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У статті вирішується питання форму-
вання ефективних публічно-управлінських 
відносин у сфері фізичної культури та 
спорту в Україні. Досліджуються теоре-
тичні надбання, які стосуються управління, 
державного управління та публічного управ-
ління, а також різниця між даними науко-
вими категоріями та спільні риси між ними. 
Розкрито основні теоретичні підходи, що 
стосуються публічно-управлінських відно-
син й схарактеризовано їх особливості та 
взаємозв’язки у сфері фізичної культури та 
спорту України. Представлена узагальнена 
модель процесу управління та основні умови 
виникнення публічно-управлінських відно-
син між суб’єктами публічного управління. 
Охарактеризована взаємодія між рівнями в 
системі організації управління суспільством 
та основні складові публічного управління. 
Розглянуто структуру органів державного 
управління та місцевого самоврядування у 
сфері фізичного виховання і спорту в Укра-
їні. Зазначається, що основний управлін-
ський вплив у сфері фізичної культури та 
спорту здійснює Міністерство молоді та 
спорту України. Наведено структуру апа-
рату Міністерства молоді та спорту Укра-
їни, структуру Комітету Верховної Ради 
України з питань молоді та спорту України, 
схарактеризовано рівень обласної державної 
адміністрації, обласної та міської рад, рівень 
громадських організацій у визначеній сфері 
на прикладі Чернігівської області. Проведено 
аналіз інформації, що міститься на офіцій-
них вебсайтах всіх вищезгаданих органів 
управління. Визначено позитивні зрушення 
в їх управлінській діяльності та акценто-
вано увагу на певних негативних моментах. 
Наголошено на важливій ролі організацій 
громадянського суспільства в даній сфері. 
Визнано, що управління в зазначеній сфері 
покликане активізувати взаємодію держави 
й суспільства в напрямі забезпечення якості 
та динамічного розвитку з урахуванням всіх 
інтересів суспільства. Зазначено про відсут-
ність єдиного механізму забезпечення ефек-
тивної взаємодії у процесі публічно-управлін-
ських відносин у сфері фізичної культури та 
спорту в нашій державі. 
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В статье решается вопрос формирова-
ния эффективных публично-управленче-
ских отношений в сфере физической куль-
туры и спорта в Украине. Исследуются 
теоретические достижения, касающиеся 
управления, государственного управле-
ния и общественного управления, а также 
разница между данными научными кате-
гориями и общие черты между ними. Рас-
крыты основные теоретические подходы, 
касающиеся публично-управленческих 
отношений и охарактеризован их особен-
ности и взаимосвязи в сфере физической 
культуры и спорта Украины. Представлена 

обобщенная модель процесса управления 
и основные условия возникновения публич-
но-управленческих отношений между субъ-
ектами публичного управления. Охаракте-
ризована взаимодействие между уровнями 
в системе организации управления обще-
ством и основные составляющие публич-
ного управления. Рассмотрена структура 
органов государственного управления и 
местного самоуправления в сфере физи-
ческого воспитания и спорта в Украине. 
Отмечается, что основной управленче-
ского влияния в сфере физической культуры 
и спорта осуществляет Министерство 
молодежи и спорта Украины. Приведена 
структура аппарата Министерства моло-
дежи и спорта Украины, структуру Коми-
тета Верховной Рады Украины по вопросам 
молодежи и спорта Украины, охарактеризо-
ваны уровень областной государственной 
администрации, областного и городского 
советов, уровень общественных органи-
заций в определенной сфере на примере 
Черниговской области. Проведен анализ 
информации, содержащейся на официаль-
ных сайтах всех вышеупомянутых органов 
управления. Определены положительные 
сдвиги в их управленческой деятельности 
и акцентировано внимание на определенных 
негативных моментах. Отмечено важную 
роль организаций гражданского общества в 
данной сфере. Признано, что управление в 
указанной сфере призвано активизировать 
взаимодействие государства и общества в 
направлении обеспечения качества и дина-
мичного развития с учетом всех интересов 
общества. Указано об отсутствии единого 
механизма обеспечения эффективного вза-
имодействия в процессе публично-управ-
ленческих отношений в сфере физической 
культуры и спорта в нашей стране.
ключевые слова: управление, публичное 
управление, система управления, процесс 
управления, структура управления, публич-
но-управленческие отношения.

