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РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
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Вступ. Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, соціального, біологічного та психічного благополуччя громадян. Рекреаційна
діяльність є пріоритетним напрямком державної політики через створення відповідних умов.
Мета – обґрунтувати організаційний механізм державної політики щодо оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення.
Методи: аналіз літературних джерел та документів, системний аналіз.
Результати. Аналіз стану наукових розробок свідчить, що на сьогодні створено необхідне підґрунтя для забезпечення виваженого державного управлінського впливу на означену
проблему. Важливими джерелами аналізу є праці О. В. Андрєєвої, М. В. Дутчака, О. М. Жданової, Л. Я. Чеховської.
На сьогодні в Україні означено шляхи та запропоновано механізм реалізації стратегії
з оздоровчої рухової активності, які передбачають розв'язання складних та багатоаспектних
комплексних проблем, а саме розбудову сучасної спортивної інфраструктури; активну пропаганду та соціальну рекламу; удосконалення нормативно-правової бази; активну взаємодію стейкхолдерів; фінансування, планування, науково‑методичний супровід; модернізацію
освітньої політики; запровадження системи оцінювання якості послуг, соціальної реклами,
системи моніторингу:
Обговорення і висновки. Держава створює умови до оздоровчої рухової активності,
що зумовлює модернізацію й активізацію реформаційних процесів збалансованого розвитку
фізичної культури та спорту.
Ключові слова: державна політика, організаційний механізм, оздоровчо-рекреаційна
рухова активність.
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