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Анотація. У статті розглянуто нормативно-правові аспекти реалізації регіональної політики розви-
тку сфери фізичної культури та спорту (на прикладі м. Севастополь). Наведено аналіз нормативно-пра-
вових документів, що розкривають організаційний механізм розвитку сфери фізичної культури та спорту 
на державному та регіональному рівнях. Визначено особливості підходу до розвитку фізкультурно-спо-
ртивної інфраструктури Севастопольського регіону. 
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. В умовах становлення України як самостійної правової європейської держави акту-
альним є вирішення питань регіонального управління соціально-економічними процесами. 
Зміст регіонального управління соціально-економічним розвитком, його мета, функції та ме-
тоди вимагають наукового обґрунтування, постійного реформування відповідно до вимог ча-
су. Пріоритетним напрямом було й залишається питання регіонального управління сферою 
фізичної культури та спорту.  

Дослідження виконано відповідно до напряму науково-дослідної роботи ХДАФК на 
2013 – 2015 рр. 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розви-
тку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенці-
алу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільст-
ва й держави. Пріоритетний тематичний напрям 1.5. Фундаментальні дослідження з актуаль-
них проблем суспільних та гуманітарних наук, тема: «Методологічні основи стратегічного 
розвитку сфери фізичної культури та спорту в регіоні», номер держреєстрації 0113U004615. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняному законодавстві регіони ото-
тожнюються з адміністративно-територіальними одиницями вищого рівня (АРК, області, 
м. Київ і Севастополь). Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону можливо за 
умови оптимального співвідношення функцій адміністрування й регулювання та узгодження 
мети, інтересів і ресурсів двох видів публічної влади в системі регіонального управління. На 
регіональному рівні максимально повно проявляється принцип багатоманітності організацій-
них зв’язків, який розкриває реальні вертикальні й горизонтальні організаційні взаємодії ор-
ганів державної влади й місцевого самоврядування в системі державного управління [10].  

Тематиці регіонального аспекту державного управління, пошуку ефективних шляхів ви-
рішення регіональних проблем присвячені численні наукові дослідження. Зокрема, науково-
му осмисленню теоретико-методологічних засад регіонального управління і прикладних ас-
пектів регіональної політики у сфері фізичної культури та спорту сприяли праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених і фахівців (Н.В. Уловистовая, 2003; В.П. Корж, Ю.О. Павленко, М.В. Дут-
чак, О.К. Артем'єв, В.П. Карленко, В.О. Дрюков, 2006; О.М. Жданова, 2009; В.І. Мудрик, 
Ю.П. Мічуда, І.І. Приходько, 2008). Однак, прикладним аспектам розвитку сфери фізичної 
культури та спорту в окремих регіонах приділяється недостатньо уваги.  

Основним завданням дослідження було вивчення нормативно-правового забезпечення 
розвитку фізичної культури та спорту в Севастопольському регіоні. 

Методи та організація дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження 
є загальнонаукові і спеціальні методи: аналіз літературних джерел і нормативно-правових до-
кументів, методи узагальнення й абстрагування, системний аналіз. Інформаційною базою до-
слідження є законодавчі й нормативно-правові документи та науково-аналітичні статті вітчи-
зняних авторів. 



Нормативно-правові аспекти регіональної політики розвитку… 17 

Виклад основного матеріалу. Регіональна політика в Україні реалізується переважно 
через управлінські апарати адміністративно-територіальних одиниць і через органи виконав-
чої влади. Обласні, районні, міські в Києві та Севастополі державні адміністрації виконують 
функції регіонального управління на підпорядкованих їм територіях, забезпечують реалізацію 
в області, районі, місті завдань соціально-економічного розвитку, виконання на місцях зако-
нів і актів, прийнятих Верховною Радою, Президентом і Кабінетом Міністрів України, а та-
кож зв'язок з органами місцевого самоврядування. 

