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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу присвячено  аналізу актуального для науки 

державного управління завданню з удосконалення державного регулювання 

фізичною культурою й спортом в Україні. 

Було визначено значимість  державного регулювання фізичної культури й 

спорту для досягнення цілей соціальної політики, що  сформульовано в цілій  

серії програмних документів державного рівня, які визнають потенціал галузі 

найменш витратним і найбільш ефективним засобом форсованого морального й 

фізичного розвитку суспільства. Обгрунтовано, що  економічний блок загальної 

концепції розвитку галузі дотепер чітко не сформульований, це ускладнює 

ефективне функціонування кожного з елементів системи. В таких  умовах 

наукове обґрунтування економічних і правових механізмів розвитку 

державного регулювання фізичної культури й спорту, дослідження класичних 

праць по теорії державного регулювання розвитку суспільних відносин у 

цілому й фізичної культури й спорту, зокрема, є надзвичайно актуальним. 

Серйозного аналізу вимагає система державного регулювання діяльності 

суб'єктів фізкультурно-спортивного руху й, як наслідок, обґрунтування нової 

структури органів і механізмів державного регулювання галуззю з урахуванням 

ролі громадських організацій в управлінні українським спортом. 

 В науковому дослідженні було проаналізовано принципи та сутність 

державного регулювання фізичної культури та спорту, досліджено формування 

підходів до державного регулювання розвитку  фізичної культури й спорту  у 

зарубіжних країнах, оцінено фінансовий механізм державного регулювання 

фінансування фізичної культури й спорту. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується посиленням 

процесів глобалізації. Ця загальносвітова тенденція вплинула на вибір стратегії 

розвитку економіки й соціальної сфери України, що визнає необхідність 

активізації людського фактора й таких його компонентів, як рівень освіченості 

суспільства, стан здоров'я громадян і їх активне довголіття. У світлі змін, що 

відбуваються в країні, переживають період трансформації всі галузі соціальної 

сфери, у тому числі і фізична культура й спорт. Сучасна стратегія соціальної 

політики держави націлена на вирішення демографічних проблем і передбачає 

стабілізацію народжуваності й зміцнення родини, поліпшення стану здоров'я 

населення, збільшення тривалості життя.  

Державне регулювання розвитком сфери фізичної культура й спорту, 

будучи однієї з галузей соціальної сфери, виступає важливим інструментом у 

реалізації завдань соціальної політики держави. Разом з тим, максимальному 

використанню потенціалу фізичної культури й спорту для підвищення якості 

життя українців перешкоджають такі фактори, як відсутність системності в 

управлінні; нечітке визначення пріоритетів; недостатній рівень бюджетного 

фінансування; відсутність стимулюючих механізмів для приватних структур, 

що інвестують в розвиток галузі; правова неоформленість взаємин між 

державою й недержавними суб'єктами господарської діяльності. Втрата 

системного регулювання галуззю як цілісною системою привела до зниження 

обсягу фізкультурно-спортивних послуг, надаваних населенню, що не сприяло 

оздоровленню націй. 

Актуальність багатьох проблем обумовлена внутрішньогалузевими 

характеристиками й особливостями розвитку державного регулювання фізичної 

культури й спорту, незважаючи; на те, що значна кількість цих проблем є 

типовими для економіки країни в цілому, включаючи такі суміжні для фізичної 

культури й спорту галузі соціальної сфери як освіта, охорона здоров'я, 
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культура, соціальне забезпечення. Серед особливостей, що впливають на 

характер економічних відносин в області державного регулювання  фізичною 

культурою й спортом, виділяються. наступні: різноманіття форм діяльності, 

структур управління, схем підпорядкованості й взаємодії, обумовлених 

різноманіттям видів спорту, спортивних і фізкультурних досягнень, типів і 

видів змагань: Множинність спортивних заходів загальноукраїнського й 

міжнародного рівня також належить до них. 

Значимість  державного регулювання фізичної культури й спорту для 

досягнення цілей соціальної політики сформульована в цілій  серії програмних 

документів державного рівня, що визнають потенціал галузі найменш 

витратним і найбільш ефективним засобом форсованого морального й 

фізичного розвитку суспільства. Разом з тим, економічний блок загальної 

концепції розвитку галузі дотепер чітко не сформульований, що ускладнює 

ефективне функціонування кожного з елементів системи. У цих умовах наукове 

обґрунтування економічних і правових механізмів розвитку державного 

регулювання фізичної культури й спорту, дослідження класичних праць по 

теорії державного регулювання розвитку суспільних відносин у цілому й 

фізичної культури й спорту, зокрема, є надзвичайно актуальним. 

Науково-теоретичні, методологічні, структурно-функціональні, 

організаційно-змістові, нормативно-правові основи функціонування та 

концептуальні засади вдосконалення системи державного регулювання в 

Україні розкриті в наукових працях провідних учених В. Авер’янова , 

В.Бакуменка, С.Домбровської, Д. Карамишева,  В. Коврегіна,  В.Князєва, 

О.Кулинича, І. Лопушинськог,  В. Огаренко, В.Садкового, В. Сиченко,  М. 

Латиніна, С.Майстро, В.М.Олуйка, І.Парубчака,  В. Шведун та ін. 

Питання досягнення збалансованої та оптимальної організаційної 

структури системи державного регулювання фізичною культурою і 

спортом, механізми та теоретико-методологічні основи державного 

регулювання галуззю фізичної культури і спорту розглядали такі вчені, як  



8 
 

С.Вавренюк, І.Гасюк, М.О.Олійник, Б. Сіренко, В.М.Платонов, 

Ю.М.Шкребтій  та ін. 

 Мета і завдання роботи  Метою   роботи є аналіз теоретичних засад та   

практичних рекомендацій  щодо удосконалення  державного регулювання 

фізичною культурою й спортом в Україні. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення наступних 

завдань:  

 проаналізувати принципи та сутність державного регулювання 

фізичної культури та спорту 

 дослідити формування підходів до державного регулювання 

розвитку  фізичної культури й спорту  у зарубіжних країнах; 

 оцінити фінансовий механізм державного регулювання 

фінансування фізичної культури й спорту; 

 здійснити аналіз організаційно-правового механізму державного  

регулювання  фізичної культури й спорту; 

 окреслити механізми активізації державного регулювання фізичної 

культури і спорту в Україні; 

Об’єкт дослідження державне регулювання фізичною культурою і 

спортом. 

Предмет дослідження механізми державного регулювання фізичною 

культурою й спортом в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є сучасні 

теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених з проблем 

державного регулювання фізичною культурою і спортом в Україні, які 

розглядають крізь призму взаємозв’язки та єдності теорії і практики, змісту 

та форми, загального, особливого й одиничного.  

 З метою комплексного, всебічного дослідження системи державного 

регулювання фізичною культурою та спортом в Україні, визначення її 

організаційної структури, функцій і методів, функціональних взаємозв’язків 

між окремими її елементами, особливостей взаємодії між ними та 
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середовищем оточення, встановлення суттєвих ознак процесу кількісного та 

якісного розвитку сфери фізичної культури і спорту в роботі використано 

системний, структурно-функціональний, діалектичний, ситуаційний, 

нормативний та кількісний підходи.  

 У роботі використовувалися методи індукції, дедукції, абстрагування, 

узагальнення, аналізу і синтезу для теоретичного узагальнення й 

формулювання мети, завдань, об’єкта і предмета роботи,  висновків, 

удосконалення категорійно-понятійного апарату.  З допомогою формально-

логічних методів досліджено сутність державного регулювання фізичною 

культурою і спортом в Україні. 

Математико-статистичні методи використовувалися з метою 

достовірного визначення рівня інформаційного, кадрового, матеріально-

технічного забезпечення галузі, методи математичного моделювання, 

формально-прогностичний метод використовувалися для опису окремих 

складових моделі прогнозування та оцінки якісного стану галузі в процесі 

застосування програмно-цільового підходу до її розвитку.  

 Інформаційну й емпіричну базу дослідження становили Конституція 

України, закони та інші нормативно-правові акти України, монографії з 

досліджуваної проблеми, публікації в наукових періодичних виданнях, 

переважно фахових, матеріали офіційних сайтів органів державної 

виконавчої і законодавчої влади України та провідних країн світу, органів 

місцевого самоврядування, неурядових організацій, довідкові й статистичні 

матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

наукового завдання щодо аналізу теоретичних засад та   науково-прикладних 

рекомендацій щодо удосконалення   державного регулювання фізичною 

культурою й спортом в Україні. 

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять 

наукову новизну, полягають у тому, що: 
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дістали подальшого розвитку: 

 комплекс пропозицій з удосконалення організаційно – правового 

механізму державного регулювання діяльності суб'єктів фізкультурно - 

спортивного руху з метою підвищення якості надаваних послуг населенню й 

розвитку спорту вищих досягнень; 

 обґрунтування дефініції «державне регулювання у сфері фізичної 

культури й спорту»; структурований понятійний апарат і система базових 

критеріїв класифікації суб'єктів фізкультурно-спортивної діяльності, що 

дозволяє систематизувати їхнє різноманіття; використання в якості опорного 

поняття й визначення ефективності фізичної культури й спорту як оцінної 

категорії в соціальній сфері держави. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення й 

висновки дисертації можуть використовуватися фахівцями під час написання 

підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної 

літератури; в роботі органів державної влади та у процесі державного 

регулювання міжнародною  діяльністю закладів вищої освіти. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на 

Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне управління 

у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ 

 

1.1. Поняття й значення фізичної культури й спорту  

 

Значення фізичної культури й спорту в сучасному світі засноване на 

визнанні безумовної важливості фізкультурно-спортивної діяльності для 

людини, держави й суспільства в цілому. Необхідність залучення всієї 

сукупності засобів і методів фізичної культури й спорту пояснюється 

насущною потребою зміцнення здоров'я, поліпшення фізичної підготовленості 

й формування здорового способу життя в підростаючого покоління. 

Протягом останніх років у нашій країні спостерігається тривожна 

тенденція зниження рівня здоров'я населення. Залишаються високими 

показники смертності, захворюваності й інвалідності населення. За 

показниками  життєвого рівня Україна займає лише 60-е місце у світі. 

Чисельність населення неухильно продовжує падати. Смертність за останні 10 

років виросла майже на 40% і на сьогоднішній день депопуляція зберігає 

сталий характер [14]. 

У цей час велика кількість людей мотивовано відчувають потребу в 

оздоровленні й здоровому способі життя, усвідомлюючи, що їхнє матеріальне 

благополуччя і якість життя прямо пов'язане зі станом здоров'я. Вони 

сприймають здоров'я як матеріальну цінність, і фізична культура й спорт 

стають для них засобом його збереження. 

Для розуміння сутності державного регулювання фізичною культурою й 

спортом велике значення має правильне розуміння основних вихідних 

категорій і понять, застосовуваних у даній сфері. Їх за можливістю більш чітке 

визначення є однієї з найважливіших проблем спортивного права. 

 Найбільш широким, збірним і багатогранним у розглянутій сфері є 

поняття «державне регулювання фізичною культурою». Для більш глибокої й 
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правильної уяви про зміст цього поняття його доцільно зрівняти з поняттям 

державне регулювання культурою [18]. 

Взагалі сама культура представлена в результатах матеріальної й 

духовної діяльності людину. Він пізнає культуру, зафіксовану в духовних і 

матеріальних цінностях, діє в соціальному середовищі як носій культурних 

цінностей, створює нові цінності, необхідні для розвитку культури наступних 

поколінь. 

До явищ фізичної культури ( як елемента загальної культури) відносяться 

ті способи, види й результати людської діяльності, які спрямовані на 

перетворення людиною своєї власної природи. Ця частина загальної культури, 

яка впливає безпосередньо не на предмети зовнішнього середовища, а на саму 

людину, що є частиною цієї природи, на його якості, можливості, здатності. 

У відповідності з Законом України « Про фізичну культуру й спорт»[68] 

фізична культура — це складова частина культури, область соціальної 

діяльності, що представляє собою сукупність духовних і матеріальних 

цінностей, створюваних і використовуваних суспільством з метою фізичного 

розвитку людину, зміцнення його здоров'я й удосконалення його фізичної 

активності. 

У цім визначенні відбита сама широка уява, що поєднує в собі всі види й 

форми прояву фізичної культури. З нього випливає, що фізична культура 

базується як на матеріальних, так і на духовних основах. 

Фізична культура й спорт — органічна частина загальнолюдської 

культури, його особлива самостійна область. Разом з тим це специфічний 

процес і результат людської діяльності, засіб і спосіб фізичного вдосконалення 

особистості. 

Фізична культура впливає на життєво важливі сторони індивіда, отримані 

у вигляді задатків, які передаються генетично й розбудовуються в процесі 

життя під впливом виховання, діяльності й навколишнього середовища. Вона 

задовольняє спеціальні потреби в спілкуванні, грі, розвазі, у деяких формах 
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самовираження особистості через соціально активну корисну діяльність [83, 

с.92]. 

Державне регулювання фізичною культурою являє собою сукупність 

виконавчих органів та законодавчих документів, матеріальних і духовних 

цінностей. До перших ставляться виконавчі та законодавчі органи, законні та 

підзаконні акти, до другої  спортивні спорудження, реманент, спеціальне 

устаткування, спортивне екіпірування, медичне забезпечення. До третіх можна 

віднести інформацію, твори мистецтва, різноманітні види спорту, гри, 

комплекси фізичних вправ, етичні й правові норми, що регулюють поведінку 

людини в процесі фізкультурно-спортивної діяльності й інше. 

Результатом діяльності у фізичній культурі є фізична підготовленість і 

ступінь досконалості рухових умінь, навичок, високий рівень розвитку 

життєвих сил, спортивні досягнення, моральний, етичний, інтелектуальний 

розвиток.  

 Таким чином, фізичну культуру можна розглядати як особливий рід 

культурної діяльності, результати якої корисні для суспільства й особистості в 

соціальному житті, у системі освіти й виховання, у сфері організації праці, 

повсякденного побуту, здорового відпочинку. Фізична культура проявляє свій 

виховний, освітній, оздоровчий, екологічний вплив. Сказане означає, що 

фізична культура здійснює вплив не тільки на біологічну основу особистості, 

але й на її біосоціальну цілісність. Тому неможливо судити про фізичну 

культуру особистості, лише опираючись на розвиток її фізичних можливостей, 

без обліку думок, почуттів, ціннісних орієнтацій, спрямованості й ступеня 

розвиненості інтересів, потреб, переконань. Використанням фізичних вправ як 

засобів лікування захворювань і відновлення функцій організму, порушених 

або втрачених внаслідок захворювань, травм, перевтоми й інших причин 

займається оздоровчо-реабілітаційна фізична культура. Її різновидом є 

лікувальна фізична культура, яка має широкий комплекс засобів і методів 

(лікувальна гімнастика, дозована ходьба, біг і інші вправи), пов'язаних з 

характером захворювань, травм або інших порушень функцій організму. 
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Існують так звані фонові види фізичної культури. До них відносять гігієнічну 

фізичну культуру, включену в рамки повсякденного побуту (ранкова 

гімнастика, прогулянки, інші фізичні вправи в режимі дня, не зв'язані зі 

значними навантаженнями) і рекреативну фізичну культуру, засоби якої 

використовуються в режимі активного відпочинку (туризм, фізкультурно-

оздоровчі розваги) [103]. 

Однієї з різновидів є професійно-прикладна фізична культура, за 

допомогою якої створюються передумови для оволодіння тієї або іншою 

професією й ефективного виконання роботи. 

Формування знань, умінь і навичок цілеспрямованого й ефективного 

використання засобів фізичної культури здійснюється в процесі фізичного 

виховання. Система фізичного виховання являє собою тип соціальної практики, 

який склався   в державі, основною функцією якого може слугувати організація 

й регулювання діяльністю з фізичного вдосконаленню громадян. Метою 

української системи фізичного виховання є сприяння формуванню основ 

фізичної культури особистості, як найважливішого компонента в загальній 

культурі людини, формування розумного, гідного вигляду сучасної людину 

способу життя. 

Стаття 2  Закону України « Про фізичну культуру й спорт» визначає 

аматорський спорт як багатогранний масовий спортивний рух, як органічну 

частину системи фізичного виховання громадян і виявлення перспективних і 

талановитих спортсменів у різних видах спорту[68]. 

Аматорський спорт (масовий спорт або «спорт для всіх») дає можливість 

мільйонам людей удосконалювати свої фізичні якості й рухові можливості, 

зміцнювати здоров'я й продовжувати творче довголіття, а виходить, 

протистояти небажаним впливам на організм сучасного виробництва й умов 

повсякденному життя. 

Ціль занять різними видами масового спорту — зміцнити здоров'я, 

поліпшити фізичний розвиток, підготовленість і активно відпочити. Це 

пов'язане з необхідністю підвищити функціональні можливості окремих систем 
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організму, скорегувати фізичний розвиток і статура, підвищити загальну й 

професійну працездатність, опанувати життєво необхідними вміннями й 

навичками, приємно й корисно провести дозвілля, досягти фізичної 

досконалості. 

Державне регулювання системи фізичного виховання в Україні має своє 

організаційне оформлення, якому як виду галузевої людської діяльності сприяє 

забезпечення правової регламентації на рівні органів державної влади, що 

перетворює галузеву діяльність у галузь державного управління. 

Як справедливо відзначається в літературі, галузь державного 

регулювання — це вид діяльності людей, інституціолізований в організаціях, 

лінійно підлеглих одному центру. У досліджуваній сфері організаційне 

оформлення забезпечує наукову, методичну, технічну, нормативну єдність, 

раціональну кадрову й фінансову політику [59, c.92]. 

Як і будь-яка сфера,   фізична культура й спорт  потребує правового 

оформлення, яке: 1) надає всій системі фізичного виховання оптимальне 

регулювання, цілеспрямованість і гарантованість; 2) створює умови для 

розробки довгочасної програми розвитку цієї системи; 3) визначає стабільність 

ресурсного забезпечення системи фізичного виховання в цілому й на цій основі 

вдосконалює форми і методи керівництва. 

Як особливий предмет державного регулювання - фізичне виховання 

врегульоване законодавчими й підзаконними актами різної юридичної сили. 

При цьому серед правових інститутів галузі спортивного права можна виділити 

загальні, галузеві, підгалузеві й функціональні. Формою вираження правових 

інститутів є окремі акти представницьких органів і органів державного 

регулювання, положення й статути, правила й інструкції [70]. 

Ядром системи законодавства про фізичне виховання є правові норми, 

тобто нормативні приписання, що виступають субстанцією, первинним 

елементом системи державного регулювання й встановлюють цілі, завдання, 

принципи й соціальні функції фізичної культури й спорту, права, обов'язки, 
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компетенцію органів управління, адміністрації й посадових осіб установ і 

організацій фізичного виховання й спорту й т.п. 

У справі успішного розвитку й регулювання фізичною культурою й 

спортом значну роль відіграє Конституція України. 

Конституція проголошує право кожної людини на охорону здоров'я. 

Відповідно до Конституції України фінансуються державні  програми охорони 

й зміцнення здоров'я населення, ухвалюються заходи щодо розвитку державної, 

муніципальної й приватної систем охорони здоров'я, заохочується діяльність, 

що сприяє зміцненню здоров'я людину, розвитку фізичної культури й спорту, 

екологічному й санітарно-епідеміологічному благополуччю. 

Згідно з Конституцією України загальні питання фізичної культури й 

спорту перебувають у спільному веденні держави. За предметами спільного 

ведення видаються державні закони й інші нормативно-правові акти держави. 

Чинне законодавство визначає, що розвиток фізичного виховання громадян є 

частиною діяльності української держави з охорони здоров'я населення. 

Таким чином, фізичне виховання виступає складною комплексною 

системою державного регулювання, що вимагає адекватної сукупності 

нормативно-правових актів і організаційних форм управління. 

У процесі фізкультурно-спортивної діяльності суб'єктів розглянутої 

системи виникають правові відносини, що характеризуються своїми 

специфічними особливостями. При цьому важливо відзначити, що державне 

регулювання охоплює дві групи зазначених відносин. 

Першу групу становлять відносини, правове опосередкування яких 

неминуче в силу їх особливого юридичного змісту. Тому незалежно від сфери 

виникнення вони вимагають юридичної регламентації. Це, у першу чергу, 

право-зупиняючи відносини. Так, порушення громадського порядку під час 

проведення спортивних змагань породжує обмежувальні адміністративно-

правові відносини. 

Другу групу утворюють відносини, що складаються при державній 

організації фізичного виховання громадян або при сприянні держави розвитку 
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фізкультурного руху. Мова йде про функціонування   механізму , який завжди 

вимагає відповідного державного  регулювання. Виходячи із цього, у системі 

фізичної культури й спорту можна виділити відносини, урегульовані нормами 

права, і відносини неправові, регламентовані соціальними нормами, звичаями, 

традиціями, і т.д. Однак, відзначимо, що в дійсності такі розмежування 

найчастіше неможливі, тому що реальні відносини в сфері фізичної культури й 

спорту є завжди комплекс, одночасно регульований багатьма соціальними й 

правовими нормами, кожна з яких впливає на свою частину (елемент, сторону) 

цього відношення. Наприклад, відносини між учасниками шахового матчу в 

основному врегульовані відповідними правилами змагань, тобто носять 

організаційно-правовий характер. (Однак на реальне відношення між шахістами 

виявляють вплив і морально-етичний норми, і спортивні традиції, що в 

остаточному підсумку й утворює різноманіття спортивних правовідносин) [81]. 

Усе це свідчить про те, що в сфері фізичної культури й спорту слід 

уникати зайвого необґрунтованого адміністрування, особливо тих відносин, де 

не потрібно прямого державного втручання. 

В умовах ринкових відносин інтереси фізкультурно-спортивного руху 

настійно вимагають максимального підвищення ініціативи й заповзятливості. 

При цьому зростає роль чіткої організації масовою фізичною культурою. Із 

двох можливих правил (варіантів) «Можна робити тільки те, що дозволене» і 

«Можна робити все, що не заборонене» пріоритет у фізкультурно-спортивному 

русі (особливо в діяльності установ спорту, їх самоврядуванні) слід віддати 

останньому, оскільки воно не сковує ініціативу й активність фізкультурників і 

спортсменів. Перший же варіант більш прийнятний у діяльності державних 

органів регулювання фізичною культурою й спортом. Спортивне законодавство 

повинне дати простір тем ринковим тенденціям і формам, які набирають усе 

більшу силу й відповідають інтересам громадян, суспільства й держави. Саме 

цим шляхом йдуть органи державного регулювання фізичною культурою й 

спортом, прийнявши ряд нормативних актів, що знімають деякі заборони й 
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обмеження в діяльності фізкультурно-спортивних об'єднань дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спортивних споруджень і т.д. 

Специфічні особливості юридичної природи спортивних правових 

відносин визначені й тим, що фізкультура й спорт несуть у собі й виконують, як 

ми вже відзначали, ряд функцій іншого порядку, а саме: економічну, 

ідеологічну, підготовку до оборони, культурно - розважальну, виховну. 

