).

За можливістю використання інформація може бути автентичні 
(відповідає дійсності, придатна); дефектна (не відповідає дійсності 
непридатна) [190].

Джерелами збору інформації можуть бути: звіти, довідки, спостер< 
ження, доповідні записки, офіційна статистика, засоби масової інформації 

134



Розглянемо послідовність пошуку та обробки інформації:
І ' Ібирання розрізнених відомостей із різноманітних джерел.
’ Відбір достовірного матеріалу.
і Групування фактів за визначеними ознаками: приналежності, 

Н». у. учасникам тощо, тобто систематизація за допомогою таблиць, 
і « ■ ! і рафіків.

І У творення цілісного уявлення про сутність питання, яке ви- 
|ч н і і.і я, порівняльний аналіз з нормативами, аналогами, тестами й 
Цііпміми стану справи.

І Іеобхідно пам’ятати, іцо однобічне висвітлення справи, навіть за 
Ц| * < переконливими показниками, без порівняльного аналізу може 
При шести до неправильних висновків.

І Іаприклад, у Фінляндії на одному хокейному полі, у середньому, 
М"" уі ться більше ніж 6 команд, а в Україні - 2 команди. Можна зробити 
Ці правильний висновок, що Україна краще за Фінляндію забезпечена 
|і и і її 11 ими полями. Проте він неправильний тому, що у Фінляндії 
ф ні ціонує 450 хокейних команд, а в Україні - 8.

I Цо стосується хокейних полів, то у Фінляндії їх 44 закритих і ЗО 
II п.ритих (із штучним льодом), а в Україні відповідно 3 і 2.

Важливо правильно оцінювати значення інформації тому, що управ- 
........ це інформаційний процес із зворотним зв’язком. Володіння 
фн і .і гпьою і вірогідною інформацією і правильно зроблені висновки - 
. ...... 1.1 прийняття оптимальних управлінських рішень.

II к і цо аналізувати організацію як відкриту систему, слід зазначити,
ній пі необхідні інформаційні взаємовідносини із зовнішнім середо- 
. ..... ... Прикладом таких взаємовідносин є інформація про ресур- 
....... .і надходять або повинні надходити до організації. Одночасно 
ф и мішурні організації відправляють за свої межі інформацію про 
и і и.вість у вигляді звітів, матеріалів планування, контролю тощо. 

• їм. іавдяки інформації про діяльність організації, яка надходить 
і іпнішнє середовище, створюється так званий «імідж» організації. 
Інформація передається і в середині організації, між її рівнями та 
ніи розділами. У зв’язку з цим, в теорії управління вивчають комуні- 
.......вертикальні (між рівнями управління) та горизонтальні (між 
НІ і розділами одного рівня).

Комунікації розрізняють міжособові та організаційні. Коли відбува- 
II і.і и обмін інформацією між двома особами - комунікації міжособові, 
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коли йдеться про обмін інформацією між структурними підрозділам, 
організації або між організаціями - комунікації організаційні.

На заваді успішного просування або обміну інформацією можу® 
виникати небажані перешкоди або бар’єри, які значно погіршуй 
стан комунікацій. У міжособових комунікаціях бар’єри розрізняти 
вербальні (словесні) і невербальні (поведінкові).

Вербальні бар’єри - це слова, за допомогою яких передається інфо» 
мація і які можуть бути незрозумілими або неправильно сприйнятим» 
Семантичні варіації не завжди бувають зрозумілими підлеглому, к« 
керівник застосовує терміни, яких підлеглий не знає. Неконкретнії н 
висловів також є вербальним бар’єром.

Невербальні бар’єри - це неуважність, недоброзичливість, суті 
рість, незосередженість тощо, які можуть заважати успішному обмінні» 
інформацією. Те, як зустрічає керівник під час розмови, наскільки ній 
уважний, як активізує до розмови - усе це сприяє (або не сприяє) п» 
редачі інформації як зверху-вниз, так і знизу-вверх.

Вище йшлося про необхідність зворотного зв’язку в процесі КОНТИ 
лю, тобто інформації про те, як виконується робота. Цей зв’язок є тало» 
частиною міжособових комунікацій тому, що він дає змогу встановиш 
чи дійсно розпорядження керівника сприйняті в правильному контексИ

Для ефективності комунікацій важливим є вміння слухати. Я| 
стверджують фахівці з управління, слухати треба не тільки факт 
а і почуття, з якими вони передаються. Це дає змогу зрозуміти ситуації 
і вказує на повагу до людини, яку слухають.

На шляху організаційних комунікацій також виникають нерешмі 
ди, яких слід уникати: перекручування повідомлень, особливо ко/t* 
інформація «рухається» зверху-вниз. Такі перекручування можуть 
виникати у зв’язку із складністю міжособових комунікацій (про іцн 
вже йшлося) або навмисним додаванням, чи замовчуванням деякії» 
аспектів розпорядження керівниками нижчих рівнів. Таким чином, 
коли розпорядження доходить до виконавців нижчого рівня, воїн 
може мати інший зміст.

Інформаційні перевантаження також зашкоджують ефективним мі 
мунікаціям. Людина у стані інформаційного перевантаження неспромозі, 
на ефективно сприймати будь-яку інформацію, а також думати і дія і и

До комунікаційних перешкод належить і незадовільна структурі 
організації. В організації з багатьма рівнями управління збільшуєті><| 
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ні і і и вість перекручування інформації. Конфлікти між різними групами 
І* ші розділами також зашкоджують ефективному обмінові інформацією.

11 рийняття рішень, як і обмін інформацією,- складова частина будь- 
|»оі функції управління. Необхідність ухвалювати рішення проходить 
Фрі і все, що робить керівник, який визначає мету і прагне її досягти.

Керівникам у процесі управління організаціями доводиться при- 
|іі 11 и значну кількість рішень стосовно різних аспектів діяльності своїх 
и| і ті іацій. Від їх правильності та своєчасності залежить ефективність 
|в ь,, ці будь-якої організації. Саме тому прийняття управлінських рі- 
Шнп. < гановить собою один із найбільш відповідальних видів діяльності 
• ірі інізаціях сфери фізичного виховання.

' правлінське рішення - це об’єктивно аргументована дія суб’єкта 
Йіріінління у відповідь на виробниче завдання, яке виникло, або по- 
•I" ііуі конкретизації цілі, виконавців, термінів, ресурсів, послідовності 
||Л')|,92].

І Іоняття «управлінське рішення» багатозначне:
• процес, який протікає в часі та здійснюється в декілька етапів 

(пошук і аналіз необхідної інформації, розробка, узгодження, 
прийняття, затвердження і реалізація управлінського рішення);

• пнище (результат, акт вибору), яке проявляється в різних формах 
(іакон, указ, постанова, розпорядження тощо).

< у ікість управлінського рішення як процесу і явища характерн
ій і і.і я різними аспектами.

/ І кономічний аспект проявляється в тому, що на його розробку 
11 ■■ ,і и націю потрібні фінансові, матеріальні та інші ресурси; від реа-

■ і ції ефективного рішення очікується прямий прибуток або вигода, 
< помилкове рішення може призвести до збитків.

()рганізаційний аспект полягає в тому, що до розробки, прийняття 
і . і п Нації рішення можуть залучатися не тільки персонал спортивної 
і і зпізації, але і представники інших організацій (наприклад, експерти, 

.....і ультанти та ін.).
І. Правовий аспект пов’язаний із дотриманням чинного законо- 

і ми і па та підзаконних актів.
/ Соціальний аспект закладений у механізмі дії рішення на пер

ці і спортивної організації для узгодження колективних дій, ство
рі и і пі комфортного середовища для працівників, всебічного розвитку 
їм ііОистості та ін.
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5. Технологічний аспект характеризується необхідністю забезпеч, 
виконавців інформаційними засобами, технічними ресурсами та їй

Характеристика змісту різних аспектів управлінського ріпичп| 
призводить до висновку про те, що рішення концентрує в собі ІІ|ЧІ 
загальних функцій (планування, організація, мотивація, контром 
а також специфічних функцій управління.

Постійні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища орі чи 
зацій сфери фізичної культури і спорту вимагають прийняття рі 
манітних рішень.

Управлінські рішення можна класифікувати за певними ознаками | І'Л
• функціональною спрямованістю щодо планування, організації« 

тивізації, координування, контролю. Інколи управлінські рішені 
стосуються одночасно реалізації декількох функцій управлінь.

• суб’єктом прийняття: хто приймає рішення;
• об’єктом: для кого призначено;
• способом фіксації або за формою: усні та письмові;
• масштабом дії: для всієї організації або для підрозділу;
• часом дії: довгострокові, середньострокові, короткострокові лН» 

оперативні, перспективні, стратегічні);
• напрямом дії: внутрішні (регулюють проблеми організації), н® 

нішні (координують взаємовідносини з вищими організаціями!
• ступенем визначеності: детерміновані (в умовах визначеної НІ 

ймовірні (в умовах ризику, пов’язаного з недостатньою інфоі 
мацією), невизначені (в умовах невизначеності);

• процедурою прийняття: особисті, колегіальні, колективні;
• соціальною призначеністю або за змістом: вихідні визнана л ііЦ 

(календарний план) або похідні (положення про змагання). 11 
приклад, рішення Верховної Ради України - визначальні; ріш( пн 
місцевих органів влади, які стосуються виконання рішень Ні у 
ховної Ради - похідні;

• ступенем обов’язковості виконання рішення відповідальним' 
особами. Рішення можуть бути категоричними, обов’язковими 
що мають силу закону, директиви або наказу, а також рекомси 
даціями, які мають зміст поради, побажання.

У практиці раціонального управління процес прийняття управліи 
ських рішень відбувається на підставі певних принципів. Згідно з ними 
рішення повинні бути;
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......пюважними, тобто прийматися лише суб’єктом, який має право 
приймати таке рішення;

......отними, тобто відповідати чинному законодавству;
> , и одженими в усіх ланках із рішеннями, які приймалися раніше 

и><> приймаються одночасно;
і »> ши часними, тобто враховувати стан об’єкта на певному етапі 

ін и о розвитку, вимоги часу тощо;
і • крої тими, ясними, логічними, послідовними та лаконічними.

и що рішення приймалися із дотриманням названих принципів, 
||Мі рішення та процес його виконання будуть ефективними.

\ . фері фізичної культури і спорту вирішуються різноманітні 
■ * ip th гером і особливостями проблеми: педагогічні, методичні, 
Пьіииіііські, матеріально-технічні, комерційні та ін., які значно від- 
Вніиии ься одна від одної. Це зумовлює можливість та доцільність 
■*і'рш гання різних видів рішень, які приймаються при вирішенні 
ІИ> III піших проблем.

ІІ/юцес прийняття стратегічних рішень складається з декількох 
Нйііііі (рис. 4.6). Перелік етапів нагадує етапи стратегічного плану- 
■інпі икі були подані вище. Це логічно тому, що в стратегічний план 
И» 1ШЫ ються рішення у вигляді пунктів або підрозділів плану.

Діагностика проблеми

Визначення обмежень Визначення критеріїв

Виявлення альтернатив

І
Оцінка альтернатив

І
Кінцевий вибір

Рис. 4.6. Етапи прийняття стратегічного рішення

1 'характеризуємо коротко кожний з названих етапів. 
^агностика проблеми. Існує два підходи до визначення проблеми.

її і.....  і першим, проблема - це ситуація, коли визначені цілі недосяг-
Н) 11, іоб го не відбулося те, що мало відбутися. Другий підхід пропонує 
«и і и іунати проблему як потенційну можливість. Наприклад, спортивна
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споруда працює за планом і отримує прибутки, але для її керівній • 
проблемою подальша раціоналізація і прибутковість роботи. И

Перший етап вирішення проблеми - усвідомлення та встановлені 
симптомів труднощів або наявних можливостей. Для її виконаний ні 
обхідно зібрати та проаналізувати внутрішню і зовнішню інформації 
При цьому слід бачити різницю між релевантною (такою, що стосусци І 
справи) та зайвою, недоречною інформацією, та вміти розрізняти н

Виявлення обмежень та критеріїв прийняття рішень. Рішенні 
що приймається, повинно мати важливу властивість - бути реальїші 
Тому слід враховувати обмеження: неадекватність засобів, недоста і НІ 
кількість працівників, закони та етичні міркування, позиції випік 
керівників тощо.

Одночасно визначаються стандарти, за якими оцінюватимуть ані 
тернативні варіанти. Це критерії прийняття рішень.

Визначення альтернатив. Альтернатив може бути багато і розі лі 
усіх їх потребує надмірної витрати часу, тому слід обмежитися найбіпм» 
реалістичними. Однією з альтернатив повинна бути можливість Ні 
приймати ніякого рішення. У цьому разі керівник повинен оціни ін 
що відбудеться, якщо нічого додатково не робити.

Оцінювання альтернатив. Оцінювання можливих рішень ік 
визначення переваг та недоліків і можливих наслідків кожного з пін 
Майбутнє завжди не визначено тому, що багато факторів можуть сі .і і і 
на перешкоді досягнення мети. Тому важливим моментом оцінюванні 
альтернатив є ймовірність здійснення кожного можливого рішенії» 
відповідно до намірів.

Вибір альтернативи. Якщо всі попередні етапи прийняття рішенії! 
відбулися успішно, зробити вибір альтернативи неважко. Керівник гірш Щ 
обирає альтернативу з найбільш сприятливими загальними наслідк.імн

Будь-яке обране та визначене рішення спір реалізувати. Саме тоді 
можна буде говорити про реальну правильність та цінність прийнятою 
рішення. Рівень ефективності здійснення рішення підвищується, ЯМЦІІ 
воно буде визначено тими, кого стосується. Буває так, що рішення випій 
чаються автоматично, але частіше керівникові доводиться перекону н.і і и 
у правильності свого погляду. Шанси на ефективну реалізацію проб/н 
ми збільшуються, коли підлеглі брали участь у формуванні рішенні!

Після того як рішення почало діяти, важливим є встановленій 
зворотного зв’язку, тобто вимір і оцінювання наслідків рішення аМ 

140



іь і шш-ння фактичних результатів з тими, на які керівник мав надію. 
Й"і"> і ний зв’язок дає змогу керівникові скоректувати реалізацію рі
ні ПІНІ Рішення керівництво оцінює, передусім, за допомогою функції 
»і и і роню, про яку йшлося вище [22].

Проаналізуємо три види рішень, які трапляються в роботі фізкуль- 
hl'HHX організацій: бінарні, багатоваріантні та інноваційні.

ІНнарні рішення. Сутність їх полягає в тому, що одна альтернатива 
Інюп. >чає іншу за принципом: «або так, або ні», «або, або», а також 
ЦІ і чаї прийняття рішення не проводиться глибокого аналізу всіх не- 

днях характеристик, наявна певна міра механічності (рішення за 
■шпмогою підкинутої монетки). Наприклад, два спортсмени претен- 
йрп 11, на одне місце в команді. У команду може бути включено тільки 
Іцнпі <> спортсмена, тому одна альтернатива повністю виключає іншу.

Ііінарність, як явище, під час виробки та прийняття рішень є неба- 
• Нино тому, що вона виключає повністю один із варіантів і обмежує 
(Ціні у к та можливості виробки та прийняття найбільш оптимального 
І'іінгніїя проблеми, що виникла.

І Іа думку фахівців з теорії управління, причини виникнення бінар
нії 11 н процесі прийняття рішення полягають у такому:

• низька компетентність особи, яка приймає рішення;
• недостатній або поверхневий аналіз ситуації;
• відсутність необхідного часу на проведення достатньо глибокого 

аналізу проблеми, яка виникла.
(>тже, щоб уникнути бінарності, яка обмежує свободу особи - 

.... іра рішення, необхідно виконати додаткову роботу з можливого 
.... . причин виникнення бінарності.

Ічігатоваріантнірішення. У діяльності фахівців зі сфери фізичної 
Н'іііі ури і спорту часто виникають проблеми, які важко або неможливо 
порішити шляхом прийняття бінарного рішення. Такі ситуації можуть 
....пікнути, коли фахівець стикається з великою кількістю критеріїв 
і і альтернатив варіанта рішень. У такому разі аналізуються всі аль- 
н рн.ітиви рішення, оцінюються різні варіанти критеріїв та бажаних 

ір.ік геристик. Слід також ураховувати обмеження, тобто фактори, які 
можуть негативно вплинути на виконання управлінського рішення.

і характеристики рішень далі ранжуються за ступенем важливості 
і і оцінюється кожен з варіантів. Таким чином обирається найбільш 
прийнятне рішення.
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Інноваційні рішення. Такі рішення відрізняються від розглянуті 
вище тим, що фахівець у цьому випадку не має готових альтерна і и* 
Необхідність інноваційних рішень виникає тоді, коли проблема. на 
виникла, є нетрадиційною, новою, а старі, відомі раніше способи II 
вирішення, не підходять. Фахівцеві в такому разі слід перейти від |м 
ціонального до творчого мислення.

Для прийняття творчого рішення дуже корисним Є дотриманії 
таких положень:

• доцільно звернутися до колективної думки, застосувати колеи 
тивну творчість;

• розпочинати слід з простих варіантів вирішення. Спеціаліст п<> 
винен пам’ятати, що вирішення проблеми не повинно бути скла і 
нішим за саму проблему;

• не доцільно прагнути відразу до ідеального варіанта рішений 
Будь-яка ідея у процесі роботи удосконалюється. Практика спід 
чить, що спочатку виробляються менш ефективні рішення, нм 
поступово комбінуються, сортуються, удосконалюються, піс/ІІ 
чого з них обираються найбільш оптимальні.

Управлінські рішення в організаціях сфери фізичної культури і сік»)* 
ту приймаються у формі цільових програм, планів, постанов, наказі» 
розпоряджень, бізнес-планів тощо. З’ясуємо сутність управлінській 
рішень, які трапляються найчастіше.

Постанова - нормативний акт, який приймають колегіальні' 
(колегія, президія). Це цільове рішення актуальної проблеми із м 
значенням цілі, шляхів і ресурсів, термінів, виконавців, контролі" 
за виконанням.

Наказ - нормативний акт, який видається керівником організації 
з метою розв’язання основних оперативних завдань організації.

Розпорядження - правовий акт, який видається керівниками під 
розділів з метою вирішення оперативних питань. Як правило, м.и 
обмежений термін дії і стосується вузького кола посадових осіб.

План - головний інструмент координації зусиль персоналу органі 
зації для досягнення поставлених цілей.

Цільова програма - нормативний адресний документ, який місти і1 
комплекс планових завдань, програмно-методичних, організаційний 
і соціально-економічних заходів, які забезпечують ефективне досяі 
нення цілей у визначені терміни.
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I н нова структура управлінського рішення в організаціях сфери 
Ні І" иОачає чотири частини:

• назву рішення й органу (особи), який його прийняв;
• їм істовну частину;
• підписи керівників (керівника);
• додатки до рішення.
Змістовна частина своєю чергою поділяється на констатувальну 

ї ї інн тановчу.
V констатувальній частині, як правило, характеризується стан 

іі'і'.ін у відповідному розділі роботи організації, викладаються цілі та 
ійиц.іііня, на реалізацію яких спрямовано рішення, що приймається.

І Іостановча частина містить перелік дій, шляхів, методів та необ- 
іі з них ресурсів, які мають бути застосовані. Фіксуються відповідальні 
... онавці, терміни виконання та особи, які забезпечують контроль.

І'екст постановчої частини рішення повинен мати наказовий стиль 
"їй і.ідення. Постановча частина поділяється на пункти, кожен з яких 
ні м< рується арабськими цифрами. Пункт повинен починатися із ви- 
ft....пічої дії, яка виражена в неозначеній формі дієслова (затвердити,
|н шмендувати, визначити). Виконавцівями можуть зазначатися як
■ і|'\’м урні підрозділи спортивної організації, так і окремі особи.

І < останньому пункті постановчої частини зазначаються особи, на 
кі их покладається контроль за виконанням рішення.

І Іакази, як правило, підписує керівник організації. Постанови, 
і " нюрядження та інші управлінські рішення може підписувати як 
»і і’іппик організації, так і керівники підрозділів.

Додатки до рішень, як правило, включають план заходу, інструктив
ні' мі годинні матеріали, таблиці соціальних і педагогічних нормативів.

І Ірийняття управлінського рішення вимагає кропіткої попередньої 
І.... . > ги. Для досягнення найбільшого ступеня дієвості управлінських
..... ... під час їх підготовки слід дотримуватися таких вимог:

І І Іовноважність. Суб’єкт, який приймає рішення, повинен мати 
діи і .пні формальні права, а об’єкти - нести певну відповідальність за
■ їй оііання дорученої роботи.

Законність. Означає відповідність рішень чинному законодавству 
І ні цомчим обмеженням.

' Забезпеченість ресурсами: лімітом часу, кількістю виконавців, 
і шиєм їх кваліфікації, матеріальними, технічними можливостями.
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4. Своєчасність. Реалізація прийнятого рішення має здійснювач и, • 
у найбільш зручний для цього час, не заважати іншим видам робі і

При формуванні прийнятого рішення рекомендується дотримум 
тись простоти його форми, логічної послідовності викладення змії о 
розумної лаконічності.

4.8. Методи управлінської діяльності

Під терміном «метод» розуміють спосіб пізнання або прийом діянь 
ності. Відповідно «методика» - сукупність прийомів, способів веденії» 
будь-якої роботи, досягнення певної мети, а методологія (грец. - ВЧСІІ 
ня про методи) означає сукупність прийомів і принципів буДЬ-ЯІЧІІ И 
виробництва або наукового дослідження.

Методи різноманітні, так само як є різноманітними інтереси людей, 
види робіт, професійні особливості працівників.

Методи управлінської діяльності - це способи і прийоми аналі > 
та оцінювання управлінських ситуацій, використання правових і орі ,і 
нізаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованії» 
суспільних процесах, відносинах і зв’язках.

Методи управління сферою фізичної культури і спорту визначанні» 
спосіб цілеспрямованої дії керівника організації на підлеглих і здій» 
нення контролю за їх діяльністю.

В управлінні діяльністю організацій сфери можна розглядати чи 
тири види методів:

• організаційно-розпорядчі;
• соціально-психологічні;
• організаційно-педагогічні;
• економічні [42].
Організаційно-розпорядчі методи грунтуються на законах ведений 

людьми сумісної діяльності, визначають порядок взаємодії між ними
Розрізняють три групи організаційно-розпорядчих методів:
1. Організаційно-стабілізувальні. За їх допомогою в середині системі 

управління встановлюються довготривалі зв’язки між людьми і групами 
визначається штатний розпис, структура організації, регламентують» й 
дії об’єктів управління, обираються концепції управління.

Приклад їх застосування - розробка статуту, посадових інструкції! 
положення про змагання тощо.
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' Розпорядчі. Вони забезпечують оперативне управління людьми 
|н'|м дині організації. До них належать укладання угод (контрактів), 
|и шпрядження та накази.

і Дисциплінарні. До них належать догани, попередження, заува-
♦ ■ нпи, пониження на посаді, усунення від роботи та інші санкції, які
• ін і юхідними для підтримання стабільності, організаційних зв’язків
І* відносин у середині організації, відповідальності працівників за 
ні......іс вість, якість, правильність роботи.

( оціально-психологічні методи управління. Названі методи ста- 
И< " ін гі> собою способи впливу на соціальні та психологічні інтереси 
Иі і" опалу організацій. Умовно їх можна поділити на соціальні і пси- 
ІННИГІЧНІ.

< оціальні методи спрямовані на підвищення активності підлеглих 
(наприклад, шляхом встановлення стандартів взірцевої поведінки); 
ні 11 римку спадкоємності (конкурси майстерності, посвячення в «про- 
I" • и піали», свята спортивних шкіл, таборів тощо); моральне стимулю- 
«»іі и >і (подяка, привітання, публічне визнання тощо).

Психологічні методи пов’язані із гуманізацією праці. В основі пси- 
Ііиіогічних факторів є мотив. Це - збуджувальна причина, привід до 
ін ініої дії. Ціль формування мотивації - наблизити інтереси працівника 
■і.....п ресів організації, підвищити зацікавленість співробітника в такій
....... і праці, якої потребує організація.