This article addresses the issue of forming effec-
tive public administration relations in the field of 
physical culture and sports in Ukraine. Theo-
retical achievements concerning management, 
public administration and public management 
as well as the difference between these scientific 
categories and common features between them 
are studied. The basic theoretical approaches 
concerning public administrative relations are 
revealed and their features and interrelations in 
the field of physical culture and sports of Ukraine 
are characterized. The generalized model of the 
management process and the basic conditions 
of occurrence of public administrative relations 
between subjects of public management are pre-
sented. The interaction between the levels in the 
system of organization of society management 
and the main components of public administra-
tion are characterized. The structure of public 
administration and local self-government bodies 
in the field of physical education and sports in 
Ukraine is considered. It is noted that the main 
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managerial influence in the field of physical culture and sports is exercised by the Ministry of Youth and Sports of Ukraine. The structure of the staff of 
the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, the structure of the Verkhovna Rada Committee on Youth and Sports of Ukraine, the level of regional state 
administration, regional and city councils, the level of public organizations in a particular field in the example of Chernihiv region. An analysis of the infor-
mation contained on the official websites of all the above-mentioned authorities has been carried out. Positive changes in their management activities have 
been identified and certain negative characteristics have been emphasized. The important role of civil society organizations in this area is emphasized. 
It is recognized that management in this area is designed to ensure the interaction of state and society in the direction of quality assurance and dynamic 
development, taking into account all the interests of society. It is noted that there is no single mechanism for ensuring effective interaction in the process of 
public administration relations in the field of physical culture and sports in our country.
Key words: management, public administration, management system, management process, management structure, public- management relations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Різнопланові зміни, що відбуваються 
в сучасному середовищі нашої держави зумов-
люють необхідність оновлення всіх сфер життя 
в Україні. Зазначене має слугувати стартовою 
точкою в подальшому реформуванні системи 
державного управління, що спрямоване на 
забезпечення високого рівня демократичних 
відносин між владою та громадськістю. Своєю 
чергою забезпечити необхідні кінцеві резуль-
тати може лише керований процес, тому на 
сучасному етапі трансформаційних змін в 
публічній сфері управління має вирішальне 
значення, а публічно-управлінські відносини 
потребують детального дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні публікується багато наукових праць 
у яких дослідники намагаються розмежувати 
різні поняття, що стосуються управлінської 
сфери. У розвиток теорії управління величез-
ний внесок зробили М. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоурі М.Чендлер, І.Адізес, Г.Форд, 
Ф.Тейлор, Г.Емерсон, А.Файоль, Т.Парсонс, 
Г.Атаманчук, В.Авер'янов, В.Баштанник, 
Н.Нижник та інші відомі вчені. Питанням управ-
ління у сфері фізичної культури і спорту приді-
ляли увагу Т.Бондар, А. Починкин, І.Приходько, 
В.Мудрик, В.Гузар, М.Олійник, В.Куделко, 
В.Савченко та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Після дослідження 
наявних публікацій, слід відзначити, що пере-
важна більшість з них стосуються теоретич-
них надбань. Специфічні ознаки дослідження 
публічно-управлінських відносин у сфері 
фізичної культури та спорту в Україні має лише 
не велика кількість публікацій, однак вони не 
завжди актуальні стосовно змін, що відбува-
ються в даній галузі. 

Мета статті. Метою даної статті є роз-
криття основних теоретичних підходів, що 
стосуються публічно-управлінських відносин, 
характеристика їх особливостей та взаємо-
зв’язків у сфері фізичної культури та спорту 
України. 

Виклад основного матеріалу. 
Загальновідомо, що управління супроводжує 
всі сфери колективної діяльності людей, при-
сутнє в усіх галузях і відбиває загальний стан 
розвитку суспільства. З цим пов’язують і різне 

трактування понять, які позначають дане 
складне явище. Слід відзначити, що в різних 
аспектах «управління» трактується по-різному, 
оскільки воно є предметом досліджень бага-
тьох наук. У відповідній літературі науковці 
виділяють технічний, біологічний та соціаль-
ний види управління. Соціальним управлін-
ням називається управління, яке здійснюється 
у людському суспільстві, а управління, що 
здійснюється з метою реалізації публічних 
(загальних) інтересів називається публічним 
управління, що, своєю чергою, формує публіч-
но-управлінські відносини.