Залежно від цього організаційні відносини в сфері фізичної культури й спорту 

здобувають характер економічних, соціально-культурних, ідеологічних і інших 

відносин. Крім того фізична культура й спорт мають яскраво виражений 

оздоровчий характер, тому державне регулювання організації таких відносин є 

різновидом оздоровчих і особистісних. Досліджувані спортивні відносини 

являють собою також частина міжнародних відносин. Міжнародні зв'язки 

українських спортивних організацій і українських спортсменів здійснюються з 

міжнародними організаціями й спортсменами більш ніж 100 країн і зростають 

із кожним роком [ .20]. 

Для того, щоб краще розібратися в сутності державного регулювання 

фізичною культурою й спортом в Україні, усвідомити певні риси   системи в 

цей час, необхідно зробити короткий екскурс в історію радянського й 

пострадянського періоду й розглянути еволюцію організаційно-правових форм 

державного регулювання фізкультурним рухом у країні на основі історико-

ретроспективного аналізу проблеми. 

Аналізуючи правову проблему управлінських відносин, що існували між 

органами державного регулювання спеціальної компетенції (спорткомітетами), 

між спорткомітетами й суспільними фізкультурно-спортивними організаціями, 

можна відзначити наступне: 

- По-перше, між вищими і нижчестоящими спорткомітетами існували в 

значному обсязі «вертикальні» управлінські відносини. Метод регулювання цих 

відносин — імператив. Хоча в наукових працях цього періоду й зверталося 

увагу на «активну роль» об'єктів регулювання (у якості яких можна розглядати 

нижчестоящі спорткомітети),  все-таки практика регулювання фізичною 
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культурою й спортом свідчила про зворотне — про значну залежність 

нижчестоящих спорткомітетів у вирішенні фінансових, кадрових питань,   

матеріально-технічного забезпечення від вищих спорткомітетів. 

- По-друге, здійснюючи загальне регулювання діяльністю фізкультурно-

спортивних суспільств, спорткомітети в значній мірі порушували їх 

«суверенітет», перетворювали їх у придаток адміністративно-командної 

системи. Хоча в діючих нормативних актах і були зафіксовані правові підстави 

для спостереження за діяльністю добровільних фізкультурно-спортивних 

об’єднань  (ДФСО), не розробленість механізму реалізації управлінських 

відносин між розглянутими суб'єктами приводила до негативних явищ у 

практиці фізкультурно-спортивного руху [12]. 

Обґрунтовуючи суть державної політики й проведених реформ у системі 

державного регулювання в шістдесяті роки, потрібно сказати, що наприкінці 

50-х - початку 60-х рр. новий політичний курс держави («Програма 

будівельників комунізму», «холодна війна», боротьба за мир, спроби 

входження у світову співдружність і т.д.) активізують усі сфери суспільства, 

включаючи й фізичну культуру й спорт. Однак у сфері фізичної культури й 

спорту це, у першу чергу, характеризувалося тенденцією до відокремлення 

спорту. Тут політика й ідеологія робили ставку на перемоги у великому спорті 

для демонстрації «переваг» соціалістичного ладу. Саме в спорт стали стягатися 

кращі наукові й викладацькі кадри, матеріальні й фінансові ресурси країни. 

Надалі державне регулювання сферою спорту перетворилося в багато-

організаційну соціально-політичну систему, де місце фізичній культурі як такій 

уже не було. До кінця 70-х рр. спорт став задовольняти тільки свої запити [17]. 

Вивчаючи змістовне наповнення нормативно-правових актів того часу, 

слід сказати, що прийняті спільно партією й урядом, вони були значною мірою 

конституційно недійними. 

Оцінюючи роль держави в регулюванні  фізичною культурою й спортом у 

радянський період функціонування суспільства, можна відзначити певну 

діалектичність цього питання. З одного боку, загальна мета державної політики, 
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що полягає в зміцненні економіки й обороноздатної мощі СРСР за допомогою 

проведення фізкультурно - оздоровчої роботи серед населення, посилення 

патріотичних почуттів у спортсменів і вболівальників, насамперед на 

міжнародній арені, була досягнута. Створена з ініціативи й під керівництвом 

партійних і державних органів система регулювання підготовкою 

фізкультурників і спортсменів (у першу чергу в рамках різних структур ) 

змогла протягом значного часу підтримувати досить високий рівень вирішення 

проблем оздоровлення, рекреації, лікувальній реабілітації радянських громадян 

[11]. 

Однак будучи менш масштабним зліпком із усього радянського 

суспільства, державні й суспільні системи фізичного виховання не могли не 

випробовувати на собі елементи застою, волюнтаризму, панування 

адміністративно-бюрократичних методів державного керівництва. Уся 

політизація спорту (особливо вищих досягнень), прагнення до перемоги за 

всяку ціну руйнували гуманістичні початки фізичного виховання. При цьому й 

сам професійний спорт, незважаючи на підвищену увагу, у порівнянні з 

масовим, став випробовувати недолік матеріальних і грошових ресурсів. Рамки 

соціалістичної організації економіки не могли запропонувати професійному 

спорту, що народжується, організаційно-правову модель його економічного 

забезпечення. 

В країні було потрібно змінити вектори державної політики у сфері 

фізичної культури й спорту.  Ефективне державне регулювання у сфері 

фізичної культури й спорту є важливою складовою частиною державної 

соціально-економічної політики[45]. 

Адже органи державної влади здійснюють діяльність в області фізичної 

культури й спорту відповідно до цілей й завдань державної політики в 

розглянутій сфері суспільних відносин. Закон України« Про фізичну культуру й 

спорт»   визначив, що спеціальний уповноважений орган виконавчої влади в 

області фізичної культури й спорту здійснює забезпечення державної політики 

в розглянутій сфері суспільних відносин. Таким чином, перш ніж розглядати 
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питання про окремі напрямки діяльності й повноваження  державних органів в 

області фізичної культури й спорту, що становлять їх компетенцію, необхідно 

безпосередньо перейти до цілей і завдань справжньої державної політики та 

провести порівняльно-правовий аналіз їх закріплення в Україні й закордонних 

державах. 

Визначення цілей і завдань державної політики в області фізичної 

культури й спорту й закріплення їх у відповідних нормативних актах 

визначається рядом факторів. При цьому окремі автори використовують 

поняття «мотивів» залучення держави в спорт. Першорядне значення, на їхню 

думку, має насамперед форма державного устрою, а також «історичні традиції, 

політичні й соціально-економічні умови, система суспільних і культурних 

цінностей, демографічні й освітні характеристики».  

Основи законодавства про фізичну культуру й спорті   визначали мету й 

завдання законодавства України, а отже і державну політику у розглянутій 

області суспільних відносин. Згідно із цією нормою законодавства України про 

фізичну культуру й спорт було введено поняття про  «всебічний розвиток 

людини,  формування потреби у фізичному й моральному вдосконалюванні, 

створенні умов для занять будь-якими видами фізичної культури й спорту, 

організації професійно-прикладної підготовки, профілактики захворювань, 

шкідливих звичок і правопорушень». Закон України « Про фізичну культуру й 

спорт» визначив мету державного регулювання розглянутих суспільних 

відносин лише як створення умов для розвитку масових і індивідуальних форм 

фізкультурно-оздоровчої й спортивної роботи в різних підприємствах, 

установах, організаціях і з різними категоріями населення. Подібний підхід був 

застосований і в Законі про спорт Франції 1984 р., що передбачав розвиток 

фізичної й спортивної активності й у якості мети державного регулювання у 

сфери суспільних відносин [20]. 

На наш погляд, це значно звужує розуміння необхідності державної  

регламентації максимально можливого числа суспільних відносин в області 

фізичної культури й спорту. Так, у рамках Ради Європи прийнята Конвенція 
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про насильство й невартій поведінці глядачів на спортивних заходах (особливо 

під час футбольних матчів 1985 р.), безпосередньо присвячена координації 

зусиль держав-членів Ради Європи й інших держав-учасників Європейської 

культурної конвенції, що підписали дану Конвенцію, з метою «попередження й 

приборкання насильства й невартої поведінки глядачів» шляхом вироблення й 

перетворення в життя спеціальних заходів. Цей документ безпосередньо 

спрямований на забезпечення профілактики правопорушень в області фізичної 

культури й спорту, необхідність якої визнано в якості однієї з найважливіших 

цілей правового регулювання фізичної культури й спорту. Крім того, етичні 

принципи й моральні цінності, проголошені Олімпійською хартією, 

Міжнародною хартією спорту й фізичного виховання ЮНЕСКО, а також 

Спортивною хартією Європи, безсумнівно, повинні забезпечуватися шляхом 

закріплення у внутрішньо-національному законодавстві, а    досягнення в якості   

мети [77]. 

Невдалий, на наш погляд є  і підхід до визначення завдань державного 

регулювання фізичної культури й спорту в  законі України « Про фізичну 

культуру й спорті », оскільки аналіз положень таких загальновизнаних 

міжнародно-правових актів, як Міжнародна хартія фізичного виховання й 

спорту 1978 р., Спортивна хартія Європи 1992 р., випливає, що основним 

завданням внутрішньо-національного законодавства в розглянутій сфері 

суспільних відносин повинне бути гарантування права громадян на заняття 

фізичною культурою й спортом, а також функціонування системи реалізації 

цього права. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, можна зробити висновок, що визначення 

компетенції державних органів у сфері фізичної культури й спорту прямо 

залежить від законодавчої мети і завдання державної політики в розглянутій 

області суспільних відносин. Саме тому відповідні положення Закону України 

«Про фізичну культуру й спорт»[68] потребують серйозного коректування. 
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Немаловажне значення для розуміння сутності державного регулювання 

впровадження нової політики в сфері фізичної культури й спорту має аналіз 

принципів цієї політики. 

Питання про принципи нової політики в області спорту має як 

теоретичне, так і практичне значення. Теоретичне пов'язане з виявленням 

сутності, соціальної ролі й класифікації принципів, а практичне — з розробкою 

механізму їх реалізації. І в тому, і в іншому випадку мова йде про 

фундаментальні основи державної політики й практики регулювання  взагалі й 

в області фізичної культури й спорту, зокрема. У зв'язку із цим аналіз 

соціально-політичної сутності й змісту принципів ( з погляду повноти 

справжнього дослідження) є невід'ємним компонентом вивчення державних 

проблем фізичної культури й спорту в Україні.  

Таким чином,  процесі демократичних перетворень в Україні виникли 

суспільні форми організації фізичної культури й спорту. Створені й одержали 

міжнародне визнання Олімпійський комітет України, федерації (союзи, 

асоціації), інші суспільні об'єднання й організації за видами спорту, що 

сприяють його розвитку . 

У цей час у розвитку фізичної культури і спорту  відзначається: 

• зростання  популярності й авторитету міжнародних спортивних 

організацій, їх вплив на формування соціальної політики в країнах світового 

співтовариства; 

• зростання державної підтримки (на державному й регіональному 

рівнях) національних спортивних організацій, що входять у світове спортивне 

співтовариство, включаючи фінансову, правову й соціальну; 

• фінансування державою підготовки спортсменів, спортивного резерву, 

здійснення державних заходів соціальної захищеності й заохочення 

спортсменів, тренерів і фахівців; 

• активна участь великих торгово-промислових груп і компаній у 

розвитку інфраструктури спорту й надання спонсорської допомоги в підготовці 

спортсменів до Олімпійських ігор; 
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• широке використання наукових досягнень у підготовці спортсменів; 

• зближення професійного й олімпійського спорту. 

 

 

1.2 Принципи та сутність державного регулювання фізичної 

культури та спорту 

 

 

Слід підкреслити, що державна політика й державне регулювання 

невіддільні друг від друга й взаємозалежні між собою. Відоме твердження, що 

політика є мистецтво управління. По своєму масштабу впливу політика 

держави охоплює всі сфери життя суспільства, у тому числі фізичну культуру й 

спорт. Тут також проявляється двоїстий характер державного регулювання. З 

однієї сторони державне регулювання фізичної культури й спорту має 

соціально-політичну сутність, наповнюється політичним змістом, а з іншого — 

носить організаційний характер, практичну спрямованість. По суті державне 

регулювання фізичної культури й спорту є практичне перетворення в життя 

політики держави в цій області [94]. 

Принципи державної політики в області фізичної культури й спорту 

знаходять своє об'єктивне вираження (фіксування) у правовій формі, у зв'язку із 

чим здобувають юридичний характер і виступають у якості офіційних 

орієнтирів для відповідних суб'єктів правовідносин у цій галузі. Принципи, як і 

мета державного регулювання, неодмінно повинні бути закріплені в 

законодавчих актах держави. Тільки в цьому випадку вони переходять із 

області наукових категорій у площину їх практичної реалізації. Особливо це 

важливо для формування правової бази системи фізичної культури й спорту, де 

принципи державної політики виступають у вигляді вихідних установок для 

державного регулювання відносин в області спорту [21, c.212].  

Іншою важливою властивістю принципів державної політики в області 

фізичної культури й спорту є те, що вони надають стабільність організаційній 
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структурі й функціонуванню системи державного регулювання даною галуззю. 

Це особливо важливо в сучасний період, коли вже зложилися всі державні 

інститути в Україні й створені сприятливі передумови для стабілізації системи 

державного регулювання фізичною культурою й спортом і  функціонування в 

умовах ринкових відносин. 

Нарешті, слід звернути увагу на виховний вплив принципів державної 

політики в області фізичної культури й спорту на посадових осіб органів 

управління, спортсменів, тренерів і інших працівників спортивних організацій і 

об'єднань. Дотримуючись приписань правових норм, керуючись вимогами 

правил поведінки, зазначені особи в такий спосіб усвідомлюють зміст цих 

вимог і приписань і, відповідно, зводять закладені в законодавстві принципи 

державної політики в області фізичної культури й спорту до рівня їх особистих 

переконань. У зв'язку із цим зростає значення правового виховання 

спортсменів, тренерів, посадових осіб органів державного регулювання й інших 

фахівців спортивних організацій і об'єднань. 

В області фізичної культури й спорту проявляють себе принципи різного 

рівня (масштабу) дії, а тому вони неоднозначні по своєму місці й ролі в системі 

державного регулювання галуззю. Дана обставина безпосередньо впливає на 

класифікацію принципів. Насамперед, слід назвати принципи, дію яких 

поширюється на всю сферу державного регулювання. Їхнє основне значення 

для всього суспільства й держави переводить їх у ранг конституційних 

(основних), у зв'язку із чим вони закріплені в основному законі держави. Поряд 

із цим діють принципи державної політики в області спорту, тобто принципи з 

обмеженою сферою дії. Їх логічно назвати галузевими. Дані групи принципів 

взаємозалежні, взаємодіють між собою й становлять фундаментальну основу 

організаційної побудови й функціонування системи фізичної культури й спорту 

[23, c.55]. 

До конституційних (основним) принципів державного регулювання треба 

віднести: єдність державної влади й управління; законність; пріоритет права,   і 

законних інтересів громадян перед інтересами держави; рівноправність 
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громадян в участі в державному управлінні (регулюванні); облік суспільної 

думки й гласність у державному управлінні; територіально-галузева; 

оптимальна комбінація централізація й децентралізація в державному 

регулюванні; міжнародне співробітництво. Дана група принципів виражає 

соціально-політичну сутність і функціонування системи державного 

регулювання. Вони досить докладно описані в спеціальній літературі. Тут слід 

обмежитися лише вказівкою на те, що в області фізичної культури й спорту 

вони наповнюються конкретним змістом. 

Що стосується галузевих принципів державної політики й управління в 

області фізичної культури й спорту, то вони доповнюють конституційні 

(основні). 

Однак на відміну від останніх, що мають широку сферу дії, галузеві 

виражають специфічні особливості системи фізичної культури й спорту й 

характер державної політики в ній. Службова роль даної групи принципів 

полягає в тому, що вони становить основу для відокремлення державного 

регулювання фізичною культурою й спортом від суміжних галузей управління 

соціальної сфери ( охорони здоров'я, освіти, культури і т.д.). 

Галузеві принципи державної політики в області фізичної культури й 

спорту закріплені в статті   закону України « Про фізичну культуру й спорт» 

[68]. До них ставиться безперервність і наступність фізичного виховання різних 

вікових груп громадян на всіх етапах їх життєдіяльності; врахування інтересів 

усіх громадян при розробці й реалізації державних  програм розвитку фізичної 

культури й спорту, визнання відповідальності громадян за своє здоров'я й 

фізичний стан, визнання самостійності всіх фізкультурно-спортивних 

об'єднань, рівність їх прав на державну підтримку; створення сприятливих умов 

фінансування фізкультурно - спортивних і спортивно-технічних організацій, 

олімпійського руху України, освітніх установ і наукових організацій в області 

фізичної культури й спорту, а також підприємств спортивної промисловості. 

Слід зазначити, що визначення сутності й класифікації принципів - 

проблема складна. Принцип — категорія насамперед наукова, оскільки 
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встановлюється в результаті великої аналітичної роботи з виявлення сутнісних 

явищ і зв'язків в області фізичної культури й спорту, у той же час принцип 

регулювання є категорія суб'єктивна, тому що формується людьми. Тому 

цілком природно зростають вимоги до професійної підготовки тих, хто 

офіційно визначає ці принципи для наступного закріплення в законодавчих 

актах. 

Галузеві принципи повинні відбивати якісні особливості фізичної 

культури й спорту як об'єкта державного регулювання, відтворювати структуру 

закономірностей його розвитку в суспільстві. Увесь зміст управління (особливо 

державного) полягає в обов'язковому обліку виявлених закономірностей, у 

забезпеченні необхідних умов (матеріальних, організаційних і ін.) для найбільш 

повного їхнього прояву в суспільній практиці. До таких закономірностей 

належать:  

а) безпосередній зв'язок фізичної культури й спорту з політичною 

орієнтацією держави;  

б) органічний зв'язок фізичної культури й спорту з охороною здоров'я 

громадян;  

в) істотний зв'язок фізичної культури й спорту з вихованням особистості; 

г) необхідний зв'язок фізичної культури й спорту з виробничою й 

військовою практикою.  

Зазначені закономірності в остаточному підсумку пробивають собі шлях 

до формування генеральної мети, завдань, функцій, організаційної структури й 

принципів державного регулювання галуззю. Інакше кажучи, закономірності 

розвитку фізичної культури й спорту виступають тими об'єктивними 

критеріями, які виражають фундаментальні основи функціонування системи 

державного регулювання  фізичною культурою й спортом. З відомим ступенем 

умовності принципи державної політики в області фізичної культури й спорту 

можна сформулювати у вигляді наступних орієнтирів [35, c.190]:  

1) загальнодоступність фізичної культури й спорту;  

2) оздоровча спрямованість фізичної культури й спорту;  
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3) всебічний розвиток особистості при занятті фізичною культурою й 

спортом;  

4) професійно - прикладна спрямованість фізичної культури й спорту;  

5) міжнародна спортивна інтеграція.  

У якості юридичної бази їх практичного застосування виступають як 

загальні конституційні норми, так і спеціальне законодавство про фізичну 

культуру й спорт. 

Загальнодоступність фізичної культури й спорту — принцип, що 

випливає із соціальної природи Української держави. Фізична культура й спорт 

є надбанням усього суспільства, а тому загальнодоступні кожній людині. 

Відповідно до даного принципу існують рівні можливості для всіх верств 

населення займатися фізичною культурою й спортом. Така практика цілком 

узгодиться із закордонним досвідом організації фізичної культури й спорту і 

його правового забезпечення. Зокрема, у Законі Франції від 16 липня 1984 р. № 

84-610 « Про фізичну культуру й спорті» (ст. 1) зазначене, що розвиток 

фізкультурної й спортивної діяльності зачіпає інтереси всього суспільства, а 

тому участь у її реалізації є право кожного незалежне від статі, віку, здатностей 

або суспільного становища [24]. 

Успішному перетворенню в життя принципу загальнодоступності 

фізичної культури й спорту в Україні сприяє, насамперед, проведена державою 

система соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення добробуту 

громадян (підвищення мінімального розміру заробітної плати, регламентування 

тривалості робочого часу, надання для відпочинку вихідних і святкових днів, 

оплачуваної щорічної відпустки і т.д.), створення матеріально-спортивної бази, 

підготовка тренерсько-викладацьких кадрів і інших фахівців, фінансування 

фізичної культури й спорту і т.д. Усі це створює сприятливі передумови для 

того, щоб кожна людина мала реальну можливість для реалізації свого права на 

повноцінний відпочинок і заняття фізичною культурою й спортом. 

Принцип загальнодоступності фізичної культури й спорту в Україні має 

свою міцну правову основу. На законодавчому рівні закріплене право громадян 
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на заняття фізичною культурою й спортом ( у тому числі в якості професійної 

діяльності), на вступ у суспільні спортивні об'єднання, на участь в управлінні  

фізичною культурою й спортом, на користування спортивними спорудженнями 

й послугами безкоштовно або на платній основі і т.д. Ніхто не може піддатися 

якої-небудь дискримінації в області фізичної культури й спорту за мотивами 

походження, соціального, посадового й майнового положення, статі, раси, 

національності, язика, відносини до релігії, переконань, місця проживання або 

будь-яким іншим обставинам. 

Оздоровча спрямованість фізичної культури й спорту — принцип, що 

виражає обов'язкову вимогу досягнення позитивного оздоровчого ефекту в 

процесі занять фізичною культурою й спортом. Даний принцип орієнтує 

учасників правовідносин в області фізичної культури й спорту (державні 

органи, суспільні об'єднання, спортсмени і т.д.) на неухильне дотримання норм 

і правил безпеки проведення спортивних заходів, виконання методичних 

вказівок правильної організації занять фізичною культурою й спортом для 

зміцнення здоров'я їх, що займаються й, фізичного розвитку. 

Відомо, що від стану здоров'я кожної людину залежать в остаточному 

підсумку економічні й соціальні успіхи розвитку суспільства. Тому для 

держави небайдуже, як ставляться громадяни до свого здоров'я й здоров'я 

оточуючих людей. У Конституції України закріплене право громадян на 

охорону здоров'я, на сприятливу для життя й здоров'я громадян навколишнє 

середовище  і інше. Дані конституційні норми одержали розвиток у чинному 

законодавстві. 

Так, в Основах законодавства України про охорону здоров'я визначені 

правові, економічні й соціальні основи охорони здоров'я громадян країни, 

встановлений порядок участі державних органів, фізичних і юридичних осіб 

(незалежно від форми власності) у реалізації конституційного права громадян 

на охорону здоров'я. Відповідальність громадян у збереженні й зміцненні 

здоров'я свого й навколишніх осіб зведена в ранг принципу державної політики 

охорони здоров'я громадян [68]. 
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Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури й спорту 

забезпечується системою заходів, що включає раціональне використання 

спортивних приміщень і територій, правильну експлуатацію спортивного 

реманенту й устаткування, зміст місць занять фізичною культурою й спортом 

відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил, основними організаційно-

профілактичними заходами забезпечення безпеки й зниження травматизму при 

здійсненні навчально-тренувального процесу спортивних змагань і т.д. У цьому 

напрямку передбачається надання медико-санітарної допомоги особам, що 

займаються фізичною культурою й спортом, а органи санітарного нагляду 

здійснюють контроль над станом приміщень і територій, використовуваних для 

занять фізичною культурою й спортом. 

