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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Удосконалення та підвищення дієвості механізмів
державного управління фізичною культурою і спортом
на регіональному рівні можливий лише за умови якіс-
ної та кількісної оцінки стану розвитку галузі як соціаль-
но-економічної системи регіону. Відомо, що розвиток
фізичної культури та спорту здійснюється завдяки удос-
коналенню та поліпшенню усіх видів забезпечення —
матеріально-технічного, фінансового, кадрового,
інформаційного, медичного. Вагоме місце у цих проце-
сах посідають механізми державного управління госпо-
дарською діяльністю у сфері фізичної культури та
спорту, адже саме в процесі її здійснення продукують-
ся послуги фізкультурно-спортивного характеру у дос-
татній кількості та належної якості. Ефективність ме-
ханізмів державного управління фізичною культурою і
спортом найбільшою мірою проявляється через стан
показників розвитку фізичної культури і спорту в регіоні.
Саме тому, дослідження якісно-кількісного стану, про-
цесів та тенденцій розвитку сфери фізичної культури і
спорту як соціально-економічної системи регіону є над-
звичайно важливим завданням, і вирішення якого, доз-
волить вжити комплексних та системних заходів з  підви-
щення ефективності механізмів державного управлін-
ня нею.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Низка учених [1, 2, 3], які досліджували проблему
підвищення ефективності механізмів державного управ-
ління, прийшли до висновку, що провідною умовою за-
стосування будь-якого механізму управління необхід-
не повне, точне, всебічне обгрунтування змісту управ-
лінських впливів, яке має базуватись на визначенні
кількісно-якісних параметрів поточного та бажаного
кінцевого стану суб'єкту управління. На їх думку, саме
така визначеність дозволяє найбільш точно дібрати ком-
плекс доцільних за даних умов засобів, методів, форм
управлінського впливу. Згідно з Законом України "Про
фізичну культуру і спорт" [6] рівень розвитку фізичної
культури та спорту визначається низкою наступних інди-
каторів: показниками рівня фізичного здоров'я різних
груп населення; залучення громадян до занять масовим
спортом; залучення інвалідів до занять фізкультурно-
спортивною реабілітацією; залучення дітей та молоді,
у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, до занять у
дитячо-юнацьких спортивних школах; досягнень спорт-
сменів України на змаганнях відповідних рівнів; забез-
печеності кадрами сфери фізичної культури і спорту;
фінансового та матеріально-технічного забезпечення
сфери фізичної культури і спорту; створення умов для
доступу інвалідів до спортивних споруд. Як зазначає в
цьому контексті І. Гасюк [2, 3], вищеозначені показни-
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ки не дають можливості об'єктивно та всебічно оцінити
рівень розвитку фізичної культури в цілому і за окре-
мими підсистемами галузі, адже висвітлюють кількісні
характеристики процесів, а не якісні перетворення, їх
динаміку та стан на певному проміжку часу. На думку
дослідників [1, 2, 3, 4], перелік індикаторів розвитку
фізичної культури і спорту за окремими напрямами ро-
боти необхідно доповнити тими, які висвітлюють якісні
процеси розвитку і стану галузі та найбільшою мірою
корелюють із суспільними цінностями в сфері фізичної
культури та спорту. Впровадження в практику оцінки
стану сфери фізичної культури та спорту за такими інди-
каторами, на думку дослідників, дозволить охаракте-
ризувати стан і динаміку основних цінностей та надбань
у сфері фізичної культури та спорту — рівня здоров'я
відповідних вікових категорій населення, пріоритетів
щодо способу життя, роботи з організації превентив-
них заходів щодо соціальних патологій, криміналізації,
дієвості заходів щодо створення належної інфраструк-
тури для оздоровлення нації тощо.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Як свідчить проведений аналіз наукових напрацю-
вань, на часі є актуальним дослідження особливостей
структури та динаміки показників функціонування та
розвитку галузі на регіональному рівні, визначення
змісту провідних факторів та чинників впливу на тен-
денції розвитку сфери фізичної культури і спорту, яке,
у свою чергу, дозволить підвищити ефективність ме-
ханізмів державного управління нею.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Здійснити оцінку рівня розвитку фізичної культури