У публікації [1] чітко відзначено, що поняття 
«управління» охоплює й «адміністрування», і 
«державне управління», і «публічне управління», 
а це дозволяє констатувати, що метою даних 
категорій має бути розвиток держави на засадах 
демократії з використанням ефективних новітніх 
методів і технологій управління, направлених на 
забезпечення громадян, рівень якого буде від-
повідати світовим стандартам.

Розмежування управлінської й політичної 
діяльності держави пов’язують з В.Вільсоном. 
Зокрема науковець під управлінською діяль-
ністю держави розумів "управління людськими 
й фінансовими ресурсами у найбільш ефектив-
ний, економічний і продуктивний спосіб" [2]. 

У демократичному суспільстві "влада 
виступає засобом управління". Управлінська 
діяльність держави зводиться до "здійснення 
державного управління у вигляді свідомого, 
цільового впливу управління на розвиток дер-
жавних процесів" [3]. 

На думку О.М. Федорчука в основу управ-
лінської діяльності покладається вимога 
законності, оскільки відповідно до вимог статті 
19 Конституції України – "Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України" [4]. 

Автори погоджуються з думкою провідних 
науковців, які одностайні в тому, що управ-
ління – цілеспрямована взаємодія суб’єкта та 
об’єкта, яка здійснюється у формі прийняття 
та реалізації рішень і виконання управлінських 
функцій, але підкреслюють, що найважливі-
шим компонентом системи управління й сис-
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темоутворюючим чинником виступають люди 
[5]. Процес управління у загальному вигляді 
може бути представлений моделлю, що наве-
дена на Рисунку 1.

У статті «Публічне управління: сутність і 
визначення» автор І.В. Аль-Атті зауважив, що 
«в українському законодавстві не закріплено 
поняття «публічне управління», а застосова-
ний в іноземній науковій літературі термін 
«public» (публічний) в Україні досить часто 
автоматично підміняється терміном «держав-
ний» («state»). Проте «публічне управління» як 
модель управління справами суспільства має 
інше сутнісне наповнення». Також доречною 
є думка автора статті про те, що «суттєві від-
мінності між поняттями «публічне управління» 
та «державне управління» сьогодні в Україні 
ще не стали явними», а набути все більшої 
«публічності», можна шляхом залучення широ-
ких верств населення, громадян, громад-
ських, самоврядних організацій тощо до про-
цесу управління. Тобто «публічне управління» 
є поєднанням державного управління (у вузь-
кому розумінні) і громадського самовряду-
вання [7]. Відзначимо, що саме за вищенаве-
дених умов і виникають публічно-управлінські 
відносини між суб’єктами публічного управ-
ління (Рисунок 2).

Як зазначає Баштанник В. «Складність 
управління складовими системи держав-
но-управлінської діяльності обумовлюється їх 

змістовими характеристиками, великою кіль-
кістю, зміною соціального середовища, впли-
вами зовнішніх факторів, постійною динамі-
кою розвитку сфери управлінських процесів у 
суспільстві» [8]. Зазначене набуває ще більшої 
актуальності в умовах реформування та інших 
викликів у нашій державі.

Слід констатувати, що створення й під-
тримка зв’язків і відносин у системі є одним 
із важливих завдань управління незалежно 
від того, на якому рівні воно здійснюється. 
Особливо складними у цьому випадку є зв’язки 
в публічному управлінні, що мають регулювати 
суспільну діяльність в державі. 

Також відзначимо, що у кожній системі при-
сутні внутрішня взаємодія (відносини між еле-
ментами окремої системи у процесі управ-
лінської діяльності) та зовнішня (відносини 
між системами), що відбувається між елемен-
тами (процесами, станами, передумовами 
до їх виникнення, механізмами, методами, 
ресурсами та способами забезпечення дер-
жавно-управлінської діяльності; а також між 
самими структурними елементами (підсисте-
мами, окремими складовими елементами), а 
процес публічно-управлінської взаємодіє має 
бути спрямований на визначений результат [9]. 

Основними складовими публічного управ-
ління визнані наступні: 1) державне управ-
ління (суб'єкт – держава в особі сформованих 
нею структур (державних органів); 2) місцеве 

Управління – діяння, яке 
приводить до змін 

стану якогось об’єкта; 
вплив на

об’єкт, систему, процес 
тощо з метою 

збереження їх сталості 
або переведення з 

одного стану
в інший відповідно до 
встановленої мети.