Всебічний розвиток особистості в процесі занять фізичною культурою й 

спортом — принцип, що виражає вимога про необхідність забезпечення в 

процесі навчально-тренувальних занять всебічного й гармонічного розвитку 

людину, взаємозв'язки всіх сторін виховання (розумового, фізичного, 

морального і т.д.). Заслуговує на увагу офіційне трактування даного принципу в 

Законі Франції від 16 липня 1984 р. «84-610» (ст. 1): фізкультурна й спортивна 

діяльність становить важливий фактор гармонічного розвитку, здоров'я й 

розквіту кожного члена суспільства; вона є основним елементом виховання, 

культури й суспільного життя. Аналогічні положення знайшли відбиття в 

законодавстві про спорт США, Іспанії, Італії, Греції, Португалії й інших країн.  

На жаль, у законодавчих актах країн СНД принцип всебічного розвитку 

особистості в процесі занять фізичною культурою й спортом (і відповідно його 

офіційне трактування) відсутній. Лише в Законі України « Про фізичну 

культуру й спорт» (ст. 12) у частині фізкультурно-оздоровчої діяльності в 

навчально-виховній сфері ( мається на увазі система освіти) підкреслюється, що 

фізичне виховання ... становить органічну частину загального виховання, 

покликана забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових 

здатностей і професійно-прикладних навичок людину.  
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Як показав зроблений аналіз, професійно-прикладна спрямованість 

фізичної культури й спорту — принцип, що виражає забезпечення в процесі 

проведення навчально-тренувальних занять та підготовку до суспільно - 

корисної діяльності, у тому числі до виконання військового обов’язку . 

Поряд з дотриманням єдності навчання й виховання вирішується 

специфічне завдання з'єднання загальної й спеціальної (професійно - 

прикладної) фізичної підготовки з урахуванням сучасного виробництва й 

військової практики. 

Законодавство зобов'язує підприємства й організації (незалежно від форм 

власності) виділяти кошти на розвиток фізичної культури й спорту, у 

колективних договорах передбачати створення умов для занять фізичною 

культурою й спортом, у тому числі забезпечення професійно-прикладної 

фізичної підготовки, а також реабілітаційних заходів протягом робочого часу й 

відновлення після праці,  відновлення; фізична підготовка військовослужбовців 

і особового складу правоохоронних органів носить службово-прикладну 

спрямованість і забезпечує виконання ними військового боргу й службових 

обов'язків; фізична культура й спорт використовується також у якості 

ефективного засобу фізичної й соціальної реабілітації інвалідів ( відповідно до 

програм і рекомендацій медичних установ). Заняття фізичною культурою й 

спортом у системі освіти в остаточному підсумку також пов'язані з підготовкою 

фізично розвитої молоді до майбутньої трудової діяльності й службі в Збройних 

Силах України. Загальне керівництво фізичною підготовкою громадян 

допризовного віку до військової служби здійснюють регіональні органі 

Міністерства оборони України(військові комісаріати). 

Принцип міжнародної спортивної інтеграції — принцип, що виражає 

єдність національного й міжнародного спортивного (олімпійського) руху. 

Даний принцип насамперед пов'язаний з основною лінією в області зовнішньої 

політики України. Згідно з Конституцією України визнає й поважає принципи й 

норми міжнародного права, проводить політичне співробітництво й 

добросусідські відносини між державами, їх рівності й невтручання у внутрішні 
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справи один одного, мирне   вирішення  міжнародних суперечок, відмовляється 

від застосування першим збройної сили. На основі цього розширюються 

міжнародні зв'язки України, у тому числі в області фізичної культури й спорту. 

 У той же час міжнародна спортивна інтеграція має свої специфічні 

особливості. Спортивні зв'язки тут відрізняються від зв'язків в інших областях 

культури тим, що обов'язково мають місце офіційні змагання (світові, 

континентальні, олімпійські) з виявленням вищих спортивних результатів за 

допомогою спеціальних критеріїв. Входження України в міжнародний 

спортивний рух неминуче пов'язаний з приведенням національного 

законодавства про спорт у відповідність із міжнародно-правовими актами 

(Олімпійська хартія, правила проведення міжнародних змагань за видами 

спорту й ін.). Тому принцип міжнародної спортивної інтеграції орієнтує 

вповноважений орган у справах спорту й суспільних спортивних об'єднань 

України на проведення роботи з координації й узгодження своєї організаційної 

структури й функціонування з міжнародними нормами й регламентами в 

області спорту. 

Іншою особливістю принципу міжнародної спортивної інтеграції є 

наявність інституту представництва суспільних спортивних об'єднань України 

в міжнародних. Так, відповідно до Олімпійської хартії (гл. 4 ст. 31 п. 3) 

офіційне представництво зі спорту в міжнародному спортивному русі є 

виключним правом національного олімпійського комітету України (а не 

держави в особі вповноваженого органа зі справ  спорту). Дана міжнародна 

норма одержала закріплення в Законі України « Про фізичну культуру й спорт». 

Це стосується також виключного права національних спортивних федерацій 

представляти Україну  в міжнародних організаціях і на  міжнародних змаганнях 

з відповідних   видів спорту. Причому виступу збірних команд країни на 

Олімпійських і Азіатських іграх, а також інших змаганнях під патронажем 

Міжнародного олімпійського комітету здійснюються під Державним Прапором 

України. 
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У країні повинна бути створена ефективна організаційно-правова система 

державного регулювання та моніторингу фізичної підготовленості й розвитку, 

фізичного здоров'я різних категорій і груп населення, у першу чергу дітей і 

учнівський молоді. Результати моніторингу дадуть можливість оперативно 

аналізувати ситуацію й розробляти програми, спрямовані на формування 

здоровішого способу життя громадян. Тому неодмінним тут виступає принцип 

законності.  

У його основі стосовно до спортивних відносин, що складаються у сфері 

фізичної культури й спорту лежить правило: дозволяти все, крім забороненого 

законом. У літературі його відносять до загально дозволеного типу державного 

регулювання. Цим правилом у своїй підприємницькій діяльності керуються 

зокрема фізкультурно-спортивні установи й організації. Органи ж держави, 

впливаючи на спортивні відносини, повинні застосовувати інший принцип - 

заборонене все, крім прямо дозволеного (дозвільне регулювання). 

Цей принцип проявляється у відношенні як процедури, інших 

нормативно-правових актів, що діють у сфері фізичної культури й спорту, так і 

його змісту. Зміст нормативного акту повинне відповідати ідеалам правової 

держави й громадянського суспільства, початкам гуманізму, 

загальноприйнятим нормам і принципам міжнародного права. 

Принцип вільної економічної діяльності. Даний принцип проголошений у 

Конституції України. Відповідно до нього кожний має право на вільне 

використання своїх здатностей і майна для підприємницької й інший не 

забороненої законом діяльності. 

Принцип економічної діяльності має на увазі права суб'єкта спортивної 

діяльності починати в будь-який не забороненої законом формі (наприклад, 

право на заняття професійним спортом) із застосуванням будь-яких допущених 

до обороту видів майна; право на одержання, використання й передачу 

достовірної інформації; захист від примусової й неправомірної фізкультурно-

спортивної господарської діяльності як у силу впливу інших суб'єктів, так і в 

силу вказівок органів державної влади; можливість оскаржити рішення і дію 
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держави і її органів, а також органів місцевого самоврядування й посадових 

осіб, якщо ці рішення й дії генерують обмеження даної волі; право на захист 

законних інтересів економічно слабкої сторони в процесі спортивної 

підприємницької діяльності (наприклад, захист прав споживачів спортивних 

товарів і послуг). 

У той же час ця воля не повинна виходити за встановлені державою 

границі й може бути обмежена на підставі закону в інтересах держави й 

суспільства в тому ступені, у якому це необхідно для захисту основ 

конституційного ладу, моральності, здоров'я, екологічної безпеки, прав і 

законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни й безпеки держави 

(наприклад, ліцензування окремих видів спортивної діяльності, сертифікації 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних товарів і послуг). Звідси випливає й 

наступний загально-правовий принцип. 

 Принцип державного (економічного, фінансового й т.п.) регулювання 

ринкових відносин. Очевидно, що ринкова економіка може функціонувати 

лише в умовах державного регулювання. Прийняття нових основних ринкових 

законів - Конституції України, Господарського кодексу України, дозволило 

здійснити перехід від адміністративно-командних методів управління 

господарством країни до економічних, фінансовим (податкове, грошово-

кредитне, бюджетне регулювання) і іншим важелям регулювання діяльності 

підприємств, більша частина яких перетворилася в самостійно господарюючих 

суб'єктів. При цьому в основі коштує проблема дотримання балансу приватних 

інтересів учасників господарської діяльності у сфері фізичної культури й 

спорту з публічними інтересами держави й суспільства. 

Вивчення об'єктивного й суб'єктивного в спортивному праві дозволяє 

розкрити взаємозв'язок і взаємозалежність комплексного характеру спортивних 

відносин і комплексних способів правового впливу на них з боку держави, 

зацікавленого у встановленні для фізичної культури й спорту інститутів, 

принципів, джерел спортивного права. Методологічно важливо тому погодити 

питання про формування спортивного права не тільки з існуванням предмета й 
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методів правового регулювання, але й визнанням вирішальної ролі держави у 

встановленні єдиних для всієї системи фізичної культури й спорту спеціальних 

принципів. І хоча їх зміст визначається сутністю спортивних відносин, самі 

принципи не можуть формуватися й діяти поза фізкультурно - спортивної 

політики й правотворчої діяльності держави. 

Спеціальні принципи спортивного права з'являються після того, як 

зложилися відповідні спортивні відносини. Останні обумовлюють зміст 

правових принципів, що одержали нормативне закріплення в нормах 

спортивного права. Спортивно-правова доктрина повинна виходити, у такий 

спосіб із з'єднання аналізу економіко-політичної обумовленості принципів 

права з рішучим визнанням їх суб'єктивного характеру. 

Виділяючи в якості класифікаційної ознаки галузі принципи правового 

механізму державного регулювання, ми враховуємо й те, що принципи, ідеї й 

категорії відповідають тим суспільним відносинам, які відповідають рівню 

розвитку матеріального виробництва. Принципи будь-якої галузі державного 

регулювання виконують регулятивну функцію: сприяють установленню 

відправних керівних початків державного регулювання суспільних відносин. 

Це означає, що існування регулятивних функцій, властивих правовим 

принципам - об'єктивна необхідність і нормальне явище державно-

управлінської форми покликаної внести впорядкованість у розвитку суспільних 

відносин. 

Цей висновок про існування спеціальних (специфічних) принципів у 

відповідній області суспільних відносин є відправним положенням в 

обґрунтуванні вчення про визнання принципів як факторів суб'єктивного 

порядку як найважливішої ознаки виділення спортивного права в комплексну 

інтегровану галузь державно управлінських відносин. Спортивне право 

об'єктивне по своєму походженню, змісті, закономірностях розвитку. Воно 

складається на базі політичних рішень держави під впливом принципів 

державного регулювання спортивних відносин. Аналіз спеціальної літератури з 

питань державного регулювання фізичної культури й спорту дозволяє зробити 
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висновок, що під спеціальними принципами спортивного права слід розуміти 

виражені в нормах права нормативно-управлінської ідеї, поняття, які 

визначають зміст цієї галузі права, надають цілісність, єдність сукупності 

правових норм, об'єднаних за предметом й методам державного регулювання в 

спортивному праві. До них можна віднести наступні: 

1) точне й послідовне дотримання права українських громадян на 

охорону здоров'я й занять фізичною культурою й спортом; 

2) забезпечення здоровішого навколишнього середовища й умов життя, 

які сприяють активним заняттям фізичною культурою й спортом, 

самореалізації й вихованню почуттів власної значимості, а також дозволяють 

громадянам повністю реалізувати свій життєвий потенціал; 

3) забезпечення громадянам рівних можливостей займатися фізичною 

культурою й спортом незалежно від їхніх доходів і добробуту; 

4) пріоритетність розвитку фізичної культури й спорту серед соціально 

незахищених груп населення (діти з багатодітних родин, діти - сироти, 

інваліди); 

5) відповідальність державних органів виконавчої влади України, органів 

місцевого самоврядування, організацій, а також посадових осіб за забезпечення 

права громадян на заняття фізичною культурою, спортом і створення 

необхідних умов для реалізації цього права; 

6) взаємодія державних органів виконавчої влади в області фізичної 

культури й спорту із суспільними фізкультурно - спортивними організаціями; 

7) демократизм системи управління сферою фізичної культури й спорту; 

8) єдність нормативної правової бази фізичної культури й спорту на всій 

території; 

9) створення сприятливих умов фінансування фізкультурно- спортивних і 

спортивно-технічних організацій, олімпійського руху України, освітніх установ 

і наукових організацій в області фізичної культури й спорту, а також 

підприємств спортивної промисловості; 
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10) закріплення за державою регулюючих функцій у сфері спортивного 

підприємництва; 

11) господарська і юридична самостійність, матеріальна зацікавленість 

і відповідальність фізкультурно-спортивних комерційних організацій за 

результати підприємницької діяльності; 

12) повага й дотримання міжнародних зобов'язань в області фізичної 

культури й спорту; 

13) реальність і гарантованість суб'єктивних прав учасників спортивних 

правовідносин. 

Будучи юридично закріплені, ці принципи пронизують собою основні 

правові норми й інститути спортивного права. 

Таким чином, принципи як основи, державної політики в основі 

державного регулювання фізичної культури й спорту виражають найбільш 

істотні сторони (прояву) структури й функціонування системи управління 

даною соціальною галуззю й виступають в якості офіційних орієнтирів у 

практиці державного регулювання. 

Звертання до основних правових актів, що регулюють відносини в сфері 

фізичної культури й спорту, спеціальним роботам, які присвячені цій проблемі, 

і практиці діяльності фізкультурно - спортивних організацій дозволяє 

визначити основні напрямки державної політики в сфері фізичної культури й 

спорту: 

Цей напрямок припускає, насамперед, створення необхідних умов для 

розвитку фізичної культури й спорту серед різних категорій населення. Слід 

зазначити, що протягом останніх десятиліть замість корінної модернізації 

системи державного регулювання підвищенням людського потенціалу 

відповідно до вимог сучасного життя здійснювалися лише косметичні 

перетворення. Для створення загальнонаціональної управлінської моделі 

фізкультурно-спортивного руху, вирішення проблем зміцнення фізичного 

здоров'я людей необхідна єдина стратегія дій різних міністерств і відомств, 

громадських організацій, фінансово-промислових об'єднань, підприємств, 
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комерційних структур, учених і фахівців. Ця стратегія повинна бути 

спрямована на створення максимально сприятливих умов для оздоровлення 

громадян України в трудових колективах, в освітніх установах, за місцем 

проживання, у місцях відпочинку. 

В державному регулюванні відносин у сфері фізичної культури й спорту, 

що носить переважно публічний характер, основне місце займають позитивні 

дії, тобто на осіб покладають обов'язки активного змісту.. Зокрема, С.С. 

Алексєєв інтерпретує в певному змісті державну відповідальність як 

юридичний обов'язок правопорушника після вирішення конкретного 

державного органа перетерпіти заходи державно-примусового впливу. 

Однак у застосуванні права, що припускає здійснення владної 

індивідуально-правової діяльності, спрямованої на вирішення юридичних 

справ, що в остаточному підсумку зводиться до використання державного 

примусу, необхідно відокремлювати властиво реалізацію державно - владних 

повноважень відповідних органів по перетворенню юридичних норм у життя, з 

одного боку, і застосуванню примусовий заходів як санкції правової 

відповідальності, тобто покладання додаткового, несприятливого обтяження, з 

іншої сторони. 

В державно-управлінській  літературі вказується, що фактичними 

обставинами, що обумовлюють застосування примусовий заходів, як правило є 

наявність перешкод до здійснення суб'єктивного права, невиконанню 

юридичних обов'язків, правопорушення, що вимагає покладання юридичної 

відповідальності. 

Стосовно до області фізичної культури й спорту й, зокрема, до 

спортивних правовідносин, такий поділ означає наступне: для розуміння суті 

аналізу візьмемо як приклад процес реалізації фізичного виховання в освітніх 

установах. Невиконання освітньою організацією повністю або частини вимог, 

передбачених, наприклад, державним освітнім стандартом вищої освіти зі 

здійснення фізичного виховання, не тягне за законом юридичної 

відповідальності цієї організації, тобто ніякого додаткового обтяження, 
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несприятливого для навчального закладу - санкції - застосовані в цьому 

випадку за загальним правилом не буде, тому що закон не оформляє таке 

невиконання правової норми як правопорушення. При цьому допускається по 

суті порушення права особистості на заняттях фізичною культурою відповідно 

до державного освітнього  стандарту, в якому констатується обов'язок освітньої 

організації дотримуватися встановлених стандартом вимоги. Тому при 

недотриманні норм стандарту в аспекті проведення роботи з фізичного 

виховання до освітньої організації повинні бути застосовані примусові заходи, 

що зобов'язують виконати освітній стандарт у повному обсязі. Однак ці заходи 

не викликають і не обумовлюють ніяких додаткових рекомендацій для 

навчального закладу, а лише змушують виконати свій обов'язок реалізацією 

передбачених законом вимог. 

Трохи інша ситуація виникає у випадку надання освіти на платній, 

договірній основі, коли обидві сторони - освітня організація, студент (його 

батьки) - беруть на себе певні зобов'язання, передбачені договором і обумовлені 

чинним законодавством, зокрема в галузі освіти, а також установлюють 

юридичну відповідальність за їхнє невиконання. Так, освітня організація, як 

правило, вводить у договір в якості однієї з умов плату неустойки за 

несвоєчасну оплату навчання, розірвання договору - за несплату в строк і т.п., а, 

студент (його батьки) має право зажадати встановлення відповідних санкцій за 

невиконання зобов'язання навчати відповідно до встановлених вимог. 

Такі санкції як додаткові заходи впливу, досить несприятливі для 

порушника договірних зобов'язань, носять майновий, цивільно-правовий 

характер. 

Таким чином юридична відповідальність в області державного 

регулювання фізичною культурою й спортом має свої специфічні особливості 

та регулюється  правовим механізмом державного регулювання. 

По-перше, необхідно враховувати, що сама сфера фізичної культури й 

спорту є свого роду системою взаємозалежних, але аж ніяк не однорідних 

спортивних відносин (педагогічних, майнових, особистих немайнових, 
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управлінських, трудових, соціальних і т.п.). Це обумовлює та обставина, що їх 

регулювання не є єдиним відносно предмета державного  регулювання, а отже, 

і методу. У цьому випадку поєднуються в систему різні за характером 

правового впливу на них суспільні відносини. У свою чергу, до кожної групи 

відносин, що входять до складу спортивних, застосовується свій, тільки їй 

властивий метод державного регулювання. Відповідно, і правову 

відповідальність в області фізичної культури й спорту необхідно аналізувати 

стосовно до порушення відповідних галузевих норм, що регулюють 

адміністративні, сімейні, інші відносини, і розглядати цивільно-правову, 

адміністративну, карну, дисциплінарну відповідальність. Названі види 

відповідальності, підстави й умови їх виникнення, властиві їм санкції 

встановлюються у відповідних галузях права. 

По-друге, у силу названих підстав правова відповідальність в області 

фізичної культури й спорту носить комплексний характер, що обумовлене 

видовою різноманітністю суспільних відносин, що формуються в цій сфері, яке 

в результаті стосовно до конкретної групи правовідносин: цивільно-правових, 

фінансових, адміністративно - правових, конституційних, трудових і інших - 

визначає й свої специфічні особливості правової відповідальності - підстави, 

зміст правопорушення, види санкцій. 

У зв'язку із цим на практиці, застосовуючи той або інший вид 

відповідальності, необхідно насамперед локалізувати групу суспільних 

відносин, стосовно до державного регулювання якої буде визначатися правова 

відповідальність. Залежно від цього й класифікуються, вибираються відповідні 

правові норми в законодавстві, що встановлюють конкретний вид 

відповідальності, що, крім усього, тягне й свою форму (судову, 

адміністративну, дисциплінарну) здійснення відповідальності й застосування 

заходів відповідальності. Необхідність диференціації суспільних відносин 

визначається й потребою встановлення кола суб'єктів юридичної 

відповідальності. Так, при розгляді відповідальності, що виникає в державному 

регулюванні спортивних відносин, склад таких суб'єктів може включати 
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громадян - спортсменів, фізкультурників, тренерів, спортивних суддів, 

установи фізичної культури й спорту, їх посадових осіб, а також держава, 

органи державної влади, зокрема органи державного регулювання фізичною 

культурою й спортом, їх посадових осіб. 

По-третє, особливий характер носить правова відповідальність, яка 

виникає безпосередньо у зв'язку зі здійсненням тренувального   процесу, тобто 

у ході виховання й навчання. Інакше кажучи, державне  регулювання 

спортивних відносин повинне обумовлювати й виникнення у зв'язку із цим 

певної юридичної відповідальності, що має специфічний характер, у тому числі 

по суб'єктивному складу, змісті правовідносин, санкцій. 

По-четверте, в аналізі правової відповідальності у сфері фізичної 

культури й спорту необхідно враховувати соціальну цінність, значимість 

самого спорту й у зв'язку із цим оцінювати як протиправні діяння, які зазіхають 

на права й волю громадян у сфері фізичної культури й спорту, зокрема, на 

спортивні правовідносини. 

В-п'ятих, особливість юридичної відповідальності в області фізичної 

культури й спорту - слабка захищеність спортивних правовідносин карним і 

адміністративним правом, своєрідність заходів виховного характеру, що не 

передбачають державного примусу. 

Названі обставини обумовлюють в основному рекомендаційний характер 

аналізу правової відповідальності у сфері  державного регулювання фізичної 

культури й спорту, що має на увазі формулювання сугубо рекомендаційних 

пропозицій до коректування чинного законодавства. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 ОЦІНКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Й СПОРТУ 

 

2.1.  Фінансовий механізм державного регулювання фінансування 

фізичної культури й спорту 

 

 

Продовжуючи аналіз особливостей державного регулювання 

формуванням політики у сфері фізичної культури й спорту відзначимо, що 

наріжним каменем у здійсненні цієї політики є повноцінна організація 

фінансового забезпечення функціонування розглянутих соціальних феноменів. 

Фізична культура й спорт рівною мірою як і охорона здоров'я, освіта, 

культура є найважливішими стратегічними ресурсами розвитку повноцінного й 

здорового суспільства й окремої людину і в силу цієї обставини держава 

повинна в значній мірі брати на себе функцію з забезпеченню суспільства й 

кожного його члена цими стратегічними ресурсами їх розвитку. 