І Ісихологічні методи передбачають: піклування про умови праці, 
....індпання робочих місць, їх комфортність та гігієну, сприятливий 
|н л им роботи, професійний відбір за здібностями та можливостями; 
«і і оновлення хороших стосунків між керівниками і підлеглими, а та- 
ні і формування мотивації.

Використання соціально-психологічних методів вимагає певного 
мі міпізму (алгоритму дій):

• проведення соціологічних досліджень з метою виявлення проблем 
га напрямку впливу;

• соціальне планування для вироблення конкретних способів впливу 
на підлеглих;

• соціальне регулювання, яке допомагає реалізувати ідеї із враху
ванням реакції колективу та окремих працівників.

Усе це дає змогу вносити поправки в управління діяльністю орга
ні НІЦІЙ.
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Організаційно-педагогічні методи (ОПМ). Сутність ОПМ-з.ии 
чення підлеглих, виконавців до активної, творчої участі в діяльної п 
організації, сприяння більш повному розкриттю їх трудового по ї си 
ціалу, а також раціональна організація їх роботи.

В управлінні діяльністю спортивних організацій застосовую і і.<< 
такі ОПМ:

1. Колегіальний пошук вирішення проблеми (оптимальних варівн 
тів). Застосовується на ділових нарадах під час пошуку та обговоренії 
альтернатив, «мозкової атаки», «домашнього аналізу», опитуванії 
зацікавлених осіб, експертних оцінок тощо. Може використовувань» 
на засіданнях педагогічних, тренерських рад, оргкомітетів, правліїн 
спортивних клубів, засідань кафедр тощо.

2. Урахування особистісних рис підлеглих. Цей метод передбач ^ 
поінформованість керівника про здібності, інтереси, стан здорові 
підлеглих та розподіл виробничих функцій і завдань між виконавцями 
із врахуванням їх можливостей якісно виконати доручену роботу. М< 
тод набуває особливого значення при утворенні громадських органи 
управління, оргкомітетів, виконанні нетипових завдань.

3. Інструктування. Полягає у своєчасному повідомленні виконанні» 
про умови, завдання і правила, які необхідні для якісного виконання дору 
ченої роботи. Може проводитися на групових нарадах або індивідуал ы и >

В окремих спортивних організаціях можна знайти спеціально рої 
роблені інструкції, пам’ятки, переліки питань.

4. Наочна орієнтація. Використання названого методу потребу, 
підготовки наочних схем, моделей, таблиць, нормативів роботи аімі 
бажаних показників, на які слід орієнтуватися. Наприклад, у спортинпін 
організації - найкращі результати спортсменів.

До цієї групи належить також організація екскурсій, відвідуванії» 
виставок, стажування в передових організаціях.

5. Сценарне планування. Так називають послідовний опис основи іц 
операцій та елементів діяльності із додаванням необхідних методичнії» 
і технічних пояснень.

Прикладом сценарного планування є розробка положень про зм.і 
гання, сценаріїв спортивно-видовищних заходів, планів підготовки і» 
проведення масових заходів, детальних оперативних робочих плати

Економічні методи управління. До них належать такі, в яких ін 
струментом управління є фінансові та матеріальні цінності: гроші, 
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провина, матеріальні ресурси. Умовою впливу цієї групи методів є 
Иикріальна залежність об’єкта управління від суб’єкта.

V діяльності спортивних організацій можна виокремити три на- 
■<і"іми економічного впливу:

І Фінансування. У сфері фізичної культури і спорту функціонують 
і ■ анізації з бюджетним, не бюджетним, іншими джерелами фінансу- 

Ііініііі. У будь-якому випадку організації, які фінансуються, залежать 
иіи t уб’єктів фінансування.

До і (ього напряму економічного впливу можуть належати і різні пільги.
' Економічні санкції. їх здійснюють відповідні державні організації 

іЛ і тмолодьспорту, екологічні служби, КРУ податкова інспекція), а також 
ні півсередні вищі керівники. До них належать штрафи, припинення 
»!>■ цитування, підвищення процентних ставок за позиками тощо. Еко- 
ш> міч ні санкції здійснюються шляхом видання відповідних наказів та 
ін і рукцій, які обмежують окремі сторони господарської діяльності.

V Регламентація витрат і затрат застосовується з метою упоряд- 
I, паїшя фінансової діяльності та підвищення рівня фінансової дисци-
II ніш в підпорядкованих організаціях та підрозділах. Регламентація 
ін і р.і г упроваджується шляхом нормування грошових і ресурсних 
фпіідів, постатейного фінансування із визначенням нормативів або 
її 11 к їдених для витрачання сум. Наприклад по фондах заробітної плати, 
н і разах на харчування членів збірних команд, оплати суддів тощо.

і 'лід зауважити, що вибір методів управління залежить від багатьох 
ф іг горів: цілей і завдань спортивної організації, особливостей суб’єкта 
ін і іо'скта управління, особливостей конкретної управлінської ситуації, 
н німу числі арсеналу методів.

І І.ійпоширенішою помилкою в практиці застосування методів 
правління в спортивних організаціях є шаблонність, стереотипність 

■ и и користання. Ефективним і дієвим є таке управління, яке постійно
і ни кається, використовує досвід і управлінські інновації.

Підсумок

Розділ 4 присвячений засадам здійснення управлінської діяльності.
III ного початку висвітлено принципи, на яких будується практика 
правління. Значна увага приділена складникам та змісту процесу 
правління-функціям управління. Ознайомившись із їх змістом і особ
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ливостями виконання, слід ще раз наголосити на тому, що наведен 
в розділі функції управління (планування, організація, мотивацій 
контроль) не вичерпують їх переліку, який є в друкованих працях <|м 
хівців з теорії управління. Окрім того, виокремлення певних функції 
із процесу управління є також умовним. У реальній управлінські» 
діяльності майже неможливо простежити виконання кожної окремі» 
функції у «чистому» вигляді. Часто буває так, що при виконанні кпи 
кретної управлінської діяльності простежуються відразу 2-3 функції 
Багато спільного можна виявити, аналізуючи зміст окремих функції! і 
зв’язувальних процесів. Так, процес планування багато в чому нагіїдц 
процес прийняття рішення і не дивно, тому що скласти план - це н 
означає прийняти рішення про те, як діятиме організація в майбутіп-и 
му. Таким чином, названі переплетіння і взаємозв’язки є природними 
і необхідними, а знання про окремі функції та зв’язувальні процеї и 
дають уявлення про зміст процесу управління, його послідовніс іь і 
особливості. Завершується розділ матеріалом про різноманітні мені 
ди управлінської діяльності, вибір та застосування яких залежи ть ш 
конкретної управлінської ситуації.

Контрольні запитання і завдання

1. Назвіть загальні принципи професійного управління.
2. Дайте визначення поняття «функція управління».
3. Охарактеризуйте групи функцій та доведіть їх взаємозв’язок
4. Розкрийте сутність і зміст планування як функції управлінні!
5. Дайте визначення поняття «делегування повноважень».
6. Які перешкоди можуть виникнути на шляху делегування ін 

вноважень?
7. Охарактеризуйте різні організаційні структури і процес їх пн 

будови.
8. Що означають терміни «реорганізація», «реструктуризація»?
9. Визначте мотивацію як функцію управління.
10. Які теорії мотивації Вам відомі?
11. Чому контроль називають базовим елементом управління?
12. Що Вам відомо про зв’язувальні процеси при виконанні уіір.іи 

лінських функцій?
13. Розкрийте зміст комунікацій та видів комунікаційних переї 11 код

148



І І. Як приймаються рішення і якими вони бувають?
І >. Назвіть вимоги, яких слід дотримуватися в процесі прийняття 

І'ІІІІГІІЬ.
І(>. Які Вам відомі методи управлінської діяльності? Охарактери- 

■>н ІС і руПИ МЄТОДІВ.
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РОЗДІЛ 5
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЙ 

СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Стан економіки спонукає вчених і практиків до ретельного нн 
вчення досвіду управління організаціями економічно розвиненії» 
країн, до пошуку шляхів та засобів, які дали б змогу забезпеч и н 
стабільно високий рівень добробуту нашого населення. Аналіз до» 
віду економічно розвинених країн свідчить, що своїми успіх.ІМІ 
вони завдячують системі управління персоналом. Успіхи чи невдачі 
в економіці України багато в чому залежать від людей, які здійснююн 
управлінські функції як на рівні держави, так і на мезо- і мікроріпін 
Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здіц 
них організувати виробництво й управління за законами світоіюін 
ринку [175, 186].

Система управління організацією містить сукупність усіх слуии 
організації, усіх підсистем та комунікацій між ними, а також процеї ін 
що забезпечують функціонування організацією.

Управління організацією - це безперервний процес впливу нщ 
продуктивність працівника, групи або організації в цілому з мс іош 
досягнення найкращих результатів з позиції поставленої мети.

Сучасна фізкультурна організація має свою специфічну сис темі 
управління, яка передбачає таке:

• управління навчальним процесом, наданням послуг тощо;
• управління персоналом;
• управління фінансовою системою;
• управління господарсько-комерційною діяльністю;
• управління виховною діяльністю.
Важливим для успіху діяльності організації є чітка сучасна тех»" 

логія управління її співробітниками (персоналом).
З моменту проголошення незалежності Української держави, відіїу 

вається реформування сфери фізичної культури і спорту. До числении» 
організацій з бюджетним фінансуванням додалася значна кільки ін 
таких, які стають об’єктом товарно-грошових відносин, володінні» 
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помічною самостійністю і повністю відповідають за результати своєї 
нц подарської діяльності. Це потребує значних управлінських змін, 
|Ці п.піує обсяг і ускладнює характер робіт, які виконуються керівники 

ш рсонал. У зв’язку з цим, кожна фізкультурна організація повинна 
|іормувати таку внутрішню систему управління, яка б забезпечила

• >ку ефективність її роботи, конкурентоздатність і стабільність 
||А, 186].

1І< «передні розділи навчального посібника були присвячені харак- 
і* І и< гикам організацій та функціям, які в них виконуються. Але ж 
іі| і іні іація - це місце, де працюють люди, будують свої взаємовідно
син та взаємодії. Вивчати управління і зовсім обійти увагою діяль- 
ИІ І і. людей - неможливо. У зв’язку з цим, окремий розділ посібника 

•І И. пячено питанням психології процесу управління діяльністю людей 
II 175, 183, 186].

I Іоняття «людські ресурси» - це те, без чого не існуватиме сфера 
фі нічної культури і спорту, котрі необхідні для її розвитку. Людські 
і» урси можна поділити на дві категорії:

• фахівці, тобто люди, які займаються організацією та проведенням 
процесу фізкультурних і спортивних занять і всього, що з ними 
пов’язане (працівники апаратів керівних органів, спортивних 
споруд, тренери тощо);

• коди, які займаються різними формами фізкультурної або спор
ти вної діяльності.

II п гання, цього розділу стосуються, передусім, людей першої з наз- 
|й 11 и х груп, але деякі їх аспекти можуть бути застосовані й в управлін
ні і рунами людей або окремими особами, які займаються фізичною 
»і и. і у рою або спортом.

5.1. Сутність технології управлінської діяльності 
керівника. Керівництво, стилі керівництва

11 ід терміном «технологія» (грецькою technology; «techne» - мисте- 
«и і" і. ремесло, наука; «logos» - поняття, навчання) розуміють сукупність 
ін <пі. про способи і засоби проведення виробничих процесів; поєд- 
....... и відповідних кваліфікаційних навиків, обладнання, інструменту 
і и інфраструктури, потрібних для здійснення бажаних перетворень 
і 111 сріалах, інформації, людях.
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Поняття «технологіяуправління» можна тлумачити таким чиіііій

• як сукупність прийомів виконання управлінських робіт з мені» 
встановлення раціональної схеми взаємодії лінійних та фу іпоіі 
ональних органів управління, структурних підрозділів, ініпо 
ланок управління;

• як комплекс управлінських знань, вмінь, процесу управліннії н 
використання інформаційної техніки, які необхідні для балініт 
перетворень в інформації та людях. Технологію управління з.іін і 
печує керівник [187].

Управлінська діяльність - це технологічний процес, який потрібні^ 
для ефективної діяльності організації.

Отже, складовими елементами технології управління є такі:
• професійні знання і вміння керівника;
• інформаційна техніка;
• процес управління.
Професійні знання і вміння керівника - необхідні елементи у 11| ми 

ління організацією сфери фізичної культури і спорту [41, 187].
Організації сфери сьогодні працюють у нових економічних умоим 

Більшість з них, окрім основної професійної ДІЯЛЬНОСТІ, пов’язаної Ь 
залученням населення до спортивних або оздоровчих занять, вирішу 
ють проблеми виживання, пошуку джерел фінансування. Це призшці 
до появи нових аспектів діяльності керівників установ та організаці* 
Саме тому вимоги до кадрів апарату управління значно зростають і н»« 
неможливо здійснювати керівництво з позицій традиційного підході 
ураховуючи тільки досвід і здоровий глузд.

Зміст праці - це сукупність трудових функцій працівника, які ин 
значають його роль і місце в процесі колективної діяльності.

Відповідно, управлінська праця - це вид діяльності, який забезпечу» 
цілеспрямовану, координовану роботу всього трудового колективу .п>< 
окремого працівника.

Праця керівника у сфері фізичної культури і спорту має особливої її 
які притаманні управлінській праці в соціальних системах. Специфім 
цієї праці полягає в тому, що керівники не виробляють матеріалі,....
цінностей або послуг, а забезпечують управління діями, потенцій....
здатністю і поведінкою людей, котрі виконують ті чи інші функції. НІІ 
спрямовані на конкретний результат (підготовка спортсменів, о ідо 
ровлення населення, проведення змагань та ін.).
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і ріпник - фахівець є адміністратором, організатором, лідером, 
|ц*''і«ііиком підпорядкованого йому колективу [41, 187]. Отож він 
.......... її не тільки визначати цілі та завдання організації, розробляти 
•І"' < гііо її розвитку, але і компетентно визначати методи успішної 

Б <... і и Рівень підготовленості керівника повинен відповідати усім
І».... їм сьогодення.

Ніким чином, праця фізкультурного керівника має комплексний 
■раї іер. Його діяльність містить елементи, які відповідають праці 
■ ін і ксра, тренера, педагога, психолога та ін. Часто різні види праці 
■•цінуються паралельно, що потребує від фізкультурного керівника 
■нніну специфічних особистісних якостей та ситуаційного мислення
І<« І І8|.

І Ігрелік важливих аспектів діяльності керівника передбачає попе- 
С[ пип підготовку, опанування сучасних методів набору кадрів, пла- 
JlhllllUI кількості робочих місць, розробки вимог, які ставляться до 
н| и і пшиків; комплектування персоналу, його навчання та інструкту- 
ійіііііі. спілкування з персоналом, мотивацію, урахування інтересів, 
В*і і .іцію персоналу.

' рахування керівником всіх зазначених аспектів дасть змогу бачити 
ІІин.і і к ть організації в цілому, системно адаптувати її до впливів як 
Ип 11 мін нього, так і зовнішнього середовища, зважаючи на конкретну 

і цію; кваліфіковано аналізувати проблему, готувати й вибирати 
|ні її рпативні рішення, передбачаючи при цьому можливі їх наслідки; 
нрііимаги організаційні рішення та виконувати процедурні дії (заохо- 
н н і і и і карати, відзначати своїх підлеглих, делегувати повноваження 

11 иі і.іпня тощо); передавати свої ідеї, розробки, накази, розпорядження 
* 11 піп та письмовій формі, вміло будувати свої стосунки з колегами 
|| і і ередині, так і за межами організації.

Інформаційна управлінська техніка широко використовується 
• управлінській діяльності, зокрема засоби копіювання документів 
Іири її гери, ксерокси), засоби отримання, обробки, передачі й поши- 
|'і піні інформації (телефон, факс, електронна пошта та ін.).

/1роцес управління діяльністю спортивної організації та її підрозділа
ми іційснюється на основі спеціальних дій, які називаються функціями 
ирапління (див. розділ 4).

Керівники, які мають у своєму підпорядкуванні певну групу людей 
•и і и глих) - це керівники управлінських структур. Серед них начальники
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управлінь, голови рад спортивних товариств, керівники відділів, го/нщ 
спортклубів, директори спортивних споруд, тренери та начальниц 
команд, особи, які очолюють комерційні структури тощо.

Спроможність впливати на людину або групу людей, щоб спонуї н 
їх до праці для досягнення мети, називається лідерством [ 146,147|, І

Звична манера поведінки керівника до підлеглих називається < і н 
лем керівництва.

Існує традиційна класифікація стилів керівництва (типів лідер 
ства). Згідно з нею стиль може бути: автократичним, демократичним 
ліберальним.

Існує також інша класифікація, згідно з якою виокремлено сиги 
зосереджений на роботі, зосереджений на людях.

Автократичний лідер має достатню владу, щоб нав’язати сіни 
волю виконавцям. Він апелює до потреб підлеглих більш низької и 
рівня (див. класифікацію потреб за А. Маслоу). Такий керівник б.і іуі 
свою поведінку на впевненості в тому, що люди не хочуть працюв.іін 
уникають відповідальності, прагнуть бути захищеними і потребуюц 
примушення, погроз і контролю. Такий керівник майже не дає своїм 
підлеглим змоги самим приймати рішення.

Наукові розробки з питань лідерства описують тип так званою 
«ласкавого автократа». При цьому стилі лідерства керівник залишає і ы 
авторитарним, але піклується про настрій та добробут підлеглих. Нін 
навіть може залучити підлеглих до планування завдань, але зберім 
за собою прийняття рішень.

Демократичний лідер переконаний, що за відповідних умов підлітиі 
візьмуть на себе відповідальність, прагнутимуть до неї, застосовувл 
тимуть самоуправління і самоконтроль; підлеглі мають здібності дії 
творчого мислення і слід використовувати їх інтелектуальний потенцій і 
Демократичні керівники апелюють до потреб підлеглих більш високої >■ 
рівня, вони не прагнуть нав’язувати їм свою волю [146].

В організаціях, які очолюють демократичні керівники, спостерії >і 
ється високий рівень делегування повноважень [180]. Підлеглі беру тії 
участь у прийнятті рішень, користуються свободою у виконанні завдані 
Керівник працює як зв’язувальна ланка, яка забезпечує відповіднії ти 
діяльності цілям організації та необхідні ресурси.

Ліберальний керівник дає підлеглим майже повну свободу у ви 
значенні своїх цілей та контролі за своєю роботою.
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Имцо авторитарне керівництво характеризується одноособовою 
» і н по, демократичне - розподілом влади та участю підлеглих в управ- 
■ііні. го ліберальне - мінімальною участю керівника. Підлеглі мають 
■ні 11 у свободу в прийнятті власних рішень.

Керівник, який зосереджений на роботі або орієнтований на завдан
ні н и амперед піклується про якісне та своєчасне виконання роботи, 
|Н иі.і/кає на обставини, які можуть цьому заважати.

Керівник, який зосереджений на людях, піклується, передусім, 
. ...... ідлеглих. Такого керівника теж цікавлять результати праці, але 
•іи прагне їх поліпшити, завдяки удосконаленню людських відносин. 
Нін робить акцент на взаємодопомозі, дозволяє підлеглим брати мак- 
іима/її,ну участь у прийнятті рішень, зважає на потреби підлеглих, 
• ипмагає їм вирішувати свої проблеми.

І’і іні стилі керівництва, які наведені вище, є умовними, оскільки не
міч. піно чітко визначити для того чи іншого конкретного керівника тип 
■і о р« тва або стиль керівництва. У різних ситуаціях керівники можуть 

Ціни>ди ги себе по-різному, і це визнають фахівці з теорії управління, 
и і вивчали та визначили різні стилі, керуючись ситуаційним підходом.

Щоб добре орієнтуватися в ситуації, керівник повинен чітко уявляти 
. ницості підлеглих і свої власні завдання, потреби, повноваження та 
.........інформації. Керівник завжди повинен бути готовим до пере- 
іцііііовання суджень і, якщо потрібно, до зміни стилю керівництва. 

11 ріпник, який обрав визначений стиль лідерства та дотримується його 
іншу, що він був ефективним у минулому, може стати неспроможним 
*іріпником в іншій ситуації.

Керівник, який прагне працювати ефективно, не може дозволити 
пін іастосовувати один стиль упродовж усього професійного життя. 

ІІІп повинен навчитися користуватися всіма стилями, методами і ти
пі ми впливу, які найбільш прийнятні для конкретної ситуації [146].

V відповідь на питання про найкращий стиль керівництва фахівці 
і и ікають адаптивний, або орієнтований на реальність. Саме тому 

і|н пивні керівники - це такі, які вміють поводити себе по-різному, 
і Ірикладом адаптивного може бути стиль, побудований на демо- 
■ р.и ичних засадах, з елементами інших стилів, залежно від вимог 
ргюіьності.
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5.2. Формальні та неформальні групи

Будь-яка організація може бути поділена на рівні управління (а.і п»| 
тикаллю) та на підрозділи (за горизонталлю) [40,41]. Велика органі іаіЩ 
таким чином, може складатися з багатьох малих груп. Такі офіцІЦІ 
утворені організації є формальними, а групи, які утворені керіїши 
твом, називаються формальними групами (підрозділи управлінь, |Ч» 
спортивних товариств, відділення спортивних шкіл, тренувальні групі 
команди тощо). Незалежно від розміру груп, їх функція - викоіііін» 
конкретних завдань та досягнення визначених цілей (рис. 5.1)

Організаційний
процес

І

Формальна   Спонтанна   Неформальна 
організація взаємодія організація

[

групи

Командна Робочі Комітети

Рис. 5.1. Механізм утворення формальних
і неформальних організацій та груп

В організації існує три основні типи формальних груп:
• група керівника (командна);
• робочі групи;
• комітети.
Група керівника (командна) складається з його безпосередніх під 

леглих, які також можуть бути керівниками. Наприклад, командна груш 
у Міністерстві: міністр, його заступники, керівники департаменті 
управлінь.

Робочі групи у своєму складі мають людей, які працюють над сішіь 
ним завданням, мають спільну роботу (тренери одного відділеним 
співробітники департаменту та ін.)

Комітети - це групи, яким делеговані повноваження з виконанії» 
будь-яких окремих завдань. Інколи комітети називають радами .!<»•• 
комісіями. Головна їх ознака - групове прийняття рішень та викон.ні 
ня дій. Можна розрізняти комітети тимчасові (наприклад, оргкомнгі 
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!»• и ни., комісія з перевірки діяльності тощо) і постійні - перманентно 
*і и і руни (наприклад, тренерська рада, рада капітанів, ревізійні 
|і<■"• її, виконкоми).

Формальна організація виникає за волею керівника. Проте вона 
і........ іасно середовищем, у якому люди взаємодіють не тільки за ін-
. і ї ї і діями та наказами керівників. У середині формальної організації 
■>. і ци виникають соціальні взаємовідносини, що зумовлюють виник
лі шиї неформальних груп. Усі разом неформальні групи становлять 
N* І" 'рмальну організацію. Неформальні організації (групи) виникають 
пі.....піно з самого життя формальної організації.

Приналежність до неформальних груп дає людям психологічні 
пніди, які не менш важливі, ніж заробітна плата, яка отримується.

Важливі причини, за якими люди утворюють неформальні гру
пи це почуття приналежності, взаємодопомога, взаємний захист, 
її в. і нілкування та зацікавленість. Такі неформальні групи можуть 
Ы ворюватися в керівних фізкультурних установах та середовищі тих, 
її і піймаються фізичною культурою (команди, секції, групи).

І курсу психології відомі поняття про формальних та неформальних 
и и рів. З погляду теорії управління лідер формальної організації має 
їїііі 11 німку у вигляді делегованих йому повноважень і діє у конкретній, 
ин ш.іченій для нього функціональній області. Неформальний лідер 

їм тує визнання його групою. У своїй діяльності він робить ставку 
її і іюдей та їх взаємовідносини.

