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Abstract. 
Pavlova O., Pavlov K., Novosad O., Matiichuk L. The essence of Ukraine's energy security in the condi-

tions of transformation changes.  
The article considers the essential understanding of the category of "energy security" in terms of changes in all 

parameters of the national economy. The difference between the energy sphere and other spheres and branches of the national 
economy in terms of material and technological, microeconomic, permanent, and large-scale, eco-destructive manifestations 
of its course is explained. It is noted that understanding the change of energy perceptions at the national level changes 
approaches to the energy sector from subsidy to economically profitable with a high level of competitiveness, sufficient 
flexibility, and adaptability, finding ways to profitably expand production, transportation, processing, supply and con-
sumption of fuel. The measures applied by Ukraine in the implementation of the Energy Strategy for the period up to 2035 
are analyzed: "security, energy efficiency, competitiveness". The scientific approaches of researchers and scientists to the 
concept of "energy security", where there is currently no unanimity on the object, subject, and scope of research. Existing 
scientific developments are summarized and understanding of the essence of energy security is proposed as the state's ability 
to be economically and technically sound to ensure the needs of society in energy resources to further quality and safe energy 
consumption while protecting national interests of the energy sector. It is proposed to apply systematic and principled 
approaches to assessing the objectivity of energy security. The content of energy security is determined by analyzing its 
main components: economic, political, environmental, and social. Proposals have been made to strengthen energy security 
measures under changing environmental conditions. 

Keywords: security, energy sector, national economy, microeconomic approaches, internationalization, industrial 
development, infrastructure, fuel and energy resources, threats, and challenges. 
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УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: СТРУКТУРА ТА 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 
 

Романенко С. С. Управління спортивно-оздоровчою діяльністю: структура та державне регулю-
вання.  

Пандемія коронавірусної інфекції показала слабкі місця в системі медицини та незадовільний стан здоров’я 
населення, що призвело до серйозних наслідків із демографічною ситуацію не тільки в Україні, а й у всьому світі. 
Саме тому населення повинно слідкувати за власним здоров’ям, різними шляхами зміцнювати його. Всім відомо, 
що найпростіший шлях це заняття спортивно-оздоровчими видами діяльності. Відповідно державне регулювання 
та структури управління спортивно-оздоровчої діяльності в Україні є досить своєчасним та актуальним дослі-
дженням. Метою статті є дослідження державного регулювання та структури управління спортивно-оздоровчої 
діяльності в Україні відповідно до сучасних умов. 

Досліджено державне регулювання та структуру управління спортивно-оздоровчої діяльності в Україні. 
Наведено систему державного управління сфери розвитку фізичної культури та спорту в Україні. Розкрито, що 
система державного регулювання спортивно-оздоровчої діяльності поділяється на центральний, регіональний, мі-
сцевий та селищний рівні. Визначено, що державне регулювання у сфері спортивно-оздоровчої діяльності відбува-
ється шляхом формування державної політики в даній галузі, створення відповідних державних органів, фінансо-
вого, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розви-
тку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного 
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руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості. 

Наголошено, що Україна у формуванні інклюзивного суспільства здійснила значні кроки. Створення без-
бар’єрного середовища, формування інклюзивної освіти – все це соціалізує людей із інвалідністю. Визначено, за 
останні роки українські параолімпійські спортсмени завоювали значну кількість нагород та входять в п’ятірку 
найсильніших команд. Наголошено на необхідності формування параолімпійського і дефлімпійського спорту як 
стратегічної цілі розвитку держави  у сфері  розвитку фізичної культури та спорту в Україні.  

Ключові слова: державне регулювання, спортивно-оздоровча діяльність, структура управління, параолімпійсь-
кий спорт.  