Фізична культура й спорт як сфера суспільної діяльності і як галузь 

державного регулювання  не беруть участь безпосередньо в створенні 

сукупного суспільного продукту й національного доходу. Витрати живої праці 

тут — це витрати на споживання. Під кутом зору відтворення національного 

доходу фізична культура й спорт не більш ніж сфера споживання. Але як 

соціальна система фізична культура й спорт розташовують своїми власними 

джерелами фінансування й   коштами. 

Відповідно до Указу Президента України державна фінансова підтримка 

фізичної культури й спорту здійснюється шляхом реалізації наступних її форм: 

• пряме й достатнє фінансування фізичної культури й спорту з 

бюджетів усіх рівнів на основі відповідних фінансових і соціальних норм і 

нормативів; 
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• надання різних пільг і преференцій для організацій, установ і 

підприємств сфери, що направляють фінансові кошти на розвиток фізичної 

культури й спорту ( насамперед від ігорного бізнесу, тоталізаторів і лотерей); 

• виділення пільгових (безпроцентних) кредитів і цільових інвестицій 

у розвиток фізичної культури й спорту; 

• прискорення амортизації спортивного майна й інше. 

Вивчення стану фінансового механізму державного регулювання 

забезпечення фізичної культури й спорту в Україні на основі аналізу 

спеціальних робіт, присвячених цьому питанню, може привести до 

діаметрально протилежних висновків. Так, П.А. Ріжків говорить про позитивну 

динаміку фінансування фізичної культури й спорту. Цей оптимізм не розділяє 

С. В. Алексєєв, що вважає, що «сьогодні очевидна необхідність збільшення 

витрат державного  бюджету на фізичну культуру й спорт у країні. Особливо це 

актуально в сучасних соціально-економічних умовах, коли на розвиток 

фізичної культури й спорту виділяється порядку 12% необхідних фінансових 

ресурсів від необхідного відповідно до мінімальних соціальних нормативів і 

нормами». 

Більш обґрунтованою представляється друга точка зору. Однак проста 

вимога збільшення бюджетних асигнувань на розвиток фізичної культури й 

спорту, без оптимізації фінансового механізму державного  регулювання, 

організації збору й витрат фінансів не може дати необхідного ефекту. 

Необхідне внесення корективів у ряд нормативно-правових актів для зміни у 

ситуації, що склалася у суспільстві.  

У числі соціальних норм і нормативів у ряді областей соціальної сфери 

схвалені норми й нормативи у сфері  державного регулювання фізичної 

культури й спорту (забезпеченість спортивними залами й спорудженнями 

різних видів, дитячими і юнацькими школами, виробництво товарів 

спортивного й туристичного призначення, охоплення молоді спортивних 

резервів, що займаються в системі підготовки, забезпеченість тренерсько-

викладацьким складом і ін.). Однак слід зазначити, що прийняті норми й 



44 
 

нормативи не враховують специфічні природно - кліматичні,   демографічні й 

інші особливості регіонів країни. Тому їх використання в міжбюджетних 

процесах ускладнено. 

Базовим елементом, необхідним для розрахунків фінансових нормативів 

витрат на фізичну культуру й спорт є Закон України« Про фізичну культуру й 

спорт», у якому   визначаються нормативи забезпечення житлових районів 

основними фізкультурно-спортивними спорудженнями. 

Доступність фізичної культури й спорту забезпечується також рішеннями 

регіональних і муніципальних органів.  Органи місцевого самоврядування 

можуть регулювати ціни за відвідування спортивних змагань, оренду 

спортивних споруджень, що перебувають у їхній власності, продаж 

абонементів громадянам на користування такими спорудженнями, дозволяти 

проводити в регіональних, муніципальних спортивних спорудженнях заняття 

безкоштовно або на пільгових умовах для дітей дошкільного віку, дітей 

малозабезпечених і багатодітних родин, а також для, студентів, пенсіонерів, 

інвалідів і якщо буде потреба передбачати компенсацію відповідним до 

спортивних споруджень за рахунок засобів держави, місцевих бюджетів або 

інших не заборонених законом джерел. Звідси випливає, що частка бюджетної 

складової у фінансуванні змісту об'єктів і заходів фізичної культури й спорту 

залежить від реального стану відповідного бюджету. 

Відповідно до Закону України « Про фізичну культуру й спорт» 

культурно-спортивні об'єднання, що є виконавцями окремих розділів 

державних програм розвитку фізичної культури й спорту, мають право 

одержувати фінансову й іншу державну підтримку за рахунок засобів, 

передбачених для цих цілей державним бюджетом, і на основі договорів зі 

спеціально вповноваженим органом виконавчої влади в області фізичної 

культури й спорту. 

Фінансування освітніх установ середньої  й вищої освіти в області 

фізичної культури й спорту, створених органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування, у тому числі витрат на зміцнення й розвиток 
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матеріально-технічної бази, згідно Закону України « Про фізичну культуру й 

спорт» може здійснюватися за рахунок засобів  державного бюджету, місцевих 

бюджетів і інших не заборонених законом джерел. 

У зв'язку із уведенням єдиного соціального податку й зі зменшенням 

відрахувань до Фонду соціального страхування витрати на дитячо-юнацькі 

спортивні школи скоротилися. Для запобігання цього представляється 

необхідним у відповідності з Конституцією України збільшувати засоби Фонду 

соціального страхування за рахунок державного бюджету або виділити статтю 

«Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивного 

суспільства профспілок ». 

Важливе значення для стабілізації ситуації у сфері фізичної культури й 

спорту здобуває певна передача ініціатив у проведенні реформ на «місцях» — 

органам місцевого самоврядування міст і інших муніципальних об’єднань .  

Місцеве самоврядування потрапило в залежність від органів управління 

які їх фінансують. Державні й регіональні органи управління нерідко 

покладають на органи місцевого самоврядування виконання повноважень, не 

підкріплених передачею їм необхідних матеріальних і фінансових ресурсів. 

Необхідно відзначити, що у відповідності зі ст. Бюджетного кодексу 

України, фінансування організацій фізичної культури й спорту, що 

перебувають у муніципальній власності або у веденні місцевого 

самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів. 

Адресного й ефективного використання бюджетних коштів на соціальні 

потреби можна досягти насамперед на рівні муніципальних об’єднань, які 

повинні мати основні засоби на цю мету в консолідованому бюджеті, 

включаючи й відповідні закріплені за ними доходи. Було б доцільно віддавати в 

місцеві бюджети більш половини всіх податкових вступів і обов'язкових 

державних платежів. Тоді відповідні органі державного управління і місцевого 

самоврядування будуть нести повну відповідальність за благополуччя свого 

населення. Таким чином, можна виключити утриманські настрої на місцях. 

Кожне місто й регіон повинен мати інтерес у розвитку власної економічної бази 
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й повною мірою відповідати перед своїм населенням і державою за ефективне 

використання фінансових коштів. 

Однак і в майбутньому буде потрібно збереження централізованих фондів 

на державному й регіональному рівнях для фінансової  підтримки спорту. Для 

України особливо актуальною проблемою в недалекому майбутньому 

залишиться відносне вирівнювання рівнів соціального розвитку територіальних 

систем і підтримка відстаючих районів і міст. Ще одним важливим 

концептуальним завданням є вдосконалення умов для міжгалузевої 

консолідації фінансових ресурсів з метою організації роботи з фізичного 

розвитку окремих груп населення й створенню механізмів взаємозв’язку цих 

ресурсів при вирішенні питань формування спортивної інфраструктури, оплати 

витрат на окремі спортивні заходи, підготовки кадрів спортивного профілю. Як 

приклад можна назвати фінансування заходів, передбачених державними й 

регіональними цільовими програмами, які дозволяють комплексно розв'язати ту 

або іншу проблему, як передбачено державною  цільовою соціальною 

програмою «Розвиток фізичної культури й спорту   на період до 2020 року». 

Виконання окремих розділів програм і їх оплата за рахунок засобів, 

передбачених на цю мету, можуть бути доручені фізкультурно - спортивним 

об'єднанням тільки на основі договорів, укладених з відповідним органом 

виконавчої влади в області фізичної культури й спорту. У таких договорах 

доцільно закріпити умови надання фінансової й іншої державної підтримки й 

визначити захід відповідальності за результати виконання державного 

завдання. 

Особливу увагу необхідно зосередити на питаннях концентрації ресурсів 

на державному  й регіональному рівнях для розвитку спорту вищих досягнень. 

Слід виходити із принципів державного ранжирування перспективних видів 

спорту для України ( зі  спортивних досягнень на міжнародних змаганнях і 

популярності в населенні видів спорту), за результатами якого будуть 

визначатися обсяги фінансування з державного бюджету, видаватися 
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рекомендації регіонам про цільовий напрямок засобів на розвиток того або 

іншого виду спорту й про діяльність по залученню спонсорських засобів. 

Найважливішим напрямком удосконалення фінансового механізму 

державного регулювання й фінансування підготовки спортсменів   є створення 

регіональних центрів спортивної підготовки (РЦСП)  для членів збірних команд 

країни за видами, що найбільше успішно розвивається у них, спорту. Це дасть 

значний фінансовий ефект завдяки наближенню місць проживання даної 

категорії спортсменів і проходження ними навчально-тренувальних зборів, 

консолідації фінансових, матеріальних і кадрових можливостей. Їхніми 

засновниками повинні стати державний орган виконавчої влади в області 

фізичної культури й спорту, органи виконавчої влади ,  всеукраїнські  федерації 

(асоціації, союзи) за різними видами спорту, інші зацікавлені підприємства, 

організації й установи. РЦПС слід працювати в режимі постійно діючого 

центру по організації й проведенню навчально-тренувальних зборів і 

навчально-методичній роботі зі спортсменами, зарахованими у встановленому 

порядку в основний і резервний склад збірних команд України. При цьому 

обов'язковою умовою створення РЦСП є наявність у регіоні: 

• матеріально-технічної бази, що відповідає сучасним вимогам підготовки 

спортсменів основного й резервного складів збірних команд країни до 

найбільших всеукраїнських і міжнародних змагань, що дозволяє забезпечити в 

повному обсязі навчально-тренувальний процес, відбудовні заходи, ефективний 

відпочинок і раціональне харчування спортсменів; 

• бази для поглиблених медичних обстежень, проведення наукових 

досліджень; 

• спортсменів, за віком і рівню підготовленості, що відповідають 

вимогам, які  пред’являються  до членів основного й резервного складів збірних 

команд країни; 

• кваліфікованого тренерсько-викладацького складу (не нижче першої 

кваліфікаційної категорії), здатного організувати і якісно проводити навчально-

тренувальний процес відповідно до сучасних досягнень науки й практики. 
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Крім перерахованих вище умов особливе значення для вирішення питань 

створення й функціонування таких Центрів має готовність регіональних органів 

влади й інших організацій взяти часткову участь у фінансуванні витрат РЦСП. 

Не менш важливе завдання — розробка фінансово-правового механізму 

підготовки й передачі спортсменів високого класу по вертикалі і по 

горизонталі. Організаційно-правовий механізм такої передачі повинен бути 

заснований на компенсації витрат за підготовку спортсменів і на системі 

стимулювання тренерів, фахівців і організацій, що брали участь у підготовці 

спортсменів високого класу на різних етапах. 

Концептуальні установки реформування галузі не можуть бути 

реалізовані тільки за рахунок держави. Як на державному, так і на 

регіональному й місцевому рівнях до участі у фінансуванні фізичної культури й 

спорту слід залучати всілякі позабюджетні джерела. 

Залучення додаткових джерел фінансування фізичної культури й спорту 

— актуальна проблема не тільки для України, але й для держав з високим 

економічним потенціалом. Для прикладу проаналізуємо закордонні системи 

фінансування фізичної культури й спорту. 

Так, державне фінансування у Франції включає три складові частини: 

пряме — через Міністерство молоді й спорту; непряме — через Національний 

фонд розвитку спорту; децентралізоване — через муніципалітети й інші органи 

місцевого самоврядування. Бюджетні кошти можуть виділятися спортивним 

федераціям, що є громадськими організаціями. Інші міністерства також беруть 

участь у фінансуванні витрат як в Україні, так і у Франції. Міністерство освіти 

фінансує процес фізичного виховання в системі освітніх установ. Міністерство 

оборони — фізичну підготовку військовослужбовців. 

Цікавим представляється французький досвід фінансування витрат через 

Національний фонд розвитку спорту, створений в 1985 р. Основною частиною 

його дохідних джерел є вступи від проведення національно-спортивної лотереї; 

відрахування від податків на напої; засоби отримані від міського тоталізатора в 
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результаті висновки гравцями парі на перегонах і інших популярних парі, що 

перебувають у веденні «Французького суспільства ігор». 

У Великобританії місцеві спортивні спорудження використовуються 

школами для проведення занять і спортивних заходів, тому підтримка 

спортивних програм для них — ефективний засіб вкладення капіталів, що у 

свою чергу, улаштовує місцеві громади. 

У Нідерландах приватний капітал бере активну участь у будівництві 

спортивних споруджень. Однак комерційні підприємства беруть участь у 

будівництві спортивних споруджень лише в тому випадку, якщо вони упевнені 

у прибутку. Так, вони зацікавлені в будівництві спортивних споруджень, на 

яких займаються тенісом, спортзалів для підтримки фізичної форми, доріжок зі 

штучним льодовим покриттям, майданчиків для гольфу, боулінга, штучних стін 

для скелелазіння. 

Муніципалітети намагаються утягнути комерційні підприємства у 

фінансування будівництва дорогих спортивних споруджень, таких як басейни. 

Як правило, спортклуби не будують більших спортивних споруджень, оскільки 

не мають у своєму розпорядженні достатність засобів. Однак є виключення із 

правил: деякі клуби побудували свої власні спорудження при фінансовій 

підтримці місцевих влади. 

У Німеччині фінансування фізичної культури й спорту здійснюється із 

засобів бюджету земель. Додатково до передбачених у бюджетах земель витрат 

на сферу фізичної культури й спорту, надходять засоби від лотерейних 

суспільств, але в різних землях по-різному. Так, у Баден-Вюртенбергу вони 

відраховуються через держбюджет повністю. У Баварії, Рейнланд-Пфальце, 

Шлезвіг-Гольштейне — здебільшого, а потім виплачуються спортивним 

союзам. У Гессені й Північної Рейн-Вестфалії лотерейні суспільства більшу 

частину коштів переводять безпосередньо спортивним союзам. 

Прибуток лотерейних товариств становить у рік близько 9 млрд. марок. 

Це лотереї «Лото», «Тото», «Фенквінтет», «Гра 77», «Спіраль щастя» і 
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«Карлот». Значна частина засобів витрачається на будівництво спортивних 

споруджень. 

Подібний досвід фінансування представляється цікавим, однак для його 

використання у вітчизняній практиці потрібно розв'язати безліч правових, 

фінансових і організаційних проблем. 

У нашій країні також накопичений певний досвід створення 

позабюджетних фондів. Приміром,  створений позабюджетний фонд протидії 

незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і 

зловживання ними. Одним з його аналогів міг стати державний позабюджетний 

фонд розвитку фізичної культури й спорту. Його призначення - концентрація 

додаткових джерел для фінансування заходів щодо розвитку фізичної культури 

й спорту. Джерелом формування його доходів могли стати відрахування від 

прибутку лотерей і ігорного бізнесу, спонсорські засоби фізичних і юридичних 

осіб, доходи від реалізації комерційних проектів, залучення засобів з-за 

кордону, включаючи міжнародні гранти, засоби на реалізацію освітніх проектів 

на багатобічній і однобічної основах і безліч інших джерел, не заборонених 

законодавством. Перелік підлягаючих фінансуванню витрат з даного фонду 

повинен бути затверджений законом про державний бюджет, а управління 

засобами, розміщеними на казначейських рахунках покладене на державний 

орган виконавчої влади в області фізичної культури й спорту. Можливий 

варіант управління  фінансовими коштами розглянутого позабюджетного 

фонду через Координаційну раду по розвиткові спорту вищих досягнень за 

аналогією із французькою моделлю. Прообразом такої координаційної ради 

може служити досвід роботи штабів з підготовки й участі збірних команд 

України в Олімпійських іграх . Залишається невирішеної лише проблема 

прозорості позабюджетних фінансових коштів і забезпечення консолідованого 

бюджету на підготовку збірних команд України. 

Виходячи з положень Бюджетного кодексу України, можливо також 

створення на державному рівні цільових бюджетних фондів фізичної культури 

й спорту, що представляють собою відособлену частину фінансових ресурсів у 
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складі бюджетів. Джерелом формування таких фондів при відповідному 

правовому забезпеченні були б перераховані вище вступи з різних фондів. 

Нам представляється досить важливим і актуальним ще один напрямок 

діяльності - удосконалення правової бази, що стійко стимулює роботодавців 

направляти засоби на збереження й зміцнення фізичного й психічного здоров'я 

трудящих. Підприємства повинні бути економічно зацікавлені в зниженні рівня 

професійних захворювань. Дана орієнтація неминуче приведе до зміни 

структури джерел фінансування фізичної культури й спорту, а їх взаємодія з 

державними органами управління повинне носити системний характер, 

порядок; обсяги виділені комерційними структурами повинні доводити до 

відомості громадськості, що дозволить забезпечити реалізацію принципів 

прозорості й ефективності витрат. 

Залучення приватного капіталу в розвиток дитячо-юнацького спорту 

зв'язується із соціальною відповідальністю вітчизняного бізнесу, з його участю 

в соціальних програмах. Зокрема, досить перспективним є створення за рахунок 

засобів підприємств центрів за різними видах спорту на базі загальноосвітніх 

шкіл, що дозволяє в рамках навчального розкладу замість традиційних двох 

уроків фізкультури проводити щоденні тренувальні заняття не менш 6 годин на 

тиждень. Створення цих центрів передбачає системну взаємодію державних 

органів управління освітою, фізичною культурою й спортом, охороною 

здоров'я, освітніми установами ( дитячими садками, загальноосвітніми й 

спортивними школами) і комерційних структур, спрямоване на зміцнення 

здоров'я, підвищення рівня фізичної підготовленості, виховання, освіти, 

профілактику наркоманії, паління, алкоголізму й інших соціально небезпечних 

звичок поведінки в підростаючого покоління. З метою досягнення найкращих 

результатів з найменшими витратами необхідно більш чіткий розподіл функцій 

управління по горизонталі між різними суб'єктами господарської діяльності, що 

мають різні форми власності: державну, приватну, власність громадських 

організацій. 
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Так, представляється, що комерційним структурам слід бути основним 

суб'єктом у розвитку й підтримці професійного спорту й у створенні для нього 

відповідної ресурсної бази. Іншими словами, комерційному сектору необхідно 

стати основним суб'єктом, що інвестують і спонсоруючим професійний спорт. 

Другим напрямком залучення комерційних структур до підтримки фізичної 

культури й спорту повинна стати активізація їх діяльності за поданням 

фізкультурно - оздоровчих і видовищних послуг населенню на платній основі й 

розробка відповідного правового механізму державного регулювання подібної  

діяльності. У цьому випадку цей розвиток спорту для всіх, аматорського спорту 

й фізичної культури. Перспективним є залучення комерційних структур до 

розвитку спортивно-видовищної індустрії з використанням нових технологій в 

області телекомунікацій. 

Безперечна роль комерційного сектору в розвитку галузі обумовлює 

необхідність розробки й застосування системи стимулів для розширення 

виробництва послуг фізичної культури й спорту. Розглянемо можливість і 

доцільність окремих бюджетно-податкових регуляторів у даній сфері. У 

бюджетному кодексі наведений вичерпний перелік різних фінансово-

економічних інструментів підтримки соціально значимої й інвестиційної 

діяльності організацій будь-яких форм власності. До них ставляться: бюджетні 

інвестиції, бюджетні кредити, бюджетні гарантії, інвестиційні податкові 

кредити, податкові пільги, субсидії й субвенції. 

І тут потрібно відзначити, що стосується податкових пільг, широко 

застосовуваних у закордонній практиці, то в нашій країні з 1 січня 2002 р.. 

Однак слід підкреслити, що кожна з форм державного регулювання може бути 

реалізована регіонами при додатковому правовому забезпеченні, але при цьому 

вони повинні дотримувати відповідного   законодавства. Сьогодні для окремих 

категорій платників податків можуть бути знижені ставки по податкові на 

прибуток у частині частки, зачислюваної в бюджет регіону, усього на 4 пункти. 

При цьому загальні критерії встановлення податкових пільг на державному 
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рівні не сформульовані, що не дозволяє повноцінно використовувати даний 

інструмент для маневру інвестиційної привабливості територіальних проектів. 

На нашу думку, для вирішення загальнодержавних стратегічних завдань 

на державному рівні слід установити перелік галузей, капітальні вкладення в 

розвиток яких заохочується. Безумовно, до таких галузей повинна бути 

віднесена фізична культура й спорт, тому що в силу відомих причин ряд 

збірних команд країни в цей час змушено проходити навчально-тренувальну 

підготовку на закордонних спортивних об'єктах. Тим самим за рахунок 

українського бюджету зміцнюється матеріально-технічна база спорту інших 

країн. Тому таку організаційно-правову модель можна визнати сугубо 

негативною. Необхідно активізувати діяльність по залученню засобів від 

потенційних інвесторів на розвиток навчально-тренувальної бази таких видів 

спорту, які можуть себе окупати. Сучасний спорт, у багатьох своїх проявах 

реально високоприбутковий, при правильній організації тренувального й 

змагального процесів здатний забезпечити високу окупність. При цьому, 

зводячи ті або інші об'єкти, слід допускати, що вони будуть призначені не 

тільки для фізичної культури й спорту. 

Обертає на себе увага наступна інструмент державного регулювання — 

бюджетні гарантії. Звичайно останнє зв'язують із інвестиційним процесом у 

комерційні проекти. Аналіз численних публікацій з питань інвестиційної 

політики дозволяє судити про те, що в реальній українській практиці такі 

гарантії практично завжди приводять до боргових зобов'язань бюджету. Більше 

того, бюджетні інвестиції в комерційні проекти неодноразово доводили свою 

неспроможність і виявлялися небезпечними з погляду схоронності бюджетних 

коштів. Уважається, що винятково в українських  умовах практикується участь 

бюджету в комерційних проектах, оскільки в країні не до кінця сформована 

правова база для запобігання подібних втрат. Цілком очевидно, що якщо 

незалежна експертиза з оцінки ризиків комерційного проекту підтвердить його 

самооплатність, то приватний капітал буде боротися за право участі в ньому. У 
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цьому випадку не буде потрібно ні бюджетних інвестицій, ні поручителів від 

держави. 

