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КРОПИВНИЦЬКИЙ 2020

МІСЦЕ І РОЛЬ СПОРТУ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ, 
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ 
НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ



ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТУ ЯК 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Цінності 
суспільства

Спорт 
як соціально-економічний інститут

соціальна складова 

економічна складова формальна складова

неформальна складова

комплекс духовних, морально-
етичних, освітніх, культурних, 

ментальних цінностей, які 
впливають на формування 

характеристик, норм, 
принципів, потреб та 

переконань економічних 
суб’єктів, що визначають 
характер та мотивацію їх 
ділової активності, якість 

господарських взаємовідносин 
в суспільстві

Інші інститути

Освіта, охорона здоров`я, 
культура,  економіка, 

політика тощо

Результат (нематеріальний та матеріальний)
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Напрями дослідження впливу спорту 
на розвиток соціально-економічних 

систем
Дослідження в рамках 

міжнародних порівнянь

дослідження врахування спорту в 
індексах оцінки соціально-

економічного розвитку

дослідження міжнародних індексів та 
рейтингів розвитку спорту

дослідження діючої практики оцінки 
економічного результату та впливу 

спорту

Оцінка на національному та 
регіональному рівні

оцінка видатків на спорт, дослідження 
осіб, які займаються спортом, стану 

матеріально-технічного забезпечення

дослідження видів спорту за кількістю 
зайнятих осіб

оцінка передумов та стану розвитку 
спорту за регіонами України з 

використанням рейтингових моделей
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Складові показників Global Sports 
Impact (GSI)

Назва Мета Модулі
GSI Module

Цілі (основи)
GSI Pillars

GSI Events Index
(GSI-E)

вимірювання впливу, який має
спортивна подія на місто-
господар,
регіон та країну в цілому.

Економіка та 
Туризм 

(Economic & 
Tourism)

Медіа та 
Спонсорство 

Media & 
Sponsorship)

Соціальний та 
Сталий розвиток

(Social & 
Sustainability)
Спорт (Sporting)

1.Економіка (Economic)
2.Туризм (Tourism)
3.Досвід події (Event
Experience)
4.Медіа (Media)
5.Соціальні медіа
(Social Media)
6.Спонсорство
(Sponsorship)
7.Спорт (Sporting)
8.Соціальний вплив
(Social)
9.Сталий розвиток
(Sustainability)
10.Законність (Legacy)

GSI Cities Index
(GSI-C)

визначення міст, які найбільш
успішно працюють для залучення
(при участі у конкурсах) та при
проведенні спортивних заходів.

GSI National Index
(GSI-N)

визначення країн, які найбільш
успішно працюють для залучення
(участі у конкурсах) та при
проведенні спортивних заходів.
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Місце м. Київ в рейтингу GSI-Cities в 
2018 році

13
15 16

8
10

12 11

7
9

5

1

19867

13801

10747 10241

6821

396

80278388

13679
1496116048

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Т
ок

іо

П
ар

иж

Б
уд

ап
еш

т

Рі
о-

де
-

Ж
ан

ей
ро

Д
ох

а 

Л
он

до
н

М
ос

кв
а

П
ек

ін

К
оп

ен
га

ге
н

М
ін

ск

К
иї

в

К
іл

ьк
іс

ть
 п

од
ій

, о
д.

0

5000

10000

15000

20000

25000

К
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

5


Диаграмма1

		Токіо		Токіо

		Париж		Париж

		Будапешт		Будапешт

		Ріо-де-Жанейро		Ріо-де-Жанейро

		Доха		Доха

		Лондон		Лондон

		Москва		Москва

		Пекін		Пекін

		Копенгаген		Копенгаген

		Мінск		Мінск

		Київ		Київ



Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів
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Лист1

		

						2010		2015		2016		2017

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %		1.14		0.90		0.54		0.66

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %		0.38		0.31		0.19		0.23

				Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.		4,290.5		6,120.3		4,528.4		6,960.8
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Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %

Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %

Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.

Питома вага, %

Обсяг видатків, млн. грн.



Лист2

		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1,014,911		1,265,956		1,218,362		1,280,611		1,011,170		978,163		941,849		972,802

				з них

				у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності		633,980		723,727		619,758		611,601		525,386		494,286		497,012		496,348

				жінок		247,222		322,902		290,267		304,093		238,800		240,583		235,545		229,862

				осіб з інвалідністю		7,169		17,342		19,738		16,451		14,262		12,722		11,398		11,380

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4,105,054		5,030,943		4,918,331		5,100,067		4,356,332		4,388,877		4,532,888		4,867,218

				у тому числі

				у дошкільних навчальних закладах 1		…		…		420,797		547,437		438,947		508,098		517,167		524,671

				у загальноосвітніх навчальних закладах 1		1,914,177		2,037,429		1,520,243		1,520,353		1,321,483		1,396,771		1,664,505		1,726,537

				у професійно-технічних навчальних закладах 1		129,489		167,580		134,605		118,051		101,354		100,855		123,587		117,350

				у вищих навчальних закладах 1		330,795		510,014		607,529		622,697		540,946		511,342		500,695		492,401

				на підприємствах, в установах, організаціях,  
   фізкультурно-оздоровчих клубах за  місцем  
   проживання, позашкільних навчальних закладах		1,623,732		2,150,776		2,235,157		2,291,529		1,953,602		1,871,811		1,726,934		2,006,259

				Із загальної кількості осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

				жінки		1,250,958		1,598,754		1,723,415		1,677,398		1,560,885		1,620,286		1,767,764		1,998,190

				особи з інвалідністю, що займаються реабілітаційно-оздоровчою роботою		22,069		33,464		43,267		44,043		32,973		36,110		36,189		46,619





Лист10

		

																Місце в рейтингу		Кількість балів		Кількість балів

						Вінницька		4		84		180		Харківська		1		65.0		199

						Волинська		19		161		103.5		Львівська		2		68.0		196

						Дніпропетровська		2		68		196		Дніпропетровська		2		68.0		196

						Донецька		8		113		151		м. Київ		3		83.0		181

						Житомирська		21		185		79		Вінницька		4		84.0		180

						Закарпатська		10		120		144.5		Запорізька		5		86.0		178

						Запорізька		5		86		178		Одеська		6		90.0		174

						Івано-Франківська		18		160		104		Київська		7		104.0		160

						Київська		7		104		160		Донецька		8		113.0		151

						Кіровоградська		22		198		66.5		Херсонська		9		118.5		146

						Луганська		23		222		42.5		Закарпатська		10		119.5		145

						Львівська		2		68		196		Миколаївська		11		123.0		141

						Миколаївська		11		123		141		Полтавська		12		133.5		131

						Одеська		6		90		174		Сумська		13		139.5		125

						Полтавська		12		134		130.5		Чернігівська		14		144.0		120

						Рівненська		20		168		96		Черкаська		15		151.0		113

						Сумська		13		140		124.5		Хмельницька		16		153.5		111

						Тернопільська		24		227		37		Чернівецька		17		157.0		107

						Харківська		1		65		199		Івано-Франківська		18		160.0		104

						Херсонська		9		119		145.5		Волинська		19		160.5		104

						Хмельницька		16		154		110.5		Рівненська		20		168.0		96

						Черкаська		15		151		113		Житомирська		21		185.0		79

						Чернівецька		17		157		107		Кіровоградська		22		197.5		67

						Чернігівська		14		144		120		Луганська		23		221.5		43

						м. Київ		3		83		181		Тернопільська		24		227.0		37
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Місце в рейтингу

Кількість балів

Кількість балів

Кількість балів



Лист9

		

						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб						Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %						Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами						Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %						Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву						Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %						Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності						Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами						Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		11.0		1.53%		307,673		23		3.0		307.673		199,222		4		22.0		19.52%		3		23.0		199.222		19,623		3		23.0		64.75%		4		22.0		19.623		9		17.0		81.4%		3		23.0		119		10		16.0		58		7		19.0		1		1.0		Вінницька		4		82		180.0

				Волинська		1038.5		18.372		22		4.0		1.77%		145,621		19		7.0		145.621		78,476		13		13.0		14.02%		7		19.0		78.476		10,113		12		14.0		53.89%		10		16.0		10.113		23		3.0		55.0%		15		11.0		104		16		10.0		34		20.5		5.5		1		1.0		Волинська		19		159		103.5

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		25.0		4.692%		579,556		1		25.0		579.556		249,197		2		24.0		17.94%		4		22.0		249.197		40,675		2		24.0		43.00%		21		5.0		40.675		2		24.0		26.8%		25		1.0		212		6		20.0		94		1		25.0		1		1.0		Дніпропетровська		2		66		196.0

				Донецька		4200.5		83.341		2		24.0		1.98%		217,482		16		10.0		217.482		121,347		8		18.0		5.18%		23		3.0		121.347		24,660		9		17.0		55.80%		9		17.0		24.660		6		20.0		29.6%		24		2.0		238		4		22.0		55		9		17.0		1		1.0		Донецька		8		111		151.0

				Житомирська		1231.2		27.969		12		14.0		2.27%		96,058		11		15.0		96.058		38,290		21		5.0		7.80%		19		7.0		38.290		13,788		21		5.0		39.86%		24		2.0		13.788		20		6.0		49.3%		21		5.0		98		19		7.0		46		14		12.0		1		1.0		Житомирська		21		183		79.0

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		17.0		2.25%		186,465		12		14.0		186.465		121,110		11		15.0		14.82%		5		21.0		121.110		15,450		10		16.0		64.95%		3		23.0		15.450		15		11.0		54.6%		17		9.0		113		12		14.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Закарпатська		10		118		144.5

				Запорізька		1723.2		43.361		8		18.0		2.52%		229,615		5		21.0		229.615		152,679		7		19.0		13.32%		8		18.0		152.679		22,411		6		20.0		66.49%		2		24.0		22.411		8		18.0		51.7%		19		7.0		110		14		12.0		65		6		20.0		1		1.0		Запорізька		5		84		178.0

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		8.0		1.65%		98,192		21		5.0		98.192		50,711		19		7.0		7.13%		20		6.0		50.711		18,702		18		8.0		51.64%		12		14.0		18.702		10		16.0		82.3%		2		24.0		63		23		3.0		46		14		12.0		1		1.0		Івано-Франківська		18		158		104.0

				Київська		1754.3		46.759		7		19.0		2.67%		204,095		4		22.0		204.095		82,894		10		16.0		11.63%		10		16.0		82.894		24,903		11		15.0		40.62%		23		3.0		24.903		7		19.0		53.3%		16		10.0		215		5		21.0		57		8		18.0		1		1.0		Київська		7		102		160.0

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		10.0		2.48%		55,943		8		18.0		55.943		27,536		23		3.0		5.85%		22		4.0		27.536		12,879		23		3.0		49.22%		16		10.0		12.879		21		5.0		54.3%		18		8.0		55		25		1.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Кіровоградська		22		196		66.5

				Луганська		2167.8		10.851		25		1.0		0.50%		48,416		25		1.0		48.416		20,575		24		2.0		2.23%		25		1.0		20.575		7,601		24		2.0		42.50%		22		4.0		7.601		25		1.0		70.0%		6		20.0		102		17.5		8.5		23		25		1.0		1		1.0		Луганська		23		220		42.5

				Львівська		2529.6		74.519		3		23.0		2.946%		310,905		2		24.0		310.905		182,518		3		23.0		12.29%		9		17.0		182.518		27,750		4		22.0		58.71%		6		20.0		27.750		4		22.0		37.2%		23		3.0		178		8		18.0		86		3		23.0		1		1.0		Львівська		2		66		196.0

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		15.0		2.51%		129,785		6		20.0		129.785		60,449		14		12.0		11.37%		12		14.0		60.449		16,089		16		10.0		46.58%		18		8.0		16.089		13		13.0		56.1%		14		12.0		209		7		19.0		53		10		16.0		2		2.0		Миколаївська		11		123		141.0

				Одеська		2383.1		58.745		6		20.0		2.47%		665,284		9		17.0		665.284		338,477		1		25.0		27.92%		1		25.0		338.477		25,999		1		25.0		50.88%		13		13.0		25.999		5		21.0		44.3%		22		4.0		63		24		2.0		68		5		21.0		1		1.0		Одеська		6		88		174.0

				Полтавська		1413.8		22.689		19		7.0		1.60%		120,009		22		4.0		120.009		69,332		15		11.0		8.49%		16		10.0		69.332		16,952		15		11.0		57.77%		7		19.0		16.952		12		14.0		74.7%		4		22.0		131		9		17.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Полтавська		12		132		130.5

				Рівненська		1160.6		23.469		17		9.0		2.02%		96,481		15		11.0		96.481		47,781		20		6.0		8.31%		17		9.0		47.781		14,615		20		6.0		49.52%		15		11.0		14.615		17		9.0		62.3%		10		16.0		106		15		11.0		37		19		7.0		1		1.0		Рівненська		20		166		96.0

				Сумська		1094.3		20.551		21		5.0		1.88%		156,875		18		8.0		156.875		70,347		12		14.0		14.34%		6		20.0		70.347		14,779		14		12.0		44.84%		20		6.0		14.779		16		10.0		71.9%		5		21.0		112		13		13.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Сумська		13		138		124.5

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		2.0		1.45%		42,756		24		2.0		42.756		14,855		25		1.0		4.06%		24		2.0		14.855		9,665		25		1.0		34.74%		25		1.0		9.665		24		2.0		63.1%		9		17.0		84		20		6.0		30		24		2.0		1		1.0		Тернопільська		24		225		37.0

				Харківська		2694		65.721		4		22.0		2.44%		293,225		10		16.0		293.225		154,554		5		21.0		10.88%		13		13.0		154.554		44,306		5		21.0		52.71%		11		15.0		44.306		1		25.0		67.4%		8		18.0		354		2		24.0		76		4		22.0		2		2.0		Харківська		1		65		199.0

				Херсонська		1047		28.278		10		16.0		2.70%		215,343		3		23.0		215.343		131,073		9		17.0		20.57%		2		24.0		131.073		14,233		8		18.0		60.87%		5		21.0		14.233		19		7.0		50.3%		20		6.0		82		21.5		4.5		39		18		8.0		1		1.0		Херсонська		9		117		145.5

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		13.0		2.04%		101,002		14		12.0		101.002		48,713		18		8.0		7.93%		18		8.0		48.713		17,617		19		7.0		48.23%		17		9.0		17.617		11		15.0		67.6%		7		19.0		102		17.5		8.5		43		16		10.0		1		1.0		Хмельницька		16		152		110.5

				Черкаська		1220.4		21.056		20		6.0		1.73%		109,719		20		6.0		109.719		73,116		16		10.0		8.99%		15		11.0		73.116		12,474		13		13.0		66.64%		1		25.0		12.474		22		4.0		59.2%		13		13.0		117		11		15.0		40		17		9.0		1		1.0		Черкаська		15		149		113.0

				Чернівецька		906.7		17.317		23		3.0		1.91%		104,120		17		9.0		104.120		58,311		17		9.0		11.48%		11		15.0		58.311		14,396		17		9.0		56.00%		8		18.0		14.396		18		8.0		83.1%		1		25.0		82		21.5		4.5		34		20.5		5.5		1		1.0		Чернівецька		17		155		107.0

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		12.0		2.50%		64,744		7		19.0		64.744		32,315		22		4.0		6.35%		21		5.0		32.315		15,605		22		4.0		49.91%		14		12.0		15.605		14		12.0		61.3%		11		15.0		239		3		23.0		46		14		12.0		2		2.0		Чернігівська		14		144		120.0

				м. Київ		2934.5		62.096		5		21.0		2.12%		284,831		13		13.0		284.831		132,650		6		20.0		9.71%		14		12.0		132.650		36,903		7		19.0		46.57%		19		7.0		36.903		3		23.0		59.4%		12		14.0		582		1		25.0		89		2		24.0		7		3.0		м. Київ		3		85		181.0

						42386.4		971.04						2.29%		4864195						4,864.195		2556528						11.48%						2,556.528		492188						52.56%						492.188						50.7%						3870						1281						34
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								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		12		18494

						Лондон		12		16494

						Ріо-де-Жанейро		8		15713

						Париж		14		15342

						Доха		10		12460

						Москва		12		12053

						Будапешт		12		10503

						Копенгаген		8		7356

						Пекин		6		7315

						Нанкін		6		6740

						Київ		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						США		48		39681

						Великобританія		36		36568

						Китай		39		36035

						Росія		31		34196

						Японія		23		33916

						Канада		46		31968

						Німеччина		36		27403

						Франція		28		27329

						Італія		27		20914

						Бразилія		11		20308

						Україна		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		13		19867

						Париж		15		16048

						Будапешт		16		14961

						Ріо-де-Жанейро		8		13801

						Доха		10		13679

						Лондон		12		10747

						Москва		11		10241

						Пекін		7		8388

						Копенгаген		9		8027

						Мінск		5		6821

						Київ		1		396

								Кількість подій		Кількість балів

						Китай		43		40709

						США		49		40619

						Японія		29		39631

						Великобританія		30		32770

						Росія		32		32378

						Канада		42		29925

						Франція		28		28196

						Німеччина		37		27846

						Італія		29		22858

						Іспанія		19		19192

						Україна		1		396





Лист8

		



&A

Page &P

Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів



Лист7

		



Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів



Лист6

		



Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів



Лист5

		



Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів



Лист4

		

																Місце в рейтингу		Кількість балів

						Вінницька		4		84				Харківська		1		65

						Волинська		19		161				Львівська		2		68

						Дніпропетровська		2		68				Дніпропетровська		2		68

						Донецька		8		113				м. Київ		3		83

						Житомирська		21		185				Вінницька		4		84

						Закарпатська		10		120				Запорізька		5		86

						Запорізька		5		86				Одеська		6		90

						Івано-Франківська		18		160				Київська		7		104

						Київська		7		104				Донецька		8		113

						Кіровоградська		22		198				Херсонська		9		119

						Луганська		23		222				Закарпатська		10		120

						Львівська		2		68				Миколаївська		11		123

						Миколаївська		11		123				Полтавська		12		134

						Одеська		6		90				Сумська		13		140

						Полтавська		12		134				Чернігівська		14		144

						Рівненська		20		168				Черкаська		15		151

						Сумська		13		140				Хмельницька		16		154

						Тернопільська		24		227				Чернівецька		17		157

						Харківська		1		65				Івано-Франківська		18		160

						Херсонська		9		119				Волинська		19		161

						Хмельницька		16		154				Рівненська		20		168

						Черкаська		15		151				Житомирська		21		185

						Чернівецька		17		157				Кіровоградська		22		198

						Чернігівська		14		144				Луганська		23		222

						м. Київ		3		83				Тернопільська		24		227
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб				Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %				Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами				Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %				Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву				Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %				Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності				Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами				Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		1.53%		307,673		23		307.673		199,222		4		19.52%		3		199.222		19,623		3		64.75%		4		19.623		9		81.4%		3		119		10		58		7		1		3		Вінницька		3		84