 

Постановка проблеми. Пандемія коро-
навірусної інфекції показала слабкі місця в 
системі медицини та незадовільний стан здо-
ров’я населення, що призвело до серйозних 
наслідків із демографічною ситуацію не 
тільки в Україні, а й у всьому світі. Саме тому 
населення повинно слідкувати за власним 
здоров’ям, різними шляхами зміцнювати 
його. Всім відомо, що найпростіший шлях це 
заняття спортивно-оздоровчими видами дія-
льності. Відповідно студії з державного регу-
лювання та структури управління спорти-
вно-оздоровчої діяльності в Україні є досить 
своєчасним та актуальним дослідженням. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням з розвитку фізичної куль-
тури та спорту присвячено багато дисерта-
ційних робіт у галузі економіки, історії, педа-
гогіки, соціології, соціальних комунікацій, 
фізичного виховання та спорту, права, авто-
рами яких є: Г. Арделеан, Г. Бордюгова, Т. Бо-
ндар, Г. Безверхня, С. Вавренюк, Л. Вострок-
нутов, І. Гасюк, Д. Голод, Ю. Довгенько, М. 
Дудчук, Рамзі Жабер, Ю. Зайдовий, В. Куде-
лко, А. Кухтій, М. Кость, І. Міщенко, С. Нікі-
тенко, Д. Солопчук, О. Шамич, Ю. Рєпкіна, М. 
Тіхонова, М. Ткалич, О. Садовник, В. Лука-
щук, Л. Люта, О. Литвин, Лю Лу, Аль Шаар 
Амер Алі, Юсеф Юсеф Алі, П. Мартин, Ю. 
Мічуда, М. Олійник, Г. Путятіна, В. Ришков-
ський, Ван Сюемань, Н. Тарасюк, Н. Ярова, 
тощо. Комплексне дослідження у сфері дер-
жавного регулювання розвитку фізичної ку-
льтури та спорту розглядається науковцями: 
М. Калиною, К. Кудлатою, С. Ліщук, В. Муд-
рік, Ю. Наконечним, В. Погребним, І. Сітні-
ковою, Н. Сухановою, О. Мельниченко, І. Ше-
вчук тощо. Однак зовнішні фактори впливу 
змушують актуалізувати дослідження держа-
вного регулювання та структури управління 
спортивно-оздоровчої діяльності в Україні 
відповідно до сучасних умов. 

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження державного регулю-
вання та структури управління спортивно-
оздоровчої діяльності в Україні відповідно до 
сучасних умов. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Виконанню програм зі спортивно-
оздоровчої роботи з населенням 

приділяється увага у кожній країні. Збере-
ження здоров’я нації [1] є пріоритетним на-
прямом державної політики. Узгоджене фун-
кціонування спортивно-оздоровчих організа-
цій та забезпечувальних установ створює 
сприятливе середовище для здійснення стра-
тегічних завдань розвитку людини і підтри-
мки її якнайдовше у працездатному віці. Оп-
тимальне управління осередками окресленої 
спрямованості прагне до створення і забезпе-
чення умов, що відповідають сучасним вимо-
гам розвитку суспільства [2]. Отже, важливу 
роль у забезпеченні спортивно-оздоровчої ді-
яльності займає державне регулювання.  

Ліщук C.В. зазначає, що «система держа-
вного управління фізичною культурою і спо-
ртом включає в себе Міністерство молоді і 
спорту, його підрозділи на рівні областей, Де-
партамент фізичної культури і Департамент 
олімпійського спорту, Республіканський ко-
мітет по фізичній культурі і спорту, Управ-
ління у справах сім'ї, молоді і спорту обласної 
державної адміністрації, відділ у справах сім'ї, 
молоді і спорту районної, районної держав-
ної адміністрації (державні органи); постійні 
комісії, комітети, відділи органів місцевого 
самоврядування; Національний Олімпійсь-
кий Комітет, його підрозділи на обласному 
рівні, Національні спортивні федерації і Міс-
цеві спортивні федерації з видів спорту, ви-
знаних в Україні, фонди, велика кількість 
громадських організацій (недержавні органі-
зації) та ін., що у свою чергу загострює існу-
ючі проблеми розмежування повноважень 
органів державної влади і місцевого самовря-
дування» [3]. Отже, система державного регу-
лювання спортивно-оздоровчої діяльності 
має відповідну ієрархічну структуру.  