Ще одна перспективна в тактичному плані форма державного 

регулювання інвестиційної активності організацій — інвестиційний податковий 

кредит. Адже кредит у вигляді відстрочки платежу за регіональними податками 

надається при наявності певних підстав, серед яких — виконання організацією 

особливо важливого замовлення по соціально-економічному розвиткові регіону 

або надання особливо важливих послуг населенню. На наш погляд, послуги 

фізичної культури й спорту у світлі сучасного стану здоров'я населення слід 

віднести до особливо важливих. Уважаємо, що інвестори фізичної культури й 

спорту при бажанні зможуть скористатися таким відносно доступним 

кредитом, якщо впишуть у рамки встановлених вимог. Надання субсидій і 

субвенцій звичайно носить не стимулюючий характер, тільки компенсує, що 

повністю відповідає їхньому правовому режиму. Сьогодні державний орган 

виконавчої влади в області фізичної культури й спорту має право виділяти 

субсидії й субвенції суб'єктам фізкультурно-спортивного руху незалежно від 

форми власності, щоправда, тільки в тих випадках, коли це передбачене 

Законом й на конкурсній основі. В Україні аналогічні форми фінансування не 

одержали широкого поширення. 

У цих умовах нам представляється виправданої, що й заслуговує уваги 

ідея розписування бюджету за результатами, або програмно - цільового 

застосування. Її суть полягає в ув'язуванні державних витрат з одержанням 

значимих для суспільства результатів. Такий підхід відповідає основним 

принципам бюджетного фінансування, викладеним у Бюджетному кодексі 

України. У Кодексі дається визначення принципу ефективності й ощадливості 

витрат бюджетних коштів, згідно з якими «при складанні й виконанні бюджетів 

уповноважені органі й одержувач бюджетних коштів повинні виходити з 

необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого 

обсягу засобів або досягнення кращого результату з використанням певного 

бюджетом обсягу засобів». У спорті, як у жодній іншій галузі, «заданий 
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результат» і вимоги до його оцінки можуть бути сформульовані досить чітко й 

ураховуватися при акредитації федерацій (союзів, асоціацій) за видами спорту, 

а також при укладанні  державним органом виконавчої влади в області фізичної 

культури й спорту відповідних договорів з ними. 

Таким чином, у будь-якій державі фінансово-економічна база є одним з 

головних елементів забезпечення перспективних і поточних завдань розвитку 

фізичної культури й спорту. У той же час порядок мобілізації фінансових 

коштів і їх структура залежать від приналежності суб'єкта спортивних 

правовідносин до державного або недержавному сектору. У свою чергу, у 

кожному секторі є своя правова й функціональна логіка діяльності, заснована 

на цілком певних принципах ресурсного забезпечення, що випливають із 

природи організаційно-правової форми власності. Треба вважатися, що в 

майбутньому їхня взаємодія з державними органами управління буде носити 

більш системний характер, порядок і обсяги виділюваних засобів стануть 

доступні громадськості, що дозволить забезпечити реалізацію принципів 

прозорості й ефективності державного фінансування. 

 

 

2.2. Аналіз організаційно-правового механізму державного  

регулювання  фізичної культури й спорту 

 

Галузь законодавства розуміється як сумативне формування, у якому 

норми різних галузей права поєднуються за предметом правового механізму 

державного регулювання з метою комплексного регулювання щодо 

самостійної, стійкої області суспільних відносин. У той же час галузь 

законодавства не має власного предмету й власного методу правового 

регулювання. Як справедливо відзначає С. С. Алексєєв, «юридичні особливості 

соціальних норм, що входять у комплексну галузь, як би розподілені за двома 

адресами». За своїми головними показниками (методи й механізми правового 

регулювання) вони ставляться до тієї або іншої основної галузі, підкоряються її 
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загальним нормам, принципам, положенням. Їхні структурні ознаки, 

особливості методу й механізму регулювання виражені в цих загальних нормах, 

принципах, положеннях. Отже, у кожному конкретному випадку можна зовсім 

точно визначити, до якої основної галузі ставиться дана спеціальна норма [4, c. 

24-25]. 

Прикладами комплексних галузей законодавства можуть служити 

страхове, морське, банківське, житлове право й деякі інші масиви 

законодавства, основний зміст яких становлять норми цивільного, 

адміністративного, фінансового, трудового права [13, c. 207]. 

Інша більш складна системна будова має галузь права, до якої традиційно 

відносять конституційне, цивільне, трудове, карне, земельне, фінансове, 

адміністративне, сімейне, екологічне, карно-процесуальне й цивільне 

процесуальне права. Кожна галузь права, будучи органічно цілісної, має 

наступні ознаки: 

1. має власний предмет правового регулювання; 

2. характеризується своєрідним юридичним режимом, який найбільше 

яскраво втілюється в методі правового регулювання; 

3. має основний інститут, який закріплює загальногалузеві принципи 

права, визначає предмет і завдання галузі, містить інші загальні положення. 

Нормативні положення такого інституту як би цементують, поєднують у 

цілісну систему норми й інститути галузі, визначають їхні необхідні 

властивості як компонентів даної, а не іншої галузі права; 

1) має розвинену систему джерел права, що забезпечують повне й 

послідовне регулювання всіх, без якого-небудь винятку, відносин, що 

утворюють зміст предмета цієї галузі. Як правило, у своїй основі правового 

механізму державного регулювання галузі лежить кодифікований акт, що 

містить її основні, вихідні норми [18]. 

Досліджуючи проблеми спортивного права, не можна залишити без уваги 

питання - про його місце в загальній правовій системі України. 
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По даній проблемі в науковій літературі висловлено кілька крапок зору. 

Відповідно першій з них правовий механізм державного регулювання 

розвитком спортивного права є структурною частиною та міжгалузевим 

інститутом, що займають самостійне місце в системі українського права. 

Розгляд законодавства, що регулює спортивні відносини, його предметна й 

цільова специфіка й відособленість у загальній системі законодавства привели 

нас до висновку про те, що воно безсумнівно представляє галузь законодавства. 

Однак необхідно з'ясувати, у якому співвідношенні перебуває ця галузь із 

існуючою системою державного управління, оскільки законодавство є завжди 

джерелом або формою вираження якоїсь галузі права. 

Вище говорилося про близькість спортивного законодавства 

адміністративному, про значну питому вагу норм адміністративного 

законодавства. Можна чи на підставі цього вважати спортивне законодавство 

особою структурною частиною адміністративного права, як це іноді 

затверджується? 

Таке рішення  представляється не зовсім точним, тому що воно засноване 

на обліку тільки кількісного фактора й не враховує фактора якісного, тобто 

особливу й провідну роль, яку виконують норми правового механізму, що 

регулює спортивні відносини. 

З урахуванням цього фактора, а також специфіки механізму державного  

регулювання спортивних відносин, що полягає в тому, що регулювання більшої 

частини цих відносин здійснюються без допомоги «влада - підпорядкування», 

слід визнати, що спортивне право, будучи органічно й генетично пов'язане з 

адміністративним правом, у цілому й головному від нього відрізняється. Отже, 

не може бути визнане цілком правильним включення спортивного 

законодавства як спортивного права в систему адміністративного права на 

правах підгалузі. 

Якщо погодитися з тою схемою взаємин законодавства й права, яка 

приводиться в працях А. Ф. Шебанова й С. С. Алексєєва, то слід визнати, що 
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спортивне законодавство, що відокремилося, стоїть на шляху свого формування 

як галузі права [37, c.269]. 

Правда, з вищенаведеним положенням погоджуються не всі науковці. 

Так, С. Н. Братусь, заперечуючи С.З Алексєєву, приводить у якості аргументу 

твердження про те, що є галузі права без відособленого акту, а саме 

адміністративне право. Такого аргументу недостатньо для спростування 

численних прикладів створення таких галузей права, як фінансове, сімейне, 

земельне й ін. Що ж стосується адміністративного права, то воно, не 

кодифіковане поки в цілому через свою громіздкість, у принципі може бути 

кодифіковане. Адже якщо державно-управлінська практика створює 

конституції, що закріплюють правові основи всього суспільного ладу, то тим 

більше можна створити акт, який заклав би основи державного регулювання як 

його частини й намітив основні напрямки правового регулювання 

управлінських відносин. 

Слід пам'ятати, що вплив законодавства й права взаємно. Розвиток 

законодавства підбурюється розвитком права. Наприклад, про можливість і 

необхідності перетворення адміністративно-правової матерії було сказано в 

статті В. М. Чхіквадзе й Ц. А. Ямпольскої. Автори тоді звернули увагу на 

складність внутрішньої структури адміністративного права, на його внутрішню 

готовність до виділення нових підгалузей, зокрема, як вони вважали, соціально 

- культурного права. З іншого боку, законодавство як форма (права) впливає на 

зміст, тобто на право, у тому числі на його систему, структуру й на сам його 

статус [29]. Правильно відзначаючи вплив законодавця на розвиток і 

формування галузі права, деякі вчені, на наш погляд, дають не зовсім вірні 

оцінки ролі суб'єктивного права й розвитку законодавства й права. Говориться, 

наприклад, що « загальні положення, створюваних з метою координації норм у 

рамках однієї сфери, породжують ілюзію переростання сфери законодавства в 

самостійну галузь права, але про самостійну галузь права можна говорити лише 

в тому випадку, якщо в загальних положення визначається природа особливого 

методу правового регулювання». 
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Тому   слушним є твердження про те, що право змінюється з волі 

законодавця, але відповідно до реальних умов. Крім того, існує чи в якому-

небудь галузевому основному акті вказівка на особливий метод правового 

регулювання, та й чи можливо така вказівка? У наступному викладі нами 

вживає спроба показати, що спортивне право повною мірою має всі необхідні 

властивості галузі права і являє собою нову самостійну галузь української 

державної  системи права. 

Суспільний спортивний фонд - один з видів некомерційних фондів. Він 

являє собою суспільне об'єднання, що не має спортивне членство, ціль якого 

полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших не 

заборонених законом вступів і використанні цього майна з метою розвитку 

фізкультурного руху На відміну від масових ОСО фонди можуть як мати, так і 

не мати учасників. Керівний орган суспільного спортивного фонду формується 

його засновниками й (або) учасниками або рішенням засновників суспільного 

спортивного фонду, прийнятого у вигляді рекомендацій або персональних 

призначень, або шляхом обрання учасниками на з'їзді (конференції) або 

загальних зборах; постійно діючий керівний орган здійснює права власності 

майна. Органами нагляду є наглядова рада. У випадку державної реєстрації 

суспільного фонду він здійснює свою діяльність у порядку, передбаченому 

Цивільним Кодексом [68]. 

Щоб розкрити зміст і межі предмета правового регулювання спортивного 

права, представляється необхідним: 1) дати поняття спортивного відношення; 

2) визначити зміст і структуру спортивного відношення, приділивши 

першорядну увагу характеристиці його специфічних рис, ознак, що відрізняють 

цей вид відносин від інших правових відносин; 3) досліджувати сукупність 

правових інститутів інших галузей права, які застосовуються при регулюванні 

відносин у сфері фізичної культури й спорту, і визначити їхнє місце й роль у 

предметі спортивного права. При цьому представляється важливим розрізняти 

на перший погляд тотожні поняття «правовідносини в сфері фізичної культури 

й спорту» і «спортивні правовідносини» [55]. 
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Поняття «правовідносин у сфері фізичної культури й спорту» 

характеризує всі види правовідносин, що існують у цій сфері, яка подібно будь-

якої предметно-практичної діяльності суспільства й держави носить 

комплексний характер, а властиві їй відносини регулюються нормами 

практично всіх галузей права. Як показує аналіз   закону України « Про фізичну 

культуру й спорт», у ньому можна без особливої праці знайти норми 

конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, фінансового, 

сімейного й інших галузей права. 

Поняття ж «спортивні правовідносини» застосовується для позначення 

правовідносин, що становлять безпосередній предмет спортивного права, його 

ядро як самостійної галузі українського права. Саме ці правовідносини 

найбільше повно і яскраво відбивають специфіку сфери фізичної культури й 

спорту, її функції й місце в системі процесів і явищ сучасного громадянського 

суспільства. 

Питання класифікації права досліджувалося багатьма авторами. Розподіл 

суспільних відносин на матеріальні й ідеологічні з визначенням ролі останніх 

як вторинної, третинної і т.д., зміст і характер яких визначені матеріальними 

відносинами, іде від традиційного по визначенню суспільних відносин [69]. 

Висловлювалася й інша точка зору: «У суспільстві виникають різні 

соціальні відносини, найбільш великі групи таких відносин — моральні, 

правові, релігійні, політичні, економічні. У рамках кожної з названих груп 

можна виділити підвиди, установити особливості й ін. Однак факт 

приналежності до виду соціальних відносин указує на можливість виявлення в 

кожної із груп ознак соціальних відносин». В. Н. Хропанюк, крім моральних, 

правових, релігійних, політичних, виділяє національні відносини, що 

обумовлено особливостями розвитку суспільних відносин у нинішній час і для 

класифікації суспільних відносин в області спортивних становить певний 

інтерес [77, c. 115]. 

І. М. Чемакін, класифікуючи суспільні відносини в області фізичної 

культури й спорту, підрозділяє їх на спортивні й організаційні. При цьому 
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відзначається, що в систему відносин у сфері фізичної культури й спорту 

входять елементи сімейних, трудових, цивільних, фінансових і деяких інших 

відносин. 

Розподіл суспільних відносин у сфері фізичної культури й спорту на 

спортивні й організаційні слід проводити деякою мірою умовно: з обліком того, 

що й спортивні, і організаційні відносини поєднують у собі моральні, політичні, 

релігійні, екологічні, національні відносини, і підставою розподілу їх на 

спортивні й організаційні є той факт, що спортивні відносини визначають 

особливий суб'єкт сфери фізичної культури й спорту й своєрідні функції, 

покладені суспільством на систему — функції фізичного виховання і навчання 

[83, c.37-38]. 

Аж ніяк не всі спортивні відносини є правовими, але спортивні відносини 

різноманітніше, чим спортивні правовідносини. Правові відносини в системі 

фізичного виховання, впливаючи на волю суб'єктів сфери фізичної культури й 

спорту, в остаточному підсумку задовольняють інтереси суспільства, сприяючи 

розвитку всіх спортивних відносин. Правові відносини у сфері фізичної 

культури й спорту у більшому ступені, чим спортивні, охоплюють 

управлінсько-організаційні відносини, які мають відбиток виробничих відносин 

у цій сфері. Правові відносини закріпили такі спортивні відносини, як право 

вибору учасниками тренувального й змагального  процесів — 

фізкультурниками й спортсменами фізкультурно - спортивної установи, форми 

фізичного виховання. Вони витиснули такі далекі сучасному суспільству 

спортивні відносини, що раніше характеризували систему фізичного виховання, 

як, наприклад, зайва політизація виступів у міжнародних спортивних 

змаганнях. 

Коло спортивних відносин не звужується й не розширюється, будучи 

опосередкованим правовими відносинами: він якісно змінюється. 

З аналізу робіт зазначених авторів  можна зробити висновок, що суспільні 

відносини у сфері фізичної культури й спорту мають свої особливості. 
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По-перше, коло громадян, що є суб'єктами суспільних відносин у сфері 

фізичної культури й спорту, можна окреслити в такий спосіб: громадяни, що 

займаються фізичною культурою й спортом на добровільній основі, що й не 

одержують за цю матеріальну винагороду (фізкультурники, спортсмени-

аматори), громадяни, що одержують матеріальну винагороду за участь (і 

перемоги) у спортивних змаганнях ( спортсмени-професіонали, спортивні 

судді), громадяни, для яких заняття фізичною культурою й спортом є 

обов'язковими в силу їх приналежності до тієї або іншій галузі системи 

(МОНУ, Міноборони, МВС і ін.), працівники системи фізичної культури й 

спорту, батьки дітей, що займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах, 

спонсори, інші представники громадськості в даній системі [85]. 

По-друге, суб'єкти суспільних відносин у сфері фізичної культури й 

спорту підкоряють свої дії цілям оздоровлення, участі в спортивних змаганнях, 

розважальним, здобуванні прибутку і т.д., а саме зазначені суспільні відносини 

існувати поза зазначеною культурно-спортивною діяльністю не можуть. 

По-третє, механізм спортивних суспільних відносин має два варіанти. 

Перший - спосіб опіки (імперативу), що полягає в тому, що сторонам завжди 

прагнуть указати, нав'язати, підказати спосіб дії, другий - диспозитивний, коли 

відносини складаються не по підказці (команді), а на основі самостійного 

розсуду сторін. 

По-четверте, у тренувально - змагальному процесі суб'єкти сфери 

фізичної культури й спорту вступають у різні відносини - трудові, цивільні, 

пов'язані зі членством у спортивних організаціях й ін. 

По-п'яте, взаємний контроль сторін за порядком взаємодії, характерний 

для суспільних відносин взагалі, у досліджуваному нами виді суспільних 

відносин не є головним. Поряд з ним (і набагато частіше) суспільні відносини з 

фізичного виховання реалізуються на основі взаємного узгодження способів 

досягнення поставлених перед системою фізичної культури й спорту цілей, що 

викликано більшою мірою державно-суспільним характером управління цією 

системою. 
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Таким чином, суспільні відносини з фізичної культури й спорту - явище 

складне й багатогранне. 

Продовжуючи почату вище дискусію про місце й особливості правового 

механізму державного регулювання у системі українського спорту, відзначимо, 

що на характер правових відносин у сфері державного регулювання фізичною 

культурою й спортом існує кілька точок зору: перша - відносини у сфері 

фізичної культури й спорту носять адміністративно-правовий характер; друга - 

норми з фізичного виховання не є адміністративно-правовими в їхньому 

власному змісті й народжувані ними правовідносини носять відповідний 

характер. 

З першою точкою зору не можна погодитися, тому що певна частина 

правовідносин з фізичного виховання не ставиться до адміністративно-

правових: наприклад, відносини адміністрації спортивного об'єкта з 

орендуючою організацією, тренера, що займаються в дитячій спортивній школі 

і т.д. З точкою зору С. В. Алексєєва також важко погодитися, тому що досить 

більша частина спортивних правовідносин є відносинами з управління, має 

ознака «влада - підпорядкування», регулюється адміністративно-правовими 

нормами [99]. 

На нашу думку, досить аргументований погляд С. М. Братанівського на 

специфіку відносин з фізичного виховання. Правовідносини дослідник визначає 

як здебільшого адміністративно- правові із вкрапленням державно-правових, 

трудових, фінансово правових, цивільних і інших. 

Підтримуючи дану точку зору, ми ще раз висловлюємося за комплексний 

характер державного регулювання фізичною культурою та спортом. 

Специфіка спортивних відносин найбільше яскраво проявляється в 

їхньому об'єкті, суб'єктові й змісті. 

Під об'єктами правовідносин більша частина українських державно-

управлінців розуміє сукупність матеріальних і духовних благ, потреба в яких 

змушує громадян і інших осіб вступати в конкретні правовідносини. У сфері 

фізичної культури й спорту об'єктом виступають удосконалення людського 
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організму, розвиток його фізичних умінь і навичок. У сучасних умовах фізична 

культура й спорт повинні давати й необхідний рівень загального виховання. В 

остаточному підсумку особистість, що одержала фізичне виховання, повинна 

бути адаптована до соціального середовища, у якому вона живе й діє. 

Зміст знань, умінь, навичок які повинен засвоїти кожний фізкультурник 

або спортсмен, визначається програмою спортивної підготовки відповідного 

рівня й спрямованості. 

Характерна риса об'єкта спортивного відношення полягає в тому, що його 

зміст у певних випадках не може визначатися угодою учасників цих відносин, 

наприклад, для  дітей, що займаються в дитячих спортивних школах 

установлюється спеціальна навчально-спортивна програма, навчальні плани 

тренувальної й змагальної підготовки. При цьому наявність придбаного в 

процесі фізичного виховання рівня знань, навичок і вмінь перевіряється в 

процесі поточного контролю, а також проміжної й підсумковою атестацією. 

Чинне законодавство України не містить спеціальної норми, яка б 

закріплювала зміст об'єкта спортивних відносин. Відсутність такої норми є 

одним зі значних недоліків   нормативно-правового механізму державного  

регулювання цих відносин. Учасники спортивних відносин не мають чітких 

уявлень про те, що є об'єктом цих відносин, які компоненти фізичної культури 

й спорту повинні засвоїти фізкультурники й спортсмени в процесі відповідних 

навчально-спортивних програм і за якими критеріями слід відрізняти якісне 

фізичне виховання від неякісного. 

На основі аналізу зазначених статей правовідносини, що існують у сфері 

фізичної культури й спорту, можуть виникати із приводу: 1) удосконалення 

людського організму, його анатомо-фізіологічних властивостей (здоров'я, 

рухових навичок, статури). У цій якості фізична культура й спорт виконують 

оздоровчу функцію і відносини виникають у процесі її реалізації; 2) підготовки 

громадян до трудової діяльності й до оборони країни, тобто при реалізації 

економічної, підготовчої й оборонної функцій; 3) духовного виховання й 

культурно-спортивного збагачення - тобто при реалізації ідеологічної й 
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культурно-виховної функцій. Тут досягається інтелектуальна й фізична 

досконалість; 4) реалізації конституційного права на відпочинок - при 

здійсненні розважальної функції; 5) зміцнення й розвиток міжнародних 

спортивних контактів, миру й дружби між народами - при реалізації функції 

міжнародного співробітництва; 6) розвитку масової фізичної культури й 

масового спорту; 7) розвитку лікувальної (відбудовної) фізичної культури як 

виду стаціонарної фізичної культури; 8) розвитку спорту в тому числі спорту 

вищих досягнень; 9) розвитку туризму як виду похідної фізичної культури; 10) 

розвитку фізичного виховання в обов'язковому порядку в системах освіти, 

оборони, внутрішніх справ, державної безпеки, інших мілітаризованих 

організацій; 11) розвитку фізичної культури й спорту на добровільних началах; 

12) державного й муніципального регулювання фізичною культурою й 

спортом; 13) суспільного  управління фізичною культурою й спортом [103].  

Наведений перелік видів відносин із приводу розвитку фізкультурно-

спортивного руху не є вичерпним, їх виділення переслідує одну мету - виділити 

із усієї маси різноманітних відносин як об'єкт  правового механізму державного  

регулювання, саме специфічні відносини в цій сфері. Це дозволяє визначити 

зміст і особливості конкретних правовідносин в області фізичної культури й 

спорту, виявити «зовнішній об'єкт» або «предмет» правовідносини, що цікавить 

нас. Так, якщо розглянути групу відносин, пов'язану з державним 

регулюванням фізичною культурою й спортом, то тут за цільовим  

призначенням можна виділити правовідносини із приводу повсякденної 

реалізації позитивних завдань управління. Це виражається в повсякденній 

організації діяльності підвідомчих фізкультурно-спортивних установ і 

організацій спорту й органів нижчого підпорядкування в керівництві ними. 

Разом з тим тут можна виділити й правовідносини, пов'язані зі здійсненням 

дисциплінарних і цивільно-правових порушень, адміністративно-правових 

деліктів (правопорушень). Можуть виникати правовідносини й при задоволенні 

оздоровчо-спортивних інтересів, при реалізації спортивної діяльності.  
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Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна визначити об'єкт 

спортивних відносин як будь-яке знання, навички, уміння, придбані в процесі 

фізичного виховання й участі у тренувальній і змагальній  діяльності. 