Дуже важливим є усвідомлення керівниками того, що неформальні 
pi і її ізації динамічно взаємодіють із формальними, є використання 

ін і|н ірмальних організацій для досягнення цілей формальної організації.
і )крім наведених причин виникнення неформальних груп, слід 

і "аналізувати ще одну - незадоволення частини співробітників ді- 
111, кістю керівника. Неформальні групи можуть стати домінантними 

ирі анізації і зводити нанівець зусилля керівництва.
()дна з найбільших труднощів, яка заважає управляти неформальними 

■ і ч і і.іми - заздалегідь негативна думка про них керівника. Деякі керів
ні и вважають, що неформальні організації - результат неефективного 

> правління, і не беруть до уваги, що вони існують у кожній організації.
Дійсно, деякі неформальні групи можуть зашкоджувати досягнен

ні" цілей діяльності, по неформальних каналах можуть поширювати 
... правдиві чутки, плітки, які формують негативне ставлення до ке-
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рівництва. Позиції, на яких стоять неформальні групи, можуть інкшін 
протидіяти всіляким змінам, модернізації.

Однак така поведінка може бути реакцією на ставлення керівнії 
цтва до такої неформальної групи. Такі випадки негативної реакції 
інколи заважають керівникові бачити численні потенційні вигоди ц|1 
неформальних організацій. Не знаходячи способів взаємодії з нефор 
мальними організаціями або роблячи спробу подавити їх, керівники 
часто лишають себе потенційної вигоди. ,

Сучасні теоретики управління стоять на позиціях, що неформальні 
організації спроможні допомагати формальним організаціям у доі >п 
ненні їх цілей. Однак для цього необхідно вміти управляти діяльнії і ш 
неформальних організацій, «співпрацювати» з ними. Нижче наведена 
варіанти дій керівника, які здатні забезпечити таке управління:

• визнати існування неформальної організації, співпрацювати з непі 
і не загрожувати її існуванню;

• вислуховувати думку членів та лідерів неформальних організацій
• урахувати можливий негативний вплив рішення на неформальну 

організацію;
• залучати неформальну групу до участі в прийнятті рішень, щпн 

послабити опір змінам з боку неформальних організацій;
• своєчасно видавати правдиву інформацію, тим самим бути ни 

перешкоді поширенню чуток.

5.3. Влада та особистий вплив на підлеглих

Фахівці з управління вважають, що ефективність керівника можім 
оцінювати тим, який вплив він має на інших. В основі лідерства, при 
яке йтиметься, лежить вплив і влада, на яких зупинимося детальніші'

Влада - це можливість активно впливати на поведінку інших. Н.і 
явність влади необхідна у будь-якій організації, вона-умова успішшн 
діяльності й порядку.

Помилковою є думка, що наявність влади означає можливість на в » 
зувати свою волю іншим, незалежно від їх бажань, здібностей, почуті ін

Сучасні фахівці управління визнають, що вплив і влада однаково 
залежать від особи, на яку впливають; ситуації; здібностей керівника 
Не існує реальної, абсолютної влади тому, що ніхто не може впливаї и 
на усіх людей в усіх ситуаціях [72].
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В умовах організації влада лише частково визначається ієрархією, 
і і о.кість» влади визначається не формальними повноваженнями, 

• him наскільки особа залежить від володаря влади.
Для того щоб мати владу, необхідно тримати під контролем щось 

і.іі.г, що має значення для виконавця, а це його потреби.
Влада може існувати в різних формах. Розроблено класифікацію 

і.іди, що передбачає п’ять її форм:
• влада, яка грунтується на примушенні;
• влад, яка грунтується на винагороді;
• традиційна влада;
• еталонна влада;
• експертна влада [41, 72].
Іілада, яка базується на примушенні, не обов’язково повинна 

иіроводжуватисяь насильством. Як правило, вона базується на по- 
....оканні втратити роботу, посаду, зарплату, повагу, бути приниже
ним І [ей варіант влади керівник обирає, як правило тоді, коли інші 
іюсоби застосувати неможливо з причин, наприклад, недостатньої 

Ніно компетентності.
Плода, яка базується на винагороді, є ефективним способом впливу 

н.і людей завдяки тому, що має позитивну підтримку. Проте в такому 
І'.і и. щоб впливати, треба чітко з’ясувати: чи є цінною для підлеглого 
їй винагорода, яка передбачається.

Традиційна влада передбачає вплив на підлеглих через традиції, 
пні склалися в конкретній організації, сфері та базується на внутріш
нії іаконах. Традиція особливо важлива для формальної організації.

I \ і функціонування організації залежить від готовності підлеглих за 
ірндицією визнавати авторитет - законну владу керівника. У систе- 
і|, де традиції дуже сильні, чітко визначені критерії виконання тієї 
ні іншої роботи. У такій ситуації керівникові легко працювати і не 
і|к ба кожного разу пояснювати: чому саме так слід робити. Якщо 
■нникають питання, відповідь однозначна - так заведено (визначено)
II і радицією.

Еталонна влада (прикладу), або вплив за допомогою харизми. 
•іризма - це влада, яка грунтується на силі особистих якостей або

■ (Юностей лідера. Харизматичний вплив створює «потяг» до лідера, 
 бисті симпатії, бажання наслідувати його. У цьому разі людина має
■ і ідію, що її підлеглість дасть змогу бути схожим на керівника.
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У сфері фізичної культури і спорту великих успіхів досягають І р» 
нери - харизматичні особи. Це люди, які відрізняються незалежні. і» 
характеру, вражаючою зовнішністю, риторичними здібностями, манері'» 
поведінки. Такі тренери приваблюють до себе дітей на самому поч.і і і 
занять спортом і стають авторитетом і прикладом для них на все ж в 1і»

Влада експертна відбувається завдяки впливу через розумні 
віру. Така віра виникає у випадку переконань підлеглого у тому, іці> 
керівник дійсно має знання (експертні, спеціальні) з питань, які іііі 
рішуються. Підлеглий не піддає сумніву рішення керівника та іплюи 
які йому запропоновані. Підлеглість у цьому випадку базуєтьсн н- 
усвідомленні та логіці.

У сучасних умовах практики буває так, що та чи інша органі і.піі» 
(апарат управління, спортивна школа, кафедра вишу) укомплектовані 
спеціалістами з вищою освітою і приблизно однаковою зарплатні 
Інтелектуальні або фінансові розбіжності між керівниками та підлії 
лими, таким чином, зникають. Саме тому важко базувати владу тільні 
на примушенні, винагороді, традиції, харизмі або компетенції. У т.п.н* 
випадках потрібно шукати співпрацю між керівником та підлеглими 
Такий пошук, на думку фахівців управління, можна здійснювати двом< 
шляхами: переконанням у визнанні влади та причетністю (залучен ним)

Одним із найбільш ефективних способів переконання у визнанні 
влади є ефективна передача свого погляду, яка супроводжується пері 
дачею частини своєї влади, тобто своїх повноважень. Інакше кажучи, 
керівник визначає свою залежність від підлеглого, визнаючи ііпін 
компетентність. Керівник поважає підлеглого і на підставі цього Пер' 
конує в потребі робити так, а не інакше. Тому одна з аксіом управління 
«збільшувати владу, віддаючи їі».

Вплив через причетність (залучення) полягає в тому, що керівним 
не намагається переконати підлеглого йти обраним їм шляхом, а залу 
чає підлеглого до вибору цього шляху. У цій ситуації керівник поділи» 
з підлеглим свою експертну владу. Люди більш завзято працюють дпц 
досягнення тієї мети, яка була визначена за їх участю.

В управлінні існує і таке поняття, як «влада підлеглих». Його злу 
мачення полягає в тому, що не тільки керівник може мати владу ні і 
підлеглими, а й навпаки. Результати виконання будь-якої роботи підлої • 
лими сприймаються і як прояв здібностей керівника, впливають на іюні 
імідж. У цьому відношенні керівник знаходиться під владою підлеглий 
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5.4. Управління конфліктними ситуаціями

конфлікт - визначається як відсутність узгодженості між двома або 
ПІ н.іііе сторонами (особами або групами). Слово «конфлікт» зазвичай 
иш микає негативні асоціації, пов’язується із суперечками, ворожне- 
Н і" війною. Деякі фахівці управління у минулому стояли саме на 
• о и х позиціях і вважали, що конфлікт - явище небажане і його слід 
і іній.и и [12, 146].

< учасний погляд полягає в тому, що в організаціях з ефективним 
і ІІ|||ІІІЛІННЯМ деякі конфлікти не тільки можливі, а і корисні. Конфлікт 
іініомагає виявити різні погляди, надає додаткову інформацію, до
ни і.і гає виявити найбільшу кількість альтернатив або проблем. Це 
| іііі|| гь процес прийняття рішення більш ефективним, дає змогу ЛЮ
ТІМ висловити свою думку, сприяє до більш ефективному виконанню 
11-.і і сгії, планів, проектів [13].

Таким чином, конфлікт може бути функціональним і вести до 
ні иіпщення ефективності діяльності організації, а також - дисфункці- 
нніі іншим і призводити до зниження особистої задоволеності, групової 
в і ви раці і ефективності функціонування організації.

Роль і наслідки конфлікту залежать від того, наскільки ефективно 
ви і управляють. Щоб ефективно управляти конфліктами, потрібно 
ив піачити типи конфліктів, їхні причини та шляхи вирішення.

11 нують чотири основні типи конфліктів:
• ннутрішньоособовий;
• міжособовий;
• між особою та групою;
• міжгруповий.
Ннутрішньоособовий - його сутність дещо доповнює подане вище 

ин шачення конфлікту. Це конфлікт, який відбувається немовби всере- 
.... і людини. Його поширена форма - ролевий конфлікт. Він найчастіше 
..... кає у зв’язку з протиріччями в настановах, які надходять від двох 

11 ріпників на адресу одного підлеглого.
Міжособовий конфлікт найпоширеніший. Він виникає, наприклад, 

пкП, коли у людей не збігаються погляди на те чи інше рішення керів
ництва. Міжособовими називають також конфлікти, які виникають 
піц час сутички осіб з різними рисами характеру, поглядами на життя, 
цінностями, манерою поведінки.
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Конфлікт між особою та групою виникає, якщо особа іпіімм 
позицію, яка відмінна від позиції групи. І буває так, що саме ця іюш 
ція в майбутньому виявляється правильною, незважаючи на те, іі|н щ 
належала більшості. Просто одна людина змогла, на відміну від і.... •<»
правильно оцінити ситуацію, заглянути вперед. Через це не злпьда 
слід покладатися на прийняття рішень більшістю голосів.

Міжгруповий конфлікт виникає в організаціях, які складами 
із багатьох формальних і неформальних груп. Такі конфлікти ми т пі 
виникнути у зв’язку із невизначеністю функціональних областей, 
чітко сформульованими цілями діяльності, поганими комунікації!»^ 
чутками, іншими причинами.

Усі конфлікти мають декілька причин, зокрема обмеженість реї у|н Ц 
які треба розподілити; взаємозалежність завдань; розбіжності її уи| 
леннях про цінності, дисципліну, рівні освіти; незадовільні кому н 11<а ції

Перша з названих причин останнім часом поширена. Фізкульї і рн 
організації мають обмежені ресурси, які слід розподілити між різшіМІ 
відділами, групами, напрямами діяльності. Виділення більшої чаї і нна 
одному відділу або напрямку діяльності спричиняє незадоволі....
інших. Таким чином, розподіл ресурсів майже завжди призводип і 
різноманітних конфліктів.

Взаємозалежність завдань теж може бути причиною конфлікті 
Коли один підрозділ або група виконавців беруть участь у викон.....
частини роботи, яку попередньо виконували інші, можуть виникну і» 
претензії до якості її виконання, а невдалі результати роботи можу н 
пояснюватися неякісним виконанням її частини.

Різниця в уявленнях та цінностях також може призвести до мпі 
фліктів. Підлеглий може брати до уваги лише свої погляди на шліци 
виконання конкретного завдання або вважати, що тільки він або ііпн 
група спроможна належним чином виконати роботу.

Одночасно інші виконавці або групи мають інші уявлення й поглидИ 
Розбіжності в цінностях можуть проявлятися таким чином: підлеї лні 
вважає, що завжди має право висловити свою думку, а керівник вважає, іці> 
підлеглий повинен її висловлювати лише тоді, коли його про це прої и 11.

Різна манера поведінки, життєвий досвід, рівень освіти, соціальні 
характеристики також часто бувають причиною конфліктів. Трапляюі ы« 
співробітники, які постійно проявляють агресивність і ворожість, КІ НІ 
тикують будь-яку думку і створюють навколо себе конфліктні ситуації 
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і 1І, чідовільні комунікації, тобто погана передача інформації, можуть 
її...... причиною, так і наслідком конфлікту. Вони можуть «роздувати»
■ «Ф ііг і, заважаючи працівникам зрозуміти ситуацію або думку інших, 
■і ін ^доцільних комунікацій можна зарахувати також неспроможність
■ |‘ІІ<ІІІІКІВ розробити і довести до відома підлеглих точний перелік їх 
■н •них обов’язків. Таким чином виникає конфлікт.

її її у декілька ефективних способів (методів) управління конфлік
тніші ситуаціями. їх можна поділити на дві категорії: структурні та 

■|*ін обові.
Го ірізняють чотири структурні методи залагодження конфлікту:
• роз’яснення підлеглим вимог до роботи;
• и 11 користання координації та інтеграції сумісної праці;
• їй і ановлення загальних, комплексних цілей діяльності;
• ипкористання винагород (заохочень).
/ 'і > і нснення вимог до роботи здатне запобігти функціональному кон- 

ф ін. іоні. Мається на увазі роз’яснення того, які результати очікуються від 
■із ін н о співробітника або групи. У цьому разі повинен бути з’ясований 
Мі"зі і. результатів, хто надає і хто отримує різноманітну інформацію, 

Мі< і їм.і повноважень та відповідальності, а також визначені процедура 
|Нр.і нила виконання робіт. Тобто кожному повинно бути зрозумілим, 
■н під нього очікують у конкретній ситуації. Якщо підлеглий усе це 
■ні і умів і працює, у нього буде менше причин конфліктувати.

Іпі тосування координації та інтеграції сумісної праці - ще один 
Ц> під управління конфліктами. Названий метод передбачає встанов- 
>н піні ієрархії повноважень, прийняття рішень та інформаційні потоки
* . і рсдині організації. З метою інтеграції діяльності застосовуються 
п і функціональні групи, цільові групи і наради. Якщо існує конфлікт 

ні і відділами, які працюють для досягнення різних цілей, корисним 
I І і норення проміжних (можливо тимчасових) груп. Це сприяє уник- 
ін інію або подоланню конфлікту.

Установлення загальних, комплексних цілей діяльності - ще один 
ніч од управління конфліктною ситуацією. Визначаються такі цілі, для 
ці.... нення яких необхідні сумісні зусилля груп або людей, які конфлік-
і нігь. Це сприяє тому, що керівники груп прийматимуть рішення на
• "рік і ь усієї організації, а не тільки окремих груп.

винагороди можна використовувати як метод управління кон- 
I• і < к гною ситуацією, впливаючи на поведінку людей, щоб уникнути
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негативних наслідків конфлікту. Мається на увазі заохочення люд» « 
що сприяють координації та інтеграції, допомагають іншим груїійіі 
підходять комплексно до вирішення тих чи інших проблем. їх ВІД НІН 
чають подякою, премією або підвищенням на посаді.

У теорії управління описано п’ять міжособових методів виріпн я 
ня конфліктів ухилення; згладжування; примушування; компроМИ 
розв’язання проблеми, яка стала причиною конфлікту.

Під ухиленням розуміється те, що людина прагне відійти від конф/вю» 
тобто не потрапляти в ситуації, які провокують виникнення протиріч н» 
брати участі в обговоренні питань, які містять розбіжності в поглндіЦ

Згладжування застосовується для того, щоби не випускати іі.і юн*|| 
ознак конфлікту, апелюючи до потреб солідарності. Це може да ти імій 
загасити бажання конфліктувати в людей, але причини конфлік і\ »И 
ліквідує.

У рамках примушування перевага надається нав’язуванню і іюі| 
погляду будь-якою ціною. Особа, яка застосовує такий метод, не лп.і«(| 
на думку інших, агресивна та використовує владу. Такий стилі, м..+t 
бути ефективним, якщо керівник має реальну владу над підлеглим!І

Компроміс характеризується прийняттям погляду опонен і .і, 
тільки деякою мірою. Такий метод доцільний тому, ЩО ЗВОДИТЬ Дії МІНІІ 
муму недоброзичливість, дає змогу вирішити конфлікт і задовольни»! 
обидві сторони.

Розв’язання проблеми - це визнання різних поглядів і ставя» іи> 
готовність ознайомитися з ними, щоб з’ясувати причини конфл 11< і» м 
визначити шляхи, які влаштують всі сторони, тобто пошук найкр.інюи 
варіанта вирішення конфліктної ситуації.

Вище названі методи управління конфліктними ситуаціями м<і*і в 
використовуватися для обмеження або запобігання конфлікту І»*.»»* 
можуть успішно використовуватися, якщо керівник володіє арі < н > 
наведених, а також інших методів.

5.5. Система, технологія 
та напрями управління персоналом

На сьогодні розв’язання проблеми ефективного управління и» prtl 
налом в організаціях сфери є актуальним. Із встановленням рииюіМ 
економіки в Україні створились умови, які вимагають застої уи.н»»И 
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■ і кхнології, яка дасть змогу підвищити соціально-економічну 
t цінність будь-яких організацій, зокрема і фізкультурних. Вона, 

І*> іу< їм, повинна передбачати сучасні методи, засоби і зміст склад- 
ІНн \ правління персоналом [67, 186].
[ Л ь і уальним і необхідним є перегляд ставлення сучасних керівни- 
t ін проблеми, адже управління персоналом слід вважати не просто 
піиніііііям робітниками, а більш ґрунтовною діяльністю. Західні 
ірі пінки відзначають, що раніше в економіці основна роль належала 
Ні>" і кові важливих галузей промисловості, формуванню структури 
Ип і ч > івитку сфери обслуговування та інформації, а сьогодні головну 
Ні піци рають кадри.

• у'пісні фізкультурні організації, які функціонують у складних 
ці' 11.но економічних умовах, потребують розробки нового науко
вії1 і1 щи иного підходу щодо змісту складників технології управління 
h< ><іі,і чом. Ефективне управління персоналом фізкультурних органі
ці.......шино відповідати їх чітко визначеній місії та функціональній

11 ураховувати зміни внутрішнього та зовнішнього середовища,
1111 и адекватні методи та прийоми, впливати на якість діяльності. 

Н 1" ипх фізкультурних організаціях не завжди наявні всі складни- 
||і|ч к пінного управління персоналом: планування, добір і відбір, 
Н»< і щіи, мотивація, навчання, просування по службі, оцінка. Інколи 
пі> і ін відповідає вимогам сьогодення.

і правління персоналом - це діяльність організації, спрямована на 
Ь і ііішс використання людей (персоналу) для досягнення цілей як 
мні і.щїі, гак і індивідуальних (особистих) [67, 175].
і V пі говій практиці склалися дві основні моделі управління пер- 
мном:
І 11 .і мсриканська», яка передбачає початкове визначення професій

но кваліфікаційних вимог, що стоять перед посадою і «підлашту- 
іі ііі пі я» під неї найбільш відповідних працівників. Діє система: 
пт .їда - робітник [189];

11 иіюнська», яка передбачає початкове вивчення сильних і слабких 
і і ори і працівника і «підлаштування» під неї відповідної посади. 
/І,І« і истема: робітник - посада [60].

і • 11 111 ц и х двох моделей свідчить про їхні переваги і недоліки. Так, 
Йі . п і. риканській» системі практично неможливо дібрати необхідну 
■II*'v їв кільки модель посади є «ідеальним взірцем», а людей без
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недоліків просто не існує. При «японському» варіанті не повною мі|Ц 
враховуються вимоги, до працівника передбачені посадою, що 
таки є основною і суб’єктивною умовою нормального функціонуййЯ 
системи. Саме тому представники нового управлінського ми» имМ 
висловлюють думку про доцільність «європейської» моделі [192 І V■ 
ураховуються позитивні й ліквідовуються негативні сторони ПОІІ('|Н я» 
моделей управління персоналом, а саме: здійснюється початком. м 
значення професійно-кваліфікаційних вимог, передбачених ікн тиф 
пошук працівника, який найбільш повно відповідає цим вимоі|І 
взаємне «підлаштування» працівника і посади. Отже, діє система Щ 
сада - робітник - посада. ф

У стратегічних концепціях управління персоналом, в рамка* н« 
вого управлінського мислення, працівники є вирішальним факт 
збереження дієздатності організації. Вони спрямовані на підгої инв 
кадрів відповідно до мінливих вимог ринку та з врахуванням уіі|юи| 
дження нових технологій. На думку багатьох закордонних дослідник» 
[196, 203], головним в управлінні людськими ресурсами повинні і і.нц

1) ресурсна орієнтація, тобто дослідження здібностей праціїїіііікіі 
у відповідності до стратегічних цілей організації, з метою піні 
лодіння новими технологіями;

2) інтеграція прагнень, потреб та інтересів працівників з інтсрі (» 
ми організації, оскільки відомо, що люди - це і є найголовіїїін 
в технології.

Процес організації управління персоналом базується на концсіщі 
розвитку самої організації та виражається в реалізації кадрової поні 
тики [16,17,172]. Саме тому у фізкультурних організаціях актуальній 
є питання про необхідність кропіткої роботи з формування кадроши 
політики. Основною її метою є своєчасне забезпечення органі і.іііи 
персоналом необхідної якості та в потрібній кількості [14].

Кадрова політика - це діяльність, яка спрямована на забезпеч» ній 
сфери фізичної культури і спорту кадрами, котрі мають необхідним 
рівень кваліфікації, професійні та особистісні якості, яких достанії 
для вирішення поставлених перед організацією завдань.

Кадрова політика - це система теоретичних поглядів, ідей, ви мої, 
принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, П 
форми і методи. Вона формує й інші цілі, зумовлені ставленням ор 
ганізації до зовнішнього середовища (ринок праці, взаємовідносини 

166



■Ыфйпними органами, зарубіжними партнерами та ін.), а також 
|1 linn и лані зі ставленням організації до свого персоналу. Завдання 

■Цинии стратегії передбачають підвищення престижу організації, 
ЬніН'іх'ііня морально-психологічного клімату в середині організації, 

■ні і перспектив розвитку людських ресурсів, узагальнення та запо- 
■и<'нл причинам звільнення працівників та ін.

І 11 ідровою політикою тісно пов’язані такі важливі показники, як 
т* ііппіісі ь, динамічність діяльності, конкурентоздатність і авторитет 
■пні і.і ції. Щоб бути успішною тривалий час, щоб вижити і досягти 
пц Цілей, організація сфери фізичної культури і спорту повинна бути 
Ь ►і|іі,іі гивною, так і результативною. За словами П. Друкера, результа
тнії і н є наслідком того, що «здійснюються потрібні та правильні дії» 
■■ •<< і|> і he right things). А ефективність є наслідком «правильної послі- 
т>..... і цих дій» (doing things right) [194]. І перше, і друге - однаково
п* піні. У зв’язку з цим, потрібно пропонувати нові напрямки стратегії 
■ip іікііііня персоналом. Вона повинна здійснюватися із врахуванням 
■по об'єктивних правил [17,66,75]:

І) соціальні інновації так само важливі, як технічні та фінансові;
,') проблеми слід вирішувати сумісними зусиллями колективу, 

мюрдинуючи активність працівників за допомогою доступних 
Ііасобів комунікації і на основі взаєморозуміння;

11 у центрі управління мають бути не гроші, а людина та її ініціатива;

І) результат діяльності організації визначається ступенем узгодже
ності колективу, що базується на максимальному делегуванні 
функцій управління співробітникам і постійному підвищенні 
рівня їх мотивації.

< )і таннє із поданих правил розкриває резерви підвищення соці-
■ іі.ної та економічної ефективності управління організаціями [92].

< їістема управління персоналом - це інформаційне, технічне, 
іюрм.ітивно-методичне, правове забезпечення технології управління 
ІІУрсоналом.