Об’єкт управління сприймає діяння (суспільна 
праця та виробництво; технічні засоби:
машини, агрегати, споруди; тварини і 

рослини; поведінка окремих людей та груп).

 Суб’єкт управління реалізує управлінські діяння на 
підставі прийняття управлінських рішень (органи 

влади та управління різного рівня, окремі посадові 
особи, колективні органи прийняття

рішень).

 Виокремлюють управління: 
соціальними системами,  
технічними системами,  

біологічними системами.

Переважаючі підходи до 
визначення управління: 

загальний, процесуальний, 
функціональний, суб'єктно-

об'єктний

Управлінські 
впливи

М
он

іто
ри

нг
 

Функції управління

Планування Організація Мотивація Контроль 

Комунікація 
Прийняття 

управлінських 
рішень

Рис. 1. Узагальнена модель процесу управління
Побудовано авторами на основі [5; 6]
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самоврядування (суб'єкти – недержавні струк-
тури, які сформовані територіальними гро-
мадами (органи місцевого самоврядування); 
3) громадське управління (суб'єкти діють від 
власного імені та для розв’язання питань, що 
визначені статутом).

В. І. Жигірь відзначає «Управління можна 
розглядати у статиці – як структуру і в дина-
міці – як процес. Структура – це система 
органів управління, котрі також мають свою 
внутрішню структуру. Процес управління – це 
функціонування органів і працівників управ-
ління. Головний сенс управлінської діяльності 
полягає в отриманні нової якості керованого 
процесу» [10]. 

Далі розглянемо структуру органів держав-
ного управління у сфері фізичного виховання і 
спорту. В цілому управління в зазначеній сфері 
покликане забезпечити взаємодію держави і 
суспільства в напрямі забезпечення якості та 
динамічного розвитку з урахуванням інтересів 
суспільства. 

У своїх роботах Савченко В.Г. відзначає 
«Сфері фізичної культури і спорту кожної з 
адміністративно-територіальних одиниць при-
таманна своя система управління, структура 
якої залежить від означеного рівня – первин-
ного, середнього або вищого, а елементами 
є органи, що відповідають їм, які здійснюють 
управління на цих рівнях.». Посилаючись на 
статтю 5 Закону України «Про фізичну куль-
туру і спорт» автор констатує, що «державне 
управління фізичною культурою і спортом 
здійснюється центральним органом виконав-

чої влади у сфері фізичної культури і спорту за 
сприяння відповідно інших органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. 
При цьому центральний орган виконавчої 
влади у сфері фізичної культури і спорту вза-
ємодіє з центральними органами виконавчої 
влади, іншими органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування у сфері 
фізичної культури і спорту» [11]. 

Відтак основний управлінський вплив у 
сфері фізичної культури та спорту здійс-
нює Міністерство молоді та спорту України. 
Діяльність Міністерства регулюється 
Положенням про Міністерство молоді та 
спорту України (детальніше за посиланням 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-
2014-%D0%BF/paran8#n8) згідно з яким 
основними завданнями Міністерства молоді 
та спорту є забезпечення формування та реа-
лізація державної політики у молодіжній сфері, 
сферах фізичної культури і спорту, національ-
но-патріотичного виховання, участь у фор-
муванні та реалізація в межах повноважень, 
передбачених законом, державної політики у 
сфері волонтерської діяльності. Слід відзна-
чити, що на офіційному сайті Міністерства 
(http://dsmsu.gov.ua/index/ua/) міститься 
детальна інформація щодо його діяльності. 
При Міністерстві на громадських засадах пра-
цюють радники. Міністерство складається з 
департаментів, відділів та секторів. Також у 
складі Міністерства працює Громадська рада, 
яка складається з громадських організацій 
та спілок (детальна інформація розміщена 

Рис. 2. Міжрівнева взаємодія 
в системі організації управління суспільством

Побудовано авторами на основі [6]

Впливає на всі суспільні 
процеси, що відбуваються в 

країні та формування 
міжнародної суспільної думки,
завдання носять масштабний та 