Проводячи дослідження особливостей правового механізму державного 

регулювання  суб'єктів фізкультурно-спортивних відносин, потрібно 

відзначити, що їх коло визначається   Конституцією України та  Законом 

України «Про фізичну культуру й спорт », статутами й типовими положеннями 

про фізкультурно-спортивні установи [68]. 

За загальноприйнятої класифікації суб'єкти можуть бути представлені як 

фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства) і юридичні особи 

(установи, об'єднання, органі управління). 

При визначенні спортивно-правового статусу фізичної особи слід 

ураховувати, що його право на заняття фізичною культурою й спортом може 

бути обмежене в цей момент у зв'язку з наявністю висновку медико-

психологічної комісії про неможливість займатися певними видами спортивної 

діяльності, перебування в спортивних інтернатах, віком і ін. Деякі суб'єкти 

мають особливий правовий статус: це спортсмени - інваліди, спортсмени-

професіонали і т.д. 

При дослідженні фізкультурно-спортивної установи як суб'єкта сфери 

державного регулювання фізичної культури й спорту істотним фактом є 

встановлення цілісності як основи положення суб'єкта, загальної спрямованості 

в досягненні цілей, взаємоузгодження компетенції. 

Питанню аналізу суб'єктів сфери фізичної культури й спорту, на наш 

погляд, приділено в науковій літературі недостатньо уваги. Для аналізу 

суб'єктного складу сфери фізичної культури й спорту необхідно визначити 

загальну класифікацію суб'єктів, їх типові й видові характеристики, виділити 

ієрархічно зв'язані її ранги, визначити вертикальні й горизонтальні зв'язки 

суб'єктів [113, c.229]. 

Визначальним критерієм для класифікації, на наш погляд, є цільові 

настанови діяльності й інтереси фізичних і юридичних осіб. Відповідно до них 
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усі суб'єкти у сфері фізичної культури й спорту можуть бути диференційовані 

на наступні чотири групи: 

• громадяни; 

• державні й муніципальні органі виконавчої влади; 

• некомерційні, у тому числі громадські організації; 

• комерційні організації. 

Визначальним для суб'єктів спортивних відносин в Україні є її 

громадяни. При цьому найважливішими елементами правового статусу 

громадянина, як суб'єкта фізкультурно-спортивних правовідносин є 

правоздатність і дієздатність людину, комплекс її прав і обов'язків. У 

юридичній літературі різняться загальна й спеціальна (галузева) правоздатність. 

Під загальною правоздатністю розуміється юридично закріплена можливість 

правоволодіння як принцип, абстрактна здатність особи бути носієм прав і 

обов'язків. Якщо говорити про правоздатність у сфері фізичної культури й 

спорту, то, незважаючи на те, що суб'єктивне право в цій сфері належить 

людині з моменту народження, у цьому віці реальна правоздатність не є 

безумовною. 

Володіння правоздатністю стосовно до фізичного виховання припускає 

настання ряду попередніх умов. Так, про реальну правоздатність, що наступає з 

моменту народження, у сфері фізичної культури й спорту можна говорити 

лише, маючи на увазі право на одержання фізичного виховання в дошкільних 

освітніх  установах або при здійсненні тренувальних занять у тих видах спорту, 

де таке можливо з малолітнього віку (теніс, фігурне катання, художня 

гімнастика й ін.).  

Фактична правоздатність у сфері фізичної культури й спорту як 

юридично закріплена можливість володіння правом на фізкультурно-спортивну 

діяльність зв'язана в чинному законодавстві згодом з початку одержання 

обов'язкового основної освіти. Але якщо раніше цей вік був жорстко 

фіксований, то в цей час відповідно до Закону України « Про освіту» вік, з 
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якого допускається прийом громадян до освітніх установи для одержання 

основної загальної освіти, установлюється статутом освітньої  установи. 

Особливість правоздатності суб'єкта спортивних відносин також полягає 

в тому, що її припинення в ряді випадків треба зв'язувати не зі смертю, як це 

має місце у відношенні загальної адміністративної, цивільної й іншої 

правоздатності, а з моментом виникнення певних фактичних обставин, що 

ведуть до часткової втрати правоздатності, наприклад, настанням граничного 

віку перебування в училищі олімпійського резерву, школі вищої спортивної 

майстерності і т.д., припиненням трудової діяльності ( при підвищенні 

кваліфікації), зниженням спортивних результатів і як результат цього - 

відрахування зі збірної команди за видами спорту. 

Питання про дієздатність людини як суб'єкта спортивних відносин є 

досить складним. Це обумовлене специфікою права на заняття фізичною 

культурою й спортом як права, яке може бути реалізоване тільки власними 

діями, опираючись на особисті фізичні здібності і якості. 

Як що проаналізувати точку зору українських вчених стосовно визначеної 

проблеми, то необхідно відмітити, що  деякі з них вважають, що діти, які 

займаються в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, та не досягли 

вісімнадцятирічного віку, як суб'єкти спортивних правовідносин мають 

обмежену правоздатність, яка постійно зростає, та змінюється. На нашу думку, 

подібне судження є неточним. Визнання неповнолітніх спортсменів суб'єктами, 

що мають обмежену дієздатність у спортивних відносинах, означало б, що їх 

відсутня правоздатність повинна заповнювати батьками або законними 

представниками, як це має місце в цивільному праві [112]. 

Але як конкретно обмежується дієздатність, у дитячо-юнацьких 

спортивних школах, на уроках фізичного виховання в загальноосвітніх школах 

і яким чином її можуть заповнити батьки (законні представники).  Навчальні 

спортивні програми для юних спортсменів, освітні програми дошкільної й 

початкової загальної освіти складені таким чином, що їх у стані освоїти будь-

яка здорова дитина. Зазначимо,  що діти, які  навчаються з перших днів занять 
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при проходженні навчання мають усю повноту прав і обов'язків і відповідають 

за допущені ними дисциплінарні провини й неналежне освоєння навчально- 

спортивних і загальноосвітніх програм. Не потрібно участі батьків і в освоєнні 

цих програм. 

В  Законі України «Про освіту» представляє батькам (законним 

представникам) неповнолітніх в аспекті фізичного виховання наступні права: 

вибирати форми навчання й заняття фізичною культурою й спортом; установи 

фізичної культури й спорту; захищати права й законні інтереси 

неповнолітнього; брати участь в управлінні спортивною установою 

(установами додаткової освіти). Але всі ці права ставляться не до сфери 

властиво фізкультурно-спортивних відносин, а до супутніх їй відносин. 

Суб'єктом, властивим фізкультурно-спортивним відносинам, орієнтованим на 

освоєнні навчально-спортивної програми може бути тільки ті, хто займається в 

спортивній школі, незалежно від того, є він дієздатним чи ні в цивільному або 

інших галузях права. У спортивних відносинах, спортсмени  завжди 

самостійно, своїми діями реалізують надані їм права й виконують покладені на 

них обов'язки, тому що іншим способом придбати   навички фізичної культури 

не надається можливим [103]. 

Третім елементом спортивних відносин є їхній зміст - сукупність прав і 

обов'язків їх суб'єктів. 

Продовжуючи дослідження правового механізму державного 

регулювання та статусу громадян у сфері фізичної культури й спорту й 

надаючи йому першорядне значення, зупинимося насамперед на аналізі цього 

питання. 

Класифікацію загальних і соціальних прав і обов'язків громадян у сфері 

фізичної культури й спорту можна привести на таких підставах: 

1. Залежно від того, яким чином, при наявності яких умов і обставин 

здійснюються права громадян, фізкультурників і спортсменів, вони можуть 

бути підрозділені на абсолютні й відносні. 
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  Абсолютні права реалізуються зазначеними суб'єктами за своїм 

розсудом і бажанню, наприклад, право на відпочинок за допомогою занять 

фізичною культурою й спортом, право на медичне обслуговування й 

безкоштовний медичний контроль. 

При реалізації цих прав державні спортивні установи (медичні установи, 

фізкультурні диспансери й ін.) сприяють суб'єктам у реалізації їх прав, надають 

їм всебічну допомогу, стимулюють їхню позитивну діяльність, у ряді випадків 

захищають їх права. Ці права по розсуду самих громадян можуть бути ними 

реалізовані або не реалізовані. 

  Відносні права можуть бути реалізовані тільки при наявності якихось 

фактичних обставин, умов, здійснення конкретних дій (управлінських рішень, 

інших позитивних дій) зацікавленими органами державного управління й 

посадовими особами. Щоб відносні права стали реальними, потрібний, 

наприклад, акт управління компетентного державного органа. Так, право на 

користування державним спортивним спорудженням (наприклад, плавальним 

басейном) буде здійснено, якщо громадянин пройде відповідний медичний 

огляд, одержить дозвіл лікаря й адміністрації басейну або іншої установи 

спорту. Право на одержання роботи в органах  управління фізичною культурою 

й спортом (агентство, міністерство, спорткомітет, департамент і ін.) або в 

спортивній установі буде реалізовано тільки після видання компетентною 

посадовою особою (керівником, міністром, головою комітету) наказу про 

призначення на цю посаду, при наявності необхідних умов. Багато такі права 

можуть бути реалізовані по розсуду відповідних органів державного правління 

[116]. 

  Залежно від змісту такого об'єкту відносин, як одержання соціальних 

благ з метою зміцнення здоров'я й підвищення спортивної майстерності, 

виділяються: 

• право громадян на заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, 

забезпечуване безкоштовним наданням у користування громадян державних 

спортивних споруджень і створенням умов для таких занять; 
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• право громадян на сприяння з боку державних і суспільних органів і 

організацій у заняттях фізичною культурою, спортом і туризмом, що 

доповнюється правом учнів, студентів, спортсменів, суддів у спорті, 

фізкультурників, туристів на користування безкоштовними суспільними 

фондами (спортивними спорудженнями, парками, зонами культури, спорту й 

відпочинку), на одержання оплачуваних матеріальних благ при навчанні в 

спортивних школах, безкоштовного й посиленого харчування під час 

навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань. Спортивні організації 

зобов'язані надавати в розпорядження громадян спортивні спорудження, 

реманент, одяг; у необхідних випадках забезпечувати спеціальним 

харчуванням. Норми й порядок забезпечення регламентуються за допомогою 

правових актів, прийнятих органами державного й суспільного управління. 

Право на одержання фізкультурної освіти. Державою створена широка 

мережа закладів вищої й середньої освіти, у яких здійснюється підготовка 

фізкультурних кадрів широкого профілю. 

Специфіки підготовки фахівців в області фізичної культури й спорту в 

порівнянні з іншими сферами практично не існує. На цей процес повністю 

поширюється законодавство про освіту. Законодавство про освіту - це сфера 

спільного ведення в Україні. Відповідно державне регулювання підготовки 

фахівців в області фізичної культури й спорту відбувається й на державному 

рівні. 

Право громадян на участь у спортивних і інших масових заходах, на 

виконання нормативів всеукраїнського комплексу «Фізкультура й здоров'я», 

одержання розрядів, категорій, звань. Закон України  «Про фізичну культуру й 

спорт» дає визначення поняття «спортсмен - фізична особа, що систематично 

займається вибраним видом спорту, що виступає на спортивних змаганнях, що 

й має спортивний паспорт» [68].  

Аналізуючи нормативно-правову базу Української держави, що 

представляє право на одержання спортивних розрядів і почесних звань, 

відзначимо, що Законі України « Про фізичну культуру й спорт» дається 
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легітимне визначення базового юридичного документа - Єдиної всеукраїнської 

спортивної класифікації. Вона визначається як «програмно нормативний 

документ, що встановлює норми, вимоги, умови й порядок присвоєння 

спортивних розрядів і звань». У цій статті Закону зафіксоване поняття 

Всеукраїнського комплексу «Фізкультура й здоров'я» як «сукупності програм і 

нормативів - основи фізичного виховання населення України» [121].  

Обов'язки громадян у сфері фізичної культури й спорту підрозділяються 

на: не пов'язані зі здійсненням суб'єктивних прав - безумовні обов'язки 

(наприклад, обов'язок учнівської молоді займатися певними формами фізичного 

виховання); пов'язані зі здійсненням суб'єктивних прав, тобто умовні обов'язки 

(наприклад, при проходженні допінгового контролю на змаганнях спортсмени 

зобов'язані надати необхідні медичні проби, необхідні документи: свідоцтво 

про народження або паспорт, спортивний паспорт, медичний висновок про 

допуск до змагань, заявочний лист, що підтверджує приналежність до 

спортивного клубу і т.д.). 

Основні обов'язки громадян у сфері фізичної культури й спорту 

закріплюються в різних нормативних актах, серед яких провідне місце 

належить законам, указам Президента України, постановам Уряду [173-175], 

нормативно правовим актам органів державного управління фізичною 

культурою й спортом. Так, обов'язок учнівський молоді займатися фізичним 

вихованням визначена Законом України « Про фізичну культуру й спорт»[174], 

яка передбачає обов'язковість освоєння навчальних програм з фізичної культурі 

й спорту на основі державних освітніх стандартів і нормативів фізичної 

підготовленості. 

Додаткові обов'язки покладають на спортсменів, фізкультурників і 

туристів: поводитися в дусі вимог спортивної етики й честі; систематично 

підвищувати свою фізичну підготовленість і спортивна майстерність, полягати 

в колективі фізичної культури, спортивному клубі; ДЮСШ і систематично 

брати участь у спортивних змаганнях; дотримувати спортивного режиму, 

гігієнічних вимог, постійно перебувати під лікарським контролем; брати 
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активну участь у суспільній роботі, передавати іншим спортсменам свій 

спортивний досвід і знання; виступати в показових змаганнях; не вживати 

заборонені медичні препарати й не ухвалювати заборонені в спорті процедури 

[128]. 

Законодавством передбачені обов'язки громадян утримуватися від 

забороненої діяльності,  наприклад, незаконно засновувати спортивні 

тоталізатори, проводити заняття, у яких можуть заподіяти шкоду здоров'ю («бої 

без правил»). 

У рамках вирішення питання про забезпечення й захисту правового 

статусу громадян у сфері фізичної культури й спорту важливим 

представляється з'ясування поняття механізму соціально-правового захисту з 

метою всебічного і об'єктивного аналізу інституту соціально-правового 

захисту. 

Механізм соціально-правового захисту являє собою систему закріплених 

законом напрямків, методів, способів, засобів, застосовуваних суб'єктами 

правозахисної діяльності з метою забезпечення прав, волі і інтересів громадян, 

надання їм допомоги з реалізації й відновлення свого правового статусу. 

Держава повинна створити умови й надати такі засоби, щоб громадянин 

міг вільно й безперешкодно реалізувати закріплені за ним права у сфері 

фізичної культури й спорту або відновити їх у випадку порушення. 

Кореспондуючий обов'язок держави в цьому випадку знаходить своє юридичне 

вираження у вигляді встановлених гарантій. Під гарантіями прав і інтересів 

громадян слід розуміти загальні соціально - економічні, політичні й духовні 

умови, а також спеціальну юридичну волю, яку забезпечують постійне 

вдосконалення цих прав і інтересів, їх реальний захист від можливості 

порушень. 

Суб'єктом, який, насамперед гарантує права й волю є держава. У 

Конституції України зафіксоване, що державний захист прав і волі людини й 

громадянина в Україні гарантується. Конституція передбачає різні юридичні 

засоби, що забезпечують права й обов’язки . 
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Для сфери фізичної культури й спорту специфічним змістом юридичних 

гарантій виступають заходи державної підтримки, зафіксовані в ст. закону «Про 

фізичну культуру й спорт» [174]. 

До основних засобів захисту прав і інтересів громадян від зловживань, 

бюрократизму, некомпетентності й інших аномалій у діяльності осіб, органів і 

інших власників владних повноважень, відноситься: 

- формування сучасного наповнення організаційно-правового механізму 

державного регулювання й повсякденна робота компетентних державних 

(муніципальних) органів (суду, прокуратури, державних інспекцій і ін.), 

головним завданням яких є захист правопорядку. Таким спеціалізованим 

органом є спортивний арбітражний суд; 

- існування й діяльність незалежних від держави інститутів 

громадянського суспільства, здатних надати допомогу громадянам (адвокатура, 

профспілки, засоби масової інформації), відзначимо існування таких 

організацій і у сфері фізичної культури й спорту - це, по-перше, Рада зі спорту 

при Президентові України, по-друге, різні суспільні спортивні фонди; 

- активна діяльність самих громадян, що використовують надані їм права. 

У ній, враховуючи більшу значимість, різноманітність форм і наявність великої 

кількості правових норм, можна виділити процесуальний захист. Карно-

процесуальне, адміністративне й трудове право достатнє докладно 

регламентують права особи, притягненого до відповідальності, на захист від 

пропонованого йому обвинувачення, застосовуваних до нього примусових 

заходів [138, c.99]. 

Особливе місце в сфері забезпечення й захисту прав громадян належить 

зверненням громадян. 

Законодавство дозволяє розрізняти право скарги, яке мають усі 

громадяни; спеціальне право скарги - право громадян оскаржити дії посадових 

осіб у рамках цивільного процесу, карного процесу, трудових суперечок, 

дисциплінарного виробництва. 
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Розглядаючи правову природу правовідносин, що виникають між 

громадянами й органами державного регулювання фізичною культурою й 

спортом, слід зазначити, що в цих відносинах державні органи (міністерство, 

спорткомітети, адміністрації відновних-лікувально-відбудовних спортивних 

центрів і т.д.) виступають як представники, що мають державно-владні 

повноваження. Громадяни ж, хоча й не перебувають в організаційній 

підпорядкованості цим органам, все-таки є залежними від них, тому що 

реалізують свої права за допомогою звернення до державних органів 

управління. При цьому громадянин, односторонньо вирішуючи питання про 

доцільність використання того або іншого свого повноваження, може 

звернутися лише в строго певний орган державного управління, що обслуговує 

його в силу територіальної або функціональної приналежності. 

Відносини громадян із суспільними фізкультурно-спортивними 

формуваннями (федераціями, суддівськими колегіями) у більшості випадків 

носять не правовий характер, за винятком тих випадків, коли держава наділяє 

громадські організації правом виступати від її імені.  

Управлінські відносини у сфері фізичної культури й спорту, що 

виникають між двома окремими громадянами не носять правового характеру, 

тому що «громадяни не наділяються повноваженнями діяти від імені держави». 

Вивчаючи особливості правового статусу громадян як суб'єктів 

правовідносин у сфері фізичної культури й спорту, необхідно відзначити 

наявність прав і обов'язків у зазначеній сфері не тільки у громадян України, але 

й в іноземних громадян і осіб без громадянства, які встановлюються  у  Законі 

України  « Про фізичну культуру й спорт»[174] рядом названих актів, а також 

міжнародними угодами. 

Основний закон - Конституція України, установлюючи й гарантуючи 

права людини, як правило, не зв'язує їхню реалізацію з наявністю українського 

громадянства. Це цілком зрозуміло. Неможливо представити, що, наприклад, 

право на життя, право на судовий захист належало б тільки громадянам 

України щоб у цьому праві відмовлялося іноземним громадянам і особам без 
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громадянства. Державні закони проводять цю конституційну лінію й за 

загальним правилом надають іноземним громадянам і особам без громадянства 

права, рівні аналогічним правам українських  громадян. 

Аналогічно органами державної системи регулювання фізичною 

культурою й спортом вибудовується система управління . 

Згідно з  Законом України « Про фізичну культуру й спорт»[17] органи 

виконавчої влади суб'єктів в області фізичної культури й спорту можуть 

здійснювати: 

1) розробку й реалізацію програм розвитку фізичної культури й спорту; 

2) впровадження фізичної культури й спорту в режим навчання, праці й 

відпочинку громадян різних вікових груп на основі затверджених нормативів 

підготовленості; 

3) збільшення спортивних шкіл, центрів і клубів усіх видів і типів і 

забезпечення підготовки спортивного резерву, спортсменів високого класу для 

збірних команд по різних видах спорту; 

4) розробку й реалізацію календарних планів фізкультурно - оздоровчих і 

спортивно-масових заходів, у тому числі організацію українських і 

міжнародних спортивних змагань і навчально - тренувальних зборів; 

5) формування органів державного регулювання  фізичною культурою й 

спортом, координацію їх діяльності і їх взаємодія; 

6) забезпечення разом з державним органом виконавчої влади в області 

фізичної культури й спорту, Олімпійським комітетом і загальноукраїнськими за 

різними  видами спорту підготовки збірних команд і їх виступів на 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях [14]. 

Цілком очевидно, що повноваження органів виконавчої влади явно 

недостатньо для ефективного розвитку фізичної культури й спорту в регіонах. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ Й СПОРТОМ 

 

3.1. Механізми активізації державного регулювання фізичної 

культури і спорту в Україні 

 

 

Визначення кордонів державного регулювання сферою фізичної культури 

й спорту багато в чому - залежить від типу соціальної політики тої або іншої 

держави: Досліджуючи; дане питання, ми опиралися на різні виміри й 

характеристики економічної й соціальної політики. Серед цих характеристик 

найбільш важливими в контексті проблем фізичної культури й спорту є 

економічні, організаційні й правові питання глобальної, по значимості завдання 

державного регулювання, що прямо впливає на ступінь реалізації оголошених 

пріоритетів і соціальних гарантій населенню країни. 

Загальне визначення соціальної політики держави як системи 

цілеспрямованих заходів, розв'язуваних, у тому числі, за допомогою 

фінансових ресурсів, приводить нас до конкретних організаційних форм і 

методам державного фінансового регулювання, що залежать від економічного 

ладу, суспільних, соціальних і інших цілей [14]. 

Найважливішим напрямком економічної політики в країнах з розвиненою 

соціально-орієнтованою ринковою економікою є стимулювання розвитку 

соціально-відповідального бізнесу. Залучення інвестиційних ресурсів у сферу 

соціальних послуг, до яких відносяться послуги фізичної культури і спорту, 

полягає в створенні таких загальних умов їх застосування, які створять 

зацікавленість в напрямку капіталу в дану галузь [151, c.305].  

Головною передумовою формування сектора соціально - відповідального 

бізнесу, орієнтованого на розвиток державного регулювання фізичною 

культурою і спортом має стати економічна зацікавленість комерційних 
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підприємств в підвищенні здоров'я співробітників (і як наслідок підвищення їх 

працездатності, зниженні кількості днів тимчасової непрацездатності). Тобто 

тут інвестиції комерційних фірм в розвиток спортивної інфраструктури слід 

розцінювати як інвестиції в людський капітал, який в умовах інформаційного 

суспільства є найважливішим фактором економічної ефективності [154, c.88]. 

Так, в Японії інвестиції, що направляються на модернізацію технічної бази, 

складають 8% від ВНП, а на підвищення рівня освіти (людського капіталу) - 

16%. У США на ці цілі фірмами направляється до 20% ВНП [157].  