				Волинська		1038.5		18.372		22		1.77%		145,621		19		145.621		78,476		13		14.02%		7		78.476		10,113		12		53.89%		10		10.113		23		55.0%		15		104		16		34		20.5		1		3		Волинська		19		161

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		4.692%		579,556		1		579.556		249,197		2		17.94%		4		249.197		40,675		2		43.00%		21		40.675		2		26.8%		25		212		6		94		1		1		3		Дніпропетровська		2		68

				Донецька		4200.5		83.341		2		1.98%		217,482		16		217.482		121,347		8		5.18%		23		121.347		24,660		9		55.80%		9		24.660		6		29.6%		24		238		4		55		9		1		3		Донецька		8		113

				Житомирська		1231.2		27.969		12		2.27%		96,058		11		96.058		38,290		21		7.80%		19		38.290		13,788		21		39.86%		24		13.788		20		49.3%		21		98		19		46		14		1		3		Житомирська		21		185

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		2.25%		186,465		12		186.465		121,110		11		14.82%		5		121.110		15,450		10		64.95%		3		15.450		15		54.6%		17		113		12		33		22.5		1		3		Закарпатська		10		120

				Запорізька		1723.2		43.361		8		2.52%		229,615		5		229.615		152,679		7		13.32%		8		152.679		22,411		6		66.49%		2		22.411		8		51.7%		19		110		14		65		6		1		3		Запорізька		4		86

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		1.65%		98,192		21		98.192		50,711		19		7.13%		20		50.711		18,702		18		51.64%		12		18.702		10		82.3%		2		63		23		46		14		1		3		Івано-Франківська		18		160

				Київська		1754.3		46.759		7		2.67%		204,095		4		204.095		82,894		10		11.63%		10		82.894		24,903		11		40.62%		23		24.903		7		53.3%		16		215		5		57		8		1		3		Київська		7		104

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		2.48%		55,943		8		55.943		27,536		23		5.85%		22		27.536		12,879		23		49.22%		16		12.879		21		54.3%		18		55		25		33		22.5		1		3		Кіровоградська		22		198

				Луганська		2167.8		10.851		25		0.50%		48,416		25		48.416		20,575		24		2.23%		25		20.575		7,601		24		42.50%		22		7.601		25		70.0%		6		102		17.5		23		25		1		3		Луганська		23		222

				Львівська		2529.6		74.519		3		2.946%		310,905		2		310.905		182,518		3		12.29%		9		182.518		27,750		4		58.71%		6		27.750		4		37.2%		23		178		8		86		3		1		3		Львівська		2		68

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		2.51%		129,785		6		129.785		60,449		14		11.37%		12		60.449		16,089		16		46.58%		18		16.089		13		56.1%		14		209		7		53		10		2		2		Миколаївська		11		123

				Одеська		2383.1		58.745		6		2.47%		665,284		9		665.284		338,477		1		27.92%		1		338.477		25,999		1		50.88%		13		25.999		5		44.3%		22		63		24		68		5		1		3		Одеська		6		90

				Полтавська		1413.8		22.689		19		1.60%		120,009		22		120.009		69,332		15		8.49%		16		69.332		16,952		15		57.77%		7		16.952		12		74.7%		4		131		9		48		11.5		1		3		Полтавська		12		134

				Рівненська		1160.6		23.469		17		2.02%		96,481		15		96.481		47,781		20		8.31%		17		47.781		14,615		20		49.52%		15		14.615		17		62.3%		10		106		15		37		19		1		3		Рівненська		20		168

				Сумська		1094.3		20.551		21		1.88%		156,875		18		156.875		70,347		12		14.34%		6		70.347		14,779		14		44.84%		20		14.779		16		71.9%		5		112		13		48		11.5		1		3		Сумська		13		140

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		1.45%		42,756		24		42.756		14,855		25		4.06%		24		14.855		9,665		25		34.74%		25		9.665		24		63.1%		9		84		20		30		24		1		3		Тернопільська		24		227

				Харківська		2694		65.721		4		2.44%		293,225		10		293.225		154,554		5		10.88%		13		154.554		44,306		5		52.71%		11		44.306		1		67.4%		8		354		2		76		4		2		2		Харківська		1		65

				Херсонська		1047		28.278		10		2.70%		215,343		3		215.343		131,073		9		20.57%		2		131.073		14,233		8		60.87%		5		14.233		19		50.3%		20		82		21.5		39		18		1		3		Херсонська		9		119

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		2.04%		101,002		14		101.002		48,713		18		7.93%		18		48.713		17,617		19		48.23%		17		17.617		11		67.6%		7		102		17.5		43		16		1		3		Хмельницька		16		154

				Черкаська		1220.4		21.056		20		1.73%		109,719		20		109.719		73,116		16		8.99%		15		73.116		12,474		13		66.64%		1		12.474		22		59.2%		13		117		11		40		17		1		3		Черкаська		15		151

				Чернівецька		906.7		17.317		23		1.91%		104,120		17		104.120		58,311		17		11.48%		11		58.311		14,396		17		56.00%		8		14.396		18		83.1%		1		82		21.5		34		20.5		1		3		Чернівецька		17		157

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		2.50%		64,744		7		64.744		32,315		22		6.35%		21		32.315		15,605		22		49.91%		14		15.605		14		61.3%		11		239		3		46		14		2		2		Чернігівська		14		144

				м. Київ		2934.5		62.096		5		2.12%		284,831		13		284.831		132,650		6		9.71%		14		132.650		36,903		7		46.57%		19		36.903		3		59.4%		12		582		1		89		2		7		1		м. Київ		5		83

						42386.4		971.04				2.29%		4864195				4,864.195		2556528				11.48%				2,556.528		492188				52.56%				492.188				50.7%				3870				1281				34
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Чисельність наявного населення, тис. осіб

Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб

Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %



		

						Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього		Питома вага, %

				Усі види спорту		972802		100.00%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.76%

				в т.ч. футбол		210557		21.64%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.69%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.38%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.17%





		

				Назва показника		Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього

				Усі види спорту		972802		100.000%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.7631%								футбол		210557		21.6%

				у тому числі
      бадмінтон		5574		0.5730%								волейбол		71964		7.4%

				баскетбол		45729		4.7008%								легка атлетика		51258		5.3%

				бейсбол		954		0.0981%								баскетбол		45729		4.7%

				бокс		31854		3.2745%								плавання		41371		4.3%

				боротьба вільна		22623		2.3256%								бокс		31854		3.3%

				боротьба греко-римська		14942		1.5360%								дзюдо		28154		2.9%

				важка атлетика		10738		1.1038%								теніс настільний		25733		2.6%

				велосипедний спорт		5231		0.5377%								боротьба вільна		22623		2.3%

				з них
         велоспорт – БМХ		427		0.0439%								фітнес		21344		2.2%

				велосипедний спорт – трек		777		0.0799%								футзал		20306		2.1%

				велосипедний спорт – шосе		3250		0.3341%								шахи		19202		2.0%

				велосипедний спорт – маунтенбайк		777		0.0799%								боротьба греко-римська		14942		1.5%

				веслувальний слалом		552		0.0567%								гандбол		14576		1.5%

				веслування академічне		2917		0.2999%								гімнастика художня		13665		1.4%

				веслування на байдарках і каное		8235		0.8465%								спортивні танці		11521		1.2%

				вітрильний спорт		2590		0.2662%								важка атлетика		10738		1.1%

				водне поло		1608		0.1653%

				волейбол		71964		7.3976%

				волейбол пляжний		3968		0.4079%

				гандбол		14576		1.4984%

				гімнастика спортивна		9699		0.9970%

				гімнастика художня		13665		1.4047%

				гольф		292		0.0300%

				дзюдо		28154		2.8941%

				карате		6804		0.6994%

				кінний спорт		1629		0.1675%

				легка атлетика		51258		5.2691%

				плавання		41371		4.2528%

				плавання синхронне		248		0.0255%

				регбі		3205		0.3295%

				скелелазіння		1833		0.1884%

				софтбол		342		0.0352%

				стрибки на батуті		2705		0.2781%

				стрибки у воду		978		0.1005%

				стрільба з лука		2240		0.2303%

				стрільба кульова		8215		0.8445%

				стрільба стендова		432		0.0444%

				сучасне п'ятиборство		945		0.0971%

				теніс		9622		0.9891%

				теніс настільний		25733		2.6452%

				триатлон		1037		0.1066%

				тхеквондо (ВТФ)		9000		0.9252%

				фехтування		3021		0.3105%

				футбол		210557		21.6444%

				хокей на траві		1617		0.1662%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.6880%

				у тому числі
    біатлон		1482		0.1523%

				бобслей		0		0.0000%

				гірськолижний спорт		1627		0.1672%

				ковзанярський спорт		122		0.0125%

				кьорлінг		0		0.0000%

				лижне двоборство		303		0.0311%

				лижні гонки		3871		0.3979%

				санний спорт		222		0.0228%

				скелетон		1		0.0001%

				сноуборд		401		0.0412%

				стрибки на лижах з трампліна		182		0.0187%

				фігурне катання на ковзанах		2706		0.2782%

				фристайл		465		0.0478%

				хокей з шайбою		4680		0.4811%

				шорт-трек		359		0.0369%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.3791%

				у тому числі
    авіамодельний спорт		1434		0.1474%

				автомобільний спорт		3186		0.3275%

				автомодельний спорт		819		0.0842%

				айкідо		1882		0.1935%

				аквабайк		0		0.0000%

				акробатичний рок-н-рол		859		0.0883%

				альпінізм		497		0.0511%

				американський футбол		461		0.0474%

				армспорт		3660		0.3762%

				багатоборство тілоохоронців		138		0.0142%

				більярдний спорт		3532		0.3631%

				богатирське багатоборство		125		0.0128%

				бодібілдинг		9966		1.0245%

				бойове самбо		2245		0.2308%

				боротьба Кураш		858		0.0882%

				боротьба на поясах		124		0.0127%

				боротьба на поясах Алиш		485		0.0499%

				боротьба самбо		7412		0.7619%

				боулінг		1139		0.1171%

				вейкбординг		22		0.0023%

				вертолітний спорт		14		0.0014%

				веслування на човнах "Дракон"		1131		0.1163%

				військово-спортивні багатоборства		3617		0.3718%

				воднолижний спорт		131		0.0135%

				водно-моторний спорт		698		0.0718%

				гирьовий спорт		7217		0.7419%

				го		446		0.0458%

				годзю-рю карате		1558		0.1602%

				голубиний спорт		63		0.0065%

				городковий спорт		223		0.0229%

				дартс		659		0.0677%

				дельтапланерний спорт		63		0.0065%

				джиу-джитсу		1596		0.1641%

				естетична групова гімнастика		1422		0.1462%

				змішані єдиноборства (ММА)		1904		0.1957%

				карате JKA WF		1023		0.1052%

				карате JKS		2079		0.2137%

				карате WKC		1702		0.1750%

				кікбоксинг ІСКА		701		0.0721%

				кікбоксинг WKA		1269		0.1304%

				кікбоксинг WPKA		2873		0.2953%

				кікбоксинг WАКО		7875		0.8095%

				кікбоксинг ВТКА		2148		0.2208%

				кіокушин карате		3528		0.3627%

				кіокушинкай карате		2684		0.2759%

				кіокушинкайкан карате		1665		0.1712%

				кйокушінкаі карате унія		100		0.0103%

				козацький двобій		775		0.0797%

				комбат Дзю-Дзюцу		423		0.0435%

				комбат самозахист ІСО		27		0.0028%

				косіки карате		303		0.0311%

				кунгфу		595		0.0612%

				літаковий спорт		24		0.0025%

				міні-гольф		30		0.0031%

				морські багатоборства		682		0.0701%

				мотоциклетний спорт		979		0.1006%

				панкратіон		3775		0.3881%

				парапланерний спорт		2		0.0002%

				парашутний спорт		2096		0.2155%

				пауерліфтинг		9904		1.0181%

				практична стрільба		266		0.0273%

				пейнтбол		1114		0.1145%

				перетягування канату		2039		0.2096%

				петанк		37		0.0038%

				підводний спорт		908		0.0933%

				планерний спорт		156		0.0160%

				пляжний гандбол		127		0.0131%

				пляжний футбол		1114		0.1145%

				повітроплавальний спорт		0		0.0000%

				пожежно-прикладний спорт		3294		0.3386%

				поліатлон		254		0.0261%

				професійний бокс		0		0.0000%

				радіоспорт		1202		0.1236%

				ракетомодельний спорт		548		0.0563%

				регбіліг		383		0.0394%

				риболовний спорт		1727		0.1775%

				роликовий спорт		227		0.0233%

				рукопашний бій		8289		0.8521%

				середньовічний бій		10		0.0010%

				сквош		73		0.0075%

				спорт із собаками		219		0.0225%

				спорт з літаючим диском		60		0.0062%

				спорт надлегких літальних апаратів		32		0.0033%

				спортивна аеробіка		6716		0.6904%

				спортивна акробатика		5410		0.5561%

				спортивне орієнтування		4214		0.4332%

				спортивний бридж		465		0.0478%

				спортивний туризм		9130		0.9385%

				спортивні танці		11521		1.1843%

				спортінг		26		0.0027%

				стронгмен		151		0.0155%

				судномодельний спорт		703		0.0723%

				сумо		1029		0.1058%

				таеквондо (ІТФ)		5856		0.6020%

				таїландський бокс Муей Тай		2531		0.2602%

				танцювальний спорт		2157		0.2217%

				традиційне карате		1187		0.1220%

				українська боротьба на поясах		0		0.0000%

				український рукопаш "Спас"		1081		0.1111%

				універсальний бій		828		0.0851%

				ушу		3706		0.3810%

				фітнес		21344		2.1941%

				флорбол		1332		0.1369%

				французький бокс Сават		240		0.0247%

				фрі-файт		1136		0.1168%

				футзал		20306		2.0874%

				фунакоші шотокан карате		1100		0.1131%

				хортинг		2437		0.2505%

				черліденг		4554		0.4681%

				шахи		19202		1.9739%

				шашки		8187		0.8416%

				шотокан карате-до С.К.І.Ф.		868		0.0892%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.1698%

				у тому числі
    Армспорт		245		0.0252%

				Бадмінтон		180		0.0185%

				Баскетбол		245		0.0252%

				Баскетбол на візках		19		0.0020%

				Біатлон		30		0.0031%

				Більярдний спорт		134		0.0138%

				Боротьба вільна		74		0.0076%

				Боротьба греко-римська		197		0.0203%

				Боулінг		110		0.0113%

				Бочча		269		0.0277%

				Велосипедний спорт – трек		0		0.0000%

				Велосипедний спорт – шосе		5		0.0005%

				Веслування академічне		27		0.0028%

				Вітрильний спорт		0		0.0000%

				Водне поло		0		0.0000%

				Волейбол		527		0.0542%

				Волейбол сидячи		48		0.0049%

				Гандбол		0		0.0000%

				Гімнастика спортивна		0		0.0000%

				Гімнастика художня		0		0.0000%

				Гірськолижний спорт		35		0.0036%

				Голбол		277		0.0285%

				Дзюдо		130		0.0134%

				Карате		66		0.0068%

				Керлінг		62		0.0064%

				Керлінг на візках		0		0.0000%

				Кінний спорт		0		0.0000%

				Ковзанярський спорт		0		0.0000%

				Легка атлетика		2192		0.2253%

				Лижні перегони		141		0.0145%

				Параканое		17		0.0017%

				Паратриатлон		23		0.0024%

				Пауерліфтинг		395		0.0406%

				Плавання		1197		0.1230%

				Пляжний волейбол		30		0.0031%

				Регбі на візках		20		0.0021%

				Риболовний спорт		143		0.0147%

				Спортивне орієнтування		105		0.0108%

				Спортивний туризм		0		0.0000%

				Спортивні танці на візках		55		0.0057%

				Стрільба з лука		24		0.0025%

				Стрільба кульова		131		0.0135%

				Теніс		27		0.0028%

				Теніс на візках		11		0.0011%

				Теніс настільний		1286		0.1322%

				Тхеквондо		64		0.0066%

				Фехтування на візках		86		0.0088%

				Футбол		874		0.0898%

				Футзал		253		0.0260%

				Шахи		919		0.0945%

				Шашки		707		0.0727%





		



Кількість, осіб



		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1014.911		1265.956		1218.362		1280.611		1011.17		978.163		941.849		972.802		-42.109		-4.15%

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4105.054		5030.943		4918.331		5100.067		4356.332		4388.877		4532.888		4867.218		762.164		18.57%

				Чисельність постійного населення, всього		49115		47100.5		45782.6		45372.7		45245.9		42759.7		42590.9		42414.9		-6700.1		-13.64%

				Питома вага осіб, що займаються спортом, %		2.1%		2.7%		2.7%		2.8%		2.2%		2.3%		2.2%		2.3%

				Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %		8.4%		10.7%		10.7%		11.2%		9.6%		10.3%		10.6%		11.5%





		



&A

Page &P

Кількість осіб, що займаються спортом, усього

Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього

Чисельність постійного населення, всього

Питома вага осіб, що займаються спортом, %

Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %

Кільксть, тис. осіб

Питома вага, %





Місце України в рейтингу 

GSI-N 2018 року
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Диаграмма3

		Китай		Китай

		США		США

		Японія		Японія

		Великобританія		Великобританія

		Росія		Росія

		Канада		Канада

		Франція		Франція

		Німеччина		Німеччина
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						2010		2015		2016		2017

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %		1.14		0.90		0.54		0.66

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %		0.38		0.31		0.19		0.23

				Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.		4,290.5		6,120.3		4,528.4		6,960.8
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						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1,014,911		1,265,956		1,218,362		1,280,611		1,011,170		978,163		941,849		972,802

				з них

				у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності		633,980		723,727		619,758		611,601		525,386		494,286		497,012		496,348

				жінок		247,222		322,902		290,267		304,093		238,800		240,583		235,545		229,862

				осіб з інвалідністю		7,169		17,342		19,738		16,451		14,262		12,722		11,398		11,380