Окрім цього державне управління фізи-
чною культурою і спортом здійснюється: 

- на центральному рівні – органи управ-
ління з питань фізичної культури і спорту ; 

- на регіональному рівні – органи управ-
ління фізичною культурою і спортом; 

- на місцевому рівні – місцеві органи уп-
равління, Комітети з фізичної культури і спо-
рту районних адміністрацій і міських рад; 

- на рівні селищних утворень – громад-
ські комісії або відділи з фізичної культури і 
спорту [4]. Отже, система державного 
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регулювання спортивно-оздоровчої діяльно-
сті поділяється на центральний, регіональ-
ний, місцевий та селищний рівні. Органи 

державного управління сфери розвитку фі-
зичної культури та спорту в Україні наведено 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Державне управління сфери розвитку фізичної культури та спорту в Україні 
*Джерело: побудовано автором на підставі [5] 

 

Найвищими органами державного уп-
равління у сфері розвитку фізичної культури 
та спорту в Україні є Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, Міністерство мо-
лоді і спорту України, Департамент олімпій-
ського спорту та Департамент фізичної куль-
тури. 

У статті 3 Закону України «Про фізичну 
культуру і спорт» зазначено, що держава ре-
гулює відносини у спортивно-оздоровчій 
сфері шляхом формування державної полі-
тики в даній галузі, створення відповідних 
державних органів, фінансового, матеріа-
льно-технічного, кадрового, інформаційного, 
нормативно-правового та іншого забезпе-
чення розвитку фізичної культури і спорту, а 
також визнання широкого самодіяльного ста-
тусу фізкультурно-спортивного руху в Укра-
їні і комплексної взаємодії державних органів 
з громадськими організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості. Держава визнає і 
всебічно підтримує олімпійський рух в Укра-
їні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-
спортивних товариств, національних спорти-
вних федерацій, інших громадських органі-
зацій фізкультурно-спортивної спрямовано-
сті [5]. Отже, державне регулювання у сфері 
спортивно-оздоровчої діяльності відбува-
ється шляхом формування державної полі-
тики, створення державних органів та відпо-
відного функціонального забезпечення її ро-
звитку.  

Цимбалюк І.О. наголошує, що «для 
того, аби реалізація вказаних норм законо-
давства була успішною, необхідно забезпе-
чити цілеспрямовану злагоджену роботу дер-
жавних інституцій, територіальних громад, 
приватних спортивних організацій, громад-
ських об’єднань та фахівців цієї сфери. Сьо-
годні в Україні найбільшого розвитку зазнав 
саме спорт вищих досягнень – напрям спорту, 
орієнтований на досягнення найвищих спор-
тивних результатів. До системи спорту ви-
щих досягнень в Україні відносять: центри 
олімпійської підготовки, основний склад 

національних збірних команд, спортивні 
клуби, школи вищої спортивної майстерно-
сті. Окрім цього, в Україні, як і в усьому світі, 
порушується тема інклюзивного суспільства, 
де громадяни з інвалідністю залучені до акти-
вного життя держави і перебувають на рівних 
правах з представниками інших груп насе-
лення. Спорт є одним із шляхів толерантно-
сті, рівності та взаємоповаги до осіб з інвалід-
ністю. Розвиток інклюзивного спорту є од-
нією зі складових частин реалізації концепції 
інклюзивного розвитку» [6], який визнаний 
європейською спільнотою одним із ключових 
напрямків соціально-економічного зрос-
тання та досягнення сталого розвитку [7]. 
Отже, для виконання законодавчих норм у 
сфері розвитку фізичної культури та спорту 
в Україні необхідна консолідація всіх 
суб’єктів: держави, суспільства та бізнесу. 
Крім того, важливим є закордонний досвід 
управління сфери розвитку фізичної куль-
тури та спорту в Україні. 

Варто зазначити, що Україна у форму-
ванні інклюзивного суспільства здійснила 
значні кроки. Створення безбар’єрного сере-
довища, формування інклюзивної освіти – 
все це соціалізує людей із інвалідністю. За 
останні роки наші паралімпійські спортс-
мени завоювали значну кількість нагород та 
входять в п’ятірку найсильніших  команд.  

Відповідно до статті 24 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» суб’єктами 
параолімпійського і дефлімпійського руху в 
Україні є національні спортивні федерації ін-
валідів або їх спілки, що є членами Міжнаро-
дного параолімпійського комітету, Міжнаро-
дного спортивного комітету глухих, які діють 
відповідно до Конституції Міжнародного па-
раолімпійського комітету, Конституції Між-
народного комітету глухих [5]. 