Створення механізмів активізації та зацікавленості всіх учасників 

соціальних процесів вимагають формування партнерських відносин між 

новими для України учасниками соціальних взаємин - комерційним сектором і 

некомерційними організаціями з державою. В рамках формування сектора 

соціально-відповідального бізнесу дуже важливим і актуальним є 

вдосконалення правової бази, і економічних механізмів стимулювання 

комерційних фірм до соціальних інвестицій (в даному випадку до створення 

власних спортивно - рекреаційних комплексів). Механізм стимулювання, перш 

за все, повинен ґрунтуватися на пільгове оподаткування об'єктів соціальної 

інфраструктури, зменшенні оподатковуваного прибутку підприємств шляхом 

включення витрат на фізичну культуру працівників в собівартість реалізованої 

продукції.  

Здійснений аналіз джерел фінансування фізичної культури і спорту в 

різних країнах показав, що відмінною рисою більшості з них можна вважати 

наявність спортивної індустрії, що є не тільки ефективним соціально-

економічним фактором розвитку спорту, а й важливим джерелом його 

фінансування через систему спонсорства.  

В даний час спортивне спонсорство стало невід'ємним атрибутом 

професійного спорту і становить вагому частину бюджету команд. Воно стає 

«модним» заняттям для олігархів. З одного боку, це свідчить про зміцнення 

позицій професійного спорту в суспільстві. Але одночасно це і свідчення 

фінансової слабкості професійних клубів (а значить і комерційного 
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професійного спорту). Адже в тих країнах, де професійний спорт має міцну 

економічну основу, спортивне спонсорство має менш помітну роль. Приклад 

тому США, де спонсорство в основному пов'язано з олімпійських та 

студентським спортом [18]. У розвинених країнах Європи, де фінансове 

становище спортивних клубів в більшості випадків міцно, частка спонсорських 

коштів в їх фінансуванні менше ніж в Україні. Спонсорські кошти, наприклад, в 

бюджетах німецьких професійних футбольних клубів в середині 90-х рр. не 

перевищували 10%: «Баварія» (Мюнхен) в 2016 р отримала 6 млн. марок від 

свого головного спонсора - фірми «Опель» (ця сума становила всього 5% 

бюджету клубу). Найбільші суми спонсорських контрактів (~ 23%) при цьому 

припадали на спортивні федерації [25].  

З огляду на наведений іноземний досвід, важливим завданням держави в 

контексті зниження навантаження на бюджет (в частині фінансування фізичної 

культури і спору) є стимулювання спортивного спонсорства в непрофесійному 

спорті. Перспективи подібного спортивного спонсорства в Україні багато в 

чому залежать від його правового механізму державного регулювання, зокрема 

від вирішення питання з оподаткуванням.  

Останнім часом звертає на себе увагу позитивна тенденція щодо розвитку 

платних послуг населенню. В Україні стрімко зростає мережа комерційних 

спортивно-оздоровчих комплексів [14]. Взагалі слід зазначити, що саме 

приватний бізнес (перш за все мале і середнє підприємництво) орієнтований на 

оптимальне використання наявних ресурсів і високий ступінь відповідальності 

за експлуатацію майнового комплексу. Нами здійснювався аналіз фінансово-

економічних результатів функціонування державних і приватних підприємств, 

за 2017-2018 рр, який показав, що перші, як правило, виявляються менш 

ефективними, ніж другі, мають більш низьку норму прибутковості, мають 

меншу сприйнятливістю до інновацій і невиправдано великим управлінським 

апаратом. Це також підтверджують світові тенденції, де роль держави 

зводиться до розвитку соціальної та інституційної інфраструктури фізичної 

культури і спорту. Отже, держава, створюючи стимулюючі умови для 
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приватного бізнесу, без істотних фінансових витрат домагається двоякої мети: 

зростання економіки і дохідної частини бюджету, з одного боку, і розвитку 

соціальної сфери: фізичної культури і спорту - з іншої.  

В умовах необхідності збільшення обсягу позабюджетних фінансових 

ресурсів, шляхом залучення у сферу фізичної культури і спорту приватних 

інвесторів, важливе значення набуває застосування фінансово-економічних 

інструментів підтримки соціально-значущої та інвестиційної діяльності.  

До них відносяться: бюджетні інвестиції; бюджетні кредити; бюджетні 

гарантії; інвестиційні податкові кредити; податкові пільги; субсидії та субвенції 

[17]. Перераховані фінансів визначають економічні інструменти, що вже 

протягом декількох десятиліть успішно застосовуються в міжнародній 

практиці. Включення їх в механізм державного регулювання сфери фізичної 

культури і спорту України є важливою умовою підвищення ефективності її 

функціонування. При цьому недосконалість українського законодавства 

(нечітко сформульовані критерії встановлення податкових пільг на державному  

рівні) часто не дозволяє українським підприємцям повною мірою 

користуватися зазначеними в Законі пільгами.  

Таким чином, очевидно, що реформування системи державного 

регулювання фізичною культурою і спортом в Україні має супроводжуватися 

формуванням  інвестиційного податкового кредиту , та  являє собою відстрочку 

платежу за   податками і надається при наявності певних підстав, серед яких 

виконання організацією особливо важливого замовлення по соціально-

економічному розвитку регіону або надання нею особливо важливих послуг 

населенню  вдосконаленням загальних і специфічних інструментів державної 

фінансово-економічної політики, спрямованих на позичена соціально-значущих 

галузей. Податкова система при цьому повинна відповідати економічній 

політиці, мати чітко виражені економічні цілі, заохочувати розвиток найбільш 

значущих галузей [22].  

На жаль, регламентований обсяг дисертаційного дослідження не дозволяє 

торкнутися всіх тонкощів вдосконалення організаційного та фінансового 



81 
 

механізму державного регулювання  сфери фізичної культури і спорту, проте 

розкриті напрямки можуть слугувати добрим концептуальним прикладом і 

можуть лягти в основу оптимізації бізнес-процесів в рамках реформування 

системи державного регулювання фізичною культурою і спортом в країні . При 

цьому результатом оптимізації бізнес-процесів має стати досягнення заявлених 

соціально-економічних цілей розвитку фізичної культури і спорту.  

Як вже було зазначено раніше, важливою методологічною особливістю і 

вимогою пропонованої нами є розробка системи показників, які відображають 

ступінь досягнення поставлених проміжних і кінцевих (соціально-економічних) 

цілей.  

Важливим завданням в рамках реформування будь-яких систем (як на 

макро, так і на мікрорівні ), з метою досягнення принципово нового якісного 

рівня функціонування, є розробка системи показників, що дозволяють 

оцінювати рівень розвитку як всієї системи в цілому, так і ступінь досягнення 

окремих поставлених цілей .  

Правильний вибір показників ефективності особливо важливий в 

контексті використання такого інструменту аналізу і планування як 

збалансована система показників. Цілі і показники даної системи повинні 

формуватися в залежності від стратегічних цілей соціальної політики країни і 

розглядатися за критеріями соціально-економічної ефективності, споживчої 

ефективності, внутрішнім бізнес-процесів (механізмам функціонування галузі), 

а також інфраструктури. Сам процес становлення збалансованої системи 

показників прояснює стратегічні цілі і визначає критичні параметри їх 

досягнення. Головна стратегічна мета системи, як правило, характеризується 

загальним інтегральним показником. У сфері фізичної культури і спорту такий 

показник повинен відображати ступінь її впливу на досягнення загальних 

глобальних соціально-економічних цілей. Причому соціально-економічний 

ефект може виражатися як у фінансових, так і нефінансових (натуральних) 

показниках.  
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Слід особливо відзначити специфіку формування системи збалансованих 

показників фізкультурно-спортивної галузі в порівнянні з іншими галузями 

економіки (особливо виробничими), а також підприємствами мікрорівня. 

Зокрема, Д. Нортон і Р.Каплан, аналізуючи питання «чи слід виключити 

фінансові показники із системи збалансованих показників» приходять до 

висновку, що регулярні фінансові звіти та показники повинні як і раніше 

відігравати значну роль, нагадуючи керівництву компанії, що поліпшені якість, 

терміни виконання замовлень, продуктивність і розвиток нових продуктів є 

засобом досягнення поставленої мети, але не самою метою. Це продиктовано 

специфікою комерційної організації, головною і єдиною метою якої є 

отримання прибутку[75]. Що стосується сфери фізичної культури і спорту, то 

тут проміжні (формують) показники самі по собі мають велике значення, і крім 

цього мають значення для досягнення глобальних соціально-економічних цілей. 

Так, очевидно вплив фізичної культури і спорту на підвищення якісного рівня 

трудових ресурсів (наприклад: зменшення кількості днів тимчасової 

непрацездатності), що, в кінцевому рахунку, впливає на досягнення 

макроекономічних показників соціально-економічної ефективності. При цьому 

такі проміжні цілі як здоров'я кожного з членів суспільства, самі по собі мають 

велике значення, особливо в контексті установок на соціально-орієнтованої 

ринкове господарювання.  

У напрямку удосконалення системи державного регулювання  необхідно 

вирішити такі основні завдання:  

1. Підвищення інтересу різних категорій громадян України до занять 

фізкультурою і спортом за допомогою:  

 адаптації юнацької фізичної культури до сучасних вимог і 

стандартів, переходу до занять ігровими видами спорту;  

 забезпечення доступності занять спортом для різних категорій 

громадян, в тому числі розробки і застосування механізму пільгового і 

безкоштовного відвідування спортивних споруд малозабезпеченими 

категоріями громадян (студентами, інвалідами, особами похилого віку та ін.);  
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 створення і розвитку системи волонтерів (добровільних помічників) 

в масовому спорті;  

 розробки і реалізації програми організації пропаганди фізичної 

культури і занять спортом як складової частини здорового способу життя, що 

включає в себе соціальну рекламу, пропаганду фізичної культури і здорового 

способу життя, спеціальні проекти засобів масової інформації (освітлення 

змагань, свята відкриття спортивних центрів і т.д. ), інформаційну підтримку в 

мережі Інтернет;  

 забезпечення високої якості спортивних послуг шляхом 

впровадження системи сертифікації фізкультурно-спортивних організацій і 

центрів для занять спортом;  

2) Розвиток інфраструктури масового спорту, як в освітніх установах, так 

і за місцем проживання, в тому числі: будівництво багатофункціональних залів; 

залів з басейнами; стадіонів-майданчиків в освітніх установах; спортивних 

центрів, що знаходяться у власності держави.  

Тому необхідно вирішити такі основні завдання:  

1.  Цільова підтримка науково-методичних розробок в області допінг-

контролю ;  

2. Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень, в тому 

числі:  

-  реконструкція  баз олімпійської підготовки, реконструкція і будівництво 

на території України спортивних центрів, призначених для занять різними 

видами спорту;  

-   реконструкція та модернізація спортивної бази освітніх установ для 

підготовки олімпійського резерву;  

-  обладнання антидопінгового центру.  

Таким чином дослідження місця фізичної культури і спорту відповідно до 

проведеного наукового аналізу  дозволило зробити висновок про те, що, нарівні 

з охороною здоров'я, освітою та індустрією відпочинку, вони відносяться також 

до сектору суспільного виробництва. Будучи структурною складовою 
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соціальної сфери, фізична культура і спорт виступають важливим інструментом 

в реалізації цілей соціально-економічної політики держави. Нами відображений 

сучасний погляд українських вчених на фізичну культуру і спорт з точки зору 

теорії суспільних благ, відповідно до якого вони виконують безліч функцій, 

об'єднують практично всі сфери життєдіяльності  людини, охоплюють всі 

вікові групи населення, є універсальним засобом реалізації задач соціальної 

політики. Яскраво виражений позитивний вплив послуг фізичної культури і 

спорту на суспільний добробут дозволяє прийти до висновку, що вони більшою 

мірою відносяться до групи змішаних суспільних благ, ніж до групи приватних 

благ. Ту їх частина, яка конституційно гарантована державою і підлягає 

фінансуванню за рахунок бюджетних коштів та  державного замовлення і 

соціальних стандартів, та доцільно відноситься до чистих суспільних благ. 

Послуги, що оплачуються за рахунок позабюджетних джерел, в тому числі за 

рахунок особистих коштів населення, є приватною справою громадян. У 

сукупності ж регульована в централізованому порядку фізкультурно-спортивна 

діяльність являє собою окрему групу змішаних соціально-значущих суспільних 

благ. Виходячи з цього, в структурі її функціонування виділяється чотири 

сектори: державний сектор, добровільно-суспільний сектор, змішаний сектор, 

приватний комерційний сектор [28].  

Нами розроблено  укрупнену класифікацію зовнішніх ефектів, відповідно 

до якої зовнішні ефекти, що виникають в процесі фізкультурно-спортивної 

діяльності, діляться на дві групи: позитивні і негативні.  

Позитивними зовнішніми ефектами є вигоди суспільства, пов'язані з 

фізкультурно-спортивною діяльністю.  

Негативні зовнішні ефекти являють собою витрати суспільства, пов'язані 

з фізкультурно-спортивною діяльністю.  

У свою чергу, кожна група зовнішніх ефектів ділиться на прямі і непрямі.  

До прямих позитивних зовнішніх ефектів  відносяться позитивні 

зовнішні ефекти, які впливають безпосередньо на учасників фізкультурно-
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спортивної діяльності та не включають більш однієї ланки, передає вплив на 

кінцевих споживачів.  

До непрямих позитивних зовнішніх ефектів відносяться ефекти, 

механізми впливу яких можуть включати більше одної ланки, та передає вплив 

на кінцевого споживача. В даному випадку вони змінюють добробут не тільки 

тих суб'єктів, які безпосередньо залучені в фізкультурно-спортивну діяльність, 

але також опосередковано впливають і третіх осіб.  

Прямі негативні зовнішні ефекти в даному випадку є ефекти, які 

негативно впливають безпосередньо на учасників фізкультурно-спортивної 

діяльності та не включають більш однієї ланки, передає вплив на кінцевих 

споживачів.  

Непрямі негативні зовнішні ефекти - ефекти, які, крім негативного впливу 

безпосередньо на учасників фізкультурно-спортивної діяльності, надають 

опосередкований вплив на третіх осіб.  

. Фізична культура і спорт відносяться до категорії змішаних суспільних 

благ, небажаність виключення яких з споживання окремих громадян 

продиктована, з одного боку, породжуються ними прямими і непрямими 

позитивними зовнішніми ефектами, з іншого боку, тим, що приватний ринок 

даних послуг виштовхує найменш забезпечених членів суспільства за свої межі. 

У зв'язку з цим, гарантом забезпечення суспільства соціально-значимими 

змішаними суспільними благами фізичної культури і спорту має бути держава, 

а їх фінансування в межах державного замовлення повинно здійснюватися за 

рахунок коштів державного бюджету. У цьому сенсі, ефективність 

функціонування фізичної культури і спорту, так само як і інших галузей 

соціальної сфери безпосередньо залежить від державної бюджетної політики.  

За останні роки, в результаті реформування бюджетної системи, в цій 

області відбулися значні зміни на краще. Головною метою реформування 

бюджетного процесу стало створення умов і передумов для максимально 

ефективного управління державними (муніципальними) фінансами відповідно 

до пріоритетів державної політики. Суть здійсненої реформи полягає в 
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зміщенні акцентів бюджетного процесу від «управління бюджетними 

ресурсами (витратами)» на «управління результатами. В рамках нової концепції 

«управління результатами» бюджет формується виходячи з цілей і планованих 

результатів державної політики. Бюджетні асигнування мають чітку прив'язку 

до функцій (послуг, видам діяльності), при їх плануванні основна увага 

приділяється обґрунтуванню кінцевих результатів в рамках бюджетних програм 

[24].  

Основою сучасної, реформованої моделі організації бюджетного процесу 

є широко застосовувана в світі концепція « бюджетування , орієнтоване на 

результати в рамках середньострокового фінансового планування». Суть її 

полягає в розподіл бюджетних ресурсів між адміністраторами бюджетних 

коштів і (або) реалізованими ними бюджетними програмами з урахуванням або 

в прямій залежності від досягнення конкретних результатів відповідно до 

середньостроковими пріоритетами соціально-економічної політики і в межах 

прогнозованих на довгострокову перспективу обсягів бюджетних ресурсів [238, 

c. 55].  

Важливим напрямком, в рамках реформованої бюджетної системи є 

розширення сфери застосування програмно-цільових методів бюджетного 

планування та підвищення престижу країни на міжнародній арені. Спорт вищих 

досягнень виконує важливі «міждержавні» соціально - політичні функції, є 

чинником зміцнення взаєморозуміння між народами. Проведення Олімпійських 

ігор і великих міжнародних змагань є наймогутнішим ідеологічним і 

інформаційним інструментом формування позитивного іміджу країни. Крім 

того, подібні заходи є презентацією країни й конкретного міста, у тому числі, 

для потенційних закордонних інвесторів [29, c.87]. 

Формування цивільного патріотизму й національної самосвідомості є 

найважливішим непрямим позитивним зовнішнім ефектом фізкультурно-

спортивної діяльності. Основними якісними характеристиками цивільного 

патріотизму й національної самосвідомості є [22]: 
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• постійне відчуття зв'язку з Батьківщиною, з життям і діяльністю 

людей, що живуть на рідній землі; 

• любов до своєї Батьківщини, держави, виражена в конкретних справах, 

діях, учинках; 

• розвинене почуття гордості за свою Батьківщину, за свій народ, за 

символи держави; 

• моральна відповідальність кожної людини за долю Батьківщини, свого 

народу, за їхній сучасний стан, за їхнє майбутнє; 

• розвинене почуття цивільного, професійного й військового боргу по 

виконанню своїх конституційних обов'язків, відповідальність за результати 

своєї праці; 

• бажання, прагнення й уміння захищати Батьківщину, відстоювати її 

інтереси, забезпечувати безпеку у всіх сферах життя своєї Батьківщини; 

• велика діяльність державних, приватних структур, кожного 

громадянина з метою процвітання Батьківщини, свого народу, підвищення її 

міжнародного авторитету; 

• прихильність цінностям, позитивним традиціям, ідеалам своєї держави, 

свого народу, своєї професії; 

• внутрішня готовність і конкретна діяльність зі збереження й 

збільшенню слави своєї Батьківщини, прояву честі й совісті громадянина й 

воїна Збройних Сил України; 

• постійне відчуття величі своєї Батьківщини; 

• гідний прояв своїх можливостей і здатностей як громадянина України 

в області фізичної культури й спорту, у досягненні світових результатів на 

Олімпійських іграх, на чемпіонатах миру й т.п. 
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3.2. Удосконалення й оптимізація системи державного регулювання у 

сфері фізичної культури й спорту 

 

 

Основне завдання, що ставиться сьогодні перед спортивною галуззю 

України — це побудова ефективної системи державного регулювання й 

планування   відносин даної галузі, адекватної сучасним українським ринковим 

умовам. 

Наслідком перехідного періоду у сфері фізичної культури й спорту є 

мінімальне законодавче регулювання, відсутність чіткої суб'єктної структури 

спортивної галузі й відпрацьованих організаційно - правових зв'язків між 

суб'єктами, судова практика, що складається, правозастосування у сфері 

фізичної культури й спорту, слабко розвитий документальний і договірної 

оборот, невідповідність українських організаційно-правових стандартів і 

методів міжнародним реаліям. 

Побудова нової системи державного регулювання й вирішення 

вищевказаних проблем на державному рівні відбувається поступово й не 

завжди відповідає реальним потребам галузі. 

Ситуація ускладнюється тим, що побудова ефективної системи 

управління неможливо без детальної комплексної регламентації взаємин 

державних органів управління фізичною культурою й спортом і відповідними 

органами на регіональному рівні. Така регламентація повинна стосуватися 

питань розмежування повноважень, порядку взаємодії з територіальними 

органами, державними організаціями, відомствами, спеціалізованими 

підприємствами, міжвідомчої координації й т.п.[84, c. 67] 

Правова база, на основі якої повинна реалізовуватися державна політика 

у сфері фізичної культури й спорту, як показує проведене дослідження, 

неадекватна проведеним соціально - економічним реформам, не гарантує 

конституційне право кожного громадянина України на заняття фізичною 
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культурою й спортом. Основною причиною цього є відсутність надійних 

механізмів реалізації прийнятих законів. 

Законодавством повинне передбачатися створення сприятливих умов у 

першу чергу для організацій, що реалізують програми розвитку фізичної 

культури й спорту серед дітей, інвалідів, сиріт, що сприяють формуванню 

здорового способу життя, для спонсорів і інвесторів, що направляють свої 

засоби на підготовку спортивного резерву й збірних команд України для участі 

в Олімпійських і Параолімпійських іграх [13]. 

У діючі на сьогоднішній день законодавчих актах принижена роль 

суспільних фізкультурно-спортивних об'єднань, що несуть основне 

навантаження по розвиткові масової фізкультурно-оздоровчої роботи й 

підготовці резерву для спорту вищих досягнень, не відрегульовані питання їх 

економічної підтримки з боку комерційних, суспільних некомерційних 

організацій, а також громадян. 

Тому, на сьогоднішньому етапі необхідно в першу чергу забезпечити 

раціональне управління державним майном. У зв'язку із цим слід створити 

повний реєстр державної й регіональної власності, що забезпечує навчально-

тренувальний процес, проведення спортивних заходів, науково-методичні 

рішення питань підготовки збірних команд країни. Особлива увага потрібно 

приділити проблемі оптимізації управління державними пакетами акцій. 

Необхідно продовжити роботу з повернення в державну власність 

неправомірно відчужених об'єктів на підставі судових рішень, ширше 

застосовувати договірну практику спільного використання (експлуатацію) 

спортивних споруджень, що належать різним відомствам або власникам. 

У нових соціально-економічних умовах будівництво спортивних 

споруджень і їх реконструкція повинні здійснюватися не тільки за рахунок 

бюджетних коштів різного рівня, але й шляхом залучення засобів вітчизняних і 

закордонних інвесторів. Назріло завдання зі здійснення заходів, що 

стимулюють розвиток ринку фізкультурно-спортивних послуг і створення 

індустрії спортивних товарів і встаткування. 
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Необхідність пошуку шляхів удосконалення системи фізкультурної 

освітньої системи в країні й у зв'язку із цим створення нової організаційної 

структури фізкультурно-спортивної освіти обумовлене соціально-

економічними й правовими перетвореннями, що відбуваються в суспільстві, а 

також досить високим рівнем науково - методичного, інтелектуального 

потенціалу, накопиченого в галузі й конкурентоспроможного на світовому 

ринку. 

Вивчення практики державного регулювання фізичною культурою й 

спортом і спеціальних робіт, присвячених дослідженню проблем підготовки 

спортивних фахівців, дає підставу зробити висновок про те, що   система 

фізкультурно-спортивної освіти не в змозі створити організаційні, науково-

методичні, правові, матеріально-технічні й соціально-побутові умови для 

розкриття й творчого розвитку цього потенціалу. Це приводить до того, що як 

суб'єкти системи ( в особі професорсько-викладацького складу, наукових 

співробітників, навчально-допоміжного персоналу), так і об'єкти ( в особі 

студентів) не мають можливості для найбільш повної самореалізації своїх 

професійних інтересів і задоволення потреб. 