Діяльність місцевих державних адміністрацій ґрунтується на таких регіональних заса-
дах: забезпечення однакового застосування законів на підпорядкованій території, особиста 
відповідальність керівників за стан соціально-економічного розвитку регіонів, поєднання за-
гальнодержавних і місцевих інтересів, надання необхідної інформації громадянам, їх органі-
заціям. Повноваження виконавчих місцевих рад стосуються таких сфер діяльності: 

 соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку; 
 у галузі бюджету, фінансів і цін; 
 щодо управління комунальною власністю; 
 у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуго-

вування, громадського харчування, транспорту і зв'язку; 
 у галузі будівництва; 
 освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту; 
 з регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середо-

вища; 
 соціального захисту населення; 
 в галузі зовнішньоекономічної діяльності; 
 в галузі оборонної роботи; 
 щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою; 
 щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних ін-

тересів громадян тощо. 
Реалізація регіональної політики здійснюється через заходи Концепції державної регіо-

нальної політики (2001), яка передбачає умови забезпечення збалансованого розвитку Украї-
ни та її регіонів, поліпшення якості життя людей. При цьому зазначається, що недосконалими 
є системи правового, інституційного, кадрового забезпечення формування та реалізації дер-
жавної регіональної політики. Одним із пріоритетів державної регіональної політики є ство-
рення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей, 
зменшення територіальної диференціації за індексом людського розвитку, формування полі-
центричної системи розвитку території держави. Концепція визначає також інструменти реа-
лізації державної регіональної політики, до яких належать окремі бюджетні програми стиму-
лювання розвитку регіонів. 

Відповідно до означеної Концепції 2006 року затверджено державну стратегію регіона-
льного розвитку на період до 2015 року. Стратегія визначає головні проблеми регіонального 
розвитку, пріоритети державної регіональної політики з точки зору загальнонаціональних по-
треб та інтересів. Аналіз змісту Стратегії дозволяє стверджувати, що, на жаль, сфера фізичної 
культури та спорту не розглядається як стратегічний економічний потенціал, а завданнями 
означено лише розвиток туризму та рекреації як складових фізичної культури. Не враховуєть-
ся також і той факт, що розвиток фізичної культури сприяє розвитку людського потенціалу 
держави. 

Організаційне забезпечення реалізації Стратегії здійснюється через розробку державних 
цільових програм і регіональних стратегій розвитку і програм соціально-економічного та ку-
льтурного розвитку. Заслуговує а увагу те, що до пріоритетних напрямків розвитку Автономної 
Республіки Крим та м. Севастополь зазначено лише розвиток курортно-рекреаційної сфери. 

Виконання завдань Стратегії здійснюється відповідно до програмно-цільового принци-
пу управління. У м. Севастополь на цей час регіональна політика здійснюється відповідно до 
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Програми сталого соціально-економічного, екологічного й культурного розвитку м. Севасто-
поля на період до 2015 року (2006). У програмі зазначено недостатній рівень конкуренто-
спроможності регіональної економіки (значний рівень зношеності основних фондів, значний 
знос наявної інфраструктури та комунікацій), що негативно впливає на сталий розвиток еко-
номіки регіону, створення робочих місць, зростання добробуту та комфортного життя насе-
лення міста. Проте підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки планується 
без урахування пріоритетних позицій сталого функціонування та інноваційного розвитку сфе-
ри фізичної культури та спорту. 

Щодо характеристики сфери фізичної культури та спорту в регіоні, слід зазначити, що 
діє дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів і центр «Інваспорт». Організовані спортив-
ні товариства «Спартак», «Колос», Міжгосподарська ДЮСШ. Рівень залучення населення до 
групових фізкультурно-оздоровчих занять у місті становлять 17,8%, зокрема в комерційних 
структурах. У регіоні успішно функціонує центр фізичного здоров'я населення «Спорт для 
всіх», в якому розвиваються 10 видів спорту, у тому числі ігрові види спорту.  

Нині збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так, у 16 спортивних шко-
лах культивується 56 видів спорту, з яких 21 – олімпійський.  

