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Introduction. In modern conditions of the development of Ukrainian society, the methods and models for managing the activities of subjects and objects of the sphere of physical culture and sports require revision, taking into
account the need to ensure and improve the level of quality of services provided. The effectiveness of the activity of
physical culture and sports organizations is determined by the preferences of consumers; the level of entertainment
of physical culture and sports events, a set of indicators of the development of sports as a social phenomenon; quality, professional competence and level of qualiﬁcations, competitiveness, mobility of specialists and their security
in the labor market. The solution to this problem presupposes the use of an integrated approach to the development
of measures to increase the level of efﬁciency of the activity of physical culture and sports organizations, among
which the problem of developing a universal cybernetic model of control is gaining particular relevance, which will
reveal the relationship between the control and controlled subsystems, control goals and the possibilities of achieving them, aimed at improving the level of quality, in particular in conditions of uncertainty and risk.
Purpose of the research: scientiﬁc development to substantiate the structural and functional analysis of the
concept of innovative development of the sphere of physical culture and sports in Ukraine.
Material and research methods. The research was carried out at the Kharkiv State Academy of Physical Culture. In the course of the study, the following methods were used: theoretical analysis and generalization of literary
sources and normative legal documents, information resources of the Internet; system-functional analysis; organizational diagnosis; organizational modeling.
Results. Analysis of the current state of development of the sphere of physical culture and sports in the context
of reforming the system of public administration, testiﬁes to the fact that this process is of an innovative nature by
the type of both self-organizing and self-developing system. Effective management of the activities of physical
culture and sports organizations requires the development of an effective management model based on the quality
of the sphere of physical culture and sports and aimed at meeting the requirements of all stakeholders. The authors
substantiated a conceptual approach to the creation and use of a system-cybernetic model of the innovative development of the sphere of physical culture and sports based on the usefulness function of improving the quality.
Conclusions.
1. On the basis of the established principles and methods of self-organization of the sphere of physical culture
and sports as a system that is prone to self-development, analysis of the dynamics of interaction of subject-object
relations, a system-cybernetic model of innovative development of the sphere of physical culture and sports was
developed based on the usefulness function of improving the quality.
2. A feature of the developed model is its ability to identify its structural elements, taking into account the
functional diagram of the sufﬁcient interconnection of the components, the presence of compatible elements of the
process of innovative development and feedback.
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3. Taking into account the fact that the functioning and development of the sphere of physical culture and sports
there are situations of uncertainty with elements of risk that require the search for optimal solutions, we have substantiated a conceptual approach to the model of managing the activities of physical culture and sports organizations
based on the utility function aimed at improving the level of quality.
Key words: strategy, reforming, physical culture and sports organizations, principles and methods of management, model.
Анотація
Вступ. У сучасних умовах розвитку українського суспільства, методи та моделі управління діяльністю
суб’єктів та об’єктів сфери фізичної культури і спорту потребують перегляду, з огляду на необхідність забезпечення та підвищення рівня якості наданих послуг. Результативність діяльності фізкультурно-спортивних
організацій визначається вподобаннями споживачів; рівнем видовищності фізкультурно-спортивних заходів, сукупністю показників розвитку спорту як соціального явища; якістю, професійною компетентністю
та рівнем кваліфікації, конкурентоспроможністю, мобільністю фахівців та їх захищеністю на ринку праці.
Вирішення цього завдання передбачає застосування комплексного підходу до розробки заходів із підвищення рівня ефективності діяльності фізкультурно-спортивних організацій, особливої актуальності серед яких
набуває проблема розробки універсальної кібернетичної моделі управління, яка розкриє взаємозв’язок між
керуючою та керованою підсистемами, цілями управління та можливостями їх досягнення, спрямованими
на підвищення рівня якості, зокрема в умовах невизначеності та ризику.
Мета дослідження: наукова розробка з обґрунтування структурно-функціонального аналізу концепції
інноваційного розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилось у Харківській державній академії фізичної
культури. У ході дослідження використано такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел та нормативно-правових документів, інформаційних ресурсів мережі Інтернет; системно-функціональний аналіз; організаційний діагноз; організаційне моделювання.