Технологія управління персоналом - це сукупність складників, які 
і юс шечують формування, розвиток і реалізацію кадрового потенці- 

■I I у організації з найбільшою ефективністю. Це означає поліпшення 
І'иіюти кожного працівника, оптимальне збільшення і використання 
і рудового і творчого потенціалу, який сприятиме досягненню цілей 
рі.шізації [166, 167, 168].
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Напрями управління персоналом:
• техніко-технологічний відображає рівень розвитку конкретне

підприємства, особливості використання в ньому техніки І ін 
нології, виробничі умови) тощо; В

• організаційно-економічний містить питання, які пов’язані із ппиіц 
ванням кількості, моральним і матеріальним стимулюванням и* 
користанням робочого часу, організацією праці, діловодством і її *

• правовий передбачає питання дотримання трудового законі ны» 
ства в роботі з персоналом;

• соціально-психологічний відображає питання соціального і псіппт 
гічного забезпечення управління кадрами, упровадження різним* 
нітних соціопсихологічних процедур у практику кадрової робив

• педагогічний передбачає розв’язання питань, пов’язаних із внін 
ванням і навчанням персоналу та ін.

Застосування сучасних здобутків у діяльності організацій і ф< | 
фізичної культури і спорту може значно підвищити ефективнії 11 і 
діяльності.

Розглянемо складники технології управління персоналом. ()і м 
процес управління персоналом необхідно розпочинати з правильної! 
планування кадрів [17, 67, 75, 186]. Адже зарахування на роботу н< пі і 
повідного працівника призведе до неправильного виконання робіни 
порушення трудової дисципліни; конфліктних ситуацій між праці» 
никами; аморальності поведінки; невиправданої плинності кадрі и

Якщо в організації бракує персоналу, то працівники можуть (іуіи 
перевантажені роботою; перебувати в стресовому стані; бути обри і > 
ними; не справлятися із поставленими вимогами (завданнями).

Надлишок працівників призводить до перевитрат на заробі і ін 
плату; виконання малого обсягу роботи великою кількістю осіб; піц 
сутності можливостей для службового зростання.

Тільки зарахування на роботу відповідного працівника оптимі »у» 
діяльність організації.

Планування кадрів повинно передбачати оцінку наявної та майну і 
ньої потреби у фахівцях, а також упровадження програми кадровою 
забезпечення [5,16,17].

Під час кадрового планування необхідно виходити із законів, u 
нормативно-правових актів, які регламентують і регулюють робо і у 
з кадрами, передбачити рівень їх плинності.
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Не менш важливою є проблема якісного складу працівників [73, 
■і І її/, 166,186]. При плануванні набору на довготерміновій основі 
■похідно думати про персонал, який є, про його вік, уміння, якості та 

під; передбачати плинність кадрів на найближчий рік чи кілька ро- 
|ІИ. переглядати плани на майбутнє, прогнозувати зв’язок із можливим 

.... прениям, змінами в політиці чи технології; ураховувати зовнішні 
ні гори, які можуть вплинути на попит і пропозицію; планувати набір 
нііщів для майбутніх потреб.

Методи набору кадрів можуть бути активні та пасивні.
/(о активних звертаються у тому разі, коли на ринку праці попит 

ц.і робочу силу, особливо кваліфіковану, перевищує її пропозицію.
Л ктивні методи набору:
• вербування, тобто налагоджування контакту з тими, хто пред

ставляє інтерес в якості потенційних працівників. Безпосереднє 
вербування відбувається в навчальних закладах, у конкурентів, 
через державні центри зайнятості, приватні фірми, за допомогою 
особистих зв’язків, шляхом проведення презентацій, участі в яр
марках вакансій, святах, фестивалях;

• служби працевлаштування;
• рекомендації вищого керівництва.
До пасивних належать такі, які використовуються у разі, коли 

пропозиція перевищує попит.
І Іасивні метод набору:
• розміщення оголошень у ЗМІ;
• пропонування своїх послуг;
• другорядне наймання: набір у тимчасові та творчі групи.
Особливим видом є publsete (паблісіті) - безкоштовна (інколи - 

н і.н на, однак не за рекламними розцінкам) стаття про організацію, 
переваги роботи в ній, яку готує керівництво або спеціальна служба 
персоналу.

В оголошенні про приймання на роботу слід вказати таке:
• особливості організації (назву, місце знаходження, діяльність);
• характеристику посади (завдання, місце в структурі, перспективи 

подальшого просування);
• вимоги до претендента (знання, досвід, кваліфікація, навички, 

працездатність);
• систему оплати, пільг і стимулів;
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• особливості процесу відбору (документи, терміни їх подан....
• адресу й контактні телефони.
Відбір кадрів - це процес вивчення психологічних і професійнім 

якостей працівників з метою встановлення його придатності ддн п| 
конання обов’язків на визначеному робочому місці.

При відборі кадрів спід керуватися такими принципами:
• орієнтація на сильні, а не на слабкі сторони особистості. І Іоні у* 

не ідеальних кандидатів, а найбільш прийнятних;
• відмова в прийманні нових працівників, незалежно від кваліфікуй 

і особистих якостей, якщо потреби в них немає;
• забезпечення відповідності індивідуальних якостей претендент 

вимогам, які ставляться змістом роботи (освіта, стаж, досвід, спи і 
вік, здоров’я, психічний стан та ін.);

• орієнтація на найбільш кваліфіковані кадри, але не вищої кіі.і іі 
фікацїї, ніж того потребує робоче місце: добрий спеціаліст зан і u 
обходиться дешевше, ніж поганий.

Слід зауважити, що критеріїв відбору не повинно бути до< и 11 
багато, тому що він буде складним. Основними вважаються: осінні 
досвід, ділові якості, професіоналізм, фізичні характеристики, і іііі 
особистості, потенційні можливості.

Сьогодні існує і нова модель відбору кадрів. Кадри розглядаю 1і.< н 
на предмет їх відповідності не тільки вимогам робочого місця, юн 
і організації в цілому, її традиціям, культурі, здатності підтримун.іііі 
дружні стосунки з оточенням, працювати в команді.

Якості, якими повинен володіти працівник, визначаються так звапоиі 
професіограмою або карткою компетентності. Це портрет ідеальної и 
працівника (деталізований), з яким зіставляють якості претендента

Методи відбору:
• співбесіда або інтерв’ювання;
• заповнення власної анкети, яка може містити до 100 питань;
• тестування на фізичні, розумові здібності, складання імітаційних 

тестів (оцінює швидкість і точність виконання, увагу, акуратніш і., 
здібності, ретельність, виконавчу дисципліну, професіоналізм та in І,

• анкета про останню посаду: дані про організацію, де працював
• документ про освіту та успішність навчання у виші (детальний 

перелік спеціальних предметів, їх оцінки, тема дипломної робо і и 
та коротка її характеристика);
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■ написання твору, де обґрунтовують свою можливість обійняти 
цю посаду і розкр- ивають наміри щодо подальшої роботи на ній;

• письмова характеристика;
• додаткова перевірка;
• иііііробувальний іермін;
• перевірка рекомендацій;
• медичний огляд.
Методи оцінювач ня персоналу. Процедуру оцінювання можна 

її і інфікувати за декількома напрямами:
І За об’єктом, тобгто тим, що оцінюється:

• діяльність;
• наявність тих чад інших якостей.
За джерелами, на яких базується оцінка:
• документи: біографія, характеристика, твір;
• результат бесіди;
• результат тестування;
• висновок участі в дискусіях;
• графологічна експертиза.

І Іершим кроком до того, щоб зробити діяльність працівника якомога 
продуктивнішою, є професіональна орієнтація і соціальна адапта
цій в колективі [166,167]. Коли нова людина приходить в організацію, 
......і приносить з собою раніше набуті досвід і погляди, які можуть 
«писатися» або «не вписатися» у нові рамки. Тому, якщо керівництво 
ні ікавлене в успіху працівника на новому робочому місці, воно завжди 

повинно пам’ятати про проведення з ним заходів адаптації, які дають 
працівникові можливість сформувати позитивне ставлення до нових 
іііюіі’язків і оточення; уникнути багатьох помилок, які спричинені не
он гатньою інформованістю про організацію та її особливості; відчути, 
щи його чекали, до його приходу готувалися; зменшити психологічне 
ііпііоювання провалу, а тим самим «зняти» ймовірність дострокового 
іпідьнення.

У результаті заходів адаптації економляться кошти й підвищується 
продуктивність роботи працівника.

Зазначене доводить, що адаптація може бути як соціальною, так 
і професійною.

Соціальна передбачає «входження» до соціальної групи, пристосу- 
іі.іііпя до санітарно-гігієнічних умов, режиму роботи, робочого місця.
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Соціальній адаптації можуть сприяти співбесіда із керівниками н. •• 
рівнів; ознайомлення із внутрішнім розпорядком; ознайомлений » 
посадовими обов’язками; знайомство з колегами.

Професійна - «входження» у трудовий колектив, пристосуп.ин. 
до змісту і характеру праці, професійна мобільність. Обидва пн 
скорочують термін «входження» працівника в роботу і налагодь ни» 
соціальних стосунків. Професійна адаптація повинна передбачати і .їм

• роз’яснення критеріїв оцінювання результатів роботи;
• ознайомлення із процедурою та змістом контролю за виконап....

роботи;
• закріплення стажистом.
Загальновідомо, що будь-яка організація піклується про продуі 

тивність праці своїх співробітників. Тому повинна забезпечити роинн 
ток персоналу. Одним із засобів досягнення цієї мети є відбір ноти 
найбільш кваліфікованих працівників [172]. Водночас важливим . 
систематичне підвищення кваліфікації співробітників. ■

Підвищення кваліфікації необхідне і корисне в таких випадках
• коли особа працевлаштовується; І
• коли співробітника призначають на нову посаду або коли йому

доручають нову роботу; Л
• якщо у процесі контролю було встановлено, що в працівн нм 

бракує відповідних навиків для ефективного виконання роботи
Форми підвищення кваліфікації:
• семінари, круглі столи, лекції;
• інструктаж, настанови;
• курси підвищення кваліфікації;
• стажування в іншій організації того ж типу;
• конвенції;
• самостійні заняття.
Професійно-кваліфікаційне зростання працівників завжди <.у> 

проводжується їх посадовим просуванням або ротацією, що в цілому 
забезпечує постійний і ефективний розвиток усієї організації.

Для ефективного функціонування організації необхідний ще один 
складник - мотивація персоналу [5,16,17,172]. Мотивацію, як одну || 
важливих функцій управління, була описано в попередньому розділі 
посібника. Однак не завадить ще раз наголосити на її значенні д/ін 
успішного управління персоналом.
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Мотивація є центральною ланкою в ієрархії складників техно- 
■ніі управління персоналом. Завжди треба пам’ятати про людину 
і її потребами, можливостями їх задоволення, рівнем соціальної 
м ні іелектуальної свідомості, ціннісними орієнтирами. У процесі 
■ініціації відбувається, з одного боку, досягнення організаційних 
Мі м її, а з другого - задоволення індивідуальних потреб. Окрім цього, 
■ініціація пов’язана з іншими факторами. Цей зв’язок виражають 
формулою:

п= м + з + О,

де 11 - показники діяльності; М - мотивація; 3 - здібності; О - ото- 
Чі'ІІІІЯ.

Іазначене доводить, що працівник повинен мати бажання ви- 
.....уваги роботу (мотивацію), вміти її виконувати (організаційні 
• цінності) і мати для цього необхідні матеріали та обладнання (ото-
і. пня). Інтерес і бажання виконувати роботу - це наслідок, один 

■ Інтегральних проявів складних процесів мотиваційної сфери. Мо- 
іипацію слід розрізняти внутрішню і зовнішню. Інтерес (бажання) 
рірмується лише в результаті внутрішньої мотивації. Вона виникає 

11 їді, коли зовнішні мотиви і цілі відповідають можливостям (здіб- 
іпн тям) працівника і він розуміє суб’єктивну відповідальність за їх 
реалізацію. Успішна реалізація мотивів і цілей викликає в працівника 
и пхнення, творчість при виконанні роботи за власного ініціативою, 
і ното внутрішню мотивацію та інтерес. Внутрішня мотивація ви
никає також тоді, коли працівник відчуває задоволення від самого 
і рудового процесу, умов праці, від характеру взаємин з керівником, 
і ієнами колективу та інше (рис. 5.2).

Однак внутрішня та зовнішня мотивації повинні існувати в діалек- 
IIIч ній єдності, яку потрібно розглядати через призму людини з її вимо- 
і іми та запитами, психологією та філософією життя, життєвим кредо.

Мотивація працівників - одне із найбільш важливих завдань ке
рівника. Вона потребує вміння, наполегливості й розуміння людської 
природи. Успіху досягає керівник із вміннями, здібностями спонукати 
працівників до високого рівня напруження своїх зусиль, а в кінцевому 
результаті - до ефективного виконання роботи. Неабияку роль у мо
їй нації відіграє винагорода.
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Рис. 5.2. Вплив мотивації на діяльність персоналу

Отже, одним із зовнішніх стимулів якісної роботи є винагороді 
Вона має важливе значення для оцінювання виробничоїініціатив*. 
Теорія і практика доводять, що можливість отримання винагороди 
стимулює людей до роботи, підвищує результативність. Достач ны 
детально описано вплив матеріальної винагороди, якою є заробі і о - 
платня. Вона належить до грошової винагороди, яку виплачує орч .он 
зація працівникові за виконану роботу. Організація не може набр.ни 
і утримати працівників, якщо вона не виплачує зарплату за конкретном» 
ставками та не має шкали оплати, яка стимулює людей до робоч ії чіп 
цьому місці. Більшість фізкультурних організацій мають сьогодні дужі 
обмежені можливості встановлення заробітної плати, яка не є досіл і 
нім стимулом для поліпшення якості роботи. Отож слід застосовуна і н 
інші - нематеріальні стимули, наприклад делегування повноважень 
просування по службі (ділова кар’єра) (рис. 5.3).

Так, наприклад, делегування повноважень (ДП) сучасні фахівці 
з теорії управління тлумачать по-різному. Одні ототожнюють його і і 
визначенням функціональних обов’язків працівників і називають їх 
перелік делегованими посаді повноваженнями. Таким чином, пов’яну 
ють ДП із децентралізацією управління організацією. Інші вважають, 
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її і і i<i/i я гає в переданні підлеглим частини повноважень та від- 
I* * і 11, пості закріплених за керівником. Тобто, окрім зафіксованих 
Ьумгп і ах організаційного регламентування діяльності організацій 
мці* шильних обов’язків, підлеглим можуть доручатися поточні 
Йин ілвдання.

Рис. 5.3. Аспекти прояву мотивації діяльності підлеглих

І Іаступним складником технології управління персоналом і необ
идною формою оцінювання діяльності фізкультурних працівників є 
.... і роль діяльності, тобто аналіз того, як виконуються професійні 
іікін'язки. Цей аспект містить дисциплінованість, атестацію [5].

(гідно з «Положенням про проведення атестації» здійснюється 
....і ювання виконання працівниками своїх посадових обов’язків.

І Іайчастіше атестацію проводить атестаційна комісія, склад якої 
111 нерджується наказом керівника організації. У підсумковому доку- 

* і. ні і атестації, як правило, зазначають відповідність фахової діяльності 
і ' і. ного працівника займаній посаді.

Отже, технологію управління персоналом у фізкультурній ор- 
і .іпізації можна представити у вигляді поданої імітаційної моделі 
н.ібл. 5.1) [186].
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176 Таблиця 5.1
Імітаційна модель технології управління персоналом організацій сфери фізичної культури і спорту

Взаємопов’язані елементи
№ Функції Управлінські операції Інформаційне забезпечення Результати

1
Побудова 

(реорганізація) 
оргструктури

Оптимізація, корегування 
функціональних обов’язків

Потреби навколишнього сере
довища, нові завдання, умови 
діяльності, обмеження

Оптимальна кількість 
підрозділів (ланок)

2 Комплектування 
штату

Прогнозування потреби: набір. 
Відбір

Прогнозна та сучасна опти
мальна кількість персоналу. 
Інформація ВЗО, служб пра
цевлаштування, об’єктивні 
характеристики претендентів

Відповідна виробничим 
потребам кількість 
і якість персоналу

3 Підготовка і роз
виток персоналу

Адаптація: професійна і соціальна.
Професійна кар’єра.
Ротація.
Підвищення кваліфікації

Особистісні характеристики, 
можливості, фаховий рівень, 
потреби додаткових знань, 
схильності, уміння

Просування по службі.
Підвищення фахового 
рівня.
Професійна мобільність.

4 Мотивація 
персоналу

Делегування повноважень.
Створення сприятливого робочого 
середовища.
Сприятливий режим роботи.
Безпечні умови праці.
Вирішення соціально-побутових проблем.
Вирішення конфліктних ситуацій. 
Заохочення.
Дисциплінарні заходи

Фахові можливості, дисци
плінованість, сумлінність 
кожного, інформація про 
комфортність умов та режиму 
роботи, зміст заходів безпеки, 
соціально-побутові проблеми, 
потреби, ціннісні орієнтації, 
стосунки в професійному се
редовищі

Творча, ділова 
атмосфера.
Комфортне робоче 
середовище

5 Контроль

Оцінка.
Виявлення недоліків. 
Пошук резервів.
Атестація-

Об’єктивні показники діяльно
сті, неупереджене ставлення, 
адекватні критерії оцінювання.

Якісні результати 
діяльності.
Мотивація до подальшої



Підсумок

Розділ 5 присвячений питанням взаємовідносин між людьми та 
їв її хологічним аспектам управління. Положення, викладені у розділі, 

II І і ливими і необхідними, оскільки робота у сфері фізичної культу- 
і и 11 порту- це обов’язково робота в організаціях, тобто в контакті зі 
і іннробітниками.

V будь-якій організації існують формальні і неформальні групи. 
Під ф ахового рівня керівника залежить використання їх потенціалу 
і пі досягнення цілей організації.

У психології управління описано форми влади, що базуються на 
щимушенні, винагороді, а також традиційна, еталонна та експертна. 

І'н ірізняють такі стилі керівництва: автократичний, демократичний, 
іКкральний, зосереджений на роботі, зосереджений на людях. Вибір 
о щільного в конкретній ситуації стилю - тобто адаптивність поведінки 

■ ■ ріпника - багато в чому зумовлює успіх управлінської діяльності.
Вміння управляти конфліктними ситуаціями потребує спеціальних 

ііі.іііь про причини, що їх породжують, а також типи конфліктів: внут- 
І'ІІПІІЬООСОбоВИЙ, міжособовий, між особою та групою, міжгруповий, 

І і лкож структурні та міжособові методи їх вирішення.
Актуальним і необхідним є перегляд ставлення сучасних керів

ників до проблем управління людськими ресурсами. Знання сутності 
и міології управління персоналом допоможе майбутнім керівникам 
і професійній діяльності.

Контрольні запитання і завдання

1. Дайте визначення понять «формальні організації» і «формальні 
і руни».

2. Охарактеризуйте типи формальних груп.
3. Розкрийте причини та механізм утворення неформальних груп.
4. Чи слід вважати існування неформальних груп явищем суто 

штативним?
5. Як співпрацювати з неформальними групами?
6. Визначте сутність технології управлінської діяльності керівника.
7. Дайте визначення понять «влада» та охарактеризуйте різні її 

форми.
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8. Охарактеризуйте стилі керівництва. J
9. Дайте визначення поняття «конфлікт». Охарактеризуйте Пні

негативний та позитивний вплив на діяльність організації. І
10. Розкрийте типи конфліктів та причини їх виникнення.
11. У чому суть структурних та міжособових методів вирі I III І НІ 

конфліктів, як вони застосовуються в діяльності фізкультури II X ИІ 
ганізацій?

12. Охарактеризуйте основні моделі управління персоналом.
13. Поясніть напрями управління персоналом.
14. Розкрийте зміст складників технології управління персона/інн
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РОЗДІЛ 6
МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИВНИЙ РУХ.

(Н’ГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вивчаючи різні аспекти управління сферою фізичної культури 
І порту, недоцільно обійти увагою міжнародний спортивний рух. 
і' \ мовах, коли Україна є рівноправним членом різних міжнародних 
її" >| пивних об’єднань, репрезентує свої команди на Олімпійських іграх, 
■її ні юнатах Світу і Європи, інших змаганнях - майбутні фахівці повинні 
.....и про те, які організації мають статус міжнародних спортивних, 
• і ого складаються їх цільові настанови та функціональні області.

Ураховуючи знання, отримані при вивченні попередніх розділів, 
в і дамо загальну характеристику міжнародного спортивного руху 
на і учасному етапі, а також структурну побудову і зміст діяльності 
відомих міжнародних спортивних організацій, місія яких - розвиток 

іі< ірту, фізичного виховання, адаптивного спорту і спорту для всіх.

6.1. Міжнародний спортивний рух: 
історія та сучасний стан

Міжнародний спортивний рух зародився в кінці XIX- на початку 
\ X століття. Причин його виникнення саме в цей історичний період є 
" і га го. Назвемо дві найбільш вагомі:

• розвиток спорту в країнах світу;
• розвиток міжнародних зв’язків між країнами (економічних, по

літичних, культурних, наукових та ін.).
Саме в цей час на базі окремих національних спортивних союзів та 

рганізацій почали утворюватися перші міжнародні спортивні об’єднан
ії ч, тобто федерації з видів спорту: гімнастики - у 1881 р., веслування - 
\ 1892 р., ковзанярського спорту-у 1892 р., велоспорту-у 1900 р. та ін. 
\ 1894 році було засновано Міжнародний олімпійський комітет [1,71].

Сучасний міжнародний спортивний рух складається більше, ніж 
>00 організацій. Жоден вид людської діяльності не має такої кількості 
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міжнародних організацій, що свідчить про поширення та популнріїї»и 
занять фізичним вихованням, спортом, рекреацією в країнах світу | ІШв

Слід зазначити, що, незважаючи на таку велику численність 
родних організацій, у міжнародному спортивному русі немає єди....|
об’єднувального та керівного центру. Міжнародні спортивні об'єднанні 
працюють здебільшого автономно, не підпорядковуючись будь 
всесвітньому органові.

Таким чином, міжнародний спортивний рух організаційно нй| 
єдиним цілим. Він не є системою.

Частина організацій керується у своїй діяльності загальними ціні 
ми та завданнями (наприклад, міжнародні федерації з видів спортв 
інші - не пов’язані спільними статутними положеннями та правилами

Усі міжнародні спортивні об’єднання належать до категорії ні 
урядових, тобто громадських організацій. Членами їх є делегати їй 
ціональних спортивних організацій, у деяких випадках - делсі ній 
міжнародних об’єднань (наприклад, асамблеї міжнародних спортиннн» 
федерацій), а також окремі особи. Формування складу міжнародній 
спортивних організацій (окрім МОК) відбувається за принципи»» 
«прямого делегування».

Сучасність внесла значні корективи в міжнародний рух стосоиіп 
професійного спорту. Відбулася ґрунтовна переоцінка його ролі н» 
місця в сучасному суспільстві.

У зв’язку зі створенням міжнародних спортивних організації» 
у професійному спорті та допуском професіоналів до участі в ОлімпІІІ 
ських іграх, професійний спорт не тільки юридично, але й фактичнії 
стає невід’ємною складовою частиною міжнародного спортивної»» 
руху [71,81, 188].

Ознаки класифікації міжнародних спортивні об’єднань:
• географічною ознакою (всесвітні або регіональні);
• професійними інтересами;
• релігійними переконаннями;
• науковими інтересами;
• професіональною приналежністю (організації професійної н 

спорту);
• МСО інвалідів.
Класифікація міжнародних спортивних організацій та приклади 

приналежності до груп подано в табл. 6.1.
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Класифікація міжнародних спортивних організацій
Таблиця 6.1

і Ишаки Міжнародні спортивні організації
І і.рифічна: -МОК;
■ Ці гі пітні - Міжнародний паралімпійський комітет;

- Міжнародна рада фізичного виховання і спорту;
- Всесвітні (міжнародні) федерації з видів спорту;
- Всесвітні організації з фізичного виховання;

11<> ііональні - Вища рада спорту Африки;
- Спортивна організація Азіатських ігор;
- Рада Панамериканських ігор;
- Спортивна рада країн Океанії

f Професійна - Міжнародний спортивний союз залізничників;
- Всесвітня організація телеграфних і телефонних 
працівників

' Гелігійні - Всесвітній альянс молодих християн;
^сконання - Міжнародна католицька федерація фізичного 

виховання і спорту

і Наукові - Федерація спортивної медицини;
Іііпііреси - Федерація фізіології спорту;

- Асоціація соціологів спорту

А Професійна - Всесвітня боксерська асоціація (WBA);
приналежність - Всесвітня боксерська рада (WBC);

- Міжнародна боксерська федерація (IBF);
- Всесвітня боксерська організація (WBO)

п А/СО - Міжнародна федерація сліпих;
Інвалідів - Міжнародний спортивний комітет глухих;

- Міжнародна шахова асоціація сліпих

Окрім цього, зазначені організації можна класифікувати так:
• за терміном діяльності (тимчасові або постійні);
• за характером діяльності (загального характеру та спеціалізовані);
• за характером членства (колективні, індивідуальні).
Такий перелік свідчить про різнохарактерність міжнародних спор- 

11 ні і их об’єднань. Проте водночас, вони мають загальні завдання: 
н і иіовсюдження своєї діяльності в країнах - членах та потенційних 
гієнах організацій; підтримка зв’язків із національними організаці
йні, контроль за їх діяльністю та виконанням статутів, вивчення та 
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поширення досвіду своєї діяльності, проведення конгресів та till І ин 
видавнича діяльність, проведення міжнародних змагань та заході» |‘і

Організаційна побудова більшості міжнародних спортивнії» і^ 
ганізацій, деякою мірою ідентична (рис. 6.1).