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4,105,054		5,030,943		4,918,331		5,100,067		4,356,332		4,388,877		4,532,888		4,867,218

				у тому числі

				у дошкільних навчальних закладах 1		…		…		420,797		547,437		438,947		508,098		517,167		524,671

				у загальноосвітніх навчальних закладах 1		1,914,177		2,037,429		1,520,243		1,520,353		1,321,483		1,396,771		1,664,505		1,726,537

				у професійно-технічних навчальних закладах 1		129,489		167,580		134,605		118,051		101,354		100,855		123,587		117,350

				у вищих навчальних закладах 1		330,795		510,014		607,529		622,697		540,946		511,342		500,695		492,401

				на підприємствах, в установах, організаціях,  
   фізкультурно-оздоровчих клубах за  місцем  
   проживання, позашкільних навчальних закладах		1,623,732		2,150,776		2,235,157		2,291,529		1,953,602		1,871,811		1,726,934		2,006,259

				Із загальної кількості осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

				жінки		1,250,958		1,598,754		1,723,415		1,677,398		1,560,885		1,620,286		1,767,764		1,998,190

				особи з інвалідністю, що займаються реабілітаційно-оздоровчою роботою		22,069		33,464		43,267		44,043		32,973		36,110		36,189		46,619
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																Місце в рейтингу		Кількість балів		Кількість балів

						Вінницька		4		84		180		Харківська		1		65.0		199

						Волинська		19		161		103.5		Львівська		2		68.0		196

						Дніпропетровська		2		68		196		Дніпропетровська		2		68.0		196

						Донецька		8		113		151		м. Київ		3		83.0		181

						Житомирська		21		185		79		Вінницька		4		84.0		180

						Закарпатська		10		120		144.5		Запорізька		5		86.0		178

						Запорізька		5		86		178		Одеська		6		90.0		174

						Івано-Франківська		18		160		104		Київська		7		104.0		160

						Київська		7		104		160		Донецька		8		113.0		151

						Кіровоградська		22		198		66.5		Херсонська		9		118.5		146

						Луганська		23		222		42.5		Закарпатська		10		119.5		145

						Львівська		2		68		196		Миколаївська		11		123.0		141

						Миколаївська		11		123		141		Полтавська		12		133.5		131

						Одеська		6		90		174		Сумська		13		139.5		125

						Полтавська		12		134		130.5		Чернігівська		14		144.0		120

						Рівненська		20		168		96		Черкаська		15		151.0		113

						Сумська		13		140		124.5		Хмельницька		16		153.5		111

						Тернопільська		24		227		37		Чернівецька		17		157.0		107

						Харківська		1		65		199		Івано-Франківська		18		160.0		104

						Херсонська		9		119		145.5		Волинська		19		160.5		104

						Хмельницька		16		154		110.5		Рівненська		20		168.0		96

						Черкаська		15		151		113		Житомирська		21		185.0		79

						Чернівецька		17		157		107		Кіровоградська		22		197.5		67

						Чернігівська		14		144		120		Луганська		23		221.5		43

						м. Київ		3		83		181		Тернопільська		24		227.0		37
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб						Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %						Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами						Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %						Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву						Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %						Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності						Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами						Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		11.0		1.53%		307,673		23		3.0		307.673		199,222		4		22.0		19.52%		3		23.0		199.222		19,623		3		23.0		64.75%		4		22.0		19.623		9		17.0		81.4%		3		23.0		119		10		16.0		58		7		19.0		1		1.0		Вінницька		4		82		180.0

				Волинська		1038.5		18.372		22		4.0		1.77%		145,621		19		7.0		145.621		78,476		13		13.0		14.02%		7		19.0		78.476		10,113		12		14.0		53.89%		10		16.0		10.113		23		3.0		55.0%		15		11.0		104		16		10.0		34		20.5		5.5		1		1.0		Волинська		19		159		103.5

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		25.0		4.692%		579,556		1		25.0		579.556		249,197		2		24.0		17.94%		4		22.0		249.197		40,675		2		24.0		43.00%		21		5.0		40.675		2		24.0		26.8%		25		1.0		212		6		20.0		94		1		25.0		1		1.0		Дніпропетровська		2		66		196.0

				Донецька		4200.5		83.341		2		24.0		1.98%		217,482		16		10.0		217.482		121,347		8		18.0		5.18%		23		3.0		121.347		24,660		9		17.0		55.80%		9		17.0		24.660		6		20.0		29.6%		24		2.0		238		4		22.0		55		9		17.0		1		1.0		Донецька		8		111		151.0

				Житомирська		1231.2		27.969		12		14.0		2.27%		96,058		11		15.0		96.058		38,290		21		5.0		7.80%		19		7.0		38.290		13,788		21		5.0		39.86%		24		2.0		13.788		20		6.0		49.3%		21		5.0		98		19		7.0		46		14		12.0		1		1.0		Житомирська		21		183		79.0

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		17.0		2.25%		186,465		12		14.0		186.465		121,110		11		15.0		14.82%		5		21.0		121.110		15,450		10		16.0		64.95%		3		23.0		15.450		15		11.0		54.6%		17		9.0		113		12		14.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Закарпатська		10		118		144.5

				Запорізька		1723.2		43.361		8		18.0		2.52%		229,615		5		21.0		229.615		152,679		7		19.0		13.32%		8		18.0		152.679		22,411		6		20.0		66.49%		2		24.0		22.411		8		18.0		51.7%		19		7.0		110		14		12.0		65		6		20.0		1		1.0		Запорізька		5		84		178.0

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		8.0		1.65%		98,192		21		5.0		98.192		50,711		19		7.0		7.13%		20		6.0		50.711		18,702		18		8.0		51.64%		12		14.0		18.702		10		16.0		82.3%		2		24.0		63		23		3.0		46		14		12.0		1		1.0		Івано-Франківська		18		158		104.0

				Київська		1754.3		46.759		7		19.0		2.67%		204,095		4		22.0		204.095		82,894		10		16.0		11.63%		10		16.0		82.894		24,903		11		15.0		40.62%		23		3.0		24.903		7		19.0		53.3%		16		10.0		215		5		21.0		57		8		18.0		1		1.0		Київська		7		102		160.0

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		10.0		2.48%		55,943		8		18.0		55.943		27,536		23		3.0		5.85%		22		4.0		27.536		12,879		23		3.0		49.22%		16		10.0		12.879		21		5.0		54.3%		18		8.0		55		25		1.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Кіровоградська		22		196		66.5

				Луганська		2167.8		10.851		25		1.0		0.50%		48,416		25		1.0		48.416		20,575		24		2.0		2.23%		25		1.0		20.575		7,601		24		2.0		42.50%		22		4.0		7.601		25		1.0		70.0%		6		20.0		102		17.5		8.5		23		25		1.0		1		1.0		Луганська		23		220		42.5

				Львівська		2529.6		74.519		3		23.0		2.946%		310,905		2		24.0		310.905		182,518		3		23.0		12.29%		9		17.0		182.518		27,750		4		22.0		58.71%		6		20.0		27.750		4		22.0		37.2%		23		3.0		178		8		18.0		86		3		23.0		1		1.0		Львівська		2		66		196.0

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		15.0		2.51%		129,785		6		20.0		129.785		60,449		14		12.0		11.37%		12		14.0		60.449		16,089		16		10.0		46.58%		18		8.0		16.089		13		13.0		56.1%		14		12.0		209		7		19.0		53		10		16.0		2		2.0		Миколаївська		11		123		141.0

				Одеська		2383.1		58.745		6		20.0		2.47%		665,284		9		17.0		665.284		338,477		1		25.0		27.92%		1		25.0		338.477		25,999		1		25.0		50.88%		13		13.0		25.999		5		21.0		44.3%		22		4.0		63		24		2.0		68		5		21.0		1		1.0		Одеська		6		88		174.0

				Полтавська		1413.8		22.689		19		7.0		1.60%		120,009		22		4.0		120.009		69,332		15		11.0		8.49%		16		10.0		69.332		16,952		15		11.0		57.77%		7		19.0		16.952		12		14.0		74.7%		4		22.0		131		9		17.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Полтавська		12		132		130.5

				Рівненська		1160.6		23.469		17		9.0		2.02%		96,481		15		11.0		96.481		47,781		20		6.0		8.31%		17		9.0		47.781		14,615		20		6.0		49.52%		15		11.0		14.615		17		9.0		62.3%		10		16.0		106		15		11.0		37		19		7.0		1		1.0		Рівненська		20		166		96.0

				Сумська		1094.3		20.551		21		5.0		1.88%		156,875		18		8.0		156.875		70,347		12		14.0		14.34%		6		20.0		70.347		14,779		14		12.0		44.84%		20		6.0		14.779		16		10.0		71.9%		5		21.0		112		13		13.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Сумська		13		138		124.5

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		2.0		1.45%		42,756		24		2.0		42.756		14,855		25		1.0		4.06%		24		2.0		14.855		9,665		25		1.0		34.74%		25		1.0		9.665		24		2.0		63.1%		9		17.0		84		20		6.0		30		24		2.0		1		1.0		Тернопільська		24		225		37.0

				Харківська		2694		65.721		4		22.0		2.44%		293,225		10		16.0		293.225		154,554		5		21.0		10.88%		13		13.0		154.554		44,306		5		21.0		52.71%		11		15.0		44.306		1		25.0		67.4%		8		18.0		354		2		24.0		76		4		22.0		2		2.0		Харківська		1		65		199.0

				Херсонська		1047		28.278		10		16.0		2.70%		215,343		3		23.0		215.343		131,073		9		17.0		20.57%		2		24.0		131.073		14,233		8		18.0		60.87%		5		21.0		14.233		19		7.0		50.3%		20		6.0		82		21.5		4.5		39		18		8.0		1		1.0		Херсонська		9		117		145.5

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		13.0		2.04%		101,002		14		12.0		101.002		48,713		18		8.0		7.93%		18		8.0		48.713		17,617		19		7.0		48.23%		17		9.0		17.617		11		15.0		67.6%		7		19.0		102		17.5		8.5		43		16		10.0		1		1.0		Хмельницька		16		152		110.5

				Черкаська		1220.4		21.056		20		6.0		1.73%		109,719		20		6.0		109.719		73,116		16		10.0		8.99%		15		11.0		73.116		12,474		13		13.0		66.64%		1		25.0		12.474		22		4.0		59.2%		13		13.0		117		11		15.0		40		17		9.0		1		1.0		Черкаська		15		149		113.0

				Чернівецька		906.7		17.317		23		3.0		1.91%		104,120		17		9.0		104.120		58,311		17		9.0		11.48%		11		15.0		58.311		14,396		17		9.0		56.00%		8		18.0		14.396		18		8.0		83.1%		1		25.0		82		21.5		4.5		34		20.5		5.5		1		1.0		Чернівецька		17		155		107.0

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		12.0		2.50%		64,744		7		19.0		64.744		32,315		22		4.0		6.35%		21		5.0		32.315		15,605		22		4.0		49.91%		14		12.0		15.605		14		12.0		61.3%		11		15.0		239		3		23.0		46		14		12.0		2		2.0		Чернігівська		14		144		120.0

				м. Київ		2934.5		62.096		5		21.0		2.12%		284,831		13		13.0		284.831		132,650		6		20.0		9.71%		14		12.0		132.650		36,903		7		19.0		46.57%		19		7.0		36.903		3		23.0		59.4%		12		14.0		582		1		25.0		89		2		24.0		7		3.0		м. Київ		3		85		181.0

						42386.4		971.04						2.29%		4864195						4,864.195		2556528						11.48%						2,556.528		492188						52.56%						492.188						50.7%						3870						1281						34
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Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів
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Кількість подій, од.

Кількість балів
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Кількість подій, од.
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																Місце в рейтингу		Кількість балів

						Вінницька		4		84				Харківська		1		65

						Волинська		19		161				Львівська		2		68

						Дніпропетровська		2		68				Дніпропетровська		2		68

						Донецька		8		113				м. Київ		3		83

						Житомирська		21		185				Вінницька		4		84

						Закарпатська		10		120				Запорізька		5		86

						Запорізька		5		86				Одеська		6		90

						Івано-Франківська		18		160				Київська		7		104

						Київська		7		104				Донецька		8		113

						Кіровоградська		22		198				Херсонська		9		119

						Луганська		23		222				Закарпатська		10		120

						Львівська		2		68				Миколаївська		11		123

						Миколаївська		11		123				Полтавська		12		134

						Одеська		6		90				Сумська		13		140

						Полтавська		12		134				Чернігівська		14		144

						Рівненська		20		168				Черкаська		15		151

						Сумська		13		140				Хмельницька		16		154

						Тернопільська		24		227				Чернівецька		17		157

						Харківська		1		65				Івано-Франківська		18		160

						Херсонська		9		119				Волинська		19		161

						Хмельницька		16		154				Рівненська		20		168

						Черкаська		15		151				Житомирська		21		185

						Чернівецька		17		157				Кіровоградська		22		198

						Чернігівська		14		144				Луганська		23		222

						м. Київ		3		83				Тернопільська		24		227
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Кількість балів

Місце в рейтингу

Кількість балів
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб				Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %				Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами				Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %				Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву				Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %				Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності				Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами				Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		1.53%		307,673		23		307.673		199,222		4		19.52%		3		199.222		19,623		3		64.75%		4		19.623		9		81.4%		3		119		10		58		7		1		3		Вінницька		3		84

				Волинська		1038.5		18.372		22		1.77%		145,621		19		145.621		78,476		13		14.02%		7		78.476		10,113		12		53.89%		10		10.113		23		55.0%		15		104		16		34		20.5		1		3		Волинська		19		161

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		4.692%		579,556		1		579.556		249,197		2		17.94%		4		249.197		40,675		2		43.00%		21		40.675		2		26.8%		25		212		6		94		1		1		3		Дніпропетровська		2		68

				Донецька		4200.5		83.341		2		1.98%		217,482		16		217.482		121,347		8		5.18%		23		121.347		24,660		9		55.80%		9		24.660		6		29.6%		24		238		4		55		9		1		3		Донецька		8		113

				Житомирська		1231.2		27.969		12		2.27%		96,058		11		96.058		38,290		21		7.80%		19		38.290		13,788		21		39.86%		24		13.788		20		49.3%		21		98		19		46		14		1		3		Житомирська		21		185

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		2.25%		186,465		12		186.465		121,110		11		14.82%		5		121.110		15,450		10		64.95%		3		15.450		15		54.6%		17		113		12		33		22.5		1		3		Закарпатська		10		120

				Запорізька		1723.2		43.361		8		2.52%		229,615		5		229.615		152,679		7		13.32%		8		152.679		22,411		6		66.49%		2		22.411		8		51.7%		19		110		14		65		6		1		3		Запорізька		4		86

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		1.65%		98,192		21		98.192		50,711		19		7.13%		20		50.711		18,702		18		51.64%		12		18.702		10		82.3%		2		63		23		46		14		1		3		Івано-Франківська		18		160

				Київська		1754.3		46.759		7		2.67%		204,095		4		204.095		82,894		10		11.63%		10		82.894		24,903		11		40.62%		23		24.903		7		53.3%		16		215		5		57		8		1		3		Київська		7		104

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		2.48%		55,943		8		55.943		27,536		23		5.85%		22		27.536		12,879		23		49.22%		16		12.879		21		54.3%		18		55		25		33		22.5		1		3		Кіровоградська		22		198

				Луганська		2167.8		10.851		25		0.50%		48,416		25		48.416		20,575		24		2.23%		25		20.575		7,601		24		42.50%		22		7.601		25		70.0%		6		102		17.5		23		25		1		3		Луганська		23		222

				Львівська		2529.6		74.519		3		2.946%		310,905		2		310.905		182,518		3		12.29%		9		182.518		27,750		4		58.71%		6		27.750		4		37.2%		23		178		8		86		3		1		3		Львівська		2		68

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		2.51%		129,785		6		129.785		60,449		14		11.37%		12		60.449		16,089		16		46.58%		18		16.089		13		56.1%		14		209		7		53		10		2		2		Миколаївська		11		123

				Одеська		2383.1		58.745		6		2.47%		665,284		9		665.284		338,477		1		27.92%		1		338.477		25,999		1		50.88%		13		25.999		5		44.3%		22		63		24		68		5		1		3		Одеська		6		90

				Полтавська		1413.8		22.689		19		1.60%		120,009		22		120.009		69,332		15		8.49%		16		69.332		16,952		15		57.77%		7		16.952		12		74.7%		4		131		9		48		11.5		1		3		Полтавська		12		134

				Рівненська		1160.6		23.469		17		2.02%		96,481		15		96.481		47,781		20		8.31%		17		47.781		14,615		20		49.52%		15		14.615		17		62.3%		10		106		15		37		19		1		3		Рівненська		20		168

				Сумська		1094.3		20.551		21		1.88%		156,875		18		156.875		70,347		12		14.34%		6		70.347		14,779		14		44.84%		20		14.779		16		71.9%		5		112		13		48		11.5		1		3		Сумська		13		140

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		1.45%		42,756		24		42.756		14,855		25		4.06%		24		14.855		9,665		25		34.74%		25		9.665		24		63.1%		9		84		20		30		24		1		3		Тернопільська		24		227

				Харківська		2694		65.721		4		2.44%		293,225		10		293.225		154,554		5		10.88%		13		154.554		44,306		5		52.71%		11		44.306		1		67.4%		8		354		2		76		4		2		2		Харківська		1		65

				Херсонська		1047		28.278		10		2.70%		215,343		3		215.343		131,073		9		20.57%		2		131.073		14,233		8		60.87%		5		14.233		19		50.3%		20		82		21.5		39		18		1		3		Херсонська		9		119

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		2.04%		101,002		14		101.002		48,713		18		7.93%		18		48.713		17,617		19		48.23%		17		17.617		11		67.6%		7		102		17.5		43		16		1		3		Хмельницька		16		154

				Черкаська		1220.4		21.056		20		1.73%		109,719		20		109.719		73,116		16		8.99%		15		73.116		12,474		13		66.64%		1		12.474		22		59.2%		13		117		11		40		17		1		3		Черкаська		15		151

				Чернівецька		906.7		17.317		23		1.91%		104,120		17		104.120		58,311		17		11.48%		11		58.311		14,396		17		56.00%		8		14.396		18		83.1%		1		82		21.5		34		20.5		1		3		Чернівецька		17		157