Результати. Аналіз сучасного стану розвитку сфери фізичної культури і спорту в умовах реформування
системи державного управління свідчить по те, що цей процес носить інноваційний характер по типу та
самоорганізуючої та саморозвиваючої системи. Ефективне управління діяльністю фізкультурно-спортивних
організацій потребує розроблення дієвої моделі управління, заснованої на якості сфери фізичної культури і
спорту та спрямованої на забезпечення вимог всіх стейкхолдерів. Авторами обґрунтовано концептуальний
підхід до створення та використання системно-кібернетичної моделі інноваційного розвитку сфери фізичної
культури і спорту на основі функції корисності підвищення якості.
Висновки.
1. На основі встановлених принципів та методів самоорганізації сфери фізичної культури і спорту як системи, яка схильна до саморозвитку, аналізу динаміки взаємодії суб’єктно-об’єктних відносин, було запропоновано підхід до розробки системно-кібернетичну модель інноваційного розвитку сфери фізичної культури
і спорту на основі функції корисності підвищення якості.
2. Особливістю даної моделі є здатність до ідентифікації її структурних елементів, враховуючи функціональну схему достатнього взаємозв’язку складових, наявність сумісних елементів процесу інноваційного
розвитку і зворотних зв’язків.
3. З урахуванням того, що функціонуванню та розвитку сфери фізичної культури і спорту наявні ситуації
невизначеності з елементами ризику, що потребують пошуку оптимальних рішень, нами обґрунтовано концептуальний підхід до побудови та використання моделі управління діяльністю фізкультурно-спортивних
організацій на основі функції корисності, спрямованої на підвищення рівня якості.
Ключові слова: стратегія, реформування, фізкультурно-спортивні організації, принципи та методи
управління, модель.
Аннотация
Введение. В современных условиях развития украинского общества, методы и модели управления деятельностью субъектов и объектов сферы физической культуры и спорта требуют пересмотра, учитывая необходимость обеспечения и повышения уровня качества предоставляемых услуг. Результативность деятельности
физкультурно-спортивных организаций определяется предпочтениями потребителей; уровнем зрелищности
физкультурно-спортивных мероприятий, совокупностью показателей развития спорта, как социального явления; качеством, профессиональной компетентностью и уровнем квалификации, конкурентоспособности, мо-
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бильности специалистов и их защищенностью на рынке труда. Решение этой задачи предполагает применение
комплексного подхода к разработке мероприятий по повышению уровня эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций, особую актуальность среди которых приобретает проблема разработки
универсальной кибернетической модели управления, которая раскроет взаимосвязь между управляющей и
управляемой подсистемами, целями управления и возможностями их достижения, направленными на повышение уровня качества, в частности в условиях неопределенности и риска.
Цель исследования: научная разработка по обоснованию структурно-функционального анализа концепции инновационного развития сферы физической культуры и спорта в Украине.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось в Харьковской государственной академии физической культуры. В ходе исследования использованы следующие методы: теоретический анализ и
обобщение литературных источников и нормативно-правовых документов, информационных ресурсов сети
Интернет; системно-функциональный анализ; организационный диагноз; организационное моделирование.
Результаты. Анализ современного состояния развития сферы физической культуры и спорта в условиях
реформирования системы государственного управления свидетельствует том, что этот процесс носит инновационный характер по типу самоорганизующейся и саморазвивающейся системы. Эффективное управление
деятельностью физкультурно-спортивных организаций требует разработки действенной модели управления,
основанной на качестве сферы физической культуры и спорта и направленной на обеспечение требований
всех стейкхолдеров. Авторами обоснован концептуальный подход к созданию и использованию системнокибернетической модели инновационного развития сферы физической культуры и спорта на основе функции
полезности, направленной на повышение качества.
Выводы.
1. На основе установленных принципов и методов самоорганизации сферы физической культуры и спорта
как системы, которая склонна к саморазвитию, анализа динамики взаимодействия субъектно-объектных отношений, было предложено подход к разработке системно-кибернетической модели инновационного развития
сферы физической культуры и спорта на основе функции полезности повышения качества.
2. Особенностью данной модели является способность к идентификации ее структурных элементов, учитывая функциональную схему достаточного взаимосвязи составляющих, наличие совместимых элементов
процесса инновационного развития и обратных связей.
3. С учетом того, что функционированию и развитию сферы физической культуры и спорта присущи ситуации неопределенности с элементами риска, требующие поиска оптимальных решений, нами обоснован
концептуальный подход к построению и использованию модели управления деятельностью физкультурноспортивных организаций на основе функции полезности, направленной на повышение уровня качества.
Ключевые слова: стратегия, реформирование, физкультурно-спортивные организации, принципы и методы управления, модель.