складний характер, 
характеризує ставлення 

держави до громадянина 

Державний сектор
Система органів державного 

управління

Самоорганізація 
населення

Система органів місцевого 
самоврядування

Система організацій громадянського 
суспільства

Система наддержавних і міждержавних 
структур та організацій

Впливає на рівень розвитку 
населення, формування 

цінностей, розвиває систему 
інформаційного забезпечення 
та зворотних зв'язків, сприяє 

колективній діяльності 

Система управління Система публічних відносин
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за посиланням http://dsmsu.gov.ua/index/
ua/material/48356). Міністерство молоді та 
спорту України є центральним органом дер-
жавної виконавчої влади спеціальної компе-
тенції. Його діяльність спрямовує та коорди-
нує Кабінет Міністрів України. Міністерство 
забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у молодіжній сфері, сфері 
фізичної культури і спорту, несе відповідаль-
ність за їх розвиток. У межах своєї компетен-
ції Міністерство організовує виконання актів 
законодавства України та здійснює система-
тичний контроль за їх виконанням. Загальну 
структуру управління Міністерства представ-
лено на рисунку 3. 

До позитивних моментів також віднесемо 
те, що Міністерство активно розвиває спів-
робітництво з європейськими партнерами 
(детальна інформація за посиланням http://
dsmsu.gov.ua/index/ua/category/339), а саме: 

1. Участь України у програмах ЄС «Молодь в 
дії» та "Еразмус+" 

2. Співпраця з ЄС в рамках ініціативи "Східне 
Партнерство"

3. Співпраця з ЄС у сфері фізичної культури 
і спорту 

4. Імплементація Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС

5. Співробітництво в галузі молодіжної полі-
тики на 2016-2020 роки між Радою Європи та 
Міністерством молоді та спорту України

6. Співпраця з ЮНЕСКО у сферах фізич-
ного виховання, спорту та молодіжної політики 
тощо.

У ракурсі даного дослідження наведемо 
структуру Комітету Верховної Ради України з 
питань молоді та спорту (Рисунок 4). Даний 
комітет вивчає проблеми у визначеній сфері, 
бере участь у розробці рішень Верховної Ради 
України, ініціює законопроєкти та здійснює 
експертизу законопроєктів. 

В умовах необхідності розвитку суспіль-
ства сучасної України необхідно вирішується 
проблема активізації фізкультурно-оздоро-
вчої діяльності населення. Тому спеціальною 
Постановою Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2003 року «Про утворення центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для 

Міністерства молоді та 
спорту України (детальна 

інформація за посиланням 
http://dsmsu.gov.ua/index/

ua/material/16393)

Радники на громадських 
засадах

(детальна інформація за 
посиланням http://

dsmsu.gov.ua/index/ua/
material/50759)

ГРОМАДСЬКА РАДА

Інститути 
громадянського 

суспільства 
(детальна 

інформація за 
посиланням http://

dsmsu.gov.ua/
index/ua/material/

48356)

1 КЕРІВНИЦТВО: Міністр, Перший заступник Міністра, заступники Міністра, 
державний секретар Міністерства (детальна інформація за посиланням http://

dsmsu.gov.ua/index/ua/category/206)
2 ПАТРОНАТНА СЛУЖБА

3 ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
4 ДЕПАРТАМЕНТ ОЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ

5 ДЕПАРТАМЕНТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ
6 ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

7 УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА КОМУНІКАЦІЙ

8 ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ
9 УПРАВЛІННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

10 ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
11 ВІДДІЛ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

12 ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

13 ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

14 ВІДДІЛ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
15 ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ, ДІЛОВОДСТВА ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

16 ВІДДІЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
17 СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

18 СЕКТОР З ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ
19 Головний спеціаліст з антикорупційних питань

20 Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
21Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Рис. 3. Структура апарату Міністерства молоді та спорту України
Побудовано авторами за даними офіційного сайту Міністерства молоді 

та спорту України [12]
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всіх» було організовано мережу обласних, 
міських та районних центрів. Очолює систему 
Центрів – Всеукраїнський центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», який 
належить до групи державних органів спеці-
альної компетенції. https://sportforall.gov.ua/

На рівні державної адміністрації на прикладі 
Чернігівської області структура Департаменту 
сім’ї, молоді та спорту складається з сектору 
фінансового забезпечення та наступних управ-
лінь: 1) Управління у справах сім’ї та молоді (до 
складу входить відділ з питань молоді та органі-
зації оздоровлення дітей та відділ з питань сім’ї та 
гендерної політики); 2) Управління з питань фізич-
ної культури та спорту (до складу входять відділ 
спортивної та фізкультурно-масової роботи та 
відділ організаційної та кадрової роботи).