Цимбалюк С.М. зазначає, що «залу-
чення інклюзивного суспільства до параолім-
пійського і дефлімпійського руху повинно 
бути одним із основних національних пріо-
ритетів розвитку суспільства нашої держави. 

Органи державного управління у сфері  розвитку фізичної культури та спорту в Україні 

Кабінет Міністрів України Верховна Рада України 

Міністерство молоді і спорту України 

 

 

Департамент олімпійського спорту Департамент фізичної культури 
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Досягнення цієї мети потребує удоскона-
лення організаційно-економічних засад роз-
витку спортивно-оздоровчої сфери, зокрема 
вітчизняної нормативно-правової бази, мате-
ріально-технічного та наукового забезпе-
чення. Також це неможливо без оптимізації 
системи управління фізичною культурою і 
спортом, постійної підтримки з боку дер-
жави, зокрема і шляхом виділення достат-
нього рівня фінансової допомоги» [8, с. 34]. 

Залучення інклюзивного суспільства до 
параолімпійського і дефлімпійського руху 
повинно бути одним із основних національ-
них пріоритетів розвитку суспільства нашої 
держави. Досягнення цієї мети потребує удо-
сконалення організаційно-економічних засад 
розвитку спортивно-оздоровчої сфери, зок-
рема вітчизняної нормативно-правової бази, 
матеріально-технічного та наукового забезпе-
чення. Також це неможливо без оптимізації 
системи управління фізичною культурою і 
спортом, постійної підтримки з боку дер-
жави, зокрема і шляхом виділення достат-
нього рівня фінансової допомоги [8, с. 34]. 
Отже, формування параолімпійського і де-
флімпійського спорту повинно стати для дер-
жави стратегічною цілю розвитку у сфері ро-
звитку фізичної культури та спорту в Україні. 

Мельниченко О.А. зазначає, що 
об’єктом регуляторного впливу держави є 
«суб’єкти, результати, процеси та/або 
явища». Зважаючи на специфіку досліджува-
ної проблематики, об’єктом державного регу-
лювання може бути [9, с. 56]: 

– розвиток фізичної культури та спорту 
як сфери діяльності; 

– розвиток окремих складових цієї 
сфери національної економіки (спорту ви-
щих досягнень, спорту для всіх; фізичного 
виховання); 

– розвиток окремих видів спорту (літніх, 
зимових, олімпійських, неолімпійських, для 

людей без вад здоров’я, для інвалідів (дефлі-
мпійських, паралімпійських) тощо); розвиток 
фізичного виховання в навчальних закладах 
(залежно від їх рівня, статусу тощо); фізична 
підготовка особового складу Збройних сил 
України (інших силових структур держави); 

– забезпечення (інституціональне, кад-
рове, матеріально-технічне, медичне, нау-
ково-методичне, нормативно-правове, фар-
макологічне, фінансове) розвитку окремих 
видів спорту (зокрема, допінг-контроль, нату-
ралізація, реабілітація спортсменів); 

– фінансування будівництва об’єктів 
спортивної інфраструктури; ефективне ви-
користання цих об’єктів; 

– успішне проведення мегаподій (олім-
пійських ігор, світових і європейських чемпі-
онатів, міжнародних змагань); 

– сприяння успішному виступу вітчиз-
няних спортсменів на змаганнях (передусім, 
міжнародних); 

– фізкультурно-оздоровча діяльність; 
забезпечення здорового способу життя насе-
лення; 

– реформування системи державного 
управління розвитком фізичної культури та 
спорту; взаємодія з національними та міжна-
родними спортивними організаціями (комі-
тетами, федераціями тощо); 

– розвиток суміжних до спорту галу-
зей/сфер національної економіки (виробни-
цтво спортивного спорядження та інвентарю, 
транспортного й готельного господарства) 
тощо. До основних напрямів державного ре-
гулювання спортивно-оздоровчої діяльності 
в Україні відносять: стратегічні цілі розвитку, 
забезпечення, фінансування та сприяння фі-
зичної культури та спорту як сфери діяльно-
сті. 