Вступ. Узагальнюючи численні дослідження, слід зазначити,
що сучасна концепція інформаційного суспільства базується на
швидких та масових змінах , які
формують принципово нову цивілізацію, основану на високих
технологіях, інформації та нових
засобах досягнення економічних
та соціальних цілей. Як наслідок,
домінуючим сектором економіки
є інформаційний, який виступає
системоутворюючим чинником в
процесі виробництва послуг, що є
характерним для сфери фізичної
культури і спорту.
У сучасних умовах розвитку
українського суспільства методи
та моделі управління діяльністю
суб’єктів та об’єктів сфери фізич© Ажиппо О., Путятіна Г., 2021

ної культури і спорту потребують
перегляду - з огляду на необхідність забезпечення та підвищення рівня якості наданих послуг.
Результативність діяльності фізкультурно-спортивних організацій визначається вподобаннями
споживачів; рівнем видовищності
фізкультурно-спортивних заходів, сукупністю показників розвитку спорту, як соціального явища;
якістю, професійною компетентністю та рівнем кваліфікації, конкурентоспроможністю, мобільністю фахівців та їх захищеністю
на ринку праці.
Аналіз поточної ситуації стану функціонування сфери фізичної культури і спорту, свідчить
про те, що вона не дає значних

економічних та соціально-гуманітарних преференцій територіальним громадам і державі, на що
наголошено в нормативно-правових документах [10, 11, 14, 16,
18]. Дослідження окремих питань
функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту орієнтовані на обґрунтування таких
проблем:
• організаційно-управлінські
основи фізичної культури і спорту (Дутчак, 2010-2020; Жданова,
2009-2018);
• організаційні засади кадрового забезпечення сфери фізичної
культури і спорту (Дутчак, Чеховська, 2018; Моісеєва, 2012);
• регулювання механізмів розвитку сфери фізичної культури і
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спорту (Ажиппо, Путятіна, 20162020; Базенко, 2010; Приходько,
Дорофєєва 2018-2020).
Слід також звернути увагу на
те, що адміністративно-територіальна реформа в Україні, яку
започатковано у 2015 р., та яка
полягає у наданні більших повноважень органам місцевого
самоврядування (децентралізації) і зміні адміністративно-територіального поділу, має певні
наслідки з позиції специфічності
механізмів розвитку основних
складових сфери фізичної культури і спорту, а саме: спорту, фізичного виховання, оздоровчорекреаційної рухової активності
населення [1, 2, 4, 7, 12].
Вирішення цього завдання передбачає застосування комплексного підходу до розробки заходів
із підвищення рівня ефективності
діяльності
фізкультурно-спортивних організацій, особливої
актуальності серед яких набуває
проблема розробки універсальної кібернетичної моделі управління, яка розкриє взаємозв’язок
між керуючою та керованою підсистемами, цілями управління
та можливостями їх досягнення,
спрямованими на підвищення
рівня якості, зокрема в умовах невизначеності та ризику. На наш
погляд, досягнення цієї мети має
базуватися на структурно-функціональному аналізі концепції
інноваційного розвитку сфери фізичної культури і спорту, з урахуванням стану зовнішнього середовища та її специфічності.
Мета дослідження – наукова
розробка з обґрунтування структурно-функціонального аналізу
концепції інноваційного розвитку
сфери фізичної культури і спорту
в Україні.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилось у
Харківській державній академії
фізичної культури. У ході дослідження використано такі методи:
теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел і нормативно-правових
документів,
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інформаційних ресурсів мережі
Інтернет; системно-функціональний аналіз; організаційний діагноз; організаційне моделювання.
Результати та дискусія. Сучасна концепція інноваційного
розвитку суспільства в цілому та
окремих його складових, зокрема,
сфери фізичної культури і спорту,
характеризується стрімким розвитком науки, техніки та технологій, які озброюють фахівців засобами передбачення перспектив
розвитку та управління ними, як
прояв глобалізації процесів, що
мають соціально-економічні, політичні, культурні, інформаційні,
екологічні та антропологічні виміри.
Структурно-функціональний
аналіз механізму інноваційного
розвитку сфери фізичної культури і спорту дозволив нам представити його як цілісну систему
управлінських та економічних
елементів, які забезпечують оновлення процесу виробництва якісних
фізкультурно-спортивних
послуг та задоволення потреб населення у них. В його основі покладено:
• побудова стратегії інноваційного розвитку (рівнева відповідність всього спектру фізкультурно-спортивних організацій та їх
узгодженість взаємозв’язку між
собою);
• використання адекватних
принципів (нормативно-правове забезпечення; організаційна
структура, процес прийняття
управлінських рішень; специфічні умови функціонування; формування нових інформаційно-комунікаційних систем, організаційне
моделювання) та інструментів
(управління ресурсами, інвестиційними програмами; управління
процесом сталого розвитку);
• аналіз впливу ринкових чинників;
• забезпечення підвищення
якості фізкультурно-спортивних
послуг (моніторинг якості, контроль за дотриманням нормативів,
визначення пріоритетності з ура-