та спорту в Чернівецькій області, дослідити динаміку та
структуру основних показників галузі, визначити зміст
факторів та чинників впливу на тенденції розвитку га-
лузі в регіоні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОДЕРЖАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

У нашому дослідженні, із урахуванням вимог нау-
ково-методичної літератури [4, 5, 7], для визначення ста-
ну розвитку галузі, її оцінки, нами визначено декілька
груп індикаторів до яких увійшли — показники фінан-
сового, кадрового забезпечення, показники розвитку
галузевої інфраструктури, якісні показники розвитку
галузі та окремих її підсистем в Чернівецькій області [1,
2, 3]. Джерельною базою виступили статистичні дані
розвитку сфери фізичної культури та спорту Чернівець-
кої області за 2006—2012 роки та звіти обласного уп-
равління справ сім'ї, молоді та спорту. Зважаючи на до-
ступність та рівень деталізації нами для оцінки рівня роз-
витку сфери фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області були обрані 16 індикаторів, які відображають-
ся у чинній статистичній звітності в галузі фізичної куль-
тури і спорту, а саме: показники кадрового забезпечен-
ня — кількість працівників галузі; показники матеріаль-
но-технічного забезпечення — кількість спортивних
споруд, спортивних дитячо-юнацьких шкіл в Черні-

вецькій області; показники спортивної роботи —
кількість тих, хто займається у спортивних секціях та
гуртках усіма видами спорту; кількість видів спорту, що
культивуються в області, кількість спортсменів розряд-
ників за видами спорту тощо; показники фінансового
забезпечення тощо. Первинні дані були отримані із ста-
тистичної звітності за формами 2 та 5-ФК виконавчого
органу державної влади в сфері фізичної культури і
спорту за 2006—2012 роки Чернівецької ОДА. Оцінка
стану сфери фізичної культури і спорту здійснювалась
за методом комплексної оцінки результатів соціально-
економічного розвитку, який є складовою частиною ме-
тоду комплексних статистичних коефіцієнтів автором
якого є професор О.І. Кулинич [4], за методикою роз-
рахунку рівня економічної безпеки України [7] (табл. 1).
Факторний аналіз здійснювався за методом головних
компонент з "varimax" обертанням з метою зменшення
розмірності вихідних даних та встановлення найбільш
вагомих факторів впливу на тенденції розвитку та фун-
кціонування галузі. Також було проведено оцінку взає-
мозв'язків між чинниковими та результуючими ознака-
ми методом статистичних рівнянь залежностей, що доз-
волило визначити інтенсивність впливу певних факторів
на динаміку залежних показників стану розвитку сфе-
ри фізичної культури та спорту Чернівецької області. Ре-
алізація вищеозначених завдань відбувалась з викори-
станням комп'ютерних математико-статистичних комп-
лексів PASW Statistics 21, програмного забезпечення
оцінки взаємозв'язків економічних явищ методом ста-
тистичних рівнянь залежностей з урахуванням вимог
спеціальної літератури [5].

Результати оцінки стану сфери фізичної культури
та спорту в Чернівецькій області за досліджуваними
показниками засвідчили, що за методикою рейтингової
оцінки [4] найкращими значеннями показників харак-
теризувався 2008 рік, 2011 та 2009 роки (табл. 1), а най-
гіршими вони були у 2006 та 2010 роках. Це свідчить

Роки 

Методики, рейтинги, оцінки 

Методика 

рейтингової оцінки 

Кулинича О.І. 