Етапи управління діяльністю спорти-
вно-оздоровчої сфери на рівні організації на-
ведено на рис. 2.

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Етапи управління діяльністю спортивно-оздоровчої сфери на рівні організації 
*Джерело: складено автором  

 

До основних етапів управління діяльні-
стю спортивно-оздоровчої сфери на рівні ор-
ганізації відносять: оцінка потенційних мож-
ливостей, вибору стратегії та визначення місії 
суб’єкта господарювання.   

Дослідження державного регулювання 

та структури управління спортивно-оздоров-
чої діяльності в Україні дозволило сформу-
вати сучасну систему управління та напрями 
її регулювання.  

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Досліджено державне 

Цільові етапи управління діяльністю спортивно-оздоровчої організації 

Оцінка потенційних можливостей суб’єкта діяльності 

Вибору маркетингової стратегії 

Оголошення місії організації 
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регулювання та структуру управління спор-
тивно-оздоровчої діяльності в Україні. Наве-
дено систему державного управління сфери 
розвитку фізичної культури та спорту в Ук-
раїні. Розкрито, що система державного регу-
лювання спортивно-оздоровчої діяльності 
поділяється на центральний, регіональний, 
місцевий та селищний рівні. Визначено, що 
державне регулювання у сфері спортивно-
оздоровчої діяльності відбувається шляхом 
формування державної політики в даній га-
лузі, створення відповідних державних орга-
нів, фінансового, матеріально-технічного, ка-
дрового, інформаційного, нормативно-пра-
вового та іншого забезпечення розвитку фізи-
чної культури і спорту, а також визнання ши-
рокого самодіяльного статусу фізкультурно-

спортивного руху в Україні і комплексної вза-
ємодії державних органів з громадськими ор-
ганізаціями фізкультурно-спортивної спря-
мованості. 

Наголошено, що Україна у формуванні 
інклюзивного суспільства здійснила значні 
кроки. Створення безбар’єрного середовища, 
формування інклюзивної освіти – все це соці-
алізує людей з інвалідністю. Зазначено, що за 
останні роки українські паралімпійські 
спортсмени завоювали значну кількість наго-
род та входять в п’ятірку найсильніших ко-
манд. Наголошено на необхідності форму-
вання параолімпійського і дефлімпійського 
спорту як стратегічної цілі розвитку держави 
у сфері розвитку фізичної культури та спо-
рту в Україні. 
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Abstract.  
Romanenko S. Management of sports and health activities: structure and government regulation.  
The coronavirus pandemic has shown weaknesses in the medical system and poor health, which has severe conse-

quences in Ukraine and worldwide. It is the responsibility of the people to ensure that their efforts strengthen them. Every-
one knows that the easiest way is to do sports and health activities. State regulation and management structure of sports 
and health activities in Ukraine is a very temporary and relevant study. However, external factors of influence force to 
actualize researches of the state regulation and structure of management of sports and improving activity in Ukraine ac-
cording to modern conditions. The purpose of article is to study the state regulation and management structure of sports 
and health activities in Ukraine under current conditions. Results. The state regulation and structure of sports management 
and health-improving training in Ukraine are investigated. The state management system for developing physical activities 
and sports in Ukraine is given. It is revealed that the state regulation system of sports and health activities is divided into 
central, regional, local, and urban levels. It is determined that state regulation in the field of sports and health activities is 
through the formation of state policy in this area, the creation of relevant government agencies, financial, logistical, person-
nel, information, regulatory and other support for physical activities and sports, as well as recognition of wide amateur 
status of physical activities and sports movement in Ukraine and complex interaction of state bodies with public organiza-
tions of physical culture and sports orientation. Conclusions. It was emphasized that Ukraine had taken significant steps 
in forming an inclusive society. Creating a barrier-free environment and creating inclusive education to socialize all people 
with limited abilities. It is determined that in recent years, Ukrainian Paralympic athletes have won many awards and they 
are among the five most potent teams. The need to form Paralympic and Dephlympic sports as a strategic goal of the state 
development in the field of physical activities and sports in Ukraine was emphasized.  

Key words: state regulation, sports, and health-improving activity, management structure, Paralympic sports. 
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