Конгрес (генеральна асамблея) - вищий оріап 
(періодичність проведення обумовлена статутом)

V

Обирає керівні 
та технічні органи

Технічні органи 
(комітети, комісії)

Комітет (рада, бюро) - очолює президент 
керує роботою організації в період між конгресами

Виконавчий комітет

Рис. 6.1. Типова структура міжнародної організації

Вищим органом об’єднання є конгрес (генеральна асамблея) д<•>» к 
тів національних спортивних організацій - членів. Конгрес збир.и і *«• 
з періодичністю, яка зумовлена статутом та вирішує найбільш важ іш 
питання діяльності. Конгрес обирає керівні органи, які в різних oli't» 
наннях мають різну назву (керівний комітет, рада, адміністративна р.і о 
бюро). Керівний орган очолює, як правило, президент. Ці органи їді* 
снюють керівництво діяльністю об’єднання в період між засідав ними 
конгресу (асамблеї). У деяких міжнародних об’єднаннях утворюю і1іі 
виконавчі комітети (див. рис. 6.1).

Окрім керівних органів, у кожному міжнародному спортивним 
об’єднанні утворюються (також шляхом виборів) так звані . .......... н
органи - комітети або комісії, функції та кількість яких залежам. під 
завдань, які вирішують міжнародні об’єднання.

Бюджети міжнародних спортивних об’єднань складаються з таїш» 
відрахувань:

• членські внески національних організацій та надходжені, пі 
окремих осіб;

• кошти від проведення міжнародних змагань (заходів);
• прибутки від телетрансляцій;
• видавнича діяльність;
• продажа значків, сувенірів тощо.
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6.2. Міжнародні спортивні об’єднання

/(о міжнародних організацій, які роз-
<и. 11, спорт, передусім, належить Між-

........IIй олімпійський комітет (МОК).
і щ п у творений на Паризькому конгресі
11 року, йому було доручено розвиток
і .... іських ігор та контроль за їх про-

|*МІ НИМ.

\ 11 жнародний олімпійський комітет є

INTERNATIONAL
OLYMPIC

COMMITTEE
і ,іі 11 іацією, що утворена на підставі міжнародного права, має юри- 
іііінї статус та необмежений термін існування [198].
\ 11 ж народний олімпійський комітет має такі цілі своєї діяльності:
• розвиток спорту та спортивних змагань;
• і прямування розвитку спорту відповідно до духу олімпійських 

ідеалів, дружби;
• і.ібезпечення регулярного проведення Ігор;
• піклування про те, щоб Ігри були достойні своєї славної історії 

гаідеалів П. Кубертена.
Ви піання МОК отримали більше, ніж 200 НОКів у всьому світі, 

І.....цпому від країни. Сьогодні, згідно з Олімпійською хартією, МОК
■ницх'кає в олімпійську систему тільки незалежні країни, визнані між- 
I |і іродним співтовариством, тобто ООН.

Діяльність МОК будується згідно з «Олімпійською Хартією», яка 
: |и, і н і ь офіційні правила, а також роз’яснення та інструкції до них, 

|і,ціоження про організацію Олімпійських ігор, перелік комісій МОК, 
|іпь ок членів МОК, типовий статут НОК та ін.

Міжнародний олімпійський комітет обирає своїх членів з осіб, 
пі их вважає здатними для цього, за умови, що вони є громадянами 
і і. п гелями країн, у яких МОК визнані НОКи, володіють французь- 
> ,чо або англійською мовами. Члени МОК під час церемонії обрання 
приймають на себе визначені зобов’язання та відповідальність. Члени 
М< Ж є представниками у своїх країнах, а не делегатами країни у МОК. 
11, й принцип має назву «принципу зворотного представництва». Пред- 
, і шпики МОК у країнах не можуть приймати від урядів, організацій 
іію окремих осіб ніяких інструкцій, які можуть обмежити їх дії або 
„п/іинути на незалежність під час голосування. Відповідно до Олім-
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пійської хартії (у редакції 2013р.), члени МОК є фізичними <п.......» 
а загальна їх кількість не повинна перевищувати 115 осіб.

Серед членів МОК є громадяни більше ніж 80 країн, з деяких іщян 
по два. У перший період діяльності МОК до його складу обирали, ц і» 
одній особі, яка була громадянином тієї або іншої країни. Проте на 
в МОК стали обирати і по двоє громадян тих країн, де проводи .... * 
Ігри Олімпіад або зимові Олімпійські ігри.

Восени 1994 року на 103 сесії МОК до його складу було включи» 
Валерія Борзова (Україна), дворазового чемпіона Олімпійських ииА 
У той час він був Президентом НОК України і міністром України у і|н 
вах молоді і спорту. Через декілька років членом комісії спорті м3 
МОК став Сергій Бубка (він є представником МОК в Україні).

Відповідно до Олімпійської хартії (у редакції 2013 р.), кожен . 
МОК обирається на восьмирічний термін і може бути переобранні 
на один або декілька додаткових термінів. Процедуру перевиІнір|| 
визначає виконком МОК. Віковими обмеженнями для членів Ml Н 
є такі: член МОК втрачає членство у МОК наприкінці календаршнн 
року, упродовж якого йому виповнилося 70 років.

Сесія МОК, за пропозицією виконкому МОК, може обрат......
чесного президента МОК (за значний внесок у діяльність МОК ц| 
посту президента). Почесний президент МОК, почесні члени Мі н 
обираються довічно (але в певних випадках вони можуть бути....
бавлені свого статусу за рішенням сесії МОК), не мають права голо. » 
і не обираються на посади в МОК. Після 129-ї сесії МОК (2-4 сер.... і
2016 року, Ріо-де-Жанейро), на якій було обрано вісім нових діючіц 
членів, до списку МОК належать 98 членів, один почесний презид. в. 
36 почесних членів і один член пошани. Усього членами МОК за іь м 
історію були понад 500 осіб, включаючи нині діючих членів.

Вищим органом МОК є щорічна сесія. Між сесіями Олімпійським 
рухом керує виконком МОК (15 осіб), у складі якого є президенті і 
віце-президенти. Виконком виконує такі функції: слідкує за дотрим.ш 
ням Олімпійської хартії; відповідає за адміністративну роботу МОМ 
відповідає за фінансову діяльність МОК; рекомендує осіб для обрішіьі 
в МОК; призначає директорів; зберігає архів МОК.

Президент обирається таємним голосуванням з членів МОК н■< 
сесії, терміном на 8 років, з одноразовим продовженням терміну 
на 4 роки. На 125-й сесії МОК (2013р.) обрано нового президент 
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Ь I • . ного німця Томаса Баха на черговий чотирирічний термін 
Щ'і і .’(/17 рр.).

і Цпи проведення діяльності, згідно своїх функцій, у рамках МОК 
Йні'і'іоіоться комісії. Визначення самих комісій, їх президентів, чле- 
)і> • і . пертів та радників є прерогативою президента. Президент та 
мі іі|'с іиденти є номінальними членами всіх комісій.

11.11 ьогодні в МОК діють більше ніж 20 комісій: спортсменів; з етики; 
І її,, і пінської солідарності; з оціки міст-кандидатів (їх дві: одна-для 
Ші і і .індидатів на проведення Ігор Олімпіади, інша — для міст-кан-
■ і піп на проведення зимових Олімпійських ігор); координаційна 
||1 іімііійських ігор; з олімпійської програми; дисциплінарна; юридична, 
Ьгіш ури й олімпійської освіти; з фінансів; з маркетингу; медична; 
І ін і народних зв’язків; зі спорту для всіх; з преси та ін.

І Іп точну роботу в МОК здійснює апарат адміністрації МОК, що пра- 
И* . и ного штаб-квартирі і в Олімпійському музеї (Лозанна, Швейцарія).

11.1 ній керівних органів МОК та комісій, що є в його складі, дають 
ріп и пня про зміст діяльності МОК.

Щодо джерел фінансування МОК в Олімпійській хартії зазначено, 
... МОК має право приймати пожертви та використовувати будь-які 
Інші джерела, що дають змогу йому виконувати свої завдання. Міста, 
......гримують право на проведення Олімпійських ігор, зобов язані 
І......1 ити МОК суму, що їм встановлена. Усі прибутки від проведення
■ * іімііійських ігор належать МОК. Він лишає за собою право передати 
1.1. Ніну названих прибутків оргкомітету та частину доходів - міжнарод- 
Ннм і портивним федераціям і національним Олімпійським комітетам.

( )<. повні джерела фінансування МОК (крім зазначених) такі: щорічні 
.....к и НОКів; видавнича діяльність; прибутки від роботи музею МОК; 
иікр.іхування за радіо-телетрансляцію репортажів із Олімпійських ігор; 
имсрційна діяльність.

М іжнародна олімпійська академія 
і М( >А) - національна грецька організа
ції котра з моменту утворення (1961р.) 
ні]юстується підтримкою Міжнарод- 
....о олімпійського комітету.

(Існовний напрям діяльності Між- international Olympic academy 
ші| юдної олімпійської академії - її функ- QQO
цііщування як міжнародного культур-
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ного центру, покликаного зберігати і поширювати дух олімпі:ім\ н 
вчати і реалізовувати громадські й виховні принципи Олімпі їв и.» 
ігор, консолідувати різні сили навколо олімпійської ідеї. У перші рнИ 
функціонування Міжнародна олімпійська академія обмежувала н н|М 
веденням щорічних сесій. Сьогодні МОА щорічно проводить в (Ьнми» 
більше ніж 40 заходів, які мають важливе значення.

В основі діяльності Міжнародної олімпійської академії лежи ть | >
зація освітніх програм шляхом проведення щорічних міжнароді 111 х < ><И 
студентської молоді; аспірантів і докторантів; президентів та пред, ' <1 
ників національних олімпійських академій, національних олімп і ін 1і>Ц 
комітетів і національних спортивних федерацій; об’єднань спор і іншії 
медицини, асоціацій тренерів, суддів і спортивних керівників; вик л.її і 
вищих навчальних закладів, коледжів, шкіл та інших освітніх струк 111 
спортивних журналістів; спортсменів-учасників Олімпійських ігор

Заявки на участь у сесіях подаються національними олімпійськії чи 
комітетами. Кожна держава має право делегувати для участі в січ и ні 
більше ніж 10 осіб. Кількість учасників сесій досягає 200 осіб, а кілі.кЬ ц 
лекторів - 20. Видатки на проведення сесій бере на себе Олімпійі і.юіі 
комітет Греції.

Міжнародна олімпійська академія активно веде роботу, прш ни 
чену організації національних олімпійських академій у державах. ц< 
працюють НОКи, визнані МОК.

Керівництво діяльністю МОА здійснює адміністративна /><нін 
яка складається з президента, трьох віце-президентів та п’яти члгнін 
Усі вони є членами НОКу Греції та інших грецьких організацій. І'.ію 
МОА НОК Греції обирає на 4 роки.

Ідея створення навчального центру на території Стародавні.ні 
Олімпії належить представнику НОК Греції, професору Іоанісу Хри 
стафісу. Ідею поставити пам’ятник - символ відродження Олімпійсіа ні 
ігор, висунув НОК Греції у 1914р. П’єр де Кубертен хотів підкресли і к 
цим зв’язок між стародавніми Олімпійськими іграми та сучасним 
олімпійським рухом.

Ще одним культурним центром олімпійського спорту, який збери .!• 
його культурні цінності та історію, є Олімпійський музей, ЯКИЙ Щ II 
заснований 23 червня 1993р.

Окрім вище згаданих організацій, до міжнародного олімпійською 
руху, належать Асоціації національних олімпійських комітетів, сфер 
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Ьн nil 11.1 всесвітньому або континентальному рівнях. Асоціація НОК 
Ні' і її Ж ANOC) була утворена 1968 року. Об’єднує 205 національних 
■ІІі піни ьких комітети (НОК), визнаних Міжнародним олімпійським 
■№>"' 'ом (МОК). Підрозділяється на 5 континентальних асоціацій: 
Ініціація національних олімпійських комітетів Африки (АНОК); Пана- 

■> І ні ніська спортивна організація (ПАСО); Олімпійське консульство 
Він (( Ж А); Європейські олімпійські комітети (ЕОК); Національні 
■иіміііиські комітети Океанії (НОКО).

Ill габ-кватира АНОК розташовується в Парижі. Місія АНОК - 
Ні " і авляти інтереси НОК і пояснювати їх погляд з усіх питань, що 

В..... іані з олімпійським рухом, особливо з Олімпійськими іграми.
|г шина функція АНОК-збирати усі НОКи на генеральних асамблеях, 
► проводяться один раз на два роки. Кожен НОК має один голос на цих 

імОпеях згідно з принципом «Одна країна - один голос». Незмінний 
■и шдент АНОК Маріо Васкес Ранья (Мексика) ніколи не протиставляв 
IV організацію МОК і в 1991 р. став його членом. АНОК складається 

■ континентальних асоціацій, до того ж деякі з них існують довше, 
ми г і ама АНОК. Сьогодні кожна асоціація проводить власні спортивні 
Ці и .іііня: Азіатські ігри проводяться з 1951р., Панамериканські - з 1951 
і Тихоокеанські - з 1963 р., Африканські - з 1965 р„ Європейський 
Ніццький олімпійський фестиваль-з 1991 р. Останній призначений 
і ні юнаків віком до 18 років і має як зимову, так і літню версії (так 
ні іо й Азіатські ігри) [81].

До названої групи міжнародних організацій слід також зарахувати 
ні і народні спортивні федерації.

її торично міжнародні спортивні федерації (МСФ) сформувалися 
і inline, ніж МОК. До 1912 року Олімпійські ігри (ОІ) проводилися без 
і 'і н гі МСФ. У 1914р. в Парижі МОК зустрівся з представниками МСФ
i ці /іегував їм право на контроль за проведенням змагань з видів спор

ки грі були в програмі Олімпійських ігор. Організаційна структура 
н і.народних федерацій з видів спорту, яких на сьогодні є більше ніж 

мі, має багато спільних рис. Одночасно вони розрізняються за типом 
інібудови, кількістю ієрархічних ланок та іншими ознаками.

Згідно з Олімпійською хартією, кожна МСФ є самостійною і неза-
ii і.ііою. МСФ - позадержавний орган, який керує розвитком одного 
и н > декількох видів спорту на всесвітньому рівні і має у своєму складі 
іірі анізації, які керують цим розвитком на національному рівні. Ста-
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тут МСФ повинен відповідати Олімпійській хартії та Всесвїі нічщ 
антидопінговому кодексу.

Олімпійська хартія визначила роль МСФ в олімпійському рус 11 НІ 
Міжнародні спортивні федерації у межах свого виду спорту поішній

• забезпечити розвиток виду спорту;
• сприяти реалізації мети олімпійського руху;
• нести відповідальність за керівництво змаганнями на Іграх Оліминл
• розробляти критерії допуску до Ігор Олімпіад;
• забезпечувати технічну допомогу в реалізації програми «онЩ 

пійська солідарність».
Окрім зазначених видів діяльності, федерації з видів спорту ....... І

дять планування та організацію інших міжнародних змагань, підг«іоиі| 
та підвищення кваліфікації суддів, реєстрацію та затвердження ремо| * Н»

Вищим представницьким органом міжнародної федерації (Мф) 
з виду спорту є конгрес (МФ гандболу, каное тощо) або генер.ію н 
асамблея (МФ вітрильного, кінного спорту).

До складу вищих представницьких органів належать делегати іьіці 
ональних федерацій з видів спорту. Вони вирішують найбільш вал юнн 
питання діяльності міжнародних федерацій, у тому числі обираю і ьн 
керівництво.

Вищим керівним органом міжнародної федерації є рада (МФ і іііід 
болу, настільного тенісу), дирекція (МФ каное), бюро (МФ кінним 
спорту), постійний комітет (МФ вітрильного спорту) або ВИКОНКОМ 

Вищий керівний орган здійснює керівництво діяльністю міжнародній 
федерації в періоди між засіданнями представницького органу.

Обраний на конгресі виконавчий орган міжнародної спорти .....
федерації (рада або виконком) має у своєму складі: президента, один 
го або кількох віце-президентів, генерального секретаря, скарбним 
і кількох інших членів.

Робочими органами міжнародних федерацій з видів спорту ( іч< 
місії (комітети) з окремих напрямків діяльності. Інколи вони диф» 
ренціюються на постійні (загальні та спеціальні) і тимчасові, а тамі* 
на підкомісії. Середня кількість постійних комісій - 5-7. Одночасній 
федерації, у яких кількість утворених комісій і підкомісій досягає І и 
(МФ кінного спорту).

При створенні комісій у різних міжнародних федераціях переїм і .і 
надається різним напрямкам діяльності з реалізації цілей організації 
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|н< і.іііжди обов’язково простежується специфіка виду спорту. Так, 
№ ш ко не в усіх федераціях створені комісії з юнацького та жіночого 
л- І' і у, фінансових і юридичних питань, хоча названі напрями діяль
ні" и притаманні всім федераціям.

Н апараті управління федерацій досить часто є технічний орган - 
ін і" гаріат, на чолі з генеральним секретарем.

V міжнародних федераціях з видів спорту обираються віце-пре- 
Ці п ін и. їх кількісний склад та напрямки діяльності визначаються 
ф н рацією. Так, у міжнародних федераціях кінного спорту і каное - 
(к ціні віце-президенти, у Міжнародній аматорський легкоатлетичній 
ф> і гра ції - чотири, у міжнародних федераціях гандболу та вітрильного 

• і• • І • гу по п’ять, а у Міжнародній федерації настільного тенісу - шість, 
і н иких федераціях віце-президенти керують континентальними 

■ішіональними федераціями з відповідного виду спорту.
(hповні джерела фінансування діяльності МСФ:
• щорічні внески національних федерацій;
• видавнича діяльність;
• оплата за присудження звання «Судді міжнародної категорії»;
• ш трафи за порушення календаря, правил змагань тощо;
• комерційна діяльність.
( га гути МСФ та їх діяльність усередині олімпійського руху по

тінні відповідати Олімпійській хартії, зокрема в тому, що стосується 
прийняття і застосування Всесвітнього антидопінгового кодексу.

' І 35 міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту 
ні і .і(> квартири 19 МСФ знаходяться в Швейцарії (Лозанна, Цюріх, Же- 
ііги.і, Базель і деякі інші міста), штаб-квартири трьох МСФ - у Велико- 
нританії, двох - у Німеччині, двох - у Республіці Корея, двох-у Монако, 
.....ідній - в Австрії, Угорщині, Іспанії, Італії, Канаді, Малайзії, США.

( ьогодні МОК визнає близько 60 всесвітніх МСФ, одна МСФ може 
керувати різними видами спорту.

Асоціація міжнародних спортивних федера
цій, визнаних МОК (ARISF) - неурядова, некомер- 
ційна, організація визнана і створена за рахунок 
Міжнародного олімпійського комітету. Асоціація 
об’єднує міжнародні спортивні федерації з неолім- 
пійських видів спорту, визнаних МОК (34 федера
ції). ARISF через представництва у 22-х Комісіях
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МОК відстоює інтереси неолімпійських видів спорту в рамках пдй| 
пійського руху відповідно до Олімпійської хартії. Один предс ІІІІІІІЦ 
від Асоціації також входить до Ради SportAccord - виконавчого орі <«, 
цієї організації.

Найбільш значущою організацією світового масштабу, яка об і nup 
різні міжнародні федерації (як з олімпійських, так і неолімпійських пн>іИ 
спорту) є створена 1967 року генеральна Асоціація Інтернаціонал і.иїн 
федерацій (АГФІ). У 1976 році вона була перетворена в Генералі m 
асоціацію міжнародних спортивних федерацій - ГАІСФ (GAISF),

У березні 2009р. Генера л їй 
асоціація міжнароднихіни| 
тивних федерацій офіційні 
отримала назву Міжнародної 
конвент «СпортАккорд» (аііпі

sportoccord
SportAccord International Convention) [31, 205, 206]. У 2009р. голонниі 
офіс управління розташувався у Лозані (Швейцарія) в «Інтерн.щ|| 
нальному домі спорту».

Міжнародний конвент «СпортАккорд» - неурядова органі іанін 
місією якої є об’єднання, підтримка та надання можливості розни їм 
міжнародним спортивним федераціям та організаціям, при ці.омі 
здійснюється координація і захист їх для вирішення загальних цілі н ■ 
інтересів, підтримка у спілкуванні та співпраці між членами копией і > 
а також іншими спортивними організаціями різного рівня. На сьогодні 
до складу «СпортАккорд» належить 92 міжнародні олімпійські та ін 
олімпійські спортивні федерації, 16 спортивних міжнародних об'єднані

Внутрішню та зовнішню діяльність «СпортАккорду» здійсни но о 
відділи та рада виконавчого органу [31,205,206], який очолює президені

Вищим органом «СпортАккорд» є Генеральна асамблея, яка при 
водиться щорічно в рамках Міжнародної конвенції «СпортАккорд 
[205,206]. Діяльність «СпортАккорд» зумовлюється виконанням ни імі 
загальних функцій, які пов’язані з плануванням, організацією, коордн 
нацією, контролем, регулюванням, фінансово-економічною діяльнії і ін, 
обліком, виконанням дій зі стимулювання та активізації роботи | 1і 
76] Окрім загальних, організація виконує спеціальні функції, які відп 
бражено в напрямах її діяльності [50, 51], насамперед це:

• експертна допомога федераціям (обмін знаннями між федераці 
ями) з різноманітних питань функціонування спортивної сфери 
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иіггидопінг, спортивний менеджмент, спортивне право, спортивний 
маркетинг, соціальна відповідальність у спорті тощо;

• організація мультиспортивних заходів, які об’єднують на одно
му спортивному майданчику як олімпійські, так і неолімпійські 
поди спорту (нова ініціатива у світі спорту, яка стартувала 2010 
року з перших Всесвітніх ігор з единоборств): проведення: Іраз 
о.і 4 роки Всесвітніх ігор з единоборств (10 неолімпійських та 5 
олімпійських видів спорту); щорічних Всесвітніх інтелектуальних 
ігор; Всесвітніх пляжних ігор у партнерстві з МОК;

• організація Форуму міжнародних спортивних федерацій 
(ІІ; Porum) - нарада-семінар з представниками міжнародних спор
тивних федерацій з проблемних питань розвитку спорту;

• організація щорічної Конвенції SportAccord - міжнародного спор
тивного форуму, де обговорюються найнагальніші проблеми 
і порту на найвищому рівні з президентами міжнародних федера
цій, МОК та іншими спортивними організаціями. Представники 
( люртивного комітету України теж беруть участь у Конвенціях.

Місією SportAccord є об’єднання та підтримка своїх членів у коор- 
..... іції і захисті спільних цілей та інтересів [31].

Міжнародна асоціація всесвітніх ігор (IWGA). 
Міжнародна асоціація всесвітніх ігор (IWGA),

...... .. 1980 року на Установчих зборах в Сеулі (Пів- 
ді ип.і Корея), є неурядовою організацією, діяльність 
ні пі регламентується законодавством Швейцарії, 
ініціація об’єднує Міжнародні спортивні федера

ті 11 і піймається організацією, а також проведенням 
Ні І і ііітніх ігор, що проходять кожні чотири роки.
І 1481 року IWGA є членом Генеральної асоціації
......ародних спортивних федерацій (GAISF) і представлена у Раді GAISF.