З метою реалізації вищевикладених напрямків державної політики в сфері 

фізичної культури й спорту в  Законі України « Про фізичну культуру й 

спорт»[14] передбачені заходи державної підтримки розвитку фізичної 

культури й спорту, у числі яких: 

1) щорічне фінансування заходів в області фізичної культури й спорту, у 

тому числі заходів щодо підготовки до участі спортсменів в Олімпійських 

іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях і участі в них, за рахунок 

засобів державного  бюджету; 

2) створення умов для використання фізкультурно-спортивними 

організаціями й підприємствами спортивної промисловості державних 

фінансових, матеріально-технічних і інформаційних ресурсів, а також науково-

дослідних і технічних розробок і технологій; 
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3) зміст фізкультурно-оздоровчих, спортивних і спортивно-технічних 

споруджень, що перебувають у власності держави; 

4) будівництво й утримання спортивних споруд за місцем проживання 

громадян, фізкультурно-оздоровчих споруджень у кожному муніципальному 

формуванні й надання на основі таких споруджень фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних послуг; 

5) збільшення кількості дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх видів і 

типів, клубів за місцем проживання громадян, дитячих і молодіжних 

спортивно-оздоровчих таборів, лікарсько-фізкультурних диспансерів і 

зміцнення їх матеріально-технічної бази; 

6) створення умов для широкого використання засобів фізичної 

культури й спорту з метою зміцнення здоров'я матері й дитину; 

7) організація фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів 

для дівчат і жінок з урахуванням специфіки їх діяльності й відповідних 

науково-методичних рекомендацій; 

8) обов'язкова сертифікація спортивних виробів і техніки; 

9) підтримка зовнішньоекономічних зв'язків фізкультурно-спортивних 

організацій. 

Державна підтримка фізичної культури й спорту, фізкультурно-

спортивних організацій, спортивних споруджень, підприємств спортивної 

промисловості здійснюються відповідно до цільових програм розвитку фізичної 

культури й спорту всіх рівнів, затвердженими у встановленому порядку 

відповідно Урядом України, органами виконавчої влади та іншими 

фізкультурно-спортивними організаціями. 

При цьому одні програми повністю присвячені питанням фізичної 

культури й спорту, інші стосуються цих питань частково Аналіз наявних у 

сфері фізичної культури й спорту програм, прийнятих державними органами, 

дає підставу вважати їхніми юридичними службовими документами, у яких 

концептуальні основи програм сполучаються з їхнім техніко-економічним 

обґрунтуванням і орієнтацією на кінцеві результати. Відповідно до програм 
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формується організаційно-правовий механізм державного регулювання з їх 

реалізації. 

Питання фізичної культури й спорту є частиною наступних державних 

цільових програм.  Досліджуючи зміст державного регулювання формуванням 

політики у сфері   фізичної культури й спортом, не можна залишити без уваги 

питання про можливості, характер і межі державного регулювання в умовах 

ринкових відносин в Україні. 

Українські учені – дослідники проблем державного регулювання із цього 

приводу в період формування ринкових відносин відзначають, як відомо, що в 

дореформений період держава була власником майже всіх спортивних об'єктів і 

управляло ними безпосередньо. У подібних умовах суттєво розширювалася 

масштабність державно-управлінської діяльності. Склалася досить 

централізована система, що персоніфікує всесильність управлінського апарату. 

Зараз відбуваються процеси, що свідчать про значне зменшення ваги 

державного регулювання. Це в сукупності із критичним аналізом колишньої 

системи фізичної культури й спорту привело до того, що разом з її негативними 

елементами фактично були повністю усунуті ті, без яких ніяка система 

управління, як би її не називали, не в змозі виконати свою соціальну місію. На 

зміну надмірної управляємості (бюрократичному центризму) прийшла майже 

повна не управляємість. 

 Зокрема, у системі державного регулювання фізичною культурою й 

спортом наочно виявилися елементи управлінської розбещеності, коли на рівні 

регіонів повністю ігнорувалися рішення державних спортивних органів 

управління, інтереси «частки» стали превалювати над привселюдно - 

правовими, прокотився парад спортивних суверенітетів і т.д. Аналіз 

державного регулювання фізичною культурою й спортом у країнах з 

розвиненою ринковою економікою дає підставу зробити висновок, що в цих 

країнах державний вплив на сферу фізичної культури й спорту значно 

сильніше, чим в Україні. 
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Як же проблема вирішується сьогодні по закінченні майже десятиліття із 

часу викладу зазначеного вище судження? Зміцнення вертикалі державної 

влади в країні значною мірою послабило ту напруженість, яка існувала у 

взаєминах з питань розмежування компетенції, у тому числі й у справі 

державного регулювання фізичною культурою й спортом. Однак перед 

дослідниками специфічних особливостей функціонування фізичної культури й 

спорту й сьогодні існує питання, як співвідноситься «державне управління» і 

«державне регулювання» у зазначеній сфері людської діяльності [69] 

В аспекті вивчення цього питання можна відзначити, що якщо державне 

управління завжди виходило з необхідності постійного й безпосереднього 

(прямого) втручання апарату державного управління фізичною культурою й 

спортом у функціонування фізкультурно - спортивних об'єктів, то в умовах 

ринку орієнтири управлінського впливу зв'язуються із самостійністю тих або 

інших структур, з їхнім відомим відокремленням. 

У той же час між державним управлінням і державним регулюванням 

немає принципових відмінностей по цільовому призначенню, тому що 

регулювання — неодмінний елемент державно-управлінської діяльності, одна з 

її функцій. Управляючи, держава регулює, а регулюючи, управляє. З певною 

часткою умовності можна затверджувати, що державне управління традиційно 

зв'язується з наявністю в його суб'єктів підлеглих об'єктів, а державне 

регулювання — із впливом переважно на непідлеглі об'єкти. 

До форм державного регулювання у сфері фізичної культури й спорту 

можна віднести: 

а) установлення загальних правил для сфери фізичної культури й спорту 

(нормативне регулювання); 

б) контроль над виконанням правових норм, що регулюють спортивні 

відносини; 

в) державний захист прав і інтересів учасників спортивних відносин, 

урегульованих відповідними правилами; 
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г) координацію, консультативне визначення пріоритетів у структурній і 

інвестиційній політиці спортивних відносин; 

д) реєстрацію(спортивно-мисливської зброї, гоночних автомобілі, 

спортивних яхт, спорт-будівель і т.д.); 

е) ліцензування (освітня-спортивна, фізкультурно - лікувальна 

діяльність, виробництво спортінвентарю і т.д.); 

ж) сертифікацію спортивних товарів і послуг; 

з) державні замовлення й програми, митні тарифи й мита. 

Вони наділяються в ті або інші правові форми. У сучасних умовах 

своєрідним вираженням державного регулювання у сфері фізичної культури й 

спорту є приватизація й акціонування спортивних об'єктів. 

З урахуванням зазначених форм змістовна сторона діяльності держави в 

сфері фізичної культури й спорту проявляється в наступному: воно здійснює 

правове регулювання фізкультурно-спортивних відносин, виявляє економічну й 

іншу підтримку об'єктам системи фізичної культури й спорту ( як державної, 

так і інших форм власності). Причому в одних випадках за рахунок бюджетного 

фінансування, в інших — наданням пільгових кредитів, звільненням від 

податків і т.д.; веде контроль і не допускає (особливо в сфері фізкультурно- 

оздоровчих послуг населенню, виробництва спортивних товарів) монополізму; 

шляхом проведення інвестиційної політики домагається пропорційного, 

рівномірного й сталого розвитку як спорту вищих досягнень, так і масового 

спорту, фізкультурно-оздоровчих занять і туризму в різних регіонах України; за 

рахунок засобів від податків, інших доходів держава надає допомогу в 

можливості займатися фізичною культурою, спортом і туризмом інвалідам, 

пенсіонерам, неповнолітнім і іншим соціально мало захищеним категоріям 

населення, не допускає великого розриву між особистими доходами громадян, 

що працюють у сфері фізичної культури й спорту, що й професійно займаються 

спортом шляхом проведення відповідної податкової політики; здійснює 

безпосереднє управління державними спортивними об'єктами [80]. 
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Багатопланове державне регулювання у всіх сферах суспільства, у тому 

числі й у сфері фізичного виховання — юридична реальність. Заперечення 

державного регулювання практично спрямоване на руйнування економіки й 

соціально-культурної сфери нашої країни. Тому поряд з державними існують 

також і суспільні фізкультурно-спортивні установи – однак це не суспільні 

об'єднання, що мають членства, та ставлять метою надання конкретного виду 

фізкультурно-оздоровчих послуг, що відповідають інтересам учасників і 

відповідних до статутних  зазначеного об'єднання. До них можуть бути 

віднесені спортивні спорудження недержавної форми власності, різного виду 

фізкультурно-спортивні клуби, установи, що здійснюють поряд із соціально-

педагогічної й культурної роботу з фізичного виховання й ін. 

Управління суспільною спортивною установою і її майном здійснюється 

особами, призначеними засновником (засновниками). В установі може 

створюватися колегіальний орган, який визначає зміст діяльності суспільної 

спортивної установи, має право дорадчого голосу при засновнику, але не має 

права розпоряджатися майном суспільної спортивної установи, якщо інше не 

встановлене засновником (засновниками). 

В організаціях суспільної спортивної самодіяльності - менший ступінь 

організаційної оформленості, немає відносин членства, як правило, відсутня 

матеріально-технічна база, немає штатного апарату, утворюються вони 

найчастіше при державних або громадських організаціях. Це досить прості 

децентралізовані системи або окремі суспільні об’єднання . 

До них ставляться: 1) тренерські ради, суддівські колегії за видами 

спорту; 2) федерації за видами спорту; 3) органи самодіяльного фізкультурно-

оздоровчого активу, наприклад, ради й комісії сприяння розвитку фізичної 

культури й спорту; 4) ради колективів фізичної культури, спортивних клубів; 5) 

фітнес -центри, клуби аматорів оздоровчого бігу й ін.[69] 

Провідне місце зі значимості й ступенем правової урегульованості серед 

організацій суспільної спортивної самодіяльності займають спортивні 

федерації. 
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Відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання» [68] орган 

виконавчої влади в області фізичної культури й спорту, органи и місцевого 

самоврядування взаємодіють із Міністерством молоді та спорту України із усіх 

питань розвитку фізичної культури й спорту, у тому числі: 

• координації у встановленому законодавством порядку своєї діяльності 

із проблем фізкультурно-спортивного й олімпійського руху, при необхідності 

спільно проводять спортивні змагання, спартакіади, інші фізкультурно-

спортивні заходи, організують пропаганду фізичної культури й спорту, 

здійснюють професійну підготовку працівників фізкультурно-спортивних 

організацій і забезпечують підвищення їх кваліфікації, забезпечують ефективне 

використання спортивних споруджень і будівництво нових спортивних 

споруджень; 

• наданні допомоги щодо сприяння виконань ними статутних завдань, 

заслуховують інформацію з основних питань розвитку фізичної культури й 

спорту, ухваленні відповідних рішень й контролюють їхнє виконання 

(нормативно-правовою формою угоди в цьому випадку служить 

адміністративно-правовий договір); 

• здійсненні у законодавчо встановленому порядку збору інформації, що 

представляється   відповідно до форм, затверджених державними органами 

виконавчої влади в області статистики й дають по них висновку й рекомендації.  

Отже, залежно від зазначеної функціональної відмінності обирається 

певний режим правового регулювання, визначаються сфера, характер і 

напрямок такої регламентації, окреслюється правоздатність та гарантії їхньої 

правоздатності. 

У теоретичному плані важливим представляється прогнозування з 

урахуванням подальшого розвитку державного регулювання політики при 

виборі методу правового регулювання організації й діяльності об’єднань, участі 

громадян в управлінні фізкультурно-спортивним рухом. 

У цілому ситуація в області державного регулювання  фізичною 

культурою й спортом в Україні у цей час характеризується наступним: 
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Перше. Незважаючи на свою неефективність в Україні дотепер збережена 

розрізнена структура управління фізичною культурою й спортом, що включає 

два основні елемента: державні й суспільні органи управління, що, з одного 

боку визначається; специфікою фізичної культури й спорту як галузі соціальної 

сфери, а, з іншої, традиціями й історією розвитку цієї галузі в Україні протягом 

попередніх десятиліть. Збереження державного органа управління повинне 

супроводжуватися регламентацією функціональних повноважень даного 

органу. 

Друге. Недостатня погодженість у проведенні політики в області 

фізичної культури й спорту між державним органом управління, 

Олімпійським комітетом й окремими федераціями за видами спорту, що 

суттєво знижує ефективність фізкультурно - спортивної діяльності в частині 

реалізації завдань соціальної політики. 

Третє. На сучасному; етапі ще недостатньої є  погодженість дій усіх 

організацій, що приймають участь у розвитку фізичної культури й спорту, 

але не включених безпосередньо у вертикаль галузевого управління, а саме 

— органів освіти, охорони здоров'я, культури й інших відомств і організацій; 

Четверте. Місце спортивних федерацій за видами спорту в загальній 

структурі управління галуззю фізичної культури й спорту в країні 

представляється досить невизначеним. У цей час усі спортивні федерації є 

громадськими організаціями (недержавними некомерційними), у завдання 

яких входять розвиток окремого виду спорту. У той же час відсутній процес 

координації їх діяльності, немає концепцій розвитку окремих видів спорту, 

що суттєво знижує ефективність діяльності даних організацій. 

Нами пропонує, на основі проведеного дослідження концептуальні 

напрями підвищення рівня державного регулювання  фізичною культурою й 

спортом на основі побудови більш досконалої системи взаємодії: різних 

суб'єктів при посиленні ролі органів державного управління, що обґрунтовує 

побудова м'якої вертикалі управління, що з одного боку  підсилює ступінь 

державного регулювання, а, з іншого забезпечує розширення прав і обов'язків 

усіх суб'єктів спортивної діяльності. 
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Диверсифікованість управлінських повноважень як у рамках державної 

вертикалі: держава - регіон - муніципалітет, так і в напрямку секторальної 

структури економіки (суб'єктів економічної діяльності): суспільний (державна 

й муніципальна форма власності) сектор — недержавний: некомерційний 

сектор ( громадські організації й фонди). 

При включенні суспільних структур у вертикаль управління дані 

об'єднання й організації не повинні підмінювати державну систему управління 

фізичною культурою й спортом, а покликано сприяти ефективному 

використанню ресурсів, що направляються на розвиток фізичної культури й 

спорту в країні. При ситуації в області державного регулювання фізичною 

культурою й спортом в Україні потрібне посилення позиції державного органа 

управління, що діє на державному  рівні, та являється основою досягнення 

стратегічних цілей в області фізичної культури й спорту. Важливою умовою 

створення цілісної системи державного регулювання галуззю є чітке 

розмежування повноважень між державними й суспільними суб'єктами 

управління. 

Для усунення внутрішньогалузевих диспропорцій у системі державного 

регулювання  ми зосередили увагу не тільки на інституціональних, але й 

функціональних питаннях, що лежать у руслі адміністративної реформи. По-

перше, це впорядкування функцій, здійснюваних державною владою й 

органами місцевого самоврядування; по-друге, підвищення ефективності 

механізмів реалізації цих функцій; по-третє, удосконалення організації 

державної служби [77]. 

Успіх функціонування: системи в цілому  перебуває у прямій залежності 

від погоджених дій органів управління як по вертикалі (з вищими органами: 

управління по ієрархії галузевої структури), так і по горизонталі ( у межах  між 

державними й суспільними структурами). Цілком очевидно, що ліквідація 

вертикальних протиріч вимагає більш чіткої регламентації відповідальності 

різних рівнів управління за кінцевий результат діяльності, розширення їх 

самостійності в прийнятті рішень, децентралізації частини функцій управління, 

делегування повноважень вищими органами нижчестоящим. Реалізація даних 

пропозицій дозволить упорядкувати процеси взаємодії державного органа 
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виконавчої влади в області фізичної культури й спорту з  регіональними 

органами управління, підвідомчими установами й організаціями, іншими 

міністерствами й відомствами. 

Що стосується горизонтальних протиріч то їх усунення може бути 

забезпечене за рахунок більш чіткого «розмежування цілей, завдань і 

напрямків; діяльності державної й суспільної підсистем фізичної культури й 

спорту; ліквідації дублюючих функцій органів управління; визначення й 

закріплення; конкретних функцій у частині розвитку фізичної культури й 

спорту за відомствами (освіта, охорона здоров'я, МВС, оборона, культура й ін.), 

що побічно впливають на зазначені процеси; передачі ряду регулюючих 

функцій; від органів виконавчої влади підвідомчим або недержавним 

установам і організаціям фізичної культури й спорту; створення умов для 

приватних комерційних структур і громадських організацій для розширення 

переліку надаваних послуг фізичної культури й спорту. 

Аналіз спектра функцій, покладених на різні рівні державного 

регулювання дозволив нам сформулювати й внести пропозиції по 

розмежуванню повноважень і функцій управління між   центром  і органами 

місцевого самоврядування. 

Пропонується кардинальний варіант удосконалення системи взаємодії зі 

спортивними громадськими організаціями, реалізація якого приведе до 

значного підвищення персональної відповідальності керівників регіонів перед 

державою за розвиток видів спорту, виступ збірних команд країни на 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи, раціональне використання 

виділюваних державних фінансових і матеріальних ресурсів. Це в підсумку 

означає додання всеукраїнським асоціаціям за різними видами спорту статусу 

державно-суспільних об'єднань. Стимулюючим фактором підвищення 

ефективності підготовки спортсменів високого класу є створення регіональних 

центрів спортивної підготовки, що дасть значний фінансовий ефект за рахунок 

наближення місць проведення навчально-тренувальних зборів за  тими видами 

спорту, які культивуються в тому або іншому регіоні України за місцем 

проживання спортсменів і тренерів. 
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Порядок мобілізації фінансових коштів і їх структура залежать від 

приналежності суб'єкта фізкультурно-спортивного руху до державного або 

недержавному сектору. У свою чергу в кожному секторі є своя правова й 

функціональна логіка діяльності, заснована на цілком певних принципах 

ресурсного забезпечення, що випливають із природи організаційно-правової 

форми власності. 

Пропонується удосконалення сучасної вітчизняної політики в області 

фінансового забезпечення фізичної культури й. спорту, що передбачає 

активну підтримку всіх суб'єктів фізкультурно - спортивного руху й 

суб'єктів господарювання, що вкладають засоби в галузь або  забезпечують 

умови для підвищення соціальної ролі фізичної культури й спорту. При 

цьому неодноразово підкреслюється, що концептуальні пропозиції в частині 

нових гарантій повинні бути законодавчо закріплені, що дозволить 

розширити спектр форм і методів фінансового забезпечення розглянутої 

системи. 

Крім цього, у нами акцентована увага на видах фізкультурно-

спортивної діяльності, фінансування яких є державною прерогативою; До 

них ставляться спорт вищих досягнень, включаючи підготовку спортсменів 

для збірних команд країни; фізична підготовка військовослужбовців і кадрів 

правоохоронних органів; фізичне виховання в системі державної освіти; 

лікувальна фізкультура в системі державної охорони здоров'я й санаторно - 

курортного обслуговування. Також важливою складовою фінансового 

механізму державного регулювання є суб'єкти фізкультурно-спортивного 

руху України. Одні з них ставляться до групи управляючих, інші - 

управляємих, треті — умовно незалежних ( при відсутності фінансових 

взаємин з органами державного регулювання  фізичною культурою й 

спортом). 

Таким чином, для досягнення найкращих: результатів з найменшими 

витратами; ми пропонуємо керуватися певними засадами, що дозволяють 

оптимізувати функції державного регулювання й структуру фінансових 

ресурсів залежно від форми власності суб'єктів фізкультурно-спортивного 

руху.   
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дослідженні запропоновано обгрунтування актуального для науки 

державного управління завдання   з удосконалення механізмів державного 

регулювання фізичною культурою й спортом в Україні. 

 Отримані у процесі дослідження результати підтверджують що 

реалізована мета і завдання дослідження та дають можливість дійти  таких 

висновків: 

1. Проаналізовано принципи та сутність державного регулювання 

фізичної культури та спорту. Надано теоретичне обґрунтування й висунуті 

положення про віднесення послуг фізичної культури й спорту до групи 

змішаних суспільних благ і докладно аргументована необхідність їх 

бюджетного фінансування;  розкрита роль державного регулювання фізичної 

культури й спорту як складеної частини сфери послуг, що комплексно вирішує 

соціально - демографічні, соціально-політичні й соціально-економічні завдання 

розвитку суспільства в цілому й фізичного й емоційного вдосконалення 

кожного громадянина окремо. 

Визначено, що розвиток спорту вищих досягнень — прерогатива 

національних державних або національних суспільних спортивних структур. 

Розвиток масового спорту - функція держави, яка реалізує дане завдання через 

муніципальні й місцеві органи влади, спортивні організації й установи 

відповідного рівня. Розвиток професійного спорту здійснюється приватними 

комерційними структурами, які створюються як правило в рамках окремих 

видів спорту. Держава надає істотну фінансову допомогу сфері спорту майже у 

всіх країнах незалежно від характеру відносин між державою й спортивним 

рухом. 

2. Оцінено фінансовий механізм державного регулювання фізичної 

культури й спорту. У результаті системного дослідження державного 

регулювання сфери фізичної культури й спорту в сучасній Україні було 
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визначено, що основними проблемами її функціонування є: втрата регулювання 

як цілісною системою; відсутність сучасного фінансового механізму 

державного регулювання   недостатньо чітка побудова системи пріоритетів; 

правова система взаємин, що перебуває на стадії свого становлення, між 

державою, приватним і суспільним секторами. Важливим напрямком 

удосконалення фінансового механізму є впровадження нових елементів у 

практику конкурсного розподілу фінансових ресурсів з бюджетів різних рівнів 

для розвитку фізичної культури й спорту. 

3. Здійснено системний аналіз організаційно-правового механізму 

державного  регулювання  фізичної культури й спорту.  Запропоновано 

комплекс заходів з розвитку та удосконалення  організаційно – правового 

механізму державного регулювання діяльності суб'єктів фізкультурно - 

спортивного руху з метою підвищення якості надаваних послуг населенню й 

розвитку спорту вищих досягнень. 

4. Окреслено механізми активізації державного регулювання фізичної 

культури і спорту в Україні. Визначено методичні підходи до формування 

законодавчої, нормативно-правової бази та принципів реалізації державного 

регулювання фізкультурно-оздоровчої діяльності, що формують активізацію 

державного регулювання фізичної культури і спорту в Україні на основі 

використання принципів Balanced Scorecard (системи збалансованих 

показників) для цілей аналізу й побудови нової системи регулювання фізичною 

культурою й спортом в Україні. Використання концептуальних основ системи 

збалансованих показників дозволить оптимізувати систему державного 

регулювання й фінансування фізичної культури й спорту. 
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