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

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Предметна діяльність системи державного управлі-

ння фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні неможлива без реалізації усього спектра ме-
ханізмів державного управління. Механізми державно-
го управління є однією із найважливіших складових си-
стеми державного управління, і від ефективності за-
стосування яких, залежить рівень успішності реалізації
державної регіональної політики розвитку фізичної
культури та спорту. Беззаперечна актуальність дослід-
жень змістового наповнення поняття механізму держав-
ного управління, онтологічного розвитку сутності ме-
ханізмів, їх архітектоніки та класифікації в залежності
від практичної сфери застосування підтверджується
величезною кількістю наукових праць вчених у галузі
державного управління, права, економіки тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗГЛЯД ТА

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Поняття "механізм", як наукова категорія була за-

позичена із царини технічних наук, і сутнісний зміст якої
розумівся як процес, і як система спрямована на вирі-
шення певних завдань. З грецької "mechane" перекла-
дається в розумінні таких понять, як "зброя", "машина",
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що власне призводить до тлумачення поняття "ме-
ханізм" як пристрою, який є сукупністю окремих дета-
лей, що складаються в певну систему, які працюють у
чіткому порядку та узгодженості між собою, і спрямо-
вані на вирішення певного завдання. Розуміння "меха-
нізму", як системи виникло внаслідок застосування си-
стемного підходу до його визначення, що дозволило ви-
явити нову якість цього поняття, а саме осягнути, що
єдність окремих складових системи різних за своїм при-
значенням в сукупності утворюють нову якість, яка
підвищує функціональність системи, що дозволяє вирі-
шувати більш складні завдання. Процесуальний аспект
поняття "механізм" полягає в площині розуміння зміни
станів, процесів які відбуваються в самій системі, та які
проходить власне сама система [7]. В цьому контексті
Л. Юзьков [10] виділяє два підходи до визначення по-
няття "механізм" з точки зору науки державного управ-
ління, а саме: структурно-організаційного та структур-
но-функціонального. Перший підхід структурно-орга-
нізаційний характеризує механізми, як сукупність пев-
них складових елементів, що створюють організаційну
основу певних явищ, процесів, а механізм держави ви-
значається як сукупність установ, через які здійснюєть-
ся державне управління суспільством. Другий підхід,
структурно-функціональний характеризує механізми
відповідно до того, яку функцію виконує певний дер-
жавно-правовий інститут, і яка виявляється у реально-
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му його функціонуванні, яке здійснюється в проце-
суальній формі. Розуміння поняття "механізм" дозво-
лило концептуально розглянути поняття "механізм дер-
жави" та "механізм державного управління". Грунтов-
но та узагальнено поняття "механізм держави" визна-
чено в енциклопедії державного управління [6], де під
механізмом держави розуміється система державних
організацій, що складається з державних органів, дер-
жавних підприємств і державних установ, які здійсню-
ють завдання держави і реалізують її функції. Механізм
держави характеризується єдністю організаційних, нор-
мативно-регулятивних, матеріально-технічних, бюд-
жетно-фінансових, ідеологічних та соціально-культур-
них способів та засобів матеріалізації публічної влади,
надає останній демократичного і правового характеру,
соціально орієнтованої визначеності та предметності.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що питання
змістового наповнення поняття "механізм державного
управління" грунтовно досліджено, і на теперішній час
нараховується близько тридцяти широковживаних його
визначень [9]. У нашій праці ми будемо притримуватись
визначення, яке наведене в енциклопедії державного
управління [6] і у якому під "механізмами державного
управління" розуміються способи розв'язання супереч-
ностей явища чи процесу в державному управлінні, по-
слідовна реалізація дій, які базуються на основополож-
них принципах, цільовій орієнтації, функціональній
діяльності з використанням відповідних форм і методів
управління.

ВИОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однак, як свідчить проведений аналіз наукових на-
працювань, в Україні майже відсутні праці присвячені
висвітленню змістової сутності, архітектоніки, класи-
фікації механізмів державного управління сферою
фізичної культури та спорту на регіональному рівні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Обгрунтувати та визначити зміст поняття "механіз-

ми державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні". Розробити та визна-
чити зміст та класифікаційну схему механізмів держав-
ного управління фізичною культурою і спортом на ре-
гіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
 Зважаючи на завдання нашого дослідження, корот-

ко зупинимось на вихідних дефініціях понятійного апа-
рату. З точки зору галузевого управління зміст поняття
"механізми державного управління" досліджено у пра-
цях І. Гасюка [2, 3], у яких автором під поняттям "ме-
ханізм державного управління розвитком фізичної
культури і спорту" розуміється сукупність принципів,
функцій і методів, засобів, важелів впливу, який має за-
безпечити найбільш раціональний спосіб організації
управління справами фізичної культури та спорту з ме-
тою ефективної реалізації цілей управління галуззю. В
даному контексті під "раціональним способом органі-
зації управління" необхідно розуміти не тільки струк-
турно-організаційну впорядкованість суб'єкта управ-
ління, а й процесуальну узгодженість, наступність, зва-
женість тощо управлінських впливів на об'єкт управлі-
ння.

Проведений аналіз теоретико-методологічних на-
працювань з розробки змісту досліджуваних понять
дозволяє сформулювати власне розуміння понять "ме-
ханізм управління фізичною культурою і спортом на
регіональному рівні" та "механізм державного управ-
ління фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні". Таким чином, "механізм управління фізичною
культурою і спортом на регіональному рівні" — це су-

купність методів, засобів, важелів впливу на галузь
фізичної культури та спорту з боку державних та не-
державних інституцій, які здійснюють свою діяльність
з метою розвитку фізичної культури та спорту для за-
доволення потреб регіону та певної територіальної гро-
мади. Вищеозначене поняття є ширшим за понятійним
обсягом ніж поняття "механізми державного управлін-
ня фізичною культурою і спортом на регіональному
рівні" адже охоплює ще й недержавні механізми управ-
ління фізичною культурою і спортом, які реалізуються
низкою добровільних спортивних товариств, клубами,
федераціями за видами спорту, окремими громадянами
тощо.

Поняття "механізми державного управління фізич-
ною культурою і спортом на регіональному рівні" ми
визначаємо грунтуючись на вихідній дефініції наведеній
у працях І. Гасюка [2], під яким розуміємо системну
діяльність регіональних органів державної влади в роз-
витку фізичної культури та спорту в регіоні шляхом за-
стосування сукупності методів, засобів, важелів впливу
із дотриманням наріжних принципів управлінської
діяльності у відповідності до функцій та владних повно-
важень. Виходячи із вище наведеного тлумачення, су-
б'єктом державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні виступають в першу чер-
гу галузеві органи державної виконавчої влади регі-
ону, відділи місцевих органів самоуправління, обласні,
районні та районні у містах ради, інші галузеві органи
державної виконавчої влади дотичні до галузі фізичної
культури та спорту. Об'єктом державного управління
виступає галузь фізичної культури і спорту обмежена
відповідною територіально-адміністративною одини-
цею, і як регіональна соціально-економічна система
складається із таких підсистем: фізичне виховання,
фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчаль-
них закладах; спорт для усіх верств населення за місцем
проживання та у місцях масового відпочинку громадян
та оздоровча робота серед інвалідів; олімпійський, па-
ралімпійський, дефлімпійський спорт, спорт вищих до-
сягнень; фізкультурно-оздоровча діяльність у вироб-
ничій сфері [2]. Суб'єктний вплив здійснюється через
механізми на стан матеріально-технічного, інформа-
ційного, кадрового, медичного, наукового, правового,
організаційного забезпечення діяльності галузі в ре-
гіоні, і які також мають забезпечити необхідні умови
розвитку добровільного спортивно-масового руху в ре-
гіоні.

Методологічною базою визначення змісту підходів
до класифікації механізмів державного управління ви-
ступають змістоутворюючі ознаки самого поняття "ме-
ханізм" [9]. Такими ознаками, які покладені в класифі-
каційні схеми виступають: механізм є продуктом орга-
нізованої діяльності; має мету; має функції; містить по-
слідовність дій, певний вид руху; має вектор впливу або
галузеву визначеність; має суб'єкт; має об'єкт; визначає
правила взаємодії, взаємозв'язки, усталеність процесу,
спрямований на автоматизм; архітектоніка носить
структурно-функціональний характер; має ознаки
відкритої або закритої системи.