Методика оцінки 

економічної безпеки 

2006 7 0,25 

2007 5 0,26 

2008 1 0,26 

2009 3 0,30 

2010 6 0,30 

2011 2 0,30 

2012 4 0,29 

 

Таблиця 1. Результати оцінки стану сфери

фізичної культури та спорту Чернівецької

області за методом рейтингової оцінки

О.І. Кулинича та методикою розрахунку рівня

економічної безпеки України

за 2006—2012 роки

Примітка:
— показники, за якими проводились розрахунки: загальна

кількість тренерів; загальна кількість власних спортивних спо-
руд; загальна кількість спортсменів розрядників; загальна
кількість осіб, що займаються усіма видами спорту; загальна
кількість спортсменів з обмеженими можливостями;

— оцінка стану галузі відповідає рейтингу певного року, у
якому найкращим показником є 1, а найгіршим — 7;

— шкала балів за методикою розрахунку економічної без-
пеки відповідає таким рівням оцінки: 0,0—0,29 — погано; 0,30—
0,55 — задовільно; 0,56—0,75 добре; 0,76—1,0 — відмінно.
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про те, що показники розвитку сфери фізичної культу-
ри та спорту 2008 року можуть бути використані як ба-
зисні для порівняння динаміки розвитку галузі. Також
нами була здійснена оцінка стану розвитку галузі за
методикою оцінки рівня економічної безпеки [7]. За
даної методики оцінка рівня розвитку галузі за 2006—
2008 роки та 2012 рік характеризується рівнем "пога-
но", а 2009—2011 роки рівнем "задовільно" (табл. 1).
Найгіршою оцінка у 0,25 балів була у 2006 році, а най-
кращою у 0,30 балів впродовж 2009—2011 років. Слід
відзначити, що за даною методикою в жоден із дослід-
жуваних років вона не відповідала рівню "добре" та
"відмінно". Такий стан речей зумовлений особливостя-
ми проведення оцінки, які полягають у порівнянні по-
точних показників з еталонними та корегуванні їх на
ваговий коефіцієнт визначений факторним аналізом.
Нами з урахуванням наукових напрацювань [2] були
визначені такі орієнтовні еталонні показники стану роз-
витку сфери фізичної культури та спорту Чернівецької
області:

— Кадрове забезпечення — кількість тренерів від
загальної кількості спортсменів не менше як 2%.

— Матеріально-технічне забезпечення — кількість
власних спортивних споруд, відсоток до необхідної
кількості в цілому.

— Показник роботи галузі — кількість спортсменів
розрядників — не менше 30% від загальної кількості
спортсменів.

— Показник роботи галузі — загальна кількість
спортсменів в цілому — не менше ніж 50% від кількості
населення певної вікової групи.

— Показник роботи галузі — загальна кількість
спортсменів "Інваспорту" та охоплених спортивно-оздо-
ровчою роботою — не менше 50% від загальної
кількості осіб з особливими потребами.

Відповідно до цих показників та отриманої шляхом
порівняння із ними оцінки функціонування сфери фізич-
ної культури та спорту слід відзначити наявність нега-
тивних процесів у стані управління галуззю, і в першу
чергу, це стосується процесів планування та прогнозу-
вання стану розвитку галузі у коротко та довгостроко-
вому періодах у частині визначення цільового компо-
ненту діяльності.

До факторного аналізу за показниками сфери
фізичної культури та спорту в Чернівецькій області ув-
ійшло 16 індикаторів, і за результатами тесту Kaiser-
Meyer-Olkin та критерію сферичності Barletta встанов-
лено, що вибірка для проведення факторного аналізу є
прийнятною (КМО: 0,785 — задовільна адекватність; В:
значення p<0,05) (табл. 2).