хуванням ресурсного забезпечення, попиту та результативності).
Управління інноваційним розвитком сфери фізичної культури
і спорту здійснюється на макрорівні (держава), рівні регіону
– мезорівень, рівні конкретної
фізкультурно-спортивної організації – макрорівень. Ідентичність
підходів в управлінні на зазначених рівнях забезпечить, на наш
погляд, реалізацію механізмів
балансового регулювання та інтеграційного поєднання зусиль усіх
інституцій та стейкхолдерів.
Враховуючи політику в Україні, яка орієнтована на стратегічне реформування державного
управління до 2025 року, а також
зосередженість на цілях сталого
розвитку [17], на наш погляд, за
основу адекватною у застосуванні є біорегіональна модель розвитку системи чи її елементу, як
певна спроба інтегрувати екологічний потенціал регіону з його
економікою, культурою, освітою,
спортивними традиціями й системою управління шляхом відтворення регіональних і місцевих
інституцій. Вдалим прикладом,
на наш погляд, є започаткування
реалізації соціального проєкту
«Активні парки – локації здорової України», які, однак, потребують врахування наступних
позицій. Запропонований підхід
має базуватися на принципах та
підходах економічної кібернетики та моделювання під час планування, управління, прогнозування
і т.д. Популярність цього підходу
в дослідженнях зумовлена зростаючою потребою в експериментальній перевірці теоретичних
розробок. Саме кібернетичні моделі дають змогу аналізувати процеси з високою продуктивністю й
ефективністю [3, 8, 15].
Детермінантами ефективності
сфери фізичної культури і спорту
як соціально-економічної системи є:
1) соціальні компоненти (прагнення, здійснення, взаємовідносини, які кореняться в цінностях),
© Ажиппо О., Путятіна Г., 2021
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2) політичні компоненти (характер влади, використання влади, сприйняття влади, що відображається у формах правління),
3) економічні компоненти
(матеріальні ресурси, наснага
до праці, ноу-хау, інвестиції, які
зумовлені діючою економічною
системою держави).
За Б. Гаврилишиним взаємозалежність цих компонентів формує суспільний лад, відповідно,
умовами ефективності функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту є сумісність
або гармонійність компонентів, а
також сумісність сфери із зовнішнім середовищем (відповідність
світовим тенденціям).
На нашу думку, для ефективного розвитку сфери фізичної
культури і спорту оптимальною
була би трансформація домінуючих суспільних цінностей із
індивідуально-конкуренційних у
громадсько-усвідомлені, групові,
які характерні певному регіону,
громаді та які базуються на чотирьох основних принципах: матеріалізація, формалізація, дієвість
та цільова орієнтація.
Парадигма сталого розвитку
сфери фізичної культури і спорту
та європейська модель ринкової
економіки вимагають соціально й екологічно відповідального
підприємництва
фізкультурноспортивних організацій, які б
виражали готовність до активної

1.

2.

3.

зміни внутрішнього менеджменту та сприяння формуванню раціонального і дієвого державного
регулювання (податки, субсидії,
екологічні та соціальні нормативи
тощо) [19].
Останнім часом в Україні формується потреба в політиці, яка
органічно поєднує прагнення політичної та економічної свободи, соціальної справедливості та
екологічної безпеки. Для інноваційного розвитку сфери фізичної
культури і спорту держава має
активізувати економічне зростання через вплив на попит фізкультурно-спортивних
послуг;
сприяння зростанню пропозицій
якісних фізкультурно-спортивних
послуг; сприяння розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень (взаємозв’язок
наукових інституцій сфери з Національним фондом досліджень
України через розширення конкурсних пропозицій); застосування ациклічного регулювання та
спеціальних програм (посилення програмно-цільового методу
управління).
Використання обґрунтованого нами підходу до управління
інноваційним розвитком сфери
фізичної культури і спорту забезпечить його ефективність з
урахуванням динамічності економічних та соціальних показників,
що змінюються як у часі, так і в
просторі, дії як об'єктивних, так і
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суб'єктивних чинників.
Висновки.
1. На основі встановлених
принципів та методів самоорганізації сфери фізичної культури
і спорту як системи, яка схильна
до саморозвитку, аналізу динаміки взаємодії суб’єктно-об’єктних
відносин, було запропоновано
підхід до розробки системно-кібернетичну модель інноваційного
розвитку сфери фізичної культури і спорту на основі функції корисності підвищення якості.
2. Особливістю даної моделі
є її здатність до ідентифікації її
структурних елементів, враховуючи функціональну схему достатнього взаємозв’язку складових,
наявність сумісних елементів
процесу інноваційного розвитку і
зворотних зв’язків.
3. З урахуванням того, що
функціонуванню та розвитку
сфери фізичної культури і спорту наявні ситуації невизначеності з елементами ризику, що потребують пошуку оптимальних
рішень, нами обґрунтовано концептуальний підхід до побудови
та використання моделі управління діяльністю фізкультурноспортивних організацій на основі
функції корисності, спрямованої
на підвищення рівня якості.
Конфлікт інтересів. Автори
заявляють, що не існує ніякого
конфлікту інтересів.
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