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		2.50%		64,744		7		64.744		32,315		22		6.35%		21		32.315		15,605		22		49.91%		14		15.605		14		61.3%		11		239		3		46		14		2		2		Чернігівська		14		144

				м. Київ		2934.5		62.096		5		2.12%		284,831		13		284.831		132,650		6		9.71%		14		132.650		36,903		7		46.57%		19		36.903		3		59.4%		12		582		1		89		2		7		1		м. Київ		5		83

						42386.4		971.04				2.29%		4864195				4,864.195		2556528				11.48%				2,556.528		492188				52.56%				492.188				50.7%				3870				1281				34
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Чисельність наявного населення, тис. осіб

Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб

Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %



		

						Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього		Питома вага, %

				Усі види спорту		972802		100.00%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.76%

				в т.ч. футбол		210557		21.64%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.69%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.38%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.17%





		

				Назва показника		Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього

				Усі види спорту		972802		100.000%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.7631%								футбол		210557		21.6%

				у тому числі
      бадмінтон		5574		0.5730%								волейбол		71964		7.4%

				баскетбол		45729		4.7008%								легка атлетика		51258		5.3%

				бейсбол		954		0.0981%								баскетбол		45729		4.7%

				бокс		31854		3.2745%								плавання		41371		4.3%

				боротьба вільна		22623		2.3256%								бокс		31854		3.3%

				боротьба греко-римська		14942		1.5360%								дзюдо		28154		2.9%

				важка атлетика		10738		1.1038%								теніс настільний		25733		2.6%

				велосипедний спорт		5231		0.5377%								боротьба вільна		22623		2.3%

				з них
         велоспорт – БМХ		427		0.0439%								фітнес		21344		2.2%

				велосипедний спорт – трек		777		0.0799%								футзал		20306		2.1%

				велосипедний спорт – шосе		3250		0.3341%								шахи		19202		2.0%

				велосипедний спорт – маунтенбайк		777		0.0799%								боротьба греко-римська		14942		1.5%

				веслувальний слалом		552		0.0567%								гандбол		14576		1.5%

				веслування академічне		2917		0.2999%								гімнастика художня		13665		1.4%

				веслування на байдарках і каное		8235		0.8465%								спортивні танці		11521		1.2%

				вітрильний спорт		2590		0.2662%								важка атлетика		10738		1.1%

				водне поло		1608		0.1653%

				волейбол		71964		7.3976%

				волейбол пляжний		3968		0.4079%

				гандбол		14576		1.4984%

				гімнастика спортивна		9699		0.9970%

				гімнастика художня		13665		1.4047%

				гольф		292		0.0300%

				дзюдо		28154		2.8941%

				карате		6804		0.6994%

				кінний спорт		1629		0.1675%

				легка атлетика		51258		5.2691%

				плавання		41371		4.2528%

				плавання синхронне		248		0.0255%

				регбі		3205		0.3295%

				скелелазіння		1833		0.1884%

				софтбол		342		0.0352%

				стрибки на батуті		2705		0.2781%

				стрибки у воду		978		0.1005%

				стрільба з лука		2240		0.2303%

				стрільба кульова		8215		0.8445%

				стрільба стендова		432		0.0444%

				сучасне п'ятиборство		945		0.0971%

				теніс		9622		0.9891%

				теніс настільний		25733		2.6452%

				триатлон		1037		0.1066%

				тхеквондо (ВТФ)		9000		0.9252%

				фехтування		3021		0.3105%

				футбол		210557		21.6444%

				хокей на траві		1617		0.1662%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.6880%

				у тому числі
    біатлон		1482		0.1523%

				бобслей		0		0.0000%

				гірськолижний спорт		1627		0.1672%

				ковзанярський спорт		122		0.0125%

				кьорлінг		0		0.0000%

				лижне двоборство		303		0.0311%

				лижні гонки		3871		0.3979%

				санний спорт		222		0.0228%

				скелетон		1		0.0001%

				сноуборд		401		0.0412%

				стрибки на лижах з трампліна		182		0.0187%

				фігурне катання на ковзанах		2706		0.2782%

				фристайл		465		0.0478%

				хокей з шайбою		4680		0.4811%

				шорт-трек		359		0.0369%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.3791%

				у тому числі
    авіамодельний спорт		1434		0.1474%

				автомобільний спорт		3186		0.3275%

				автомодельний спорт		819		0.0842%

				айкідо		1882		0.1935%

				аквабайк		0		0.0000%

				акробатичний рок-н-рол		859		0.0883%

				альпінізм		497		0.0511%

				американський футбол		461		0.0474%

				армспорт		3660		0.3762%

				багатоборство тілоохоронців		138		0.0142%

				більярдний спорт		3532		0.3631%

				богатирське багатоборство		125		0.0128%

				бодібілдинг		9966		1.0245%

				бойове самбо		2245		0.2308%

				боротьба Кураш		858		0.0882%

				боротьба на поясах		124		0.0127%

				боротьба на поясах Алиш		485		0.0499%

				боротьба самбо		7412		0.7619%

				боулінг		1139		0.1171%

				вейкбординг		22		0.0023%

				вертолітний спорт		14		0.0014%

				веслування на човнах "Дракон"		1131		0.1163%

				військово-спортивні багатоборства		3617		0.3718%

				воднолижний спорт		131		0.0135%

				водно-моторний спорт		698		0.0718%

				гирьовий спорт		7217		0.7419%

				го		446		0.0458%

				годзю-рю карате		1558		0.1602%

				голубиний спорт		63		0.0065%

				городковий спорт		223		0.0229%

				дартс		659		0.0677%

				дельтапланерний спорт		63		0.0065%

				джиу-джитсу		1596		0.1641%

				естетична групова гімнастика		1422		0.1462%

				змішані єдиноборства (ММА)		1904		0.1957%

				карате JKA WF		1023		0.1052%

				карате JKS		2079		0.2137%

				карате WKC		1702		0.1750%

				кікбоксинг ІСКА		701		0.0721%

				кікбоксинг WKA		1269		0.1304%

				кікбоксинг WPKA		2873		0.2953%

				кікбоксинг WАКО		7875		0.8095%

				кікбоксинг ВТКА		2148		0.2208%

				кіокушин карате		3528		0.3627%

				кіокушинкай карате		2684		0.2759%

				кіокушинкайкан карате		1665		0.1712%

				кйокушінкаі карате унія		100		0.0103%

				козацький двобій		775		0.0797%

				комбат Дзю-Дзюцу		423		0.0435%

				комбат самозахист ІСО		27		0.0028%

				косіки карате		303		0.0311%

				кунгфу		595		0.0612%

				літаковий спорт		24		0.0025%

				міні-гольф		30		0.0031%

				морські багатоборства		682		0.0701%

				мотоциклетний спорт		979		0.1006%

				панкратіон		3775		0.3881%

				парапланерний спорт		2		0.0002%

				парашутний спорт		2096		0.2155%

				пауерліфтинг		9904		1.0181%

				практична стрільба		266		0.0273%

				пейнтбол		1114		0.1145%

				перетягування канату		2039		0.2096%

				петанк		37		0.0038%

				підводний спорт		908		0.0933%

				планерний спорт		156		0.0160%

				пляжний гандбол		127		0.0131%

				пляжний футбол		1114		0.1145%

				повітроплавальний спорт		0		0.0000%

				пожежно-прикладний спорт		3294		0.3386%

				поліатлон		254		0.0261%

				професійний бокс		0		0.0000%

				радіоспорт		1202		0.1236%

				ракетомодельний спорт		548		0.0563%

				регбіліг		383		0.0394%

				риболовний спорт		1727		0.1775%

				роликовий спорт		227		0.0233%

				рукопашний бій		8289		0.8521%

				середньовічний бій		10		0.0010%

				сквош		73		0.0075%

				спорт із собаками		219		0.0225%

				спорт з літаючим диском		60		0.0062%

				спорт надлегких літальних апаратів		32		0.0033%

				спортивна аеробіка		6716		0.6904%

				спортивна акробатика		5410		0.5561%

				спортивне орієнтування		4214		0.4332%

				спортивний бридж		465		0.0478%

				спортивний туризм		9130		0.9385%

				спортивні танці		11521		1.1843%

				спортінг		26		0.0027%

				стронгмен		151		0.0155%

				судномодельний спорт		703		0.0723%

				сумо		1029		0.1058%

				таеквондо (ІТФ)		5856		0.6020%

				таїландський бокс Муей Тай		2531		0.2602%

				танцювальний спорт		2157		0.2217%

				традиційне карате		1187		0.1220%

				українська боротьба на поясах		0		0.0000%

				український рукопаш "Спас"		1081		0.1111%

				універсальний бій		828		0.0851%

				ушу		3706		0.3810%

				фітнес		21344		2.1941%

				флорбол		1332		0.1369%

				французький бокс Сават		240		0.0247%

				фрі-файт		1136		0.1168%

				футзал		20306		2.0874%

				фунакоші шотокан карате		1100		0.1131%

				хортинг		2437		0.2505%

				черліденг		4554		0.4681%

				шахи		19202		1.9739%

				шашки		8187		0.8416%

				шотокан карате-до С.К.І.Ф.		868		0.0892%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.1698%

				у тому числі
    Армспорт		245		0.0252%

				Бадмінтон		180		0.0185%

				Баскетбол		245		0.0252%

				Баскетбол на візках		19		0.0020%

				Біатлон		30		0.0031%

				Більярдний спорт		134		0.0138%

				Боротьба вільна		74		0.0076%

				Боротьба греко-римська		197		0.0203%

				Боулінг		110		0.0113%

				Бочча		269		0.0277%

				Велосипедний спорт – трек		0		0.0000%

				Велосипедний спорт – шосе		5		0.0005%

				Веслування академічне		27		0.0028%

				Вітрильний спорт		0		0.0000%

				Водне поло		0		0.0000%

				Волейбол		527		0.0542%

				Волейбол сидячи		48		0.0049%

				Гандбол		0		0.0000%

				Гімнастика спортивна		0		0.0000%

				Гімнастика художня		0		0.0000%

				Гірськолижний спорт		35		0.0036%

				Голбол		277		0.0285%

				Дзюдо		130		0.0134%

				Карате		66		0.0068%

				Керлінг		62		0.0064%

				Керлінг на візках		0		0.0000%

				Кінний спорт		0		0.0000%

				Ковзанярський спорт		0		0.0000%

				Легка атлетика		2192		0.2253%

				Лижні перегони		141		0.0145%

				Параканое		17		0.0017%

				Паратриатлон		23		0.0024%

				Пауерліфтинг		395		0.0406%

				Плавання		1197		0.1230%

				Пляжний волейбол		30		0.0031%

				Регбі на візках		20		0.0021%

				Риболовний спорт		143		0.0147%

				Спортивне орієнтування		105		0.0108%

				Спортивний туризм		0		0.0000%

				Спортивні танці на візках		55		0.0057%

				Стрільба з лука		24		0.0025%

				Стрільба кульова		131		0.0135%

				Теніс		27		0.0028%

				Теніс на візках		11		0.0011%

				Теніс настільний		1286		0.1322%

				Тхеквондо		64		0.0066%

				Фехтування на візках		86		0.0088%

				Футбол		874		0.0898%

				Футзал		253		0.0260%

				Шахи		919		0.0945%

				Шашки		707		0.0727%





		



Кількість, осіб



		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1014.911		1265.956		1218.362		1280.611		1011.17		978.163		941.849		972.802		-42.109		-4.15%

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4105.054		5030.943		4918.331		5100.067		4356.332		4388.877		4532.888		4867.218		762.164		18.57%

				Чисельність постійного населення, всього		49115		47100.5		45782.6		45372.7		45245.9		42759.7		42590.9		42414.9		-6700.1		-13.64%

				Питома вага осіб, що займаються спортом, %		2.1%		2.7%		2.7%		2.8%		2.2%		2.3%		2.2%		2.3%

				Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %		8.4%		10.7%		10.7%		11.2%		9.6%		10.3%		10.6%		11.5%





		



&A

Page &P

Кількість осіб, що займаються спортом, усього

Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього

Чисельність постійного населення, всього

Питома вага осіб, що займаються спортом, %

Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %

Кільксть, тис. осіб

Питома вага, %





Кількісна характеристика осіб, які 
займаються фізичною культурою та 

спортом в Україні

1266 1218 1281 1011 978 942 973

4105 5031 4918 5100 4356 4389 4533 4867

45373
42760

1015

45783

49115
47101

45246

4241542591

8,4%

2,1%
2,7% 2,7% 2,8%

2,2% 2,3% 2,2% 2,3%

10,7% 10,7%
11,2%

9,6%

10,3%

10,6%

11,5%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Кі
ль

кс
ть

, т
ис

. о
сіб

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Пи
то

ма
 ва

га
, %

Кількість осіб, що займаються спортом, усього 
Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього 
Чисельність постійного населення, всього
Питома вага осіб, що займаються спортом, %
Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, % 7


Диаграмма6

		2000		2000		2000		2000		2000

		2005		2005		2005		2005		2005

		2010		2010		2010		2010		2010

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017



Кількість осіб, що займаються спортом, усього

Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього

Чисельність постійного населення, всього

Питома вага осіб, що займаються спортом, %

Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %

Кільксть, тис. осіб

Питома вага, %

1014.911

4105.054

49115

0.0206639723

0.083580454

1265.956

5030.943

47100.5

0.0268777614

0.1068129425

1218.362

4918.331

45782.6

0.0266119006

0.107427953

1280.611

5100.067

45372.7

0.0282242626

0.1124038684

1011.17

4356.332

45245.9

0.0223483233

0.0962812542

978.163

4388.877

42759.7

0.0228758153

0.1026405003

941.849

4532.888

42590.9

0.0221138553

0.1064285563

972.802

4867.218

42414.9

0.0229353836

0.1147525516



Лист1

		

						2010		2015		2016		2017

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %		1.14		0.90		0.54		0.66

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %		0.38		0.31		0.19		0.23

				Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.		4,290.5		6,120.3		4,528.4		6,960.8
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Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %

Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %

Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.

Питома вага, %

Обсяг видатків, млн. грн.



Лист2

		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1,014,911		1,265,956		1,218,362		1,280,611		1,011,170		978,163		941,849		972,802

				з них

				у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності		633,980		723,727		619,758		611,601		525,386		494,286		497,012		496,348

				жінок		247,222		322,902		290,267		304,093		238,800		240,583		235,545		229,862

				осіб з інвалідністю		7,169		17,342		19,738		16,451		14,262		12,722		11,398		11,380

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4,105,054		5,030,943		4,918,331		5,100,067		4,356,332		4,388,877		4,532,888		4,867,218

				у тому числі

				у дошкільних навчальних закладах 1		…		…		420,797		547,437		438,947		508,098		517,167		524,671

				у загальноосвітніх навчальних закладах 1		1,914,177		2,037,429		1,520,243		1,520,353		1,321,483		1,396,771		1,664,505		1,726,537

				у професійно-технічних навчальних закладах 1		129,489		167,580		134,605		118,051		101,354		100,855		123,587		117,350

				у вищих навчальних закладах 1		330,795		510,014		607,529		622,697		540,946		511,342		500,695		492,401

				на підприємствах, в установах, організаціях,  
   фізкультурно-оздоровчих клубах за  місцем  
   проживання, позашкільних навчальних закладах		1,623,732		2,150,776		2,235,157		2,291,529		1,953,602		1,871,811		1,726,934		2,006,259

				Із загальної кількості осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

				жінки		1,250,958		1,598,754		1,723,415		1,677,398		1,560,885		1,620,286		1,767,764		1,998,190

				особи з інвалідністю, що займаються реабілітаційно-оздоровчою роботою		22,069		33,464		43,267		44,043		32,973		36,110		36,189		46,619





Лист10

		

																Місце в рейтингу		Кількість балів		Кількість балів

						Вінницька		4		84		180		Харківська		1		65.0		199

						Волинська		19		161		103.5		Львівська		2		68.0		196

						Дніпропетровська		2		68		196		Дніпропетровська		2		68.0		196

						Донецька		8		113		151		м. Київ		3		83.0		181

						Житомирська		21		185		79		Вінницька		4		84.0		180

						Закарпатська		10		120		144.5		Запорізька		5		86.0		178

						Запорізька		5		86		178		Одеська		6		90.0		174

						Івано-Франківська		18		160		104		Київська		7		104.0		160

						Київська		7		104		160		Донецька		8		113.0		151

						Кіровоградська		22		198		66.5		Херсонська		9		118.5		146

						Луганська		23		222		42.5		Закарпатська		10		119.5		145

						Львівська		2		68		196		Миколаївська		11		123.0		141

						Миколаївська		11		123		141		Полтавська		12		133.5		131

						Одеська		6		90		174		Сумська		13		139.5		125

						Полтавська		12		134		130.5		Чернігівська		14		144.0		120

						Рівненська		20		168		96		Черкаська		15		151.0		113

						Сумська		13		140		124.5		Хмельницька		16		153.5		111

						Тернопільська		24		227		37		Чернівецька		17		157.0		107

						Харківська		1		65		199		Івано-Франківська		18		160.0		104

						Херсонська		9		119		145.5		Волинська		19		160.5		104

						Хмельницька		16		154		110.5		Рівненська		20		168.0		96

						Черкаська		15		151		113		Житомирська		21		185.0		79

						Чернівецька		17		157		107		Кіровоградська		22		197.5		67

						Чернігівська		14		144		120		Луганська		23		221.5		43

						м. Київ		3		83		181		Тернопільська		24		227.0		37
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Місце в рейтингу

Кількість балів

Кількість балів

Кількість балів



Лист9

		

						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб						Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %						Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами						Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %						Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву						Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %						Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності						Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами						Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		11.0		1.53%		307,673		23		3.0		307.673		199,222		4		22.0		19.52%		3		23.0		199.222		19,623		3		23.0		64.75%		4		22.0		19.623		9		17.0		81.4%		3		23.0		119		10		16.0		58		7		19.0		1		1.0		Вінницька		4		82		180.0

				Волинська		1038.5		18.372		22		4.0		1.77%		145,621		19		7.0		145.621		78,476		13		13.0		14.02%		7		19.0		78.476		10,113		12		14.0		53.89%		10		16.0		10.113		23		3.0		55.0%		15		11.0		104		16		10.0		34		20.5		5.5		1		1.0		Волинська		19		159		103.5

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		25.0		4.692%		579,556		1		25.0		579.556		249,197		2		24.0		17.94%		4		22.0		249.197		40,675		2		24.0		43.00%		21		5.0		40.675		2		24.0		26.8%		25		1.0		212		6		20.0		94		1		25.0		1		1.0		Дніпропетровська		2		66		196.0