У результаті проведеного факторного аналізу було
виокремлено три фактори, які здійснювали вплив на
розвиток та функціонування галузі із сукупною поясню-
ваною дисперсією 87,6%. Перший фактор утворили
вісім показників, які ми класифікували як фінансово-
кадровий та результативний із внеском до сукупної дис-
персії 57,6%. Другий фактор ми визначили як резуль-
тативно-забезпечувальний із пояснюваною дисперсією
16,3%. До змісту третього фактору увійшло три показ-
ники із внеском до сукупної дисперсії 13,6%, який ми
охарактеризували як організаційно-забезпечувальний.
Зміст першого фактору утворили вісім індикаторів, з
яких найбільшим факторним навантаженням характе-
ризувались показники результативності, а саме: кіль-
кість спортсменів розрядників за олімпійськими вида-
ми спорту; кількість спортсменів олімпійських видів
спорту; кількість спортсменів розрядників за не олім-
пійськими видами спорту; загальна кількість тих, хто
займається усіма видами спорту. Другою групою інди-
каторів першого фактору були показники фінансового
і кадрового забезпечення. Таке поєднання дає мож-
ливість зазначити, що для розвитку галузі мають зна-
чення обсяги та якість фінансового та кадрового забез-
печення, що в свою чергу, дозволить значно поліпшити
показники ефективності функціонування галузі, а саме
залучити до занять якомога більшу кількість дітей і мо-
лоді, більш ефективно проводити навчально-тренуваль-
ний процес. Другий фактор утворили результативні,
кадрові, матеріально-технічні показники діяльності га-
лузі, а саме: кількість підготовлених розрядників та осіб,
яким присвоєно спортивне звання в підсистемі "Інвас-
порт"; кількість спортсменів "Інваспорту"; кількість
спортивних шкіл; кількість тренерів за видами спорту.
Вищеозначені показники власної діяльності тісно пов'я-
зані з індикатором забезпечення тренерсько-викладаць-
ким складом, адже досягнення відповідних результатів,

Таблиця 2. Групування перемінних вихідного масиву даних за факторною належністю

Компоненти 
факторної моделі 

№ Перемінні вихідного масиву даних 
Факторне 

навантаження 

Перший фактор – 

результативний та 

фінансово-

кадровий 

14 
кількість спортсменів розрядників підготовлених за олімпійськими 

видами 
,955 

11 кількість спортсменів олімпійських видів спорту  ,872 

15 
кількість спортсменів розрядників підготовлених за не 

олімпійськими видами 
,870 

10 кількість спортсменів  ,857 

4 кількість тренерів, що мають освіту в галузі ФКіС -,802 

5 кількість тренерів, що мають освітній рівень спеціаліста, магістра  -,793 

8 фінансування -,750 

7 кількість працівників власних спортивних споруд  ,556 

Другий фактор – 

результативно-

забезпечувальний 

16 
кількість спортсменів розрядників підготовлених в підсистеми 

інваспорту  
,912 

1 кількість спортивних шкіл  -,905 

3 кількість тренерів за видами спорту  ,821 

13 кількість спортсменів спорту інвалідів  ,759 

Третій фактор – 

організаційно-

забезпечувальний 

9 кількість відділень за видами спорту  -,919 

6 кількість адміністративних працівників шкіл ,755 

2 кількість власних спортивних споруд ,737 
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розвиток певних видів спорту, насамперед залежать від
якісно-кількісного складу кадрового корпусу. Зміст тре-
тього фактору, на нашу думку, доцільно визначати за
показником, що характеризує кількість відділень за
видами спорту, які культивуються на теренах Чернівець-
кої області. Слід відзначити, що з ним пов'язаний по-
казник наявних власних спортивних споруд, що є логіч-
ним поєднанням, адже розвиток нових видів спорту ви-
магає наявності матеріально-технічної бази, без якої
досягнення масовості, і тим більш високих спортивних
результатів не можливе (табл. 2).

Визначення інтенсивності впливу показників певних
видів забезпечення на показники ефективності діяль-
ності галузі здійснювалось методом статистичних
рівнянь залежностей [4]. Так, фінансування галузі у 2012
році як чинник впливу на показник загальної кількості
охоплених спортивною роботою по області має за-
лежність у вигляді оберненої параболи із коефіцієнтом
стійкості зв'язку 0,95 (табл. 3). У підтвердження наших
попередніх даних цей чинник застосовується інтенсив-
но і його фактичний рівень є більшим від оптимального,
який становить 94,4% від фактичного. Це свідчить про
необхідність більш раціонального використання грошо-
вих ресурсів.