(Існовною метою IWGA є популяризація тих видів спорту, які 
и і и і ї ї пято називати неолімпійськими. З моменту заснування Асоціа
ції кількість міжнародних спортивних федерацій, які були в її складі, 
ірпсла з 12 до 33. Сьогодні прийнято рішення про нову формулу для 

і ісників - ЗО +, що означає: програма ігор складається із ЗО видів 
порту і за бажанням оргкомітету на іграх можуть бути додані види 

і порту в демонстраційну програму [150, 151].
У 2017 році відбулися X Всесвітні ігри (Вроцлав, Польща).

INTERNATIONAL 
WORLD
ASSOCIATION
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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA).
Всесвітнє антидопінгове агентство 

(WADA) було створено 10 листопада 1999 
року. Основним завданням WADA є коор
динація та проведення заходів боротьби 
із застосуванням допінгу. У 2003 році, за 
пропозицією WADA, спортивні організа
ції, національні олімпійські комітети з усього світу одностайно при ті ти 
антидопінговий кодекс (нова редакція 2015р.), що є основним докумсп mH

Спортивні керівники усіх країн прийняли зобов’язання всебічии 
співпрацювати з WADA, проводити антидопінгову політику всередині 
національних федерацій і на міжнародному рівні. Очолює WADA ир< 
зидент- Крейг Ріді (Craig Reedie) (з 2014р.). Всесвітнє антидопін.... .
агентство цілком і повністю підтримує цінності Олімпійської харНІ 
яка пропагує ідеали дружби, солідарності та чесної гри.

Від 2001 року штаб-квартира ВАДА знаходиться в канадським» 
Монреалі. Спочатку ВАДА отримувала фінансування від МОК. .і и 
зараз МОК фінансує ВАДА лише наполовину. Решта фінансуваннн 
ВАДА отримує від урядів країн світу.

Всесвітнє антидопінгове агентство має регіональні відділення на чині 
рьох континентах: Азія: Токіо, Японія; Африка: Кейптаун, ПАР; Північн < 
Америка: Монреаль, Канада; Південна Америка: Монтевідео, Уругваї!

Спортсмени, які бажають брати участь в міжнародних змагав пін, 
зобов’язані здавати проби на допінг. Боротьбу з допінгом регламен і у« 
заборонений список препаратів і Міжнародні стандарти для тестував ті 
Від 2009 року вони повинні висилати у ВАДА графік свого місцевії 
ходження на 3 місяці вперед, причому для кожного дня вказується І 
годину, коли спортсмен доступний для здачі проби. Забір проб здш 
снюють міжнародні допінг-офіцери, а аналіз - акредитовані допінг ті 
бораторїї. Офіцери акредитуються національними антидопінговими 
організаціями, однак працюють і в інших країнах [101,151].

Міжнародна федерація університетського спори 
(ФІСУ-FISU) офіційно утворена в 1949 році [150, 1511 
Очолює міжнародний спортивний студентський рух, 
проводить Всесвітні ігри Університетського спорі V 
(Універсіади) кожні 2 роки почергово: зимові та ліпи 
Рішення про їх проведення було прийнято у 1959 р FISU
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Ml < 11.11'одною федерацією університетського спорту (ФІСУ) разом
* І її 'народною федерацією університетів.

\ltvna діяльності - сприяти розвиткові студентського спорту, про- 
■і> ніді, організації студентських змагань.

' І н нами ФІСУ є національні студентські спортивні організації (170 
■і..... і національних федерацій університетського спорту).

Нищий орган - Генеральна асамблея, яка засідає Іраз на 2 роки. 
|*і і ними керує виконком (15 членів). У його складі: президент, 5 
!||ц. президентів, генеральний секретар, скарбник, 7 радників. Члени 
мі і нікому обираються на 2 роки.

V складі ФІСУ діють постійні комісії: контрольна (для проведення 
ill і пі.ої та зимової Універсіад); технічна (для проведення літньої та 
■імоної Універсіад); з вивчення студентського спорту; зі спортивних 
ирііпил та ін.

Між народні змагання студентів відрізняються від інших міжнародних
* > 11.1111 > тим, що в них беруть участь юнаки та дівчата віком від 17 до 28 років.

Ігідно зі Статутом ФІСУ «Ці спортивні змагання («Універсіади») 
««< н > 111 бути організованими в дусі ідеалів олімпізму і ФІСУ за якими не 
цпнуї кається ніяка дискримінація проти країни або особистості на ґрунті 
|ііи пііої, релігійної або політичної належності». Ці положення відпові
днії пь положенням Олімпійської хартії, Деклараціям ООН про права 
... і,і і п и, а також положенням Міжнародної хартії з фізичного виховання 
111 порту, прийнятої ЮНЕСКО.

Відповідно до Статуту ФІСУ Універсіади проводяться кожні 2 роки 
ні полають багато видів спортивних змагань. Чемпіонати ФІСУ проходять 

■" і ні 2 роки з видів спорту, яких немає у програмі Універсіад (розділ 
і і .і гуту «Організація світових і регіональних чемпіонатів ФІСУ»). Ре- 
і и шальні змагання можуть проводитися також із багатьох видів спорту.

Країну-організатора й місце проведення змагань під егідою ФІСУ 
ни іначає Генеральна асамблея ФІСУ, яка може делегувати свої повнова- 
і і'ііня виконкому ФІСУ Від країни-організатора вимагають виконання 

і .і і утних вимог, одержання від свого уряду офіційних гарантій щодо 
иніуску усіх учасників й офіційних представників країн для участі 

и імаганнях, а також гарантій того, що під час проведення Універсіад 
, місцях проведення змагань, та місцях мешкання учасників змагань 
не проводитимуться політичні та інші заходи, які не відповідають меті 
\ пінерсіади тощо.
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Єропейська асоціація студентського спорту (EUSA).
Європейська асоціація студенти.! • 

спорту (EUSA) заснована в листопаді І'11 
року у Відні (Австрія) і об’єднує 25 націона н 
них федерацій. Мета EUSA - представлип 
університетський спорт у світі; заохочунаЦ 
і підтримувати виховання студентів вінцю 
навчальних закладів за допомогою спорі■

співпрацює з Міжнародною федерацією студентського спорту (І ІМ > 
Асоціація знаходиться в Цюріху (Швейцарія), має офіс в ЛюО/ШИІ 
(Словенія). Усі європейські національні асоціації студентського спорі 
та федерації можуть бути членами EUSA. Офіційною робочою моном 
EUSA є англійська.

координувати масові спортивно-розва а. а н 
ні заходи, поширювати по всій Європі 
ли студентського спорту. Асоціація (11 і'. А

Вищим керівним органом EUSA є Генеральна асамблея, її ріпи нн 
приймаються простою більшістю. Загальні збори проводяться один 
раз на два роки. Очолює асоціацію президент. У структурі Асоціації 
виконавчий комітет, комісії та аудитори. Аудиторів обирає Генераліаі* 
асамблеєя терміном на чотири роки, вони не повинні бути членами 
Виконавчого комітету. Аудитори повідомляють про свої висновкн 
Генеральній асамблеї [195].

Суд спортивного арбітражу (CAS).
Суд спортивного арбітражу (Court of Arbitration for Sport -CAM 

установа, незалежна від будь-якої спортивної організації, врегулмшуі 
через арбітраж суперечки, пов’язані зі спортивними змаганнями (6|. ( щ 
спортивного арбітражу був створений 1984 року під адміністративним 
і фінансовим патронажем Міжнародної ради спортивного арбітра і > 
(IKAS). CAS розбирає два типи суперечок: комерційні та дисциплінарні 
Комерційні суперечки стосуються виконання контрактів, субсидуніїи 
ня, продажу телевізійних прав, організації спортивних подій, перед .< > 
гравців і відносин між гравцями або тренерами і клубами, а тамі* 
суперечки, що стосуються цивільних проблем (наприклад, нещасніїu 
випадок з атлетом у час спортивного змагання). Дисциплінарні випал 
ки - це здебільшого випадки застосування допінгу, а також випадки 
насильства на ігровому полі, зловживання рефері та інші.
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< їюртивний арбітражний суд знаходиться в Лозанні. Діяльність 
К V» як «міжнародного суду вищої інстанції» є запорукою узгоджено- 
111 п ранових рішень у спортивному світі, створює основу главенства 

у ги иного права (lex sportivia) [6].
( уд спортивного арбітражу складається з двох палат: Палати зви

ті ного арбітражу (для справ, поданих в CAS як до першої інстанції) 
ІІ,іпати апеляційного арбітражу (для вирішення суперечок у вищій 

Ін, і лі і ції після їх попереднього розгляду спортивними організаціями). 
..... і га звичайного арбітражу вирішує в основному комерційні суперечки.

( уд спортивного арбітражу здійснює свої функції через посеред- 
инцтво арбітрів, яких повинно бути не менше ніж 300. Арбітрів CAS 
Н|ні шачає Міжнародна спортивна арбітражна рада (ICAS) на термін 4 
|ин, її з можливістю переобрання. Статут передбачає, що ICAS повинна 
при піачати «осіб з юридичною підготовкою, які мають визнану ком- 
ін існцію в галузі спорту».

Арбітри не прив’язані до конкретної палати CAS і можуть брати участь 
) І и іботі обох. Усі арбітри пов’язані обов’язками дотримання конфіден
ти шості і не можуть розголошувати інформацію учасникам суперечки.

( Європейська мережа спортивної науки, освіти і зайнятості
11 NSSEE) є міжнародною некомерційною асоціацією, утвореною під 
і и і но назвою в Люксембурзі 1989 року 
11 иііиіпня назва- ENSSEE (Європейська 
мгрсжа спортивних наук у вищій освіті).
\ I 'NSSEE входять установи, які опіку- 
..... ся розвитком освіти, професійної 
підготовки і зайнятості в спорті, де обмі- 
иниоться пропозиціями і стратегічними www.enssee.eu 
поглядами [150].

У 2012р. у складі ENSSEE було 92 члени, що означає охоплення 
практично всіх країн Європи. Від 2005р. ENSSEE співпрацює з Євро- 

, и риканською мережею Human Kinetics (REMH) REAHM в Південній 
\ мериці. До напрямків діяльності ENSSEE, зокрема, належать такі:

• стимулювання європейського співробітництва у дослідженнях, 
освіті та зайнятості в спорті для підвищення мобільності та обміну 
студентами, викладацьким складом, професійними фахівцями;

• підтримка роботи зі зближення систем освіти і підготовки спор
тивних професій у Європейському Союзі.
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всіх Європейських країн.

Success Bv Association*

У цілому, ENSSEE працює в напрямку підвищення якості т.і нЦ <• 
шення можливостей ефективної діяльності в зазначених напрями* і

На сучасному етапі фітнес-інду< '|і* 
набула інтернаціонального характеру Н|Ц| 
рами її є великі об’єднання фітнес юцМ| 
які діють у різних країнах. НайбІ/ііин • 
серед них на сьогодні є транснаціон.і н 

компанія Міжнародна асоціація IHSRA (International Health, R«« 
and Sportsclub Association) з штаб-квартирою у США, членами іімн 
10 тис. приватних клубів у 75 країнах.

Місія IHRSA - сприяти індустрії здоров’я та фітнесу. IHRSA та її ті. н 
(клуби здоров’я і фітнес-центр, спортивні зали, спа-центри, спорпійЦ 
клуби) призначені для того, щоб сприяти розвиткові масового сіюрн 
через регулярні фізичні вправи і заохочення до оздоровчої діяльності 11 '•

6.3. Міжнародні організації адаптивного спорту

До міжнародних організацій цієї групи належать, зокрема, Мі ♦ 
народний паралімпійський комітет, Міжнародний дефлімпіін і.....
комітет, Міжнародна організація Спеціальних олімпіад.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) (Internal в ні U 
Paralympic Committee, IPC) - найвищий керівний орган паралімпіж ы... 
руху, якому належать усі права організації та регулярного проведе.... .
Паралімпійських ігор, контроль та координація. Його утворено на Ігів 
ральній асамблеї у 1989 році у Дюссельдорфі (Німеччина). Штаб-квар і ир■< 
МПК знаходиться у Бонні (Німеччина). Ця міжнародна громадська орі «і 
нізація є формально визнаною МОК і частково ним фінансується 17, Н|

Документом організаційного регламентування діяльності Mill» 
і Паралімпійського руху є Конституція (2004р.) та прийняті на її осіннії 
Регламенти. Окрім цього, нормативними документами МПК є коде і.. н 
антидопінговий, класифікаційний, етики.

Основними напрямами діяльності Міжнародного паралімпійсьмио 
комітету є такі:

• надання допомоги в координації та контролі за проведен ним 
всесвітніх і регіональних ігор, чемпіонатів серед спортсменів Ін 
валідів різних нозологій;
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• координація спортивного календаря міжнародних і регіональних 
імагань спортсменів-інвалідів;

• підтримка та заохочення освітніх і реабілітаційних програм, 
дослідницької діяльності в інтересах спорту інвалідів та Пара
лімпійського руху;

• розвиток спорту інвалідів без дискримінації з політичних і еко
номічних мотивів, віросповідання, нозології, расової та статевої 
приналежності.

Членами Міжнародного паралімпійського комітету є 177 наці- 
ин ліпших паралімпійських комітетів, але не кожен з них має статус 
І Іііціонального паралімпійського комітету своєї країни. У деяких ви- 
іі піках членом є Федерація спорту інвалідів, яка представляє інтереси 
пиртсменів-інвалідів чотирьох груп інвалідності - осіб з вадами зору, 
імііутованими кінцівками, з порушенням опорно-рухового апарату 

• і наслідками дитячого церебрального паралічу.
(ічолює МПК президент, який обирається таємним голосуван- 

инм на 8 років і може повторно обиратися на наступні чотири-річні 
ік і'іоди. У 2016 р. очолював МПК сер Філіп Кравен (Sir Philip Craven 
ІИглика Британія).

Зміст діяльності Міжнародного паралімпійського комітету подібний 
ції діяльності МОК за формою та функціями. До організаційної струк- 
і \ рп Міжнародного паралімпійського комітету належать Міжнародні 
нрі .інізації спорту інвалідів:

• Міжнародна Сток-Мандевільська федерація спорту на візках;
• Міжнародна спортивна організація інвалідів;
• Міжнародна спортивна і рекреаційна асоціація осіб з церебраль

ним паралічем;
• Міжнародна спортивна асоціація сліпих;
• Національні паралімпійські комітети, що об’єднують всі організації 

(федерації) інвалідів паралімпійських нозологій або Національні 
олімпійські комітети, якщо вони координують у країні спорт 
інвалідів паралімпійських нозологій;

• Національні контактні агентства, що діють у разі відсутності 
Національного паралімпійського комітету.

Спортивні організації, що є в структурі Міжнародного паралім- 
нійського комітету, мають право заявляти своїх спортсменів на всі 
імагання, санкціоновані МПК [7, 8, 204, 205].
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Міжнародний паралімпійський комітет складається з Генералі 
ної асамблеї, Ради керівників, команди управління, різних комітетіи 
Генеральна асамблея є вищим керівним органом Міжнародного парії 
лімпійського комітету, яка вирішує всі питання його діяльності. Зів і 
дання Генеральної асамблеї проводяться не менше ніж один раз на діііі 
роки. Повсякденною діяльністю Комітету керує Правління (до 20(М|■ 
виконкомом). Правління проводить 2 засідання на рік.

Члени Міжнародного паралімпійського комітету:
• сімнадцять Міжнародних спортивних федерацій (IFs) - незалежні 

організації, визнані МПК як повноважні представники паралімніп 
ського спорту. Обов’язки IFs містить у себі технічну юрисдикции 
і керівництво з питань змагань, розвитку навчальних закладім 
з відповідних видів спорту;

• сто сімдесят сім Національних паралімпійських комітетів (NP( л) 
визнаних МПК як офіційних представників параспортсменів з під 
повідних країн, серед яких і Україна, представлена Національним 
паралімпійським комітетом України. Комітети несуть відповідані, 
ність за менеджмент, підготовку і участь команди національної 
збірної до Паралімпіади і в інших змаганнях, що проводяться ні і 
патронатом Міжнародного паралімпійського комітету;

• чотири Міжнародні організації спорту для інвалідів (IOSD’s) ін 
залежні організації, визнані МПК як представники певної групи 
осіб із інвалідністю. IOSDs працює спільно з МПК для наданіїн 
специфічного досвіду з розвитку параспорту- від початкової о 
рівня до професійного рівня;

• чотири Регіональні організації (ROs) не залежать від МПК і ви ны 
ються офіційними представниками членів МПК у межах пенні н 
частини світу. Вони є сполучною ланкою МПК, організовуючи 
спортивні заходи в регіонах, координуючи розвиток і надані і" 
підтримки в членських підрозділах МПК у закріплених регіони«

Усі організації-члени МПК є у складі Генеральної асамблеї і маки і. 
право голосувати на засіданнях, спрямовувати пропозиції, висувані 
кандидатів у відповідні органи МПК, брати участь у діяльності МІН

У структурі МПК також є постійні комітети: антидопінговий, з Пара 
лімпійських ігор, з класифікації, з розвитку, з освіти, з етики і правовії» 
питань, з аудиту і фінансів, юридичний, з науки у спорті, медичніїп 
«жінки в спорті».
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V структурі МПК є такі ради: спортсменів, міжнародних організацій 
і ін >рту для інвалідів, регіональна, зі спорту.

Міжнародний паралімпійський комітет підтримує партнерські 
иідііосини з Всесвітньою академією спорту. Результатом такого парт
ії, рі тва було заснування Академії МПК, що є освітнім підрозділом 
IIІК. Академія об’єднує людей разом, заохочуючи удосконалення 

in пізніх стандартів спорту через паралімпійський рух, гарантуючи, 
пін керівники, адміністратори, посадові особи спрямовують роботу 
ін пізнього центру, здатного враховувати освітні потреби паралім- 
іііпців, що відповідає тенденціям і змінам у паралімпійському спорті. 
Н.ідемія - це цілеспрямована команда, що надає програми світового 

і і.ісу, постійно їх удосконалюючи [7,8, 103,198].
Фінансування Міжнародного паралімпійського комітету здійс- 

іікх гься за рахунок щорічних внесків його членів, а також внесків, 
"і надів, грантів та інших фінансових надходжень, отриманих МПК 
пні разом з МПК.

Щоб залучити кошти для підтримки розвитку паралімпійського руху 
ї ї допомогою конкретних ініціатив і проектів, у 2012р. був утворений 
Фонд Agitos Foundation.

Офіційною мовою Міжнародного паралімпійського комітету є 
англійська.

Міжнародний дефлімпійський комітет.
Міжнародний спортивний рух глухих 

було засновано 1924 року створенням Між
народного спортивного комітету глухих 
(International Committee of Sports for the 
Deaf- ICSD).

Дефлімпійські ігри (англ. «Deaflympic» 
від deaf - глухий) іноді Сурдлімпійські ігри 
(від франц, sourds «глухий») - санкціонова
ні Міжнародним олімпійським комітетом

■ портивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують. 2015 
року відбулися XVIII зимові Дефлімпійські ігри у Ханти-Мансійську 
і Магнітогорську (Росія), 2017 року-XXIII літні Дефлімпійські ігри 
\ місті Самсун (Туреччина).

З 2001 року Всесвітні ігри глухих офіційно називаються Дефлімпій- 
і і к ими іграми, а Міжнародний спортивний комітет глухих з 2003р. нази-
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вається Міжнародний дефлімпійський комітет (International Deaflyniph 
Committee). Згідно з рішенням МОК, Міжнародний дефлімпійськип 
комітет визнано міжнародною федерацію з олімпійським статусом |91|

Завдання Міжнародного дефлімпійського комітету:
• забезпечити успішне проведення літніх і зимових Дефліміші 

ських ігор;
• сприяти розвиткові спортивних можливостей глухих спортсмена
• підтримувати реалізацію освітніх, культурних, дослідниці.мін 

завдань для самореалізації спортсменів з вадами слуху;
• здійснювати боротьбу із застосуванням допінгу в спорті,
• забезпечити розвиток спорту осіб з вадами слуху;
• розвивати дефлімпійський спорт без дискримінації за політичними 

релігійними, економічними, медичними, расовими чи тендерними 
мотивами.

Основним нормативним документом, що регламентує діяльнії п. 
дефлімпійського спорту у світі, є Конституція Міжнародного дефлім 
пійського комітету.

Дефлімпійських рух об’єднує національні асоціації та федерації 
спорту (асоціативні члени). Національні спортивні асоціації глухни 
об’єднані регіональними конфедераціями: Азійсько-Тихоокеанські >к• 
Європейською; Панамериканською; Африканською.

Керівними органами МСКГ є Конгрес та Виконавчий комітет. Кон 
грес скликається мінімум 1 раз на 2 роки (не менше ніж 50% повнії' 
членів та не менше за 2 регіональні федерації). Конгрес обирає Вико 
навчий комітет, який складається з президента, одного віце-президеп і і 
одного спортивного директора та трьох членів. Усі члени Виконавчою 
комітету мають бути особами з вадами слуху. Вони обираються терм І 
ном на 4 роки. Виконавчий комітет може створювати різні комісії ы 
потребами та призначати їх членів. Є такі комісії: атлетів, протес і Ін 
дактилології, регламентна, юридична, фінансова, антидопінгова, реї і 
ональних конфедерацій, технічна, з визнання.

Бюджет МСКГ складається зі щорічних внесків, добровільних по 
жертв, фінансової підтримки урядів або з інших джерел. Кошти вико 
ристовуються з дозволу Виконкому [93].

Міжнародна організація Спеціальних Олімпіад.
Спеціальні Олімпіади засновано для людей із розумовою відста/П 

стю, вони передбачають змагання в індивідуальних і командних вид.іі 
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порту. Спеціальний олімпійський 
|ц \ виник з ініціативи Юніс Кеннеді 
Шрайвер, сестри Президента США 

І вона Кеннеді.

народні спеціальні Олімпійські ігри. Потім ігри почали приймати інші 
■ і міни і їх перейменували на світові Спеціальні Олімпійські ігри.

Міжнародним керівним органом руху Спеціальних Олімпіад є 
Міжнародна організація спеціальних Олімпіад, штаб-квартира якої 
находиться у Вашингтоні (США). У структурі функціонує 8 відділів: 
иіімшавчий, спортивний, всесвітніх ігор, міжнародних програм, мар- 
и'і шігу і розвитку, суспільних зв’язків, фінансів, управління [74, 201].

Міжнародна організація Спеціальних Олімпіад відповідає за акреди
тацію програм в усьому світі, організовує і контролює проведення всіх 
и і народних і Всесвітніх ігор спеціальних Олімпіад, надає підтримку 

національним програмам шляхом розробки методичних матеріалів, про- 
иі дсння конференцій, семінарів, надання консультативних послуг [93].

Керівним органом Міжнародної організації Спеціальних Олімпіад 
• І' їда директорів. Її структурними підрозділами є Міжнародний Кон- 

\ п.гативний комітет, Консультативний комітет з питань загальних 
правил, Консультативний комітет зі спортивних правил, Консульта
нти ий комітет з медичних питань.

(кновна місія Спеціальних Олімпіад:
• допомогти людям із відхиленнями в розумовому розвитку стати 

повноправними членами суспільства;
• сприяти участі людей з розумовою відсталістю в громадському

житті;
• допомогти людям з розумовою відсталістю демонструвати свої 

навички та здібності в умовах спортивних змагань;
• інформувати громадськість про можливості та потреби цих людей.
Діяльність Спеціальних Олімпіад здійснюється із залученням міс- 

ці'ііих волонтерів різного віку.
) (о структури Міжнародної організації Спеціальних Олімпіад нале- 

пнь 7 Регіональних рад управління (Північної Америки, Європи/Євразії, 
І нідної Азії, Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської 

мерики та Близького Сходу/Північної Африки), які здійснюють роз-
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виток спортивних програм у межах своїх територій. У межах 7 |мі її* 
діє біля 220 акредитованих програм.