Севастопольською міською радою затверджено та діють такі програми: 
• Програма розвитку спорту серед інвалідів на 2010–2014 рр.; 
• Регіональна програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Севастополі на період 

2012–2016 рр; 
• Програма розвитку вітрильного спорту і яхтингу в м. Севастополі на 2012–2016 рр. 
Аналіз названих програм дозволяє визначити основні проблеми сфери: низький рівень 

охоплення фізкультурно-оздоровчою діяльністю різних груп населення; недостатня ефектив-
ність функціонування системи дитячо-юнацького спорту; недостатній рівень фінансування з 
місцевого бюджету, відсутність механізму залучення позабюджетних коштів для баз олімпій-
ської підготовки; відсутність належних умов для фізкультурно-спортивної реабілітації спорт-
сменів-інвалідів. Основними завданнями вирішення проблем: 

• збільшення кількості громадян і дітей, залучених до систематичних занять масовими 
видами спорту. 

• утримання та збереження матеріально-технічної бази спорту, поліпшення умов її фун-
кціонування, визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку. 

• удосконалення системи підготовки міських збірних команд, спортивного резерву, під-
вищення якості функціонування ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. 

Позитивним моментом є той факт, що проблеми сфери фізичної культури та спорту в 
місті знайшли своє відображення у Стратегії розвитку Севастополя на 2010–2020 рр. Страте-
гія ставить за мету створення інфраструктури спортивних споруд із сучасною матеріально-те-
хнічною базою та забезпечення доступності спортивних об'єктів усім верствам населення мі-
ста. Одним із шляхів вирішення наявних проблем є залучення інвестицій у розвиток фізичної 
культури і спорту. Стратегія також передбачає такі засоби подолання кризових явищ: 

1. Розробка і впровадження механізму залучення приватних інвестицій у розвиток спо-
ртивної інфраструктури міста шляхом запровадження комплексу пільг інвестору. 

2. Завершення реконструкції наявних і будівництво нових спортивних об'єктів із забез-
печенням їх сучасним спортивним обладнанням та інвентарем. 

3. Задоволення попиту на заняття фізичною культурою і спортом усіх верств населення 
міста. 

4. Створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом. 
5. Зміцнення кадрового складу тренерів-викладачів, керівників спортивних об'єктів за 

рахунок таких мотивацій: 
- залучення кваліфікованих фахівців, надаючи їм можливість пільгового отримання слу-

жбового житла; 
- збільшення регіональних надбавок тренерів-викладачів, які забезпечують спортивні 

досягнення; 
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- упровадження системи кредитування спортивної освіти з подальшим відпрацюванням 
у спортивних комунальних установах. 

6. Підготовка інвестиційних проектів щодо будівництва на території міста спортивних 
об'єктів, баз олімпійської підготовки за рахунок коштів державного бюджету. 

Висновки: 
1. Розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури має позиціонуватися як націона-

льна ідея зміцнення людського потенціалу України, що знаходитиме своє віддзеркалення в 
держаних нормативно-правових документах щодо розвитку регіонів. 2.Проведений аналіз до-
зволив встановити що, регіональна політика розвитку сфери фізичної культури та спорту в м. 
Севастополь потребує дотримання принципу цілісності, а також удосконалення системи регі-
онального управління фізичною культурою та спортом. 

Перспективи подальших досліджень полягають в оптимізації дієвого організаційного 
механізму реалізації регіональної політики розвитку сфери фізичної культури та спорту, за 
рахунок оцінки ресурсного потенціалу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые аспекты реализации региональной политики 
развития сферы физической культуры и спорта (на примере г. Севастополь). Приведен анализ нормативно-пра-
вовых документов, раскрывающих организационный механизм развития сферы физической культуры и спорта 
на государственном и региональном уровнях. Определены особенности подхода к развитию физкультурно-спо-
ртивной инфраструктуры Севастопольского региона. 

 

Ключевые слова: региональная политика, концепция, стратегия, физкультурно-спортивная инфраструк-
тура. 
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Abstract. The article considers the normative legal aspects of the regional development policy implementation in 
the sphere of physical culture and sport (for example, Sevastopol). An analysis of normative legal documents revealing the 
organizational mechanism of the sphere of physical culture and sport development at state and regional levels. The fea-
tures of the approach to sports infrastructure development of the Sevastopol region are defined. 
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