Коефіцієнт стійкості зв'язку між чинником кількості
тренерсько-викладацького складу та результуючою
ознакою кількості спортсменів складав 0,86, а за-
лежність була логічне-оберненою (табл. 3). Цей чинник
навпаки у 2012—2013 роках використовувався не так
інтенсивно, і фактичний його рівень був меншим за оп-
тимальний, що дозволяє констатувати необхідність
збільшення тренерсько-викладацького складу у наступ-
них періодах.

Інтенсивність використання показника кількості
власних спортивних споруд, як чинника впливу на ма-
совість спортивної роботи у 2012—2013 роках була
більшою від оптимального рівня, а стійкість зв'язку ста-
новила 0,84 (табл. 3). Це обумовлюється зниженням
показників результуючої ознаки, і збільшенням показ-
ників чинникової, що дозволяє констатувати не ефек-
тивне використання наявної матеріально-технічної бази.

Дослідження інтенсивності впливу на результуючу
ознаку, а саме: показника кількості підготовлених спорт-
сменів розрядників з боку чинникових ознак виявив, що
інтенсивність використання чинника масовості була
більшою за оптимальний рівень, а ступінь стійкості зв'яз-
ку становила 0,98, що свідчить про зниження якості ро-
боти з наданням переваги кількісним показникам (табл.
3). Значення показників кадрового забезпечення, навпа-
ки, були меншими від оптимального, що свідчить про
недостатню інтенсивність використання цього чинника
на показник кількості підготовлених спортсменів роз-
рядників, що вимагає вжиття в майбутніх періодах
відповідних заходів покращення якості кадрового за-
безпечення галузі.

Розглядаючи інтенсивність впливу відповідних чин-
ників на результуючу ознаку за підсистемою олімпійсь-
кого спорту слід відзначити, що не оптимальними до
фактичного рівня була чинникові ознаки масовості та
кількості тренерсько-викладацького складу (табл. 3).
Кількість тренерів була меншою від оптимального рівня,
а кількість охоплених спортивно-масовою роботою була

більшою за оптимальний рівень по відношенню до підго-
товлених спортсменів розрядників, що свідчить про нез-
балансованість цих показників в пропорційному відно-
шенні і зниження ефективності роботи даної підсисте-
ми.

У підсистемі не олімпійських видів спорту навпаки,
відстежується прихований резерв підвищення ефектив-
ності роботи в частині збільшення інтенсивності вико-
ристання чинника масовості охоплених спортивною ро-
ботою, який є значно меншим від оптимального рівня,
що свідчить про необхідність підвищення ефективності
роботи по залученню дітей та підлітків до занять не олім-
пійськими видами спорту із дотриманням чинної чисель-
ності тренерсько-викладацького складу станом на
2012—2013 роки (табл. 3).

За підсистемою "Інваспорт" спостерігається над-
мірний ступінь інтенсивності використання чинникових
ознак на результуючу, і в першу чергу в кількісній їх
складовій, адже їх показники є більшими від оптималь-
них значень станом на 2012—2013 роки. Це свідчить про
зростання витрат кількості ресурсів за видами забезпе-
чення і водночас із зменшенням корисної віддачі від них
за результатами праці (табл. 3).

У цілому, аналіз статистичних даних дозволяє кон-
статувати наступні тенденції в розвитку та функціону-
ванні галузі фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області:

— динаміка показників власних спортивних споруд
та збільшення частки комунальної власності свідчать
про збільшення ролі регіонального рівня управління
фізичною культурою і спортом, що обумовлює не-
обхідність підвищення ефективності управління наяв-
ною матеріально-технічною базою, щодо створення
умов для розвитку приватного сектору;

— зменшення питомої ваги спеціалістів керівного
апарату з вищою освітою в сфері фізичної культури та
спорту вимагає вжиття заходів щодо приведення у
відповідність до нормативних вимог якісного стану за
освітнім рівнем керівної ланки кадрового корпусу сфе-
ри фізичної культури та спорту Чернівецької області;