Слід відзначити, що на рівні обласних рад 
діють постійні комісії з питань сім’ї, молоді, 
спорту та туризму, на рівні міських рад функ-
ціонує Управління у справах сім'ї, молоді та 
спорту, що складається з відділу у справах 
сім'ї та молоді й відділу по фізичній культурі та 
спорту), а також діє постійна комісія з питань 
освіти, медицини, соціального захисту, куль-
тури, молодіжної політики та спорту.

На офіційному вебсайті Чернігівської місь-
кої ради (детальна інформація за посиланням 
http://old.chernigiv-rada.gov.ua/misto/sport) 
детально схарактеризовано сучасний стан 
у сфері фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту. 

Подальші дослідження за даним напрямом 
мають бути спрямовані на пошук шляхів щодо 

розширення спів діяльності на різних рівнях 
управління (національний, регіональний) та у 
напрямі міжнародної співпраці з обов’язковим 
залученням всіх зацікавлених осіб не лише у 
процесі прийняття рішень, а й несення відпо-
відальності за наслідки цих рішень.

Як зазначалося вище, вагому роль у про-
цесі публічно-управлінської взаємодії віді-
грають неурядові громадські організації. На 
офіційному сайті міста Чернігова (детальна 
інформація за посиланням http://chernigiv.
osp-ua.info/ch-2_fl-grom_org.html) наведено 
перелік усіх наявних громадських організацій. 
Основні категорії, які стосуються дослідження 
наступні: 1) робота з дітьми, соціальний захист 
дітей – 9 організацій; 2) військово-патріотичне, 
спортивне виховання – 49 організацій. Варто 
відзначити про відсутність інформаційних сай-
тів більшості організацій у даних категоріях, 
що спричиняє неналежне залучення громад-
ськості до взаємодії у даному напрямі. Також, 
необхідно розвивати ефективну взаємодію 
громадськості та організацій громадянського 
суспільства у напрямі залучення кожного гро-
мадянина до процесу формування демокра-
тичної держави. 

Висновки. Отже, публічно-управлінські 
відносини, що формуються в Україні в умовах 
сьогодення є вимогою часу. Система таких 
відносин має сприяти розвитку демократії 
на території нашої держави. Сфера фізич-
ної культури та спорту не є виключенням. 
Обов’язковою умовою переходу до демокра-
тичних відносин є залучення у процес управ-

Комітет з питань молоді і 
спорту 

(офіційний сайт за 
посиланнямhttp://

komsport.rada.gov.ua/news/
main_news/operat_novunu/

Povidomlennja/)

Голова Комітету; перший 
заступник Голови Комітету; 
заступник Голови Комітету; 
секретар Комітету; члени 

комітету (детальна 
інформація за посиланням 

http://
komsport.rada.gov.ua/

fsview/72595.html)

Секретаріат 
Комітету (детальна 

інформація за 
посиланням http://
komsport.rada.gov.

ua/news/
Pro_komitet/

zagaln_inf/
72596.html)

Позаштатні консультанти Комітету 
Верховної Ради України з питань 

молоді і спорту (детальна інформація 
за посиланням http://

komsport.rada.gov.ua/documents/
cons_dorad_kom/74532.html)

Вивчає проблеми, бере 
участь у розробці рішень 

Ради, ініціює 
законопроекти та 

здійснює експертизу 
законопроектів. 

Рис. 4. Структура Комітету Верховної Ради України з питань молоді і 
спорту України

Побудовано авторами за даними офіційного сайту Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань молоді і спорту [13]
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ління всіх зацікавлених сторін: державного 
сектору, органів місцевого самоврядування 
та організацій громадянського суспільства. 
На жаль на сьогодні відсутній єдиний механізм 
забезпечення такої взаємодії. Також спосте-
рігається певна відірваність у процесі публіч-
но-управлінської взаємодії на різних рівнях. 

Подальші дослідження мають стосуватися 
глибшого аналізу проблем, що стосуються 
публічно-управлінських відносин у сфері фізич-
ної культури та спорту, виявлення основних 
негативних факторів впливу на даний процес 
та розробку дієвих шляхів їх подолання.
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