				Донецька		4200.5		83.341		2		24.0		1.98%		217,482		16		10.0		217.482		121,347		8		18.0		5.18%		23		3.0		121.347		24,660		9		17.0		55.80%		9		17.0		24.660		6		20.0		29.6%		24		2.0		238		4		22.0		55		9		17.0		1		1.0		Донецька		8		111		151.0

				Житомирська		1231.2		27.969		12		14.0		2.27%		96,058		11		15.0		96.058		38,290		21		5.0		7.80%		19		7.0		38.290		13,788		21		5.0		39.86%		24		2.0		13.788		20		6.0		49.3%		21		5.0		98		19		7.0		46		14		12.0		1		1.0		Житомирська		21		183		79.0

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		17.0		2.25%		186,465		12		14.0		186.465		121,110		11		15.0		14.82%		5		21.0		121.110		15,450		10		16.0		64.95%		3		23.0		15.450		15		11.0		54.6%		17		9.0		113		12		14.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Закарпатська		10		118		144.5

				Запорізька		1723.2		43.361		8		18.0		2.52%		229,615		5		21.0		229.615		152,679		7		19.0		13.32%		8		18.0		152.679		22,411		6		20.0		66.49%		2		24.0		22.411		8		18.0		51.7%		19		7.0		110		14		12.0		65		6		20.0		1		1.0		Запорізька		5		84		178.0

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		8.0		1.65%		98,192		21		5.0		98.192		50,711		19		7.0		7.13%		20		6.0		50.711		18,702		18		8.0		51.64%		12		14.0		18.702		10		16.0		82.3%		2		24.0		63		23		3.0		46		14		12.0		1		1.0		Івано-Франківська		18		158		104.0

				Київська		1754.3		46.759		7		19.0		2.67%		204,095		4		22.0		204.095		82,894		10		16.0		11.63%		10		16.0		82.894		24,903		11		15.0		40.62%		23		3.0		24.903		7		19.0		53.3%		16		10.0		215		5		21.0		57		8		18.0		1		1.0		Київська		7		102		160.0

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		10.0		2.48%		55,943		8		18.0		55.943		27,536		23		3.0		5.85%		22		4.0		27.536		12,879		23		3.0		49.22%		16		10.0		12.879		21		5.0		54.3%		18		8.0		55		25		1.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Кіровоградська		22		196		66.5

				Луганська		2167.8		10.851		25		1.0		0.50%		48,416		25		1.0		48.416		20,575		24		2.0		2.23%		25		1.0		20.575		7,601		24		2.0		42.50%		22		4.0		7.601		25		1.0		70.0%		6		20.0		102		17.5		8.5		23		25		1.0		1		1.0		Луганська		23		220		42.5

				Львівська		2529.6		74.519		3		23.0		2.946%		310,905		2		24.0		310.905		182,518		3		23.0		12.29%		9		17.0		182.518		27,750		4		22.0		58.71%		6		20.0		27.750		4		22.0		37.2%		23		3.0		178		8		18.0		86		3		23.0		1		1.0		Львівська		2		66		196.0

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		15.0		2.51%		129,785		6		20.0		129.785		60,449		14		12.0		11.37%		12		14.0		60.449		16,089		16		10.0		46.58%		18		8.0		16.089		13		13.0		56.1%		14		12.0		209		7		19.0		53		10		16.0		2		2.0		Миколаївська		11		123		141.0

				Одеська		2383.1		58.745		6		20.0		2.47%		665,284		9		17.0		665.284		338,477		1		25.0		27.92%		1		25.0		338.477		25,999		1		25.0		50.88%		13		13.0		25.999		5		21.0		44.3%		22		4.0		63		24		2.0		68		5		21.0		1		1.0		Одеська		6		88		174.0

				Полтавська		1413.8		22.689		19		7.0		1.60%		120,009		22		4.0		120.009		69,332		15		11.0		8.49%		16		10.0		69.332		16,952		15		11.0		57.77%		7		19.0		16.952		12		14.0		74.7%		4		22.0		131		9		17.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Полтавська		12		132		130.5

				Рівненська		1160.6		23.469		17		9.0		2.02%		96,481		15		11.0		96.481		47,781		20		6.0		8.31%		17		9.0		47.781		14,615		20		6.0		49.52%		15		11.0		14.615		17		9.0		62.3%		10		16.0		106		15		11.0		37		19		7.0		1		1.0		Рівненська		20		166		96.0

				Сумська		1094.3		20.551		21		5.0		1.88%		156,875		18		8.0		156.875		70,347		12		14.0		14.34%		6		20.0		70.347		14,779		14		12.0		44.84%		20		6.0		14.779		16		10.0		71.9%		5		21.0		112		13		13.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Сумська		13		138		124.5

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		2.0		1.45%		42,756		24		2.0		42.756		14,855		25		1.0		4.06%		24		2.0		14.855		9,665		25		1.0		34.74%		25		1.0		9.665		24		2.0		63.1%		9		17.0		84		20		6.0		30		24		2.0		1		1.0		Тернопільська		24		225		37.0

				Харківська		2694		65.721		4		22.0		2.44%		293,225		10		16.0		293.225		154,554		5		21.0		10.88%		13		13.0		154.554		44,306		5		21.0		52.71%		11		15.0		44.306		1		25.0		67.4%		8		18.0		354		2		24.0		76		4		22.0		2		2.0		Харківська		1		65		199.0

				Херсонська		1047		28.278		10		16.0		2.70%		215,343		3		23.0		215.343		131,073		9		17.0		20.57%		2		24.0		131.073		14,233		8		18.0		60.87%		5		21.0		14.233		19		7.0		50.3%		20		6.0		82		21.5		4.5		39		18		8.0		1		1.0		Херсонська		9		117		145.5

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		13.0		2.04%		101,002		14		12.0		101.002		48,713		18		8.0		7.93%		18		8.0		48.713		17,617		19		7.0		48.23%		17		9.0		17.617		11		15.0		67.6%		7		19.0		102		17.5		8.5		43		16		10.0		1		1.0		Хмельницька		16		152		110.5

				Черкаська		1220.4		21.056		20		6.0		1.73%		109,719		20		6.0		109.719		73,116		16		10.0		8.99%		15		11.0		73.116		12,474		13		13.0		66.64%		1		25.0		12.474		22		4.0		59.2%		13		13.0		117		11		15.0		40		17		9.0		1		1.0		Черкаська		15		149		113.0

				Чернівецька		906.7		17.317		23		3.0		1.91%		104,120		17		9.0		104.120		58,311		17		9.0		11.48%		11		15.0		58.311		14,396		17		9.0		56.00%		8		18.0		14.396		18		8.0		83.1%		1		25.0		82		21.5		4.5		34		20.5		5.5		1		1.0		Чернівецька		17		155		107.0

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		12.0		2.50%		64,744		7		19.0		64.744		32,315		22		4.0		6.35%		21		5.0		32.315		15,605		22		4.0		49.91%		14		12.0		15.605		14		12.0		61.3%		11		15.0		239		3		23.0		46		14		12.0		2		2.0		Чернігівська		14		144		120.0

				м. Київ		2934.5		62.096		5		21.0		2.12%		284,831		13		13.0		284.831		132,650		6		20.0		9.71%		14		12.0		132.650		36,903		7		19.0		46.57%		19		7.0		36.903		3		23.0		59.4%		12		14.0		582		1		25.0		89		2		24.0		7		3.0		м. Київ		3		85		181.0

						42386.4		971.04						2.29%		4864195						4,864.195		2556528						11.48%						2,556.528		492188						52.56%						492.188						50.7%						3870						1281						34
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								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		12		18494

						Лондон		12		16494

						Ріо-де-Жанейро		8		15713

						Париж		14		15342

						Доха		10		12460

						Москва		12		12053

						Будапешт		12		10503

						Копенгаген		8		7356

						Пекин		6		7315

						Нанкін		6		6740

						Київ		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						США		48		39681

						Великобританія		36		36568

						Китай		39		36035

						Росія		31		34196

						Японія		23		33916

						Канада		46		31968

						Німеччина		36		27403

						Франція		28		27329

						Італія		27		20914

						Бразилія		11		20308

						Україна		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		13		19867

						Париж		15		16048

						Будапешт		16		14961

						Ріо-де-Жанейро		8		13801

						Доха		10		13679

						Лондон		12		10747

						Москва		11		10241

						Пекін		7		8388

						Копенгаген		9		8027

						Мінск		5		6821

						Київ		1		396

								Кількість подій		Кількість балів

						Китай		43		40709

						США		49		40619

						Японія		29		39631

						Великобританія		30		32770

						Росія		32		32378

						Канада		42		29925

						Франція		28		28196

						Німеччина		37		27846

						Італія		29		22858

						Іспанія		19		19192

						Україна		1		396
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Кількість подій, од.

Кількість балів
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Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів
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Кількість подій

Кількість балів

Кількість подій, од.

Кількість балів
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Кількість балів

Кількість подій, од.
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																Місце в рейтингу		Кількість балів

						Вінницька		4		84				Харківська		1		65

						Волинська		19		161				Львівська		2		68

						Дніпропетровська		2		68				Дніпропетровська		2		68

						Донецька		8		113				м. Київ		3		83

						Житомирська		21		185				Вінницька		4		84

						Закарпатська		10		120				Запорізька		5		86

						Запорізька		5		86				Одеська		6		90

						Івано-Франківська		18		160				Київська		7		104

						Київська		7		104				Донецька		8		113

						Кіровоградська		22		198				Херсонська		9		119

						Луганська		23		222				Закарпатська		10		120

						Львівська		2		68				Миколаївська		11		123

						Миколаївська		11		123				Полтавська		12		134

						Одеська		6		90				Сумська		13		140

						Полтавська		12		134				Чернігівська		14		144

						Рівненська		20		168				Черкаська		15		151

						Сумська		13		140				Хмельницька		16		154

						Тернопільська		24		227				Чернівецька		17		157

						Харківська		1		65				Івано-Франківська		18		160

						Херсонська		9		119				Волинська		19		161

						Хмельницька		16		154				Рівненська		20		168

						Черкаська		15		151				Житомирська		21		185

						Чернівецька		17		157				Кіровоградська		22		198

						Чернігівська		14		144				Луганська		23		222

						м. Київ		3		83				Тернопільська		24		227
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Кількість балів
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб				Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %				Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами				Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %				Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву				Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %				Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності				Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами				Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		1.53%		307,673		23		307.673		199,222		4		19.52%		3		199.222		19,623		3		64.75%		4		19.623		9		81.4%		3		119		10		58		7		1		3		Вінницька		3		84

				Волинська		1038.5		18.372		22		1.77%		145,621		19		145.621		78,476		13		14.02%		7		78.476		10,113		12		53.89%		10		10.113		23		55.0%		15		104		16		34		20.5		1		3		Волинська		19		161

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		4.692%		579,556		1		579.556		249,197		2		17.94%		4		249.197		40,675		2		43.00%		21		40.675		2		26.8%		25		212		6		94		1		1		3		Дніпропетровська		2		68

				Донецька		4200.5		83.341		2		1.98%		217,482		16		217.482		121,347		8		5.18%		23		121.347		24,660		9		55.80%		9		24.660		6		29.6%		24		238		4		55		9		1		3		Донецька		8		113

				Житомирська		1231.2		27.969		12		2.27%		96,058		11		96.058		38,290		21		7.80%		19		38.290		13,788		21		39.86%		24		13.788		20		49.3%		21		98		19		46		14		1		3		Житомирська		21		185

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		2.25%		186,465		12		186.465		121,110		11		14.82%		5		121.110		15,450		10		64.95%		3		15.450		15		54.6%		17		113		12		33		22.5		1		3		Закарпатська		10		120

				Запорізька		1723.2		43.361		8		2.52%		229,615		5		229.615		152,679		7		13.32%		8		152.679		22,411		6		66.49%		2		22.411		8		51.7%		19		110		14		65		6		1		3		Запорізька		4		86

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		1.65%		98,192		21		98.192		50,711		19		7.13%		20		50.711		18,702		18		51.64%		12		18.702		10		82.3%		2		63		23		46		14		1		3		Івано-Франківська		18		160

				Київська		1754.3		46.759		7		2.67%		204,095		4		204.095		82,894		10		11.63%		10		82.894		24,903		11		40.62%		23		24.903		7		53.3%		16		215		5		57		8		1		3		Київська		7		104

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		2.48%		55,943		8		55.943		27,536		23		5.85%		22		27.536		12,879		23		49.22%		16		12.879		21		54.3%		18		55		25		33		22.5		1		3		Кіровоградська		22		198

				Луганська		2167.8		10.851		25		0.50%		48,416		25		48.416		20,575		24		2.23%		25		20.575		7,601		24		42.50%		22		7.601		25		70.0%		6		102		17.5		23		25		1		3		Луганська		23		222

				Львівська		2529.6		74.519		3		2.946%		310,905		2		310.905		182,518		3		12.29%		9		182.518		27,750		4		58.71%		6		27.750		4		37.2%		23		178		8		86		3		1		3		Львівська		2		68

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		2.51%		129,785		6		129.785		60,449		14		11.37%		12		60.449		16,089		16		46.58%		18		16.089		13		56.1%		14		209		7		53		10		2		2		Миколаївська		11		123

				Одеська		2383.1		58.745		6		2.47%		665,284		9		665.284		338,477		1		27.92%		1		338.477		25,999		1		50.88%		13		25.999		5		44.3%		22		63		24		68		5		1		3		Одеська		6		90

				Полтавська		1413.8		22.689		19		1.60%		120,009		22		120.009		69,332		15		8.49%		16		69.332		16,952		15		57.77%		7		16.952		12		74.7%		4		131		9		48		11.5		1		3		Полтавська		12		134

				Рівненська		1160.6		23.469		17		2.02%		96,481		15		96.481		47,781		20		8.31%		17		47.781		14,615		20		49.52%		15		14.615		17		62.3%		10		106		15		37		19		1		3		Рівненська		20		168

				Сумська		1094.3		20.551		21		1.88%		156,875		18		156.875		70,347		12		14.34%		6		70.347		14,779		14		44.84%		20		14.779		16		71.9%		5		112		13		48		11.5		1		3		Сумська		13		140

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		1.45%		42,756		24		42.756		14,855		25		4.06%		24		14.855		9,665		25		34.74%		25		9.665		24		63.1%		9		84		20		30		24		1		3		Тернопільська		24		227

				Харківська		2694		65.721		4		2.44%		293,225		10		293.225		154,554		5		10.88%		13		154.554		44,306		5		52.71%		11		44.306		1		67.4%		8		354		2		76		4		2		2		Харківська		1		65

				Херсонська		1047		28.278		10		2.70%		215,343		3		215.343		131,073		9		20.57%		2		131.073		14,233		8		60.87%		5		14.233		19		50.3%		20		82		21.5		39		18		1		3		Херсонська		9		119

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		2.04%		101,002		14		101.002		48,713		18		7.93%		18		48.713		17,617		19		48.23%		17		17.617		11		67.6%		7		102		17.5		43		16		1		3		Хмельницька		16		154

				Черкаська		1220.4		21.056		20		1.73%		109,719		20		109.719		73,116		16		8.99%		15		73.116		12,474		13		66.64%		1		12.474		22		59.2%		13		117		11		40		17		1		3		Черкаська		15		151

				Чернівецька		906.7		17.317		23		1.91%		104,120		17		104.120		58,311		17		11.48%		11		58.311		14,396		17		56.00%		8		14.396		18		83.1%		1		82		21.5		34		20.5		1		3		Чернівецька		17		157

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		2.50%		64,744		7		64.744		32,315		22		6.35%		21		32.315		15,605		22		49.91%		14		15.605		14		61.3%		11		239		3		46		14		2		2		Чернігівська		14		144

				м. Київ		2934.5		62.096		5		2.12%		284,831		13		284.831		132,650		6		9.71%		14		132.650		36,903		7		46.57%		19		36.903		3		59.4%		12		582		1		89		2		7		1		м. Київ		5		83

						42386.4		971.04				2.29%		4864195				4,864.195		2556528				11.48%				2,556.528		492188				52.56%				492.188				50.7%				3870				1281				34
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Чисельність наявного населення, тис. осіб

Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб

Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %



		

						Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього		Питома вага, %

				Усі види спорту		972802		100.00%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.76%

				в т.ч. футбол		210557		21.64%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.69%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.38%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.17%





		

				Назва показника		Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього

				Усі види спорту		972802		100.000%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.7631%								футбол		210557		21.6%

				у тому числі
      бадмінтон		5574		0.5730%								волейбол		71964		7.4%

				баскетбол		45729		4.7008%								легка атлетика		51258		5.3%

				бейсбол		954		0.0981%								баскетбол		45729		4.7%

				бокс		31854		3.2745%								плавання		41371		4.3%

				боротьба вільна		22623		2.3256%								бокс		31854		3.3%

				боротьба греко-римська		14942		1.5360%								дзюдо		28154		2.9%

				важка атлетика		10738		1.1038%								теніс настільний		25733		2.6%

				велосипедний спорт		5231		0.5377%								боротьба вільна		22623		2.3%

				з них
         велоспорт – БМХ		427		0.0439%								фітнес		21344		2.2%

				велосипедний спорт – трек		777		0.0799%								футзал		20306		2.1%

				велосипедний спорт – шосе		3250		0.3341%								шахи		19202		2.0%

				велосипедний спорт – маунтенбайк		777		0.0799%								боротьба греко-римська		14942		1.5%

				веслувальний слалом		552		0.0567%								гандбол		14576		1.5%

				веслування академічне		2917		0.2999%								гімнастика художня		13665		1.4%

				веслування на байдарках і каное		8235		0.8465%								спортивні танці		11521		1.2%

				вітрильний спорт		2590		0.2662%								важка атлетика		10738		1.1%

				водне поло		1608		0.1653%

				волейбол		71964		7.3976%

				волейбол пляжний		3968		0.4079%

				гандбол		14576		1.4984%

				гімнастика спортивна		9699		0.9970%

				гімнастика художня		13665		1.4047%

				гольф		292		0.0300%

				дзюдо		28154		2.8941%

				карате		6804		0.6994%

				кінний спорт		1629		0.1675%

				легка атлетика		51258		5.2691%

				плавання		41371		4.2528%

				плавання синхронне		248		0.0255%

				регбі		3205		0.3295%

				скелелазіння		1833		0.1884%

				софтбол		342		0.0352%

				стрибки на батуті		2705		0.2781%

				стрибки у воду		978		0.1005%

				стрільба з лука		2240		0.2303%

				стрільба кульова		8215		0.8445%

				стрільба стендова		432		0.0444%

				сучасне п'ятиборство		945		0.0971%

				теніс		9622		0.9891%

				теніс настільний		25733		2.6452%

				триатлон		1037		0.1066%

				тхеквондо (ВТФ)		9000		0.9252%

				фехтування		3021		0.3105%

				футбол		210557		21.6444%

				хокей на траві		1617		0.1662%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.6880%