На змаганнях спеціальних Олімпіад спортсмени з різних країн 11 
презентують себе як представники національної програми, а не грип 
Організатори ігор не підбивають підсумки змагань між акредитивним 
програмами різних країн. Спортсмени-переможці та призери імііі*• 
отримують медалі, але не фінансові нагороди. Грошових нагород ін) Ж 
римують також судді, лікарі, тренери і весь обслуговувальний пері я»

Діяльність спеціальних Олімпіад як компонента міжнародні>гіі їм 
пійського руху визначається такими документами: загальними прпііінмм 
Спеціальних Олімпіад (2006, з поправками 2012), статутом Міжплрі * 
організації спеціальних Олімпіад (2010), Статутом всесвітніх/реііоіьі>н.|Щі 
Ігор (1993), Спортивними правилами Спеціальних Олімпіад.

Фінансування спеціальних Олімпіад здійснюється за рахунок Ц 
брочинних внесків і пожертв [7,8,93].

6.4. Міжнародні організації,
які сприяють розвиткові фізичного виховавII >і

У міжнародному спортивному русі, окрім вище згаданих, фу ні ч» 
онують інші організації, які сприяють розвитку фізичного вихоїьінн* 
Розглянемо напрями діяльності деяких з них, зокрема, МіжніїріїДИІ 
федерації фізичного виховання (ФІЕП, ПЕР); Міжнародної Ради <|» 
зичного виховання і спорту (СІЕПС); Міжнародної ради здщ...
фізичного виховання, рекреації і спортивних танців (ICHPER >Ч| Ч

Міжнародна федерація фізичного виховання 
(FIEP). Одна з найстаріших міжнародних організацій 
в галузі фізичної культури і спорту. Заснована у 1923 
році. Об’єднує близько 90 країн. Федерація контактує 
з усіма міжнародними організаціями, які розвивають 
фізичне виховання.

Мета і завдання діяльності: співробітництво між країнами п і • 
фізичної культури і спорту, його масовий розвиток як засобу вихоїііііщ 
та активного відпочинку.

У 1969 році ФІЕП видала «Всесвітній маніфест з фізичного вихопаїни 
спрямований урядам багатьох країн. Щоквартально випускає сисні ■ 
ний бюлетень, у якому висвітлюються результати наукових дослід • • ••■
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і І ■ рінні органи: Генеральна асамблея (Іраз на 4 роки) збирається 
1|| ■ и .їх Всесвітніх наукових конгресів; міжнародна рада; виконком; 
ІН і и іродні секції. Серед секцій є такі: наукова, шкільна, праці та відпо- 
■ ■■•■ \ їх завдання: вивчення проблем фізичного виховання; сприяння 
■ • ііиим дослідженням; обмін інформацією; організація і проведення 
.......... а семінарів; відбір статей для бюлетеня ФІЕП та ін. Президент - 
Ві іііі. пав Антала (Словаччина).

Міжнародну раду фізичного виховання і спорту (франц. CIEPS; 
В "і 'її international pour lducation physique et sportive) утворено 

11 1 ■!• року на Міжнародному конгресі під час Олімпійських ігор 
ІМ' п.бурні. Рада сприяє зміцненню співпраці між національними 
В мі народними організаціями, обміну науково-навчальною літе- 
Ві і рою, ініціює наукові дослідження в галузі фізичної культури 
■порту. До складу СІЄПС належать міжнародні об’єднання, наці- 
|и ■ и пі організації, науково-дослідні інститути, навчальні заклади 
■ ін іинідуальні члени.

1111 .іб квартира знаходиться в Парижі. Керівний орган - Генеральна 
Ьіі'ііі кя. Вона обирає виконком, який керує діяльністю між Асамбле- 
|й>> V и складі є президент, 6 віце-президентів, генеральний секретар, 
Вмііііі тратор, скарбник і 21 член. Виконком обирається на 6 років.

V і ііоїй діяльності СІЄПС керується ідейно-теоретичною програмою 
Мі ініфест про спорт», яка прийнята 1964року.

\ 1969 році СІЄПС розробив так звані правила «Чесної гри» і за-
......... і у вав їх урядам у вигляді рекомендацій з розвитку спорту.

Міжнародна рада здоров’я, фізичного вихо
вання, рекреації і спортивних танців (ICHPER- SD) 
була заснована в Римі (Італія) 1958 року. Сьогодні 
її членами є викладачі, дослідники, тренери та ад
міністратори більше ніж 208 країн.

І< 11PER-SD проводить Світові конгреси, організовує виставки, 
пі І ні и й регіональний конгрес Океанії був проведений у Веллінгтоні

ІИІ6 році.
Ми ія ICHPER-SD полягає в такому:

і.ібезпечувати якість здоров’я і фізичного виховання, активі-
іунаги і оптимізувати відпочинок, заняття спортом і танцями
її різних країнах;
■ ііівпрацювати з олімпійським рухом;
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- забезпечувати інформацією про здоров’я, фізичне вихованим ф 
зичну рекреацію учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладі* 

Спільно з ЮНЕСКО, ICHPER-SD розробила в 2001-2004 рр. Мі* 
народні стандарти для фізичного виховання і спорту школярів.

6.5. Міжнародні організації, 
які розвивають спорт для всіх

У січні 1962 року в Раді Європи було утворено спеціальну стри 
туру з питань культурного співробітництва, а у 1966 році - прийпни 
довгострокову програму міжнародного розвитку спорту, фізичішн 
виховання і рекреації на природі, девізом якої стали слова «Спор і дна 
всіх» [34, 35]. Цей девіз дав назву міжнародному руху.

Мета руху - залучення якомога більшої кількості населення рі пні» 
країн до систематичних занять фізичними вправами для оздоровленії" 
та активного відпочинку.

Рада Європи є органом, що здійснює загальну координацію, форм і 
вання спільної програми, планування. Вона виконує три основні фунмін

• створює умови для обміну інформацією з питань розвитку сік >рі > 
для всіх між країнами-учасницями;

• надає консультативну допомогу;
• ініціює здійснення спільних європейських акцій у різних асі іс і і і 

руху «Спорт для всіх».
Рада Європи проводить роботу з формування європейського фі і 

культурно-спортивного співтовариства і утворила для цього ро н а 
лужену організаційну структуру. Рада Європи здійснює координаты 
діяльності з розвитку масового спорту в таких європейських органні 
Комітет Європейських міністрів, відповідальних за розвиток спорі \ 
Парламентська асамблея; Європейська неурядова спортивна організації! 
Європейська спортивна конференція, Клірінг Хаус «Спорт для к< І» 
та ін. Практичну діяльність здійснює Комітет з розвитку спорту і'.іші 
Європи, який формується під керівництвом Спортивного дивізіон» 
відділу освіти, культури і спорту Ради Європи.

Завдання комітету з розвитку спорту Ради Європи:
• координація зусилля у сфері спортивної політики в Європі;
• зміцнення контактів з міжнародними і національними неурлдп 

вими організаціями;
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• проведення Європейських конференцій міністрів, які відповідають 
за спорт та контролює виконання її рішень;

• проведення моніторингу застосування Європейської хартії спорту 
і Кодексу спортивної етики та ін.

І Іайбільш значущим заходом у діяльності Ради Європи у сфері
■ порту для всіх» є проведення засідань Європейських конференцій 

міністрів, відповідальних за спорт. На їх засіданнях були прийняті 
важливі рекомендації, які визначають стратегію спортивної політики:

• визначення ролі спорту в суспільстві;
• резолюція з Європейського спортивного співробітництва;
• рекомендації «Молодь і спорт» та ін.
1 1а початку 80-х років спорт для всіх, який до того часу розвивався 

інше в Європі, стає всесвітнім [44].
За ініціативою президента МОК X. А. Самаранча, спорт для всіх було 

включено у сферу діяльності Міжнародного олімпійського комітету. 
V 1985р. була сформована комісія МОК зі «Спорту для всіх». До складу 
комісії належать члени МОК, представники МСФ, НОКів та ін. Серед 
< и повних завдань комісії фахівці називають такі:

• сприяння розвитку та діяльності всіх організацій, які залучені 
до спорту для всіх;

• розвиток інформаційної бази спорту для всіх;
• проведення всесвітніх конгресів.
Щорічно МОК виділяє кошти на проведення трьох масових фіз- 

культурно-оздоровчих заходів на кожному континенті. НОКи країн 
подають заявки, а також свої проекти на розгляд комісії МОК «Спорт 
для всіх». Критерієм відбору є доступність запропонованого проекту 
для людей всіх вікових груп.

Під патронатом МОК проводяться різноманітні заходи зі спорту 
для всіх [34,35]. Вони характеризуються масовістю, доступністю та 
вирішують оздоровчі завдання. Прикладом можуть бути такі заходи:

• турнір з баскетболу серед селян Китаю (1000 команд);
• масові змагання з бігу на 10000м в Данії (18 тис. учасників);
• лижний пробіг у Швеції (18 тис. учасників);
• Олімпійський день молоді в Голландії (16 тис. учасників);
• змагання з п’ятиборства в Угорщині (820 тис. учасників);
• змагання школярів Федеративній Республіці Німеччина (100 тис. 

учасників).
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З 1986р. під егідою МОК проводяться Всесвітні конгреси зі сно|і|І 
для всіх. У Франкфурті було проведено І конгрес під гаслом - «ІмнкМ 
має право на заняття спортом». Конгреси проводяться раз на цщ 
роки під егідою Всесвітньої ради зі спорту і фізичного виховапнн ІІМ 
ЮНЕСКО, МОКу та Комітету спорту ради Європи.

У 1987р. МОК вирішив щорічно проводити 23 червня Олімп і ш і.мпі 
день - Всесвітній день бігу.

У 1982 році за підтримки Ради Європи у Стразбурзі (ФраііцІИІ 
була заснована Міжнародна федерація «Спорт для всіх» (Fedeiлінії 
Internationale Sport pour Tous - FISpT). До її складу сьогодні налез і і ■ 
країни Європи, Азії, Африки, Америки, Океанії. Членами федерації і 
національні, регіональні та місцеві (локальні) неурядові органі і.іціі 
які розвивають рух спорт для всіх, а також офіційні урядові струї 
тури, які утворені для розвитку спорту для всіх у країнах, регіони * 
муніципалітетах.

Основні завдання діяльності федерації:
• організація міжнародних зустрічей з питань спорту для ш Ц 

конференцій, семінарів, інформаційних тижнів та ін.
• організація навчальних курсів за програмою «Лідери руху», «(люрі

для всіх», які готують кваліфікованих фахівців для проведи....
оздоровчих занять;

• сприяння проведенню наукових досліджень з практичних проблем 
спорту для всіх;

• підготовка, публікація і поширення документів з питань вирішений 
соціально важливих завдань федерації;

• сприяння спонсорському руху;
• стимулювання зацікавленості засобів масової інформації у и и 

світленні проблем фізкультурно-оздоровчої діяльності;
• сприяння проведенню міжнародних компаній під егідою та п.і 

тронатом федерації.
Загалом міжнародні організації опікуються розвитком фізкультурно 

оздоровчого руху в країнах світу.
Декілька останніх десятиліть характеризуються підвищеною уц.і 

гою країн до міжнародного руху «Спорт для всіх». Однією з причин 
цього є активна діяльність міжнародних організацій, які прагнуть до 
розвитку фізкультурно-оздоровчого руху населення в якомога більшій 
кількості країн.
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< а.огодні функціонує більше ніж 20 міжнародних організацій, які 
11 ш іять за мету розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності й сприя- 
•"II. розвиткові масового спорту (спорту для всіх). До них належать такі:

• Міжнародна федерація «Спорт для всіх» - FISPT;
• ('вропейський Союз «Спорт для всіх» - UESpT;
• Всесвітня асоціація дозвілля і рекреації - WLRA;
• Міжнародна Асоціація «Спорт для всіх» - TAFISA;
• (Європейська академія «Спорт для всіх» - EASA;
• Міжнародний координаційний комітет організацій «Спорт для 

всіх» - ICCSAO та ін.
іазначені організації визначають роль і місце спорту для всіх у струк- 

і \ рі суспільного життя, функціонують на підставі міжнародних право- 
ни к документів [2,26]. Прикладом документів загальноєвропейського 
рип і я, де закладені основні принципи розвитку фізкультури і спорту 
і нормативно-правові акти Ради Європи: Європейська хартія «Спорт 

і пі всіх» - прийнята Радою Європи у 1975 р.; Європейська конвенція 
проти застосування допінгу, що набула чинності 1.03.1990р. Вона та-
i пж підписана повноважним представником України у Раді Європи 
' 07.1998р. у Страсбурзі; Європейська конвенція з насильства та на-
ii кної поведінки з боку глядачів під час спортивних заходів і, зокрема 

фу гбольних матчів, прийнята Радою Європи 19.08.1985р. в Страсбурзі; 
і истема європейських тестів для визначення фізичного стану насе- 
дсння Еврофіт (EUROFIT), Спортивна хартія Європи, рекомендована 
до виконання Комітетом з розвитку спорту Ради Європи у 1997р.; 
Міжнародна хартія фізичного виховання, фізичної активності і спорту 
(прийнята ЮНЕСКО у 2015р.) [63]; Хартія сприяння зміцненню здо
ров’я населення (прийнята Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
V 1986р.) [202]; Європейський спортивний статут (прийнятий Радою 
і вропи); Спортивна хартія Європи, рекомендована до виконання 
Комітетом з розвитку спорту Ради Європи у 1997 р„ Європейський 
маніфест «Молоді люди та спорт» (1995р.) та ін.

«Міжнародна хартія фізичного виховання» була прийнята у 1978 
році Резолюцією Генеральної конференції ЮНЕСКО. У 2015 році при- 
іїнято нову редакцію цього документа під назвою «Міжнародна хартія 
фізичного виховання, фізичної активності і спорту» [63]. У ньому 
зазначено, що фізичне виховання, фізична активність і спорт є осно
воположним правом кожної людини. За умови належної організації 
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роботи, викладання, ресурсного забезпечення і практичних заїки і. 
фізичне виховання, фізична активність і спорт можуть реально сири 
яти забезпеченню низки переваг для окремих людей, сімей, спільної 
і суспільства в цілому.

Фізичне виховання, фізична активність і спорт можуть сприя і в 
поліпшенню психічного здоров’я, психологічного стану і здібностей lit 
допомогою підвищення самооцінки і впевненості у власних фізички' 
можливостях, зниження стресу, тривожних станів і депресії, активізації 
когнітивної функції та розвитку низки навичок і особистих якостчі 
таких як здатність до взаємодії, комунікабельність, лідерство, дій 
циплінованість, вміння працювати в команді, які сприяють успіпінш 
участі в житті суспільства, успіхам у навчанні та ін.

У документі зазначено, що програми з фізичного виховання, фізнч 
ної активності та спорту повинні розроблятися з урахуванням потрсії 
та індивідуальних особливостей людей, які беруть участь у занят і н х 
впродовж усього свого життя. Уряд та інші зацікавлені сторони повні іні 
ініціювати і підтримувати проведення досліджень у галузі фізичної о 
виховання, фізичної активності та спорту [63].

У статті 6 вказано, що засоби масової інформації можуть відітри і н 
ключову роль у наданні інформації для підвищенні обізнаності при 
суспільну значущість, морально-етичні цінності та користь фізичного 
виховання, фізичної активності, спорту. Зазначається також необхід 
ність активізації співробітництва між засобами інформації, науковим 
співтовариством та іншими зацікавленими сторонами.

Весь персонал, на який покладена професійна відповідальнії іі. 
за фізичне виховання, фізичну активність і спорт, повинен володі і и 
відповідною кваліфікацією, підготовкою і можливістю постійного 
підвищення свого професійного рівня [63].

На першій міжнародній глобальній конференції, проведеній під 
егідою ВООЗ у 1986 році, яка присвячувалася проблемам здоров’я, були 
прийнята Оттавська хартія сприяння здоров’ю, у якій закладено основні 
положення та визначено провідні напрями участі суспільства та різних 
організацій в охороні здоров’я людини [202]. Із часу Оттавської кок 
ференції робота з формування здорового способу життя надзвичайно 
активізувалася у світі. Оттавська хартія стала початком народженні! 
концепту «європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю». Європейські 
регіональне бюро ВООЗ, Комісії європейських співтовариств і Євро 
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ІІІ'ЙСЬКОЇ спілки ухвалили створення європейської мережі шкіл спри- 
... . здоров’ю. Мета шкіл сприяння здоров’ю полягає в забезпеченні 
щорового способу життя для всього шкільного колективу, створюючи 
н іпколишнє середовище, сприятливе для зміцнення здоров’я [191].

Згідно з Європейською хартією «Спорту для всіх», прийнятою Ра
мпо Європи, оздоровчі програми, які поширюються в країнах-членах 
мькпародного руху, повинні враховувати їх особливості: політико-ад- 
МІністративні, культурні, соціальні, економічні та ін. Саме тому кожна 
праїна має свої програми. Вони можуть бути подібними або значно 
відрізнятися одна від одної. Одночасно єдиними є вимоги до форму- 
імнпя програм:

• різноманітність, варіативність, можливість вибору оздоровчих 
занять;

• поступові, індивідуальні навантаження в межах можливостей 
учасників занять;

• підтримка й заохочення населення з боку державних та самоді
яльних структур, підвищення мотивації до занять;

• просвітницька основа формування правильного розуміння прин
ципів збереження здоров’я;

• оцінка, перевірка фізичного стану, рівня фізичної підготовленості 
та реакції на фізичне навантаження;

• наявність кваліфікованих, спеціально підготовлених фахівців.
Комітет з розвитку спорту Ради Європи розробив систему оціню- 

н.шня фізичної підготовленості дітей і дорослих, яка має назву Еврофіт 
il(UROFIT).

У 1992 році з огляду на нові політичні реалії було переглянуто 
і кропейську хартію «Спорт для всіх» 1975 року з метою організації 
t цпіої структури розвитку спорту в Європі. В основу її діяльності 
ііуло покладено принципи демократії, плюралізму, дотримання прав 
подини та етичних принципів, зокрема Кодексу спортивної етики, 
що є невід’ємною частиною всієї спортивної діяльності й політики, 

пртією визначається роль державних органів, передусім, у підтримці 
і іюртивного руху, тісній кооперації з неурядовими спортивними орга
ні і.щіями, що сприяє розвитку фізичної культури та спорту, створенню 
ііідповідних структур із координації у сфері фізичної культури та спорту.

Зазначено, що в спортивному русі одним із визначальних є принцип 
ніііровільності самоврядування. Добровільні спортивні організації ма- 
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ють право самостійно ухвалювати рішення, що не суперечать чинін*м» 
законодавству. Урядові та добровільні спортивні організації муі ин 
виявляти взаємоповагу до ухвалених одне одним рішень.

Європейський спортивний статут, прийнятий Радою Єврчюі 
спрямований на створення можливостей занять спортом для ко/юни 
людини, захист і розвиток моральних та етичних засад спорту і инщ 
ської гідності, гарантування безпеки людей, залучених у спорт. У t И 
туті зазначено спорт як «всі форми фізичної активності людини, икі 
за допомогою організованої або спонтанної участі в них, спрямоімИІ 
на підтримку або поліпшення фізичного стану людини, її розумні»" 
благоденства, формуючи позитивні соціальні стосунки або приводи'їн 
до конкретних результатів на змаганнях всіх рівнів».

У документі також йдеться про роль державної влади, яка м,н 
доповнювати діяльність неурядових спортивних організацій, під і ри 
мувати добровільні засади спорту, зокрема шляхом підтримки роОоц» 
добровільних спортивних організацій [150].

Європейський маніфест «Молоді люди та спорт» (1995) прийпнш 
з метою сприяння політиці, яка виробляла б у молодих людей позик....
ставлення до занять фізкультурою і спортом, відповідно до Спор і и....
хартії Європи та Європейського етичного кодексу, і закладати таї н 
чином основи для занять фізичною активністю протягом усього жими 
Суспільство в цілому, у співпраці з усіма зацікавленими організаціями 
повинно надати молодим людям можливість досягнення цієї мс і п

Спортивна Хартія Європи прийнята з метою сприяння спорі у ні 
важливому чиннику розвитку людини. Уряди країн повинні доі > 
дати зусиль для реалізації положень Хартії, відповідно до принципі' 
викладених у Кодексі спортивної етики, щоб дати можливість ічіі 
йому індивіду займатися спортом і гарантувати всім молодим людям 
можливість отримувати знання з фізичного виховання і опанопуіиі • 
основні фізичні навички; можливість займатися спортом і фізич....
активністю в безпечних для здоров’я умовах; кожному, хто має ін к рі • 
і володіє здібностями, можливість поліпшити свої показники в скорії

Сьогодні спорт для всіх розвивається у понад 170 країн сві ту
Він вирішує завдання охорони здоров’я, активного довговії пі 

профілактики й лікування різних захворювань, формування здороініні 
способу життя, що важливо для різних сфер діяльності, раціональ....
використання трудових ресурсів [33, 34, 35].
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В Україні сформовано мережу Центрів фізичного здоров’я насе- 
" пня «Спорт для всіх». їх діяльність, як зазначено в «Положенні про 

|І> гукраїнський Центр» [32, 33, 34, 35, 94], будується з врахуванням 
мі і народного досвіду. Детальніше про спорт для всіх в Україні напи- 

ііні в розділі 2 посібника.
Міжнародна асоціація «Спорт для всіх» (ТАФІСА).
Міжнародна асоціація «Спорт для всіх» ТА Г” І С Л

11 Л'І’ІСА) була неофіційно утворена у 60-х ро- • А I I J г\

м» минулого століття й об’єднала представни- ^1^^/
ин восьми країн, які працювали в рамках руху

1 порт для всіх» під девізом «Фізична готовність та витривалість». Від 
І•<(,<) року Асоціація проводить кожні два роки міжнародні конференції

і и ших країнах, збільшуючи кількість учасників руху та поширюючи 
Ліно ідеї. У 1991 році відбулася офіційна реєстрація Асоціації. У 2009 
ріці ТАФІСА офіційно змінила свою назву на «Асоціацію «Міжнародний 
порт для всіх». Сьогодніу її складі більше ніж 300 членів з 170 країн усіх 

.... і инетів, у т.ч. Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення
1 порт для всіх». Жодна інша організація руху «Спорт для всіх» немає 

і и ої кількості учасників. Керівним органом Асоціації є рада директорів, 
і Ііінрямами діяльності Асоціації, зокрема, є такі:

• підтримка та популяризація розвитку традиційних видів спорту 
та ігор;

• обмін та передачі досвіду, програм занять, навчання лідерів руху 
і поширення взірцевих проектів в усіх країнах;

• співпраця з інститутами у сфері фізичної культури і спорту з ме
тою поліпшення здоров’я, культури, освіти та відпочинку людей;

• послуги з практичної діяльності для членів Асоціації.
Кожні чотири роки (від 1992р.) ТАФІСА проводить Всесвітні ігри 

> і патронатом МОК і ЮНЕСКО. На Іграх представники більше ніжІОО 
Г і а в репрезентують традиційні народні ігри, спортивні змагання, 

ііціальні та культурні програми популярні в різних країнах світу.
V 2002 році Асоціація видала книжку «Світовий досвід і тенденції 

і ■' піптку руху «Спорт для всіх», яка досі вважається однією з найваж- 
іипіших публікацій в цій області.

Міжнародна асоціація «Спорт для всіх» переконана, що доступність 
порту для всіх та фізичної активності є основоположним правом 

■ II ігомим внеском у гідну якість життя кожної людини [150].
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Підсумок

Розділ 6 містить історичну довідку та загальну характеристику мі* 
народного спортивного руху на сучасному етапі. Доведено, що зіпни 
кількість різноманітних спеціалізованих всесвітніх та континеп і .і к 
них організацій розвивають фізичну культуру і спорт як міжнародні 
явище. Подано класифікацію міжнародних організацій, структури) 
побудову та зміст діяльності найвідоміших міжнародних спортиі....
об’єднань, міжнародних організацій, які розвивають адаптивний сішрі 
фізичне виховання, спорт для всіх. Наведено фрагменти міжнароднії» 
документів, які формують правову базу розвитку фізичної кулы ури 
і спорту в країнах світу та регламентують функціонування міжиарі і 
ного спортивного руху.