— динаміка показників масовості спортивної робо-
ти свідчить, що впродовж 2006—2012 років відбуваєть-
ся зменшення кількості молоді, що займається у
спортивних секціях за усіма видами спорту, зменшуєть-
ся кількість спортсменів вищої кваліфікації. Усе вище
зазначене вимагає підвищення ефективності роботи із
залучення дітей та молоді до занять у спортивно-оздо-
ровчих та підготовчих групах, підготовки спортсменів
найвищої кваліфікації;

— показник ефективності роботи по підготовці
спортсменів розрядників має чітко виражену негативну
динаміку, що обумовлено не тільки проблемами демо-
графічного характеру, а й низкою чинників матеріаль-
но-технічного, медичного, правового, соціального,
фінансового, кадрового забезпечення, що вимагає їх оп-
тимізації;

— негативним показником є наявність тренерсько-
го складу без будь-якої освіти в сфері фізичної культу-
ри та спорту, частка якого із загальної кількості в дос-
ліджуваний період коливалась від 19,3 до 33,1%. Така
структура та динаміка досліджуваного показника за
освітньо-фаховою компетентністю свідчить про не-
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обхідність удосконалення правового механізму кадро-
вого забезпечення діяльності галузі;

— аналіз фінансового забезпечення свідчить про
погіршення стану функціонування галузі в частині по-
гіршення процесів оновлення швидко зношуваного
інвентарю та приладів, заміни та оновлення спортивно-
го обладнання, і відповідно дає підстави вважати, що
коефіцієнт їх зношеності та застарілості є високим.
Зменшення частки видатків на спортивну роботу доз-
воляє констатувати, що більшість календарних спортив-
но-масових заходів, навчально-тренувальних зборів,
проведення змагань не проводиться або не планується
до проведення взагалі. Усе вищезазначене обумовлює
необхідність покращення механізмів фінансування
діяльності сфери фізичної культури та спорту;

— найменша кількість спортивних груп спостері-
гається за такими відділеннями олімпійських видів
спорту, як кінний спорт, стрільба стендова, важка атле-
тика, велоспорт шосе, плавання, що вимагає розробки
відповідних програм щодо розвитку даних видів спорту;

— аналіз показників розвитку не олімпійських видів
спорту засвідчив загальну тенденцію до зменшення
кількості осіб охоплених спортивною роботою, найгірши-
ми показники підготовки спортсменів розрядників були за
такими видами, як шашки, армреслінг, рукопашний бій
тощо. Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про
зниження ефективності роботи підсистеми за не олімпійсь-
кими видами спорту, зменшення якісних значень показ-
ників роботи на фоні сталих показників кадрового, фінан-
сового та інших видів забезпечення свідчить про наявність
кризових явищ у системі управління;

— відповідно до проведеної оцінки функціонуван-
ня сфери фізичної культури та спорту в Чернівецькій
області слід відзначити наявність негативних процесів у
стані управління галуззю, і в першу чергу, це стосується
процесів планування та прогнозування стану розвитку
галузі у коротко та довгостроковому періодах в частині
визначення цільового компоненту діяльності;

— більшість досліджуваних індексів ефективності
діяльності сфери фізичної культури в цілому, а також
за окремими підсистемами має негативну динаміку, що
обумовлює необхідність розробки відповідних програм
розвитку галузі на основі їх врахування;

— застосування програмно-цільового підходу до
розвитку сфери фізичної культури та спорту в Черні-
вецькій області, побудови ефективної системи держав-
ного управління функціонуванням та розвитком галузі
вимагає врахування усіх факторів та чинників, що впли-
вають на показники результативності діяльності.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ

Подальші наукові дослідження можуть бути спря-
мовані на розробку методологічних основ формування
державного управління розвитком сфери фізичної куль-
тури і спорту, обгрунтування засад стратегічного пла-
нування та застосування програмно-цільового підходу
в розвитку галузі на регіональному рівні.
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