				у тому числі
    біатлон		1482		0.1523%

				бобслей		0		0.0000%

				гірськолижний спорт		1627		0.1672%

				ковзанярський спорт		122		0.0125%

				кьорлінг		0		0.0000%

				лижне двоборство		303		0.0311%

				лижні гонки		3871		0.3979%

				санний спорт		222		0.0228%

				скелетон		1		0.0001%

				сноуборд		401		0.0412%

				стрибки на лижах з трампліна		182		0.0187%

				фігурне катання на ковзанах		2706		0.2782%

				фристайл		465		0.0478%

				хокей з шайбою		4680		0.4811%

				шорт-трек		359		0.0369%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.3791%

				у тому числі
    авіамодельний спорт		1434		0.1474%

				автомобільний спорт		3186		0.3275%

				автомодельний спорт		819		0.0842%

				айкідо		1882		0.1935%

				аквабайк		0		0.0000%

				акробатичний рок-н-рол		859		0.0883%

				альпінізм		497		0.0511%

				американський футбол		461		0.0474%

				армспорт		3660		0.3762%

				багатоборство тілоохоронців		138		0.0142%

				більярдний спорт		3532		0.3631%

				богатирське багатоборство		125		0.0128%

				бодібілдинг		9966		1.0245%

				бойове самбо		2245		0.2308%

				боротьба Кураш		858		0.0882%

				боротьба на поясах		124		0.0127%

				боротьба на поясах Алиш		485		0.0499%

				боротьба самбо		7412		0.7619%

				боулінг		1139		0.1171%

				вейкбординг		22		0.0023%

				вертолітний спорт		14		0.0014%

				веслування на човнах "Дракон"		1131		0.1163%

				військово-спортивні багатоборства		3617		0.3718%

				воднолижний спорт		131		0.0135%

				водно-моторний спорт		698		0.0718%

				гирьовий спорт		7217		0.7419%

				го		446		0.0458%

				годзю-рю карате		1558		0.1602%

				голубиний спорт		63		0.0065%

				городковий спорт		223		0.0229%

				дартс		659		0.0677%

				дельтапланерний спорт		63		0.0065%

				джиу-джитсу		1596		0.1641%

				естетична групова гімнастика		1422		0.1462%

				змішані єдиноборства (ММА)		1904		0.1957%

				карате JKA WF		1023		0.1052%

				карате JKS		2079		0.2137%

				карате WKC		1702		0.1750%

				кікбоксинг ІСКА		701		0.0721%

				кікбоксинг WKA		1269		0.1304%

				кікбоксинг WPKA		2873		0.2953%

				кікбоксинг WАКО		7875		0.8095%

				кікбоксинг ВТКА		2148		0.2208%

				кіокушин карате		3528		0.3627%

				кіокушинкай карате		2684		0.2759%

				кіокушинкайкан карате		1665		0.1712%

				кйокушінкаі карате унія		100		0.0103%

				козацький двобій		775		0.0797%

				комбат Дзю-Дзюцу		423		0.0435%

				комбат самозахист ІСО		27		0.0028%

				косіки карате		303		0.0311%

				кунгфу		595		0.0612%

				літаковий спорт		24		0.0025%

				міні-гольф		30		0.0031%

				морські багатоборства		682		0.0701%

				мотоциклетний спорт		979		0.1006%

				панкратіон		3775		0.3881%

				парапланерний спорт		2		0.0002%

				парашутний спорт		2096		0.2155%

				пауерліфтинг		9904		1.0181%

				практична стрільба		266		0.0273%

				пейнтбол		1114		0.1145%

				перетягування канату		2039		0.2096%

				петанк		37		0.0038%

				підводний спорт		908		0.0933%

				планерний спорт		156		0.0160%

				пляжний гандбол		127		0.0131%

				пляжний футбол		1114		0.1145%

				повітроплавальний спорт		0		0.0000%

				пожежно-прикладний спорт		3294		0.3386%

				поліатлон		254		0.0261%

				професійний бокс		0		0.0000%

				радіоспорт		1202		0.1236%

				ракетомодельний спорт		548		0.0563%

				регбіліг		383		0.0394%

				риболовний спорт		1727		0.1775%

				роликовий спорт		227		0.0233%

				рукопашний бій		8289		0.8521%

				середньовічний бій		10		0.0010%

				сквош		73		0.0075%

				спорт із собаками		219		0.0225%

				спорт з літаючим диском		60		0.0062%

				спорт надлегких літальних апаратів		32		0.0033%

				спортивна аеробіка		6716		0.6904%

				спортивна акробатика		5410		0.5561%

				спортивне орієнтування		4214		0.4332%

				спортивний бридж		465		0.0478%

				спортивний туризм		9130		0.9385%

				спортивні танці		11521		1.1843%

				спортінг		26		0.0027%

				стронгмен		151		0.0155%

				судномодельний спорт		703		0.0723%

				сумо		1029		0.1058%

				таеквондо (ІТФ)		5856		0.6020%

				таїландський бокс Муей Тай		2531		0.2602%

				танцювальний спорт		2157		0.2217%

				традиційне карате		1187		0.1220%

				українська боротьба на поясах		0		0.0000%

				український рукопаш "Спас"		1081		0.1111%

				універсальний бій		828		0.0851%

				ушу		3706		0.3810%

				фітнес		21344		2.1941%

				флорбол		1332		0.1369%

				французький бокс Сават		240		0.0247%

				фрі-файт		1136		0.1168%

				футзал		20306		2.0874%

				фунакоші шотокан карате		1100		0.1131%

				хортинг		2437		0.2505%

				черліденг		4554		0.4681%

				шахи		19202		1.9739%

				шашки		8187		0.8416%

				шотокан карате-до С.К.І.Ф.		868		0.0892%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.1698%

				у тому числі
    Армспорт		245		0.0252%

				Бадмінтон		180		0.0185%

				Баскетбол		245		0.0252%

				Баскетбол на візках		19		0.0020%

				Біатлон		30		0.0031%

				Більярдний спорт		134		0.0138%

				Боротьба вільна		74		0.0076%

				Боротьба греко-римська		197		0.0203%

				Боулінг		110		0.0113%

				Бочча		269		0.0277%

				Велосипедний спорт – трек		0		0.0000%

				Велосипедний спорт – шосе		5		0.0005%

				Веслування академічне		27		0.0028%

				Вітрильний спорт		0		0.0000%

				Водне поло		0		0.0000%

				Волейбол		527		0.0542%

				Волейбол сидячи		48		0.0049%

				Гандбол		0		0.0000%

				Гімнастика спортивна		0		0.0000%

				Гімнастика художня		0		0.0000%

				Гірськолижний спорт		35		0.0036%

				Голбол		277		0.0285%

				Дзюдо		130		0.0134%

				Карате		66		0.0068%

				Керлінг		62		0.0064%

				Керлінг на візках		0		0.0000%

				Кінний спорт		0		0.0000%

				Ковзанярський спорт		0		0.0000%

				Легка атлетика		2192		0.2253%

				Лижні перегони		141		0.0145%

				Параканое		17		0.0017%

				Паратриатлон		23		0.0024%

				Пауерліфтинг		395		0.0406%

				Плавання		1197		0.1230%

				Пляжний волейбол		30		0.0031%

				Регбі на візках		20		0.0021%

				Риболовний спорт		143		0.0147%

				Спортивне орієнтування		105		0.0108%

				Спортивний туризм		0		0.0000%

				Спортивні танці на візках		55		0.0057%

				Стрільба з лука		24		0.0025%

				Стрільба кульова		131		0.0135%

				Теніс		27		0.0028%

				Теніс на візках		11		0.0011%

				Теніс настільний		1286		0.1322%

				Тхеквондо		64		0.0066%

				Фехтування на візках		86		0.0088%

				Футбол		874		0.0898%

				Футзал		253		0.0260%

				Шахи		919		0.0945%

				Шашки		707		0.0727%





		



Кількість, осіб



		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1014.911		1265.956		1218.362		1280.611		1011.17		978.163		941.849		972.802		-42.109		-4.15%

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4105.054		5030.943		4918.331		5100.067		4356.332		4388.877		4532.888		4867.218		762.164		18.57%

				Чисельність постійного населення, всього		49115		47100.5		45782.6		45372.7		45245.9		42759.7		42590.9		42414.9		-6700.1		-13.64%

				Питома вага осіб, що займаються спортом, %		2.1%		2.7%		2.7%		2.8%		2.2%		2.3%		2.2%		2.3%

				Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %		8.4%		10.7%		10.7%		11.2%		9.6%		10.3%		10.6%		11.5%
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Кількість осіб, що займаються спортом, усього

Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього

Чисельність постійного населення, всього

Питома вага осіб, що займаються спортом, %

Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %

Кільксть, тис. осіб

Питома вага, %





Кількісна характеристика осіб, які 
займаються фізичною культурою та 

спортом в Україні
Назва показника Кількість осіб, які займалися 

спортом, усього
Питома вага, %

2017 2018 Різниця 2017 2018 Різниця

Усі види спорту 972802 978532 5730 100,0% 100,0% 0,0%

Літні олімпійські види спорту 678657 672899 -5758 69,8% 68,8% -1,0%

в т.ч. футбол 210557 210157 -400 21,6% 21,5% -0,2%

Зимові олімпійські види спорту 16421 15809 -612 1,7% 1,6% -0,1%

Неолімпійські види спорту 266344 278256 11912 27,4% 28,4% 1,1%

Види спорту інвалідів з ураженнями 
опорно-рухового апарату, вадами зору, 
слуху та розумового і фізичного розвитку

11380 11568 188 1,2% 1,2% 0,0%
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Розподіл чисельності осіб за 
видами спорту (223 види) в 2018 році

ЛОВС – літні олімпійські види спорту
ЗОВС - зимові олімпійські види спорту

НОВС – неолімпійські види спорту
ВСІ – види спорту інвалідів

0 осіб Від 1 до 99 осіб Від 100 до 999 осіб

13 видів 41 вид 69 вид

ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ

0 1 2 10 0 2 20 19 7 7 36 19

Від 1000 до 4999 осіб Від 5000 до 9999 осіб Від 10000 до 19999 осіб

64 види 18 видів 7 видів

ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ

13 5 43 3 7 0 11 0 5 0 2 0

Від 20000 до 49999 осіб Від 50000  до 99999 осіб Більше 100000 осіб

9 видів 1 вид 1 вид 

ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ ЛОВС ЗОВС НОВС ВСІ

7 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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Види спорту з чисельністю
осіб більше 

10.0 тис. осіб, в 2018 році
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Лист1

		

						2010		2015		2016		2017

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %		1.14		0.90		0.54		0.66

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %		0.38		0.31		0.19		0.23

				Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.		4,290.5		6,120.3		4,528.4		6,960.8
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Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %

Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %

Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.

Питома вага, %

Обсяг видатків, млн. грн.



Лист2

		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1,014,911		1,265,956		1,218,362		1,280,611		1,011,170		978,163		941,849		972,802		978,532

				з них

				у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності		633,980		723,727		619,758		611,601		525,386		494,286		497,012		496,348

				жінок		247,222		322,902		290,267		304,093		238,800		240,583		235,545		229,862

				осіб з інвалідністю		7,169		17,342		19,738		16,451		14,262		12,722		11,398		11,380

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4,105,054		5,030,943		4,918,331		5,100,067		4,356,332		4,388,877		4,532,888		4,867,218		5,048,543

				у тому числі

				у дошкільних навчальних закладах 1		…		…		420,797		547,437		438,947		508,098		517,167		524,671

				у загальноосвітніх навчальних закладах 1		1,914,177		2,037,429		1,520,243		1,520,353		1,321,483		1,396,771		1,664,505		1,726,537

				у професійно-технічних навчальних закладах 1		129,489		167,580		134,605		118,051		101,354		100,855		123,587		117,350

				у вищих навчальних закладах 1		330,795		510,014		607,529		622,697		540,946		511,342		500,695		492,401

				на підприємствах, в установах, організаціях,  
   фізкультурно-оздоровчих клубах за  місцем  
   проживання, позашкільних навчальних закладах		1,623,732		2,150,776		2,235,157		2,291,529		1,953,602		1,871,811		1,726,934		2,006,259

				Із загальної кількості осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

				жінки		1,250,958		1,598,754		1,723,415		1,677,398		1,560,885		1,620,286		1,767,764		1,998,190

				особи з інвалідністю, що займаються реабілітаційно-оздоровчою роботою		22,069		33,464		43,267		44,043		32,973		36,110		36,189		46,619





Лист10

		

																Місце в рейтингу		Кількість балів		Кількість балів

						Вінницька		4		84		180		Харківська		1		65.0		199

						Волинська		19		161		103.5		Львівська		2		68.0		196

						Дніпропетровська		2		68		196		Дніпропетровська		2		68.0		196

						Донецька		8		113		151		м. Київ		3		83.0		181

						Житомирська		21		185		79		Вінницька		4		84.0		180

						Закарпатська		10		120		144.5		Запорізька		5		86.0		178

						Запорізька		5		86		178		Одеська		6		90.0		174

						Івано-Франківська		18		160		104		Київська		7		104.0		160

						Київська		7		104		160		Донецька		8		113.0		151

						Кіровоградська		22		198		66.5		Херсонська		9		118.5		146

						Луганська		23		222		42.5		Закарпатська		10		119.5		145

						Львівська		2		68		196		Миколаївська		11		123.0		141

						Миколаївська		11		123		141		Полтавська		12		133.5		131

						Одеська		6		90		174		Сумська		13		139.5		125

						Полтавська		12		134		130.5		Чернігівська		14		144.0		120

						Рівненська		20		168		96		Черкаська		15		151.0		113

						Сумська		13		140		124.5		Хмельницька		16		153.5		111

						Тернопільська		24		227		37		Чернівецька		17		157.0		107

						Харківська		1		65		199		Івано-Франківська		18		160.0		104

						Херсонська		9		119		145.5		Волинська		19		160.5		104

						Хмельницька		16		154		110.5		Рівненська		20		168.0		96

						Черкаська		15		151		113		Житомирська		21		185.0		79

						Чернівецька		17		157		107		Кіровоградська		22		197.5		67

						Чернігівська		14		144		120		Луганська		23		221.5		43

						м. Київ		3		83		181		Тернопільська		24		227.0		37
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб						Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %						Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами						Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %						Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву						Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %						Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності						Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами						Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		11.0		1.53%		307,673		23		3.0		307.673		199,222		4		22.0		19.52%		3		23.0		199.222		19,623		3		23.0		64.75%		4		22.0		19.623		9		17.0		81.4%		3		23.0		119		10		16.0		58		7		19.0		1		1.0		Вінницька		4		82		180.0

				Волинська		1038.5		18.372		22		4.0		1.77%		145,621		19		7.0		145.621		78,476		13		13.0		14.02%		7		19.0		78.476		10,113		12		14.0		53.89%		10		16.0		10.113		23		3.0		55.0%		15		11.0		104		16		10.0		34		20.5		5.5		1		1.0		Волинська		19		159		103.5

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		25.0		4.692%		579,556		1		25.0		579.556		249,197		2		24.0		17.94%		4		22.0		249.197		40,675		2		24.0		43.00%		21		5.0		40.675		2		24.0		26.8%		25		1.0		212		6		20.0		94		1		25.0		1		1.0		Дніпропетровська		2		66		196.0

				Донецька		4200.5		83.341		2		24.0		1.98%		217,482		16		10.0		217.482		121,347		8		18.0		5.18%		23		3.0		121.347		24,660		9		17.0		55.80%		9		17.0		24.660		6		20.0		29.6%		24		2.0		238		4		22.0		55		9		17.0		1		1.0		Донецька		8		111		151.0

				Житомирська		1231.2		27.969		12		14.0		2.27%		96,058		11		15.0		96.058		38,290		21		5.0		7.80%		19		7.0		38.290		13,788		21		5.0		39.86%		24		2.0		13.788		20		6.0		49.3%		21		5.0		98		19		7.0		46		14		12.0		1		1.0		Житомирська		21		183		79.0

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		17.0		2.25%		186,465		12		14.0		186.465		121,110		11		15.0		14.82%		5		21.0		121.110		15,450		10		16.0		64.95%		3		23.0		15.450		15		11.0		54.6%		17		9.0		113		12		14.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Закарпатська		10		118		144.5

				Запорізька		1723.2		43.361		8		18.0		2.52%		229,615		5		21.0		229.615		152,679		7		19.0		13.32%		8		18.0		152.679		22,411		6		20.0		66.49%		2		24.0		22.411		8		18.0		51.7%		19		7.0		110		14		12.0		65		6		20.0		1		1.0		Запорізька		5		84		178.0

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		8.0		1.65%		98,192		21		5.0		98.192		50,711		19		7.0		7.13%		20		6.0		50.711		18,702		18		8.0		51.64%		12		14.0		18.702		10		16.0		82.3%		2		24.0		63		23		3.0		46		14		12.0		1		1.0		Івано-Франківська		18		158		104.0

				Київська		1754.3		46.759		7		19.0		2.67%		204,095		4		22.0		204.095		82,894		10		16.0		11.63%		10		16.0		82.894		24,903		11		15.0		40.62%		23		3.0		24.903		7		19.0		53.3%		16		10.0		215		5		21.0		57		8		18.0		1		1.0		Київська		7		102		160.0

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		10.0		2.48%		55,943		8		18.0		55.943		27,536		23		3.0		5.85%		22		4.0		27.536		12,879		23		3.0		49.22%		16		10.0		12.879		21		5.0		54.3%		18		8.0		55		25		1.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Кіровоградська		22		196		66.5

				Луганська		2167.8		10.851		25		1.0		0.50%		48,416		25		1.0		48.416		20,575		24		2.0		2.23%		25		1.0		20.575		7,601		24		2.0		42.50%		22		4.0		7.601		25		1.0		70.0%		6		20.0		102		17.5		8.5		23		25		1.0		1		1.0		Луганська		23		220		42.5