Аналіз наукових напрацювань дозволив сформува-
ти власну класифікаційну схему механізмів державно-
го управління фізичною культурою і спортом на регіо-
нальному рівні: за впливом на об'єкт управління — прямі
та непрямі; за рівнями управління — загальнодержавні,
регіональні, місцеві; за об'єктністю управління — галу-
зеві або макро-, мезо-, мікрорівня; структурною озна-
кою — комплексний та складені, які утворюються по-
єднанням окремих видів механізмів в одну складну сис-
тему (організаційно-правовий, організаційно-економі-
чний, програмно-цільовий тощо); функціональним спря-
муванням — економічний, організаційний, правовий,
мотиваційний, політичний, інформаційний тощо; за
спрямуванням на фактори управління розвитком пев-
ної соціально-економічної системи — механізми мате-
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ріально-технічного забезпечення, інформаційного, ме-
дичного, правового, організаційного, економічного за-
безпечення тощо, яка представлена на рисунку 1.

Будь-який із вищеозначених механізмів складаєть-
ся із методів, засобів та важелів впливу управлінської
діяльності, зміст яких власне і утворює зміст певного
виду механізму. Методи державного управління в сфері
фізичної культури і спорту та їх класифікація грунтов-
но досліджені у працях І. Гасюка [3]. Метод (від грець-
кої µέθοδος  — "шлях через") (російською — метод, ан-
глійською — "method", німецькою — "methode f") — си-
стематизована сукупність кроків, які треба здійснити
для виконання певної задачі, досягнення мети. Метод
управління як складова механізму державного управ-
ління — це сукупність засобів і прийомів впливу на ке-
рований об'єкт для досягнення цілей, поставлених
організацією [3]. Серед надзвичайно широкого спектру
існуючих дефініцій під поняттям "метод державного
управління", розуміють спосіб практичної реалізації уп-
равлінських функцій шляхом організаційно-розпоряд-
чого впливу суб'єкта управління на поведінку та су-
спільну діяльність керованого об'єкта з метою досяг-
нення поставлених управлінських функцій [8] або спо-
соби та засоби досягнення поставлених управлінських
цілей, що визначають якісну сторону управління [5].
Способи і прийоми аналізу та оцінювання управлінсь-
ких ситуацій, використання правових і організаційних
форм, впливу на свідомість та поведінку людей у керо-
ваних суспільних процесах, відносинах і зв'язках утво-
рюють сутність поняття — методи управлінської діяль-
ності [1, 4, 5]. В основі чисельних класифікаційних схем
методів державного управління лежать такі ознаки:
спрямованість методів управління; зміст методів управ-
ління; організаційна форма методів управління; функції
суб'єкта управління [3].

У нашому дослідженні під поняттям "засоби" ми ро-
зуміємо не загальновживане ототожнення понять "ме-
тоди" та "засоби", які розуміються як спосіб, прийом
проведення послідовних дій спрямованих на досягнен-
ня певної мети діяльності, а певне знаряддя, прилад, тех-
нічний, організаційний, правовий, інформаційний тощо,
який є необхідним елементом для функціонування ме-
ханізмів державного управління через реалізацію засо-
бу відповідним методом.

Під поняттям "важіль впливу" ми розуміємо інстру-
менти державного управління, які безпосередньо відоб-
ражають специфіку того чи іншого механізму держав-
ного управління, його рівень, суб'єктно-об'єктну спря-
мованість, є втіленням управлінського рішення в жит-
тя.

Розглядаючи запропоновану нами класифікаційну
схему державного управління фізичною культурою і
спортом на регіональному рівні, необхідно відзначити
те, що кожен із видів механізмів може виступати у ком-
бінаторній єдності, яка надає йому нового змісту і фун-
кціонально розширюючи його можливості. Наприклад,
на регіональному рівні можуть застосовуватись не пря-
мий, регіональний, організаційно-правовий механізм,
який врегульовує певні питання в підсистемі галузі
"Спорт для всіх", за структурою такий механізм буде
комплексним, а в залежності від спрямування на удос-
коналення певного виду забезпечення, може й набува-
ти ознак предметної спрямованості (конкретності). Та-
ким чином, класифікаційна схема дозволяє більш чітко
визначати зміст механізмів в залежності від мети його
застосування, а отже, здійснювати добір більш ефектив-
них методів, засобів, інструментів його реалізації.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані
на визначення змісту методів, засобів, інструментів дер-
жавного управління фізичною культурою і спортом на
регіональному рівні.
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