Контрольні запитання і завдання

1. Охарактеризуйте міжнародний спортивний рух на сучасному сі ііні
2. На які умовні групи можна поділити міжнародні спортивні up 

ганізації?
3. Чи існує єдиний орган управління міжнародним спортивній

рухом, якому підпорядковуються всі міжнародні спортивні об’єднаї....
4. Охарактеризуйте організації, до складу яких належать міжнародні 

спортивні об’єднання.
5. Дайте загальну характеристику структурної побудови та керівнії» 

органів міжнародних спортивних об’єднань.
6. Охарактеризуйте організаційну побудову та зміст діяльній н 

міжнародних федерацій з видів спорту.
7. Охарактеризуйте організаційну побудову та зміст діяльності Мі Н
8. Що Вам відомо про діяльність Міжнародної олімпійської академії'
9. Які міжнародні спортивні організації мають за мету розни ни 

Вашого виду спорту?
10. Назвіть і охарактеризуйте діяльність міжнародних органі іаціп 

які мають за мету розвиток фізичного виховання.
11. Які міжнародні організації розвивають адаптивний спорі?
12. Які міжнародні організації розвивають і підтримують фізк умі 

турно-оздоровчий рух «Спорт для всіх»?
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ПРЕДМЕТНИМ ПОКАЖЧИК

Адаптація працівника - процес пристосування до змісту і умов 
праці на робочому місці, соціально-психологічного клімату колективу; 
процес удосконалення ділових і особистісних якостей працівника.

Акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу 
певного типу права проводити освітню діяльність, пов’язану із здо
буттям вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного (освіт
ньо наукового) рівня відповідно до вимог стандартів вищої освіти, 
а гакож до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного 
і .і матеріально-технічного забезпечення.

Альтернатива - необхідність вибору з двох чи декількох варіантів 
одного рішення.

Альтруїзм - безкорислива турбота про благо інших і готовність жер- 
і кувати для інших своїми особистими інтересами (протилежність егоїзму).

Антикризове управління - це система управлінських заходів з ді
агностики, запобігання, нейтралізації, подолання кризових явищ та їх 
причин на усіх рівнях управління організацією.

Атестація працівника - періодична процедура визначення ква
ліфікації, рівня знань, практичних навичок, ділових якостей праців
ника і встановлення їх відповідності посаді, яку він займає. На основі 
.і гестації приймається рішення, яке змінює або зберігає працівникові 
ного посаду, залежно від готовності та можливості виконувати функ
ціональні обов’язки.

Брифінг - коротка нарада представників преси, радіо і телебачення, 
на якій викладається позиція уряду з визначеного питання, надається 
інформація про хід міжнародних переговорів, погляди сторін.

Валідність - обґрунтованість.
Вербальний - словесний, що відноситься до людської мови.
Вид спорту - різновид змагальної діяльності в спорті, що здійсню- 

< і’ься з дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на 
групи: олімпійські види спорту (уведені до програми Олімпійських ігор); 
неолімпійські види спорту (не уведені до програми Олімпійських ігор); 
пиди спорту інвалідів (включені до програм Паралімпійських і Дефлім- 
пійських ігор), та види спорту, не введені до програм Паралімпійських 
і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди.
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Відповідальність соціальна - добровільні (а не за вимогою законі І 
дії організації, гцо спрямовані на благо суспільства.

Влада - це можливість активно впливати на поведінку інших.
Внутрішнє середовище організації - комплекс змінних парамеї ріп 

які характеризують ситуативний стан організації, формуються і мпі 
тролюються керівництвом або виникають під впливом ЗОВНІШНІ.Нін 
середовища, процесів усередині організації і вимагають відповід.....
активних дій керівництва.

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованої і1 
об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потр< в 
його членів у сфері фізичної культури і спорту.

Дезінформація - свідомо подана інформація, що вводить в омцщ
Делегування повноважень - передача завдань і прав, закріпленії» 

за керівником підлеглому, який бере на себе їх виконання.
Демагогія - спосіб домогтися популярності, схиливши аудиторій» 

на свій бік лестощами, лицемірством, брехливими обіцянками, піні 
мисним перекрученням фактів.

Демократія - спосіб керування колективом при активній уч.и її 
його членів в обговоренні проблем і прийнятті рішень.

Державне управління - процес прийняття і практичного вико 
нання управлінських рішень щодо реалізації внутрішньої і зовніш 111.< н 
політики держави, що має цілеспрямований і офіційний характер Ви 
ражається у вольовому впливі суб'єкта управління на керовані об'< кін 
з дотриманням певної процедури дій: обґрунтованість, послідовнії 1і 
форма вираження, змістовна частина.

Децентралізація управління - делегування вищими рівнями упріїи 
ління нижчим рівням своїх повноважень та відповідальності.

Диверсифікація - одночасний розвиток кількох видів вироби и ці їм 
чи діяльності, розширення асортименту продукції, робіт чи послуї

Диверсифікованість - кількість видів діяльності організації ні 
зв’язок між ними.

Диктатор - особа, яка користується необмеженою владою і здійі 11 к •• 
одноосібне правління.

Директива - обов’язкова для виконання провідна вказівка про ціпі 
перспективного розвитку, що включає загальну мету дій і розрахои.ін • 
на тривалий період.

Дискримінація - обмеження, зменшення прав.
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Дисциплінарна відповідальність - форма впливу на порушників 
і рудової та виконавчої дисципліни шляхом зауваження, догани, суворої 
догани, звільнення.

Діловодство - усі види роботи із документацією, які є в установах, 
організаціях, навчальних закладах, спортивних школах, фізкультурних 
і н ередках, у процесі виконання ними своїх функцій та реалізації завдань. 
І (<• гакож сукупність методів і форм роботи зі службовою документацією.

Добір кадрів - складова частина кадрової роботи в організації, яка 
передбачає оцінювання психологічних і професійних якостей всіх кан
дидатів та їх відповідність вакантній посаді. На її основі приймається 
рішення по вибору одного з них.

Договір - угода між двома і більше сторонами (фізичними чи юри- 
дичними особами), що встановлює для його учасників відповідні права 
і іобов’язання.

Експерт - компетентна особа, яка має спеціальні знання і досвід 
v сфері діяльності, безпосередньо пов’язаній з об’єктом чи предметом 
дослідження.

Етика керівника - система норм морально-етичної поведінки, 
иг.і базується на розумінні і врахуванні психології людей, вихованні 
і к обистості, культурі управління і вмінні управляти своїми почут- 
і ими, емоціями в процесі особистісних взаємовідносин з підлеглими 
І нищими керівниками.

Ефективність менеджменту - результативність управлінської ді- 
ниьності, що визначається як відношення отриманих результатів від 
реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які 
і унроводжують їх одержання.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортив
них заходів України - документ, у якому на рік плануються змагальні 
і.іходи, визначаються організаційні та фінансові питання забезпечення 
і\ проведення та який затверджується центральним органом виконавчої 
пдади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 
культури та спорту.

Завдання - це посадові обов’язки, які необхідно виконувати певним 
і пособом в обумовлений термін. Завдання визначаються не для праців
ника, а для посади, яку він обіймає. На основі структури організації за 
кожною посадою закріплено певні завдання (функціональні обов’язки), 
и к і необхідні для досягнення цілей організації.
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Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, яка забс ні. іц 
розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема надання фі н. \ н 
турно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту є і іінй 
тивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані нан'і.іііійі 
заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерної о 
центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту ІІІІІЦІІІ 
навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізіїчіинн 
здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів.

Заохочення (або винагорода) - все те, що людина вважає цінні.•. 
для себе.

Зовнішнє середовище організації - економічні, соціальні, т< >> 
логічні, політичні й етичні елементи (чинники), які перебувають І.....
межами організації, але прямо чи побічно впливають на її діяльні. іі.

Івент-менеджмент - це комплекс заходів, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЛЯ < НІН 
рення масових фізкультурно-спортивних та корпоративних подій І Ірн 
цьому перші покликані надавати потужну підтримку рекламним мім 
паніям, а другі спрямовуються на зміцнення духу всередині корпорації!

Імідж - відносно стійке уявлення про який-небудь об’єкт; III І учіні 
сформований образ політика, фірми, підприємства, товару.

Інвестиції - вкладення капіталу з метою отримання прибутку иПі| 
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, вкладені в об'< 1.1 н 
підприємницької й іншої діяльності для отримання прибутку (ДОХОДІ І 
або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційний менеджмент у спорті - це управління інвестиЦІIIми 
що надійшли в конкретний сегмент спортивної індустрії (галузі), а т.н.о.ц 
у розвиток певного виду спорту або спортивного клубу (організації)

Інноваційний менеджмент у спорті - це сукупність принциіііп 
методів, засобів і форм управління інноваційним процесом з ..........
підвищення ефективності вкладених у його реалізацію інвестицій у спор 
тивній сфері.

Інформація - відомості, розраховані на конкретного споживача, яким 
притаманна новизна, які необхідні для прийняття рішень. За допомої < н< і 
інформації здійснюється зв’язок між суб’єктом (який управляє) і об’ємом 
(ким управляють), а також між системою і навколишнім середовищем

Інформація управлінська - дані, які споживач застосовує для ,о 
тивного впливу на виробничо-господарську систему, її регулюваніпі і .і 
розвиток.
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Інфраструктура - сукупність галузей та видів діяльності, що обслуго- 
II к И І, різні сфери економіки (фінансові інвестиції, транспортні сполучення, 
«• » іок, консалтингові служби, комунальне господарство, охорону здоров’я).

Кадрова політика - сукупність принципів, основних моделей, 
оип та уявлень, які визначають напрями і зміст роботи з кадрами і є 
іиріїїіальними в сфері управління відповідними об’єктами.

Кар’єра (від латин, camera - біг, життєвий шлях) - швидке й успішне 
Просування в суспільно-політичній, науковій, виробничій, службовій 
....іншій діяльностях. Планування кар’єри - один із важливих напрямів 
І роботі з персоналом організації.

К валіфікація (від латин, qualicatio - який, якої якості) - ступінь 
придатності, якість професійної підготовленості людини, наявність 
і псі знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи.

Кворум - кількість присутніх на зборах і засіданнях, необхідна для 
«ні піання рішення дійсним.

Керівництво - інтегрувальна діяльність органу або посадової особи, 
ц з спрямована на об’єднання дій організації або спеціалістів.

Керувати - бути на чолі та інтегрувати зусилля підлеглих.
Консалтинг - консультування, надання порад із питань керування 

І допомога в реалізації поставлених завдань.
Компетентність працівника - це рівень його загальної та профе- 

ніної підготовки, а також широта професійного світогляду, що ддає 
імогу йому адекватно реагувати на вимоги конкретного робочого місця 
пі виконуваної роботи, які постійно змінюються.

Комунікації - обмін інформацією між двома і більше людьми за 
ДОПОМОГОЮ слів, букв, жестів, через які висловлюється відношення 
одного працівника до знань, розумінь іншого, досягається довіра і вза- 
• мне сприйняття поглядів.

Контроль - система спостереження, перевірки та оцінювання від
повідності процесу функціонування організації прийнятим управлін- 
I пким рішенням.

Ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчаль
ного закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із 
щобуттям вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного (ос
вітньо-наукового) рівня, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, 
<і також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та 
м а геріально-технічного забезпечення.
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Лідер - людина, за якою визнане право приймати відповідані и 
рішення у важливих ситуаціях, яка ефективно здійснює формальні 
і неформальне керівництво і лідерство.

Лідерство - здатність впливати на окремі особистості і соціальні 
групи, трудові колективи, скеровувати їх дії для досягнення цілі II 
організації.

Мандат - договір, доручення; документ, що посвідчує ті чи інші 
повноваження представника, право на що-небудь.

Масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фі ПІЧ 
ної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активно. 11 
людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров’я.

Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на . ....................
запитів і потреб за допомогою обміну; комплексна система заходів іц< >ді і 
вивчення ринкових відносин і активного впливу на споживчий попи і

Маркетинговий підхід до спортивного менеджменту - це ПІДХІД 
що передбачає орієнтацію керівної підсистеми на споживача спорти ні и .і 
продукції (спортивна подія, спортивні товари тощо) при вирішенні 
будь-яких завдань в умовах ринкових відносин.

Менеджер - це найманий професійний керівник, що не є власник. >м 
підприємства; це управлінець ринкової орієнтації, який активно виро 
ваджує ефективні умови господарювання, нововведення та досягнеї 111 и 
науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни в зовнішньому 
середовищі, своєчасно впливає на кон'юнктуру і динаміку попиту і .і 
пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльнії І і 
з урахуванням вимог ринку.

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямі І 
ваний на досягнення визначених цілей шляхом раціонального викори 
стання матеріальних і трудових ресурсів з обов’язковим застосуванннм 
економічних методів управління.

Мета менеджменту - забезпечення прибутковості чи дохідної і1 
діяльності організації на основі раціонального налагодження вирой 
ничого процесу і процесу управління, розвитку матеріально-технічні н 
і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціал у, 
власних і залучених коштів.

Методи управління персоналом - це способи впливу на колективи 
та окремих працівників з метою здійснення ними діяльності в процеї І 
функціонування організації.
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Меценатство - акт або манера поведінки зі сторони багатої та щедрої 
людини - мецената, який допомагає поетам, письменникам, акторам та ін.

Місія - сформульована керівництвом і оприлюднена загальна стра- 
нтія організації, зміст її існування з урахуванням інтересів суспільства.

Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності для 
досягнення особистих цілей або цілей організації.

Набір кадрів - процедури вибору і призначення працівників, які 
і.і своєю кваліфікацією, рівнем знань і практичними навичками від
повідають вимогам, які ставляться до кандидатів на вакантну посаду.

Облік - спостереження, реєстрація, зберігання та обробка даних.
Обов’язки - необхідність виконувати певні функції, реалізовувати 

цілі і завдання, обумовлені посадою.
Оперативне управління - періодичне або безперервне порівняння 

фактично одержаних результатів з планом і наступне їх коригування, 
и ке забезпечує функціонування підприємства відповідно до затвер
дженого плану.

Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - 
юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) 
ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздо
ровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, 
фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів.

Організація - термін застосовується в теорії управління в трьох 
значеннях:

• група людей, які 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.

Організаційні здібності - здібності до організаторської діяльності: 
комунікативні, вміння активізувати інших, критичність, ініціативність, 
тактовність, вимогливість до себе та інших, наполегливість.

Організаційна структура - логічне співвідношення рівнів управ
ління та функціональних діяльностей, побудованих у такій формі, що 
дає можливість найбільш ефективно досягати цілей організації. Фор
мування структури організації здійснюється шляхом горизонтального 
та вертикального поділу праці.
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Обмеження - фактори, які певною мірою заважають діяль.... ■
керівника або організації в цілому. Розрізняють зовнішні та внуї ріпнії 
обмеження. До перших належать всі фактори, що знаходяться ш 
межами організації, і на які вона не може вплинути (клімат, ролі .шп 
вання баз, склад населення тощо). До внутрішніх, передусім, наді-ми 
кількісний та якісний склад співробітників, наявність матеріально їм» 
нічного, фінансового або іншого забезпечення

Паблік рилейшнз (PR) - діяльність, спрямована на формувавші 
іміджу особистості, організації, товару, послуги та послідовні и....
впровадження у суспільну свідомість.

Пабліситі - новини про діяльність підприємства, повідомлені ■ і 
допомогою ЗМІ.

Перепідготовка кадрів - навчання працівників з метою засвої ніш 
нових знань, умінь, навичок через оволодіння новою професією >і»і 
зміною вимог до складу та результатів праці.

Персонал:
• штатний склад працівників організацій, підприємств; всі пр і 

цівники, котрі виконують виробничі та управлінські операції
• основний штатний склад працівників (окрім керівництва), якнії 

виконує різноманітні виробничо-господарські функції.
Підвищення кваліфікації - навчання персоналу, яке спрямовані 

на вдосконалення і розвиток знань, умінь і навичок у будь-якому 
конкретному виді діяльності.

Підприємницька діяльність - самостійна, здійснювана на і пні 
ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку ці ї 
користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надаї....
послуг особами, зареєстрованими у встановленому законом поряді у

Планування - діяльність із визначення пропорцій майбутніх обе я і in 
праці та необхідних зусиль. Передбачається також розподіл завдань мі і 
виконавцями, визначення часу і шляхів виконання завдань, встаноп 
лення очікуваних показників та майбутнього стану об’єктів управліпіїн

Повноваження - обмежене право використовувати ресурси орі і 
нізації та спрямовувати зусилля її співробітників для досягнення меі и

Посадова інструкція - різновид документа регламентування , ни 
значає організаційно-правове положення посадової особи, її офіційнії и 
статус. У посадовій інструкції висвітлюються обов’язки працівника 
і вказується його підпорядкованість
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ІІрес-реліз - невеликий документ, призначений для преси, що 
>н. піть актуальне повідомлення.

Принцип (лат. - основа) - вихідне положення теорії, загальна оз- 
іі ік.і, обов’язкова умова.

Принципи управління персоналом - це правила, основні поло- 
♦гіііія та норми, яких повинні дотримуватися керівники та спеціалісти 
и процесі управління персоналом.

11 рофесійна адаптація - це взаємне пристосування працівника й 
нрі авіза- ції, що основане на поступовому пристосуванні співробіт
ника в новій професійній, соціальній та організаційно-економічній 
пін і ановці, нових умовах праці.

Професійна придатність - сукупність і структура психічних і пси- 
• ■'фізіологічних особливостей людини, потрібних для досягнення 

і фі ктивності в професійній праці.
Професійно-кваліфікаційна мобільність персоналу - процес

I в н ації працівників у результаті набуття практичного досвіду, знань, 
віничок та вмінь.

1 Ісихологія кадрової роботи - нова галузь наукового знання, яка 
мас георетико-прикладну спрямованість. Розвивається на методоло-
II з кому фундаменті загальних теорій управління та психології.

Рішення - вибір альтернативи, тобто варіанта дій, який виключає 
нині. Це об’єктивно аргументована дія суб’єкта управління у відповідь 
на виробниче завдання, яке виникло, або потребує конкретизації цілі, 
виконавців, термінів, ресурсів, послідовності виконання.

Ребрендинг - комплекс активно проведених заходів, спрямованих 
ил зміну бренду організації, а саме: її назви, логотипу, іміджу, візуаль
ного оформлення.

Регламентування - встановлення меж і діапазонів дій, прав, повно
важень та обов’язків організацій, підрозділів, співробітників.

Резолюція - конкретна вказівка виконавцю щодо виконання тих 
чи інших дій, передбачених документом.

Резюме - короткий виклад суті виступу, доповіді, статті; короткий 
висновок зі сказаного, написаного чи прочитаного.

Резюме персональне - узагальнені відомості про освіту, професій
ний досвід, навички й особисті дані.

Реорганізація - процес зміни організаційної структури.
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Ресурси - все те, що може бути застосовано для забезпечення фун • 
ціонування та розвитку фізичної культури і спорту. У сфері мо-ни 
визначити такі категорії ресурсів: природно-кліматичні, соціалі.іі" 
економічні, людські, матеріально-технічні, медико-біологічні, фіна і к чиї 
науково-методичні, організаційні.

Ротація персоналу - процедура призначення, у рамках якої міч и 
роботи і йпосада конкретного співробітника можуть змінюватися іш 
горизонталі при підвищенні ним своєї кваліфікації.

Система - організоване складне ціле, сукупність або комбін......
частин (компонентів), що взаємопов’язані та об’єднанні єдиною мсіоиі 
діяльності. Існує багато різновидів систем, серед яих соціальні, до ніш» 
належить сфера фізичної культури і спорту. Соціальні системи - гру....
людей, які певний час перебувають у безпосередньому контакті; орі .і 
нізації з чітко оформленою соціальною структурою, етнічні або націй 
нальні об’єднання, держави або групи взаємопов’язаних держав топи

Система управління персоналом - це інформаційне, технічне, пор 
мативно-методичне, правове і діловодне забезпечення технології упр.іп 
ління персоналом.

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів і нраї 
ТИЧНИХ прийомів, ЩО використовуються ДЛЯ ПІДГОТОВКИ, обґрунтунапи І 
і прийняття рішень із складних соціально-економічних, технічнії * 
технологічних, кадрових, політичних та інших проблем.

Спонсорство - фінансова або інша матеріальна допомога, яку па 
дають комерційні фірми будь-яким організаціям або особам для заїв і 
печення їх діяльності або проведення заходів.

Спортивний менеджмент - це теорія і практика ефективного упри в 
ління організацією фізкультурно-спортивної спрямованості в сучаї піц 
ринкових умовах; це сукупність форм, методів і прийомів, застосовуваній 
з метою досягнення високої ефективності використання ресурси.....
потенціалу в керівництві спортивним процесом.

Стиль керівництва - звична манера поведінки керівника до підлеї /і 11 >
Стратегія - загальний план розвитку організації, вибір шляхів і іа 

собів, необхідних для досягнення головної мети.
Стратегічне планування - набір дій і рішень, які сприяють рої 

робленню специфічних стратегій для досягнення цілей. Це деталі.ііиіі 
багатоаспектний комплексний план, який призначений для того, щніі 
забезпечити здійснення місії організації та досягнення її цілей.
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Структура системи - це кількість підсистем, компонентів, зв’язків 
14 відносин.

Суб’єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або юридичні 
III оби, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку фізичної культу
ри і спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і спорту є фізичні особи, 
нм займаються фізичною культурою і спортом, зокрема спортсмени; 
фахівці сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури 
11 порту; відповідні органи влади.

Технологія управління:
• сукупність прийомів виконання управлінських робіт з метою вста

новлення раціональної схеми взаємодії лінійних та функціональ
них органів управління, структурних підрозділів, інших ланок 
управління;

• комплекс управлінських знань, умінь, процесу управління та ви
користання інформаційної техніки, які необхідні для бажаних 
перетворень в інформації та людях. Технологію управління забез
печує керівник.

Технологія управління персоналом (ТУП) - сукупність складників, 
и к і забезпечують формування, розвиток і реалізацію з найбільшою 
ефективністю кадрового потенціалу організації. Це означає поліпшення 
роботи кожного працівника, оптимальне збільшення і використання 
ного трудового і творчого потенціалу, що сприятиме досягненню цілей 

організації.
Типологічне групування - розподіл сукупності одиниць аналізу за 

певними ознаками на однорідні групи.
Тренінг - форма активного навчання для комплексного засвоєння тео- 

р< зичних знань і практичних умінь, формування необхідних здібностей.
Управління - вплив суб’єкта на об’єкт.
Управління - систематичний, цілеспрямований вплив на систему, 

її компоненти або процеси з метою підвищення ефективності їх функ
ціонування У сфері фізичної культури і спорту можна виокремити такі 
ииди управління: управління розвитком сфери в країні, області, місті, 
районі; управління діяльністю окремої фізкультурної організації, ради 
фізкультурно-спортивного товариства, спортивної школи, фітнес-клубу; 
управління підготовкою спортсменів.

Управління сферою фізичної культури і спорту - система конкрет
них форм і методів свідомої діяльності, спрямованої на забезпечення 
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ефективного функціонування і планового розвитку сфери, і мічн 
більш ПОВНОГО задоволення потреб людей у фізичному ВДОСКОІІ.І І' НІІ

Управлінська праця - вид діяльності, який забезпечує цілеї 111 • <(м. 
вану, координовану роботу всього трудового колективу або окремої 
працівника. І

Фандрёйзинг (англ. Fundraising) - процес залучення грошовії* і • 
штів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних і піци 
які організація не може забезпечити самостійно, та які є необхідним 
для реалізації певного проекту або своєї діяльності в цілому; це ііііні* 
ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, грошей та ін.) дян рі 
алізації проектів та І або підтримання існування організації.

Фізкультурно-оздоровча діяльність - заходи, що здійснюють«. у< • • • 
ти сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної куль І І І '

Фізкультурно-спортивні послуги - організація та проведенії 
суб'єктами сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздорнінн 
діяльності та/або фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідні ііііі 
підготовки спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні

Франчайзинг (фр. franchise - пільга, привілей) - форма спінпр ... 
між юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями їй 
або фізичними особами), у рамках якої одна сторона (франчай н р 
власник ліцензії та певного нововведення), що володіє успішним ні і 
несом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комерційними таємницями 
репутацією та іншими нематеріальними активами, дозволяє (дає пр.іін 
використовувати) іншій стороні (франчайзі) користуватися ції нн ін 
темою (власний метод ведення бізнесу) на певних умовах.
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