				Львівська		2529.6		74.519		3		23.0		2.946%		310,905		2		24.0		310.905		182,518		3		23.0		12.29%		9		17.0		182.518		27,750		4		22.0		58.71%		6		20.0		27.750		4		22.0		37.2%		23		3.0		178		8		18.0		86		3		23.0		1		1.0		Львівська		2		66		196.0

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		15.0		2.51%		129,785		6		20.0		129.785		60,449		14		12.0		11.37%		12		14.0		60.449		16,089		16		10.0		46.58%		18		8.0		16.089		13		13.0		56.1%		14		12.0		209		7		19.0		53		10		16.0		2		2.0		Миколаївська		11		123		141.0

				Одеська		2383.1		58.745		6		20.0		2.47%		665,284		9		17.0		665.284		338,477		1		25.0		27.92%		1		25.0		338.477		25,999		1		25.0		50.88%		13		13.0		25.999		5		21.0		44.3%		22		4.0		63		24		2.0		68		5		21.0		1		1.0		Одеська		6		88		174.0

				Полтавська		1413.8		22.689		19		7.0		1.60%		120,009		22		4.0		120.009		69,332		15		11.0		8.49%		16		10.0		69.332		16,952		15		11.0		57.77%		7		19.0		16.952		12		14.0		74.7%		4		22.0		131		9		17.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Полтавська		12		132		130.5

				Рівненська		1160.6		23.469		17		9.0		2.02%		96,481		15		11.0		96.481		47,781		20		6.0		8.31%		17		9.0		47.781		14,615		20		6.0		49.52%		15		11.0		14.615		17		9.0		62.3%		10		16.0		106		15		11.0		37		19		7.0		1		1.0		Рівненська		20		166		96.0

				Сумська		1094.3		20.551		21		5.0		1.88%		156,875		18		8.0		156.875		70,347		12		14.0		14.34%		6		20.0		70.347		14,779		14		12.0		44.84%		20		6.0		14.779		16		10.0		71.9%		5		21.0		112		13		13.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Сумська		13		138		124.5

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		2.0		1.45%		42,756		24		2.0		42.756		14,855		25		1.0		4.06%		24		2.0		14.855		9,665		25		1.0		34.74%		25		1.0		9.665		24		2.0		63.1%		9		17.0		84		20		6.0		30		24		2.0		1		1.0		Тернопільська		24		225		37.0

				Харківська		2694		65.721		4		22.0		2.44%		293,225		10		16.0		293.225		154,554		5		21.0		10.88%		13		13.0		154.554		44,306		5		21.0		52.71%		11		15.0		44.306		1		25.0		67.4%		8		18.0		354		2		24.0		76		4		22.0		2		2.0		Харківська		1		65		199.0

				Херсонська		1047		28.278		10		16.0		2.70%		215,343		3		23.0		215.343		131,073		9		17.0		20.57%		2		24.0		131.073		14,233		8		18.0		60.87%		5		21.0		14.233		19		7.0		50.3%		20		6.0		82		21.5		4.5		39		18		8.0		1		1.0		Херсонська		9		117		145.5

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		13.0		2.04%		101,002		14		12.0		101.002		48,713		18		8.0		7.93%		18		8.0		48.713		17,617		19		7.0		48.23%		17		9.0		17.617		11		15.0		67.6%		7		19.0		102		17.5		8.5		43		16		10.0		1		1.0		Хмельницька		16		152		110.5

				Черкаська		1220.4		21.056		20		6.0		1.73%		109,719		20		6.0		109.719		73,116		16		10.0		8.99%		15		11.0		73.116		12,474		13		13.0		66.64%		1		25.0		12.474		22		4.0		59.2%		13		13.0		117		11		15.0		40		17		9.0		1		1.0		Черкаська		15		149		113.0

				Чернівецька		906.7		17.317		23		3.0		1.91%		104,120		17		9.0		104.120		58,311		17		9.0		11.48%		11		15.0		58.311		14,396		17		9.0		56.00%		8		18.0		14.396		18		8.0		83.1%		1		25.0		82		21.5		4.5		34		20.5		5.5		1		1.0		Чернівецька		17		155		107.0

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		12.0		2.50%		64,744		7		19.0		64.744		32,315		22		4.0		6.35%		21		5.0		32.315		15,605		22		4.0		49.91%		14		12.0		15.605		14		12.0		61.3%		11		15.0		239		3		23.0		46		14		12.0		2		2.0		Чернігівська		14		144		120.0

				м. Київ		2934.5		62.096		5		21.0		2.12%		284,831		13		13.0		284.831		132,650		6		20.0		9.71%		14		12.0		132.650		36,903		7		19.0		46.57%		19		7.0		36.903		3		23.0		59.4%		12		14.0		582		1		25.0		89		2		24.0		7		3.0		м. Київ		3		85		181.0

						42386.4		971.04						2.29%		4864195						4,864.195		2556528						11.48%						2,556.528		492188						52.56%						492.188						50.7%						3870						1281						34
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								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		12		18494

						Лондон		12		16494

						Ріо-де-Жанейро		8		15713

						Париж		14		15342

						Доха		10		12460

						Москва		12		12053

						Будапешт		12		10503

						Копенгаген		8		7356

						Пекин		6		7315

						Нанкін		6		6740

						Київ		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						США		48		39681

						Великобританія		36		36568

						Китай		39		36035

						Росія		31		34196

						Японія		23		33916

						Канада		46		31968

						Німеччина		36		27403

						Франція		28		27329

						Італія		27		20914

						Бразилія		11		20308

						Україна		2		717

								Кількість подій		Кількість балів

						Токіо		13		19867

						Париж		15		16048

						Будапешт		16		14961

						Ріо-де-Жанейро		8		13801

						Доха		10		13679

						Лондон		12		10747

						Москва		11		10241

						Пекін		7		8388

						Копенгаген		9		8027

						Мінск		5		6821

						Київ		1		396

								Кількість подій		Кількість балів

						Китай		43		40709

						США		49		40619

						Японія		29		39631

						Великобританія		30		32770

						Росія		32		32378

						Канада		42		29925

						Франція		28		28196

						Німеччина		37		27846

						Італія		29		22858

						Іспанія		19		19192

						Україна		1		396
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Кількість подій, од.

Кількість балів
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																Місце в рейтингу		Кількість балів

						Вінницька		4		84				Харківська		1		65

						Волинська		19		161				Львівська		2		68

						Дніпропетровська		2		68				Дніпропетровська		2		68

						Донецька		8		113				м. Київ		3		83

						Житомирська		21		185				Вінницька		4		84

						Закарпатська		10		120				Запорізька		5		86

						Запорізька		5		86				Одеська		6		90

						Івано-Франківська		18		160				Київська		7		104

						Київська		7		104				Донецька		8		113

						Кіровоградська		22		198				Херсонська		9		119

						Луганська		23		222				Закарпатська		10		120

						Львівська		2		68				Миколаївська		11		123

						Миколаївська		11		123				Полтавська		12		134

						Одеська		6		90				Сумська		13		140

						Полтавська		12		134				Чернігівська		14		144

						Рівненська		20		168				Черкаська		15		151

						Сумська		13		140				Хмельницька		16		154

						Тернопільська		24		227				Чернівецька		17		157

						Харківська		1		65				Івано-Франківська		18		160

						Херсонська		9		119				Волинська		19		161

						Хмельницька		16		154				Рівненська		20		168

						Черкаська		15		151				Житомирська		21		185

						Чернівецька		17		157				Кіровоградська		22		198

						Чернігівська		14		144				Луганська		23		222

						м. Київ		3		83				Тернопільська		24		227
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб				Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %				Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами				Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %				Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву				Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %				Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності				Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами				Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		1.53%		307,673		23		307.673		199,222		4		19.52%		3		199.222		19,623		3		64.75%		4		19.623		9		81.4%		3		119		10		58		7		1		3		Вінницька		3		84

				Волинська		1038.5		18.372		22		1.77%		145,621		19		145.621		78,476		13		14.02%		7		78.476		10,113		12		53.89%		10		10.113		23		55.0%		15		104		16		34		20.5		1		3		Волинська		19		161

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		4.692%		579,556		1		579.556		249,197		2		17.94%		4		249.197		40,675		2		43.00%		21		40.675		2		26.8%		25		212		6		94		1		1		3		Дніпропетровська		2		68

				Донецька		4200.5		83.341		2		1.98%		217,482		16		217.482		121,347		8		5.18%		23		121.347		24,660		9		55.80%		9		24.660		6		29.6%		24		238		4		55		9		1		3		Донецька		8		113

				Житомирська		1231.2		27.969		12		2.27%		96,058		11		96.058		38,290		21		7.80%		19		38.290		13,788		21		39.86%		24		13.788		20		49.3%		21		98		19		46		14		1		3		Житомирська		21		185

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		2.25%		186,465		12		186.465		121,110		11		14.82%		5		121.110		15,450		10		64.95%		3		15.450		15		54.6%		17		113		12		33		22.5		1		3		Закарпатська		10		120

				Запорізька		1723.2		43.361		8		2.52%		229,615		5		229.615		152,679		7		13.32%		8		152.679		22,411		6		66.49%		2		22.411		8		51.7%		19		110		14		65		6		1		3		Запорізька		4		86

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		1.65%		98,192		21		98.192		50,711		19		7.13%		20		50.711		18,702		18		51.64%		12		18.702		10		82.3%		2		63		23		46		14		1		3		Івано-Франківська		18		160

				Київська		1754.3		46.759		7		2.67%		204,095		4		204.095		82,894		10		11.63%		10		82.894		24,903		11		40.62%		23		24.903		7		53.3%		16		215		5		57		8		1		3		Київська		7		104

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		2.48%		55,943		8		55.943		27,536		23		5.85%		22		27.536		12,879		23		49.22%		16		12.879		21		54.3%		18		55		25		33		22.5		1		3		Кіровоградська		22		198

				Луганська		2167.8		10.851		25		0.50%		48,416		25		48.416		20,575		24		2.23%		25		20.575		7,601		24		42.50%		22		7.601		25		70.0%		6		102		17.5		23		25		1		3		Луганська		23		222

				Львівська		2529.6		74.519		3		2.946%		310,905		2		310.905		182,518		3		12.29%		9		182.518		27,750		4		58.71%		6		27.750		4		37.2%		23		178		8		86		3		1		3		Львівська		2		68

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		2.51%		129,785		6		129.785		60,449		14		11.37%		12		60.449		16,089		16		46.58%		18		16.089		13		56.1%		14		209		7		53		10		2		2		Миколаївська		11		123

				Одеська		2383.1		58.745		6		2.47%		665,284		9		665.284		338,477		1		27.92%		1		338.477		25,999		1		50.88%		13		25.999		5		44.3%		22		63		24		68		5		1		3		Одеська		6		90

				Полтавська		1413.8		22.689		19		1.60%		120,009		22		120.009		69,332		15		8.49%		16		69.332		16,952		15		57.77%		7		16.952		12		74.7%		4		131		9		48		11.5		1		3		Полтавська		12		134

				Рівненська		1160.6		23.469		17		2.02%		96,481		15		96.481		47,781		20		8.31%		17		47.781		14,615		20		49.52%		15		14.615		17		62.3%		10		106		15		37		19		1		3		Рівненська		20		168

				Сумська		1094.3		20.551		21		1.88%		156,875		18		156.875		70,347		12		14.34%		6		70.347		14,779		14		44.84%		20		14.779		16		71.9%		5		112		13		48		11.5		1		3		Сумська		13		140

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		1.45%		42,756		24		42.756		14,855		25		4.06%		24		14.855		9,665		25		34.74%		25		9.665		24		63.1%		9		84		20		30		24		1		3		Тернопільська		24		227

				Харківська		2694		65.721		4		2.44%		293,225		10		293.225		154,554		5		10.88%		13		154.554		44,306		5		52.71%		11		44.306		1		67.4%		8		354		2		76		4		2		2		Харківська		1		65

				Херсонська		1047		28.278		10		2.70%		215,343		3		215.343		131,073		9		20.57%		2		131.073		14,233		8		60.87%		5		14.233		19		50.3%		20		82		21.5		39		18		1		3		Херсонська		9		119

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		2.04%		101,002		14		101.002		48,713		18		7.93%		18		48.713		17,617		19		48.23%		17		17.617		11		67.6%		7		102		17.5		43		16		1		3		Хмельницька		16		154

				Черкаська		1220.4		21.056		20		1.73%		109,719		20		109.719		73,116		16		8.99%		15		73.116		12,474		13		66.64%		1		12.474		22		59.2%		13		117		11		40		17		1		3		Черкаська		15		151

				Чернівецька		906.7		17.317		23		1.91%		104,120		17		104.120		58,311		17		11.48%		11		58.311		14,396		17		56.00%		8		14.396		18		83.1%		1		82		21.5		34		20.5		1		3		Чернівецька		17		157

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		2.50%		64,744		7		64.744		32,315		22		6.35%		21		32.315		15,605		22		49.91%		14		15.605		14		61.3%		11		239		3		46		14		2		2		Чернігівська		14		144

				м. Київ		2934.5		62.096		5		2.12%		284,831		13		284.831		132,650		6		9.71%		14		132.650		36,903		7		46.57%		19		36.903		3		59.4%		12		582		1		89		2		7		1		м. Київ		5		83

						42386.4		971.04				2.29%		4864195				4,864.195		2556528				11.48%				2,556.528		492188				52.56%				492.188				50.7%				3870				1281				34
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Чисельність наявного населення, тис. осіб

Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб

Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %
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						Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього						Питома вага, %

				Усі види спорту		972802		978532		5730		100.0%		100.0%		0.0%

				Літні олімпійські види спорту		678657		672899		-5758		69.8%		68.8%		-1.0%

				в т.ч. футбол		210557		210157		-400		21.6%		21.5%		-0.2%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		15809		-612		1.7%		1.6%		-0.1%

				Неолімпійські види спорту		266344		278256		11912		27.4%		28.4%		1.1%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		11568		188		1.2%		1.2%		0.0%





		

				Назва показника		Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього

				Усі види спорту		972802		100.000%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.7631%								футбол		210557		21.6%

				у тому числі
      бадмінтон		5574		0.5730%								волейбол		71964		7.4%

				баскетбол		45729		4.7008%								легка атлетика		51258		5.3%

				бейсбол		954		0.0981%								баскетбол		45729		4.7%

				бокс		31854		3.2745%								плавання		41371		4.3%

				боротьба вільна		22623		2.3256%								бокс		31854		3.3%

				боротьба греко-римська		14942		1.5360%								дзюдо		28154		2.9%

				важка атлетика		10738		1.1038%								теніс настільний		25733		2.6%

				велосипедний спорт		5231		0.5377%								боротьба вільна		22623		2.3%

				з них
         велоспорт – БМХ		427		0.0439%								фітнес		21344		2.2%

				велосипедний спорт – трек		777		0.0799%								футзал		20306		2.1%

				велосипедний спорт – шосе		3250		0.3341%								шахи		19202		2.0%

				велосипедний спорт – маунтенбайк		777		0.0799%								боротьба греко-римська		14942		1.5%

				веслувальний слалом		552		0.0567%								гандбол		14576		1.5%

				веслування академічне		2917		0.2999%								гімнастика художня		13665		1.4%

				веслування на байдарках і каное		8235		0.8465%								спортивні танці		11521		1.2%

				вітрильний спорт		2590		0.2662%								важка атлетика		10738		1.1%

				водне поло		1608		0.1653%

				волейбол		71964		7.3976%

				волейбол пляжний		3968		0.4079%

				гандбол		14576		1.4984%

				гімнастика спортивна		9699		0.9970%

				гімнастика художня		13665		1.4047%								футбол		210157		21.6%

				гольф		292		0.0300%								волейбол		70029		7.2%

				дзюдо		28154		2.8941%								легка атлетика		48657		5.0%

				карате		6804		0.6994%								баскетбол		43133		4.4%

				кінний спорт		1629		0.1675%								плавання		42584		4.4%

				легка атлетика		51258		5.2691%								бокс		31815		3.3%

				плавання		41371		4.2528%								дзюдо		27480		2.8%

				плавання синхронне		248		0.0255%								теніс настільний		26533		2.7%

				регбі		3205		0.3295%								боротьба вільна		22319		2.3%

				скелелазіння		1833		0.1884%								фітнес		21396		2.2%

				софтбол		342		0.0352%								футзал		20812		2.1%

				стрибки на батуті		2705		0.2781%								шахи		18944		1.9%

				стрибки у воду		978		0.1005%								гандбол		14538		1.5%

				стрільба з лука		2240		0.2303%								боротьба греко-римська		14028		1.4%

				стрільба кульова		8215		0.8445%								гімнастика художня		13441		1.4%

				стрільба стендова		432		0.0444%								спортивні танці		11770		1.2%

				сучасне п'ятиборство		945		0.0971%								теніс		10450		1.1%

				теніс		9622		0.9891%								важка атлетика		10072		1.0%

				теніс настільний		25733		2.6452%

				триатлон		1037		0.1066%

				тхеквондо (ВТФ)		9000		0.9252%

				фехтування		3021		0.3105%

				футбол		210557		21.6444%

				хокей на траві		1617		0.1662%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.6880%

				у тому числі
    біатлон		1482		0.1523%

				бобслей		0		0.0000%

				гірськолижний спорт		1627		0.1672%

				ковзанярський спорт		122		0.0125%

				кьорлінг		0		0.0000%

				лижне двоборство		303		0.0311%

				лижні гонки		3871		0.3979%

				санний спорт		222		0.0228%

				скелетон		1		0.0001%

				сноуборд		401		0.0412%

				стрибки на лижах з трампліна		182		0.0187%

				фігурне катання на ковзанах		2706		0.2782%

				фристайл		465		0.0478%

				хокей з шайбою		4680		0.4811%

				шорт-трек		359		0.0369%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.3791%

				у тому числі
    авіамодельний спорт		1434		0.1474%

				автомобільний спорт		3186		0.3275%

				автомодельний спорт		819		0.0842%

				айкідо		1882		0.1935%

				аквабайк		0		0.0000%

				акробатичний рок-н-рол		859		0.0883%

				альпінізм		497		0.0511%

				американський футбол		461		0.0474%

				армспорт		3660		0.3762%

				багатоборство тілоохоронців		138		0.0142%

				більярдний спорт		3532		0.3631%

				богатирське багатоборство		125		0.0128%

				бодібілдинг		9966		1.0245%

				бойове самбо		2245		0.2308%

				боротьба Кураш		858		0.0882%

				боротьба на поясах		124		0.0127%

				боротьба на поясах Алиш		485		0.0499%

				боротьба самбо		7412		0.7619%

				боулінг		1139		0.1171%

				вейкбординг		22		0.0023%

				вертолітний спорт		14		0.0014%

				веслування на човнах "Дракон"		1131		0.1163%

				військово-спортивні багатоборства		3617		0.3718%

				воднолижний спорт		131		0.0135%

				водно-моторний спорт		698		0.0718%

				гирьовий спорт		7217		0.7419%

				го		446		0.0458%

				годзю-рю карате		1558		0.1602%

				голубиний спорт		63		0.0065%

				городковий спорт		223		0.0229%

				дартс		659		0.0677%

				дельтапланерний спорт		63		0.0065%

				джиу-джитсу		1596		0.1641%

				естетична групова гімнастика		1422		0.1462%

				змішані єдиноборства (ММА)		1904		0.1957%

				карате JKA WF		1023		0.1052%

				карате JKS		2079		0.2137%

				карате WKC		1702		0.1750%

				кікбоксинг ІСКА		701		0.0721%

				кікбоксинг WKA		1269		0.1304%

				кікбоксинг WPKA		2873		0.2953%

				кікбоксинг WАКО		7875		0.8095%

				кікбоксинг ВТКА		2148		0.2208%

				кіокушин карате		3528		0.3627%

				кіокушинкай карате		2684		0.2759%

				кіокушинкайкан карате		1665		0.1712%

				кйокушінкаі карате унія		100		0.0103%

				козацький двобій		775		0.0797%

				комбат Дзю-Дзюцу		423		0.0435%

				комбат самозахист ІСО		27		0.0028%

				косіки карате		303		0.0311%

				кунгфу		595		0.0612%

				літаковий спорт		24		0.0025%

				міні-гольф		30		0.0031%

				морські багатоборства		682		0.0701%

				мотоциклетний спорт		979		0.1006%

				панкратіон		3775		0.3881%

				парапланерний спорт		2		0.0002%

				парашутний спорт		2096		0.2155%

				пауерліфтинг		9904		1.0181%

				практична стрільба		266		0.0273%

				пейнтбол		1114		0.1145%

				перетягування канату		2039		0.2096%

				петанк		37		0.0038%

				підводний спорт		908		0.0933%

				планерний спорт		156		0.0160%

				пляжний гандбол		127		0.0131%

				пляжний футбол		1114		0.1145%

				повітроплавальний спорт		0		0.0000%

				пожежно-прикладний спорт		3294		0.3386%

				поліатлон		254		0.0261%

				професійний бокс		0		0.0000%

				радіоспорт		1202		0.1236%

				ракетомодельний спорт		548		0.0563%

				регбіліг		383		0.0394%

				риболовний спорт		1727		0.1775%

				роликовий спорт		227		0.0233%

				рукопашний бій		8289		0.8521%

				середньовічний бій		10		0.0010%

				сквош		73		0.0075%

				спорт із собаками		219		0.0225%

				спорт з літаючим диском		60		0.0062%

				спорт надлегких літальних апаратів		32		0.0033%

				спортивна аеробіка		6716		0.6904%

				спортивна акробатика		5410		0.5561%

				спортивне орієнтування		4214		0.4332%

				спортивний бридж		465		0.0478%

				спортивний туризм		9130		0.9385%

				спортивні танці		11521		1.1843%

				спортінг		26		0.0027%

				стронгмен		151		0.0155%

				судномодельний спорт		703		0.0723%

				сумо		1029		0.1058%

				таеквондо (ІТФ)		5856		0.6020%

				таїландський бокс Муей Тай		2531		0.2602%

				танцювальний спорт		2157		0.2217%

				традиційне карате		1187		0.1220%

				українська боротьба на поясах		0		0.0000%

				український рукопаш "Спас"		1081		0.1111%

				універсальний бій		828		0.0851%

				ушу		3706		0.3810%

				фітнес		21344		2.1941%

				флорбол		1332		0.1369%

				французький бокс Сават		240		0.0247%

				фрі-файт		1136		0.1168%

				футзал		20306		2.0874%

				фунакоші шотокан карате		1100		0.1131%

				хортинг		2437		0.2505%

				черліденг		4554		0.4681%

				шахи		19202		1.9739%

				шашки		8187		0.8416%

				шотокан карате-до С.К.І.Ф.		868		0.0892%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.1698%

				у тому числі
    Армспорт		245		0.0252%

				Бадмінтон		180		0.0185%

				Баскетбол		245		0.0252%

				Баскетбол на візках		19		0.0020%

				Біатлон		30		0.0031%

				Більярдний спорт		134		0.0138%

				Боротьба вільна		74		0.0076%

				Боротьба греко-римська		197		0.0203%

				Боулінг		110		0.0113%

				Бочча		269		0.0277%

				Велосипедний спорт – трек		0		0.0000%

				Велосипедний спорт – шосе		5		0.0005%

				Веслування академічне		27		0.0028%

				Вітрильний спорт		0		0.0000%

				Водне поло		0		0.0000%

				Волейбол		527		0.0542%

				Волейбол сидячи		48		0.0049%

				Гандбол		0		0.0000%

				Гімнастика спортивна		0		0.0000%

				Гімнастика художня		0		0.0000%

				Гірськолижний спорт		35		0.0036%

				Голбол		277		0.0285%

				Дзюдо		130		0.0134%

				Карате		66		0.0068%

				Керлінг		62		0.0064%

				Керлінг на візках		0		0.0000%

				Кінний спорт		0		0.0000%

				Ковзанярський спорт		0		0.0000%

				Легка атлетика		2192		0.2253%

				Лижні перегони		141		0.0145%

				Параканое		17		0.0017%

				Паратриатлон		23		0.0024%

				Пауерліфтинг		395		0.0406%

				Плавання		1197		0.1230%

				Пляжний волейбол		30		0.0031%

				Регбі на візках		20		0.0021%

				Риболовний спорт		143		0.0147%

				Спортивне орієнтування		105		0.0108%

				Спортивний туризм		0		0.0000%

				Спортивні танці на візках		55		0.0057%

				Стрільба з лука		24		0.0025%

				Стрільба кульова		131		0.0135%

				Теніс		27		0.0028%

				Теніс на візках		11		0.0011%

				Теніс настільний		1286		0.1322%

				Тхеквондо		64		0.0066%

				Фехтування на візках		86		0.0088%

				Футбол		874		0.0898%

				Футзал		253		0.0260%

				Шахи		919		0.0945%

				Шашки		707		0.0727%





		



Кількість, осіб



		



Кількість, осіб



		

		Усі види спорту		1		978532

		Літні олімпійські види спорту		2

		у тому числі
      бадмінтон		2.1

		баскетбол		2.2

		бейсбол		2.3

		бокс		2.4

		боротьба вільна		2.5

		боротьба греко-римська		2.6

		важка атлетика		2.7

		велосипедний спорт		2.8

		з них
         велоспорт – БМХ		2.8.1

		велосипедний спорт – трек		2.8.2

		велосипедний спорт – шосе		2.8.3

		велосипедний спорт – маунтенбайк		2.8.4

		веслувальний слалом		2.9

		веслування академічне		2.10

		веслування на байдарках і каное		2.11

		вітрильний спорт		2.12

		водне поло		2.13

		волейбол		2.14

		волейбол пляжний		2.15

		гандбол		2.16

		гімнастика спортивна		2.17

		гімнастика художня		2.18

		гольф		2.19

		дзюдо		2.20

		карате		2.21

		кінний спорт		2.22

		легка атлетика		2.23

		плавання		2.24

		плавання синхронне		2.25

		регбі		2.26

		скелелазіння		2.27

		софтбол		2.28

		стрибки на батуті		2.29

		стрибки у воду		2.30

		стрільба з лука		2.31

		стрільба кульова		2.32

		стрільба стендова		2.33

		сучасне п'ятиборство		2.34

		теніс		2.35

		теніс настільний		2.36

		триатлон		2.37

		тхеквондо (ВТФ)		2.38

		фехтування		2.39

		футбол		2.40

		хокей на траві		2.41

		Зимові олімпійські види спорту		3

		у тому числі
    біатлон		3.1

		бобслей		3.2

		гірськолижний спорт		3.3

		ковзанярський спорт		3.4

		кьорлінг		3.5

		лижне двоборство		3.6

		лижні гонки		3.7

		санний спорт		3.8

		скелетон		3.9

		сноуборд		3.10

		стрибки на лижах з трампліна		3.11

		фігурне катання на ковзанах		3.12

		фристайл		3.13

		хокей з шайбою		3.14

		шорт-трек		3.15

		Неолімпійські види спорту		4

		у тому числі
    авіамодельний спорт		4.1

		автомобільний спорт		4.2

		автомодельний спорт		4.3

		айкідо		4.4

		аквабайк		4.5

		акробатичний рок-н-рол		4.6

		альпінізм		4.7

		американський футбол		4.8

		армспорт		4.9

		багатоборство тілоохоронців		4.10

		більярдний спорт		4.11

		богатирське багатоборство		4.12

		бодібілдинг		4.13

		бойове самбо		4.14

		боротьба Кураш		4.15

		боротьба на поясах		4.16

		боротьба на поясах Алиш		4.17

		боротьба самбо		4.18

		боулінг		4.19

		вейкбординг		4.20

		вертолітний спорт		4.21

		веслування на човнах "Дракон"		4.22

		військово-спортивні багатоборства		4.23

		воднолижний спорт		4.24

		водно-моторний спорт		4.25

		гирьовий спорт		4.26

		го		4.27

		годзю-рю карате		4.28

		голубиний спорт		4.29

		городковий спорт		4.30

		дартс		4.31

		дельтапланерний спорт		4.32

		джиу-джитсу		4.33

		естетична групова гімнастика		4.34

		змішані єдиноборства (ММА)		4.35

		карате JKA WF		4.36

		карате JKS		4.37

		карате WKC		4.38

		кікбоксинг ІСКА		4.39

		кікбоксинг WKA		4.40

		кікбоксинг WPKA		4.41

		кікбоксинг WАКО		4.42

		кікбоксинг ВТКА		4.43

		кіокушин карате		4.44

		кіокушинкай карате		4.45

		кіокушинкайкан карате		4.46

		кйокушінкаі карате унія		4.47

		козацький двобій		4.48

		комбат Дзю-Дзюцу		4.49

		комбат самозахист ІСО		4.50

		косіки карате		4.51

		кунгфу		4.52

		літаковий спорт		4.53

		міні-гольф		4.54

		морські багатоборства		4.55

		мотоциклетний спорт		4.56

		панкратіон		4.57

		парапланерний спорт		4.58

		парашутний спорт		4.59

		пауерліфтинг		4.60

		практична стрільба		4.61

		пейнтбол		4.62

		перетягування канату		4.63

		петанк		4.64

		підводний спорт		4.65

		планерний спорт		4.66

		пляжний гандбол		4.67

		пляжний футбол		4.68

		повітроплавальний спорт		4.69

		пожежно-прикладний спорт		4.70

		поліатлон		4.71

		професійний бокс		4.72

		радіоспорт		4.73

		ракетомодельний спорт		4.74

		регбіліг		4.75

		риболовний спорт		4.76

		роликовий спорт		4.77

		рукопашний бій		4.78

		середньовічний бій		4.79

		сквош		4.80

		спорт із собаками		4.81

		спорт з літаючим диском		4.82

		спорт надлегких літальних апаратів		4.83

		спортивна аеробіка		4.84

		спортивна акробатика		4.85

		спортивне орієнтування		4.86

		спортивний бридж		4.87

		спортивний туризм		4.88

		спортивні танці		4.89

		спортінг		4.90

		стронгмен		4.91

		судномодельний спорт		4.92

		сумо		4.93

		таеквондо (ІТФ)		4.94

		таїландський бокс Муей Тай		4.95

		танцювальний спорт		4.96

		традиційне карате		4.97

		українська боротьба на поясах		4.98

		український рукопаш "Спас"		4.99

		універсальний бій		4.100

		ушу		4.101

		фітнес		4.102

		флорбол		4.103

		французький бокс Сават		4.104

		фрі-файт		4.105

		футзал		4.106

		фунакоші шотокан карате		4.107

		хортинг		4.108

		черліденг		4.109

		шахи		4.110

		шашки		4.111

		шотокан карате-до С.К.І.Ф.		4.112

		Види спорту осіб з інвалідністю		5.

		у тому числі
    Армспорт		5.1

		Бадмінтон		5.2

		Баскетбол		5.3

		Баскетбол на візках		5.4

		Біатлон		5.5

		Більярдний спорт		5.6

		Боротьба вільна		5.7

		Боротьба греко-римська		5.8

		Боулінг		5.9

		Бочча		5.10

		Велосипедний спорт – трек		5.11

		Велосипедний спорт – шосе		5.12

		Веслування академічне		5.13

		Вітрильний спорт		5.14

		Водне поло		5.15

		Волейбол		5.16

		Волейбол сидячи		5.17

		Гандбол		5.18

		Гімнастика спортивна		5.19

		Гімнастика художня		5.20

		Гірськолижний спорт		5.21

		Голбол		5.22

		Дзюдо		5.23

		Карате		5.24

		Керлінг		5.25

		Керлінг на візках		5.26

		Кінний спорт		5.27

		Ковзанярський спорт		5.28

		Легка атлетика		5.29

		Лижні перегони		5.30

		Параканое		5.31

		Паратриатлон		5.32

		Пауерліфтинг		5.33

		Плавання		5.34

		Пляжний волейбол		5.35

		Регбі на візках		5.36

		Риболовний спорт		5.37

		Спортивне орієнтування		5.38

		Спортивний туризм		5.39

		Спортивні танці на візках		5.40

		Стрільба з лука		5.41

		Стрільба кульова		5.42

		Теніс		5.43

		Теніс на візках		5.44

		Теніс настільний		5.45

		Тхеквондо		5.46

		Фехтування на візках		5.47

		Футбол		5.48

		Футзал		5.49

		Шахи		5.50

		Шашки		5.51

		Інші види спорту, які були визнані протягом звітного року		6





		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1014.911		1265.956		1218.362		1280.611		1011.17		978.163		941.849		972.802		978.532		-36.379		-3.58%

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4105.054		5030.943		4918.331		5100.067		4356.332		4388.877		4532.888		4867.218		5048.543		943.489		22.98%

				Чисельність наявного населення, всього		49115		47100.5		45782.6		45372.7		45245.9		42759.7		42590.9		42414.9		42153.2		-6961.8		-14.17%

				Питома вага осіб, що займаються спортом, %		2.1%		2.7%		2.7%		2.8%		2.2%		2.3%		2.2%		2.3%		2.3%

				Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %		8.4%		10.7%		10.7%		11.2%		9.6%		10.3%		10.6%		11.5%		12.0%
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Кількість осіб, що займаються спортом, усього

Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього

Чисельність наявного населення, всього

Питома вага осіб, що займаються спортом, %

Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %

Кільксть, тис. осіб

Питома вага, %





Показники, за якими 
запропоновано здійснювати 

рейтингове оцінювання передумов 
та стану розвитку спорту в регіоні

Перелік показників, які включені в методику оцінювання

Абсолютні показники (7) Відносні показники (4)

•Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб
•Чисельність осіб, які займалися фізичною культурою і 
спортом, тис. осіб
•Чисельність осіб віком 6-18 років, які займалися 
фізичною культурою та спортом, тис. осіб
•Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-
юнацьких спортивних школах (ДЮСШ) та в 
спеціалізованих дитячо-юнацьких школах 
олімпійського резерву (СДЮШОР), тис. осіб
•Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої 
спортивної майстерності, тис. осіб
•Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського 
резерву за регіонами, од.
•Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за 
регіонами, од.

•Питома вага осіб, що займаються
спортом, в загальній чисельності
населення за регіонами, %
•Питома вага осіб, які займалися 
фізичною культурою та спортом, у 
загальній чисельності населення за 
регіонами, %
•Питома вага осіб віком 6-18 років в 
загальній чисельності осіб, які 
займаються фізичною культурою і 
спортом, %
•Питома вага спортсменів, які займаються 
в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній 
чисельності спортсменів, %
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Результати рейтингового 
оцінювання передумов та стану 

розвитку спорту в регіонах України

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

199

196

196

181

180

178

174

160

151

146

145

141

131

125

120

113

111

107

104

104

96

79

67

43

37

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Харківська

Львівська

Дніпропетровська

м. Київ

Вінницька

Запорізька

Одеська

Київська

Донецька

Херсонська

Закарпатська

Миколаївська

Полтавська

Сумська

Чернігівська

Черкаська

Хмельницька

Чернівецька

 Івано-Франківська

Волинська

 Рівненська

Житомирська

Кіровоградська

Луганська

Тернопільська

Кількість балів

12


Диаграмма4

		Харківська		Харківська		Харківська

		Львівська		Львівська		Львівська

		Дніпропетровська		Дніпропетровська		Дніпропетровська

		м. Київ		м. Київ		м. Київ

		Вінницька		Вінницька		Вінницька

		Запорізька		Запорізька		Запорізька

		Одеська		Одеська		Одеська

		Київська		Київська		Київська

		Донецька		Донецька		Донецька

		Херсонська		Херсонська		Херсонська

		Закарпатська		Закарпатська		Закарпатська

		Миколаївська		Миколаївська		Миколаївська

		Полтавська		Полтавська		Полтавська

		Сумська		Сумська		Сумська

		Чернігівська		Чернігівська		Чернігівська

		Черкаська		Черкаська		Черкаська

		Хмельницька		Хмельницька		Хмельницька

		Чернівецька		Чернівецька		Чернівецька

		Івано-Франківська		Івано-Франківська		Івано-Франківська

		Волинська		Волинська		Волинська

		Рівненська		Рівненська		Рівненська

		Житомирська		Житомирська		Житомирська

		Кіровоградська		Кіровоградська		Кіровоградська

		Луганська		Луганська		Луганська

		Тернопільська		Тернопільська		Тернопільська



Місце в рейтингу

Кількість балів

Кількість балів

Кількість балів

1

199

2

196

2

196

3

181

4

180

5

178

6

174

7

160

8

151

9

145.5

10

144.5

11

141

12

130.5

13

124.5

14

120

15

113

16

110.5

17

107

18

104

19

103.5

20

96

21

79

22

66.5

23

42.5

24

37



Лист1

		

						2010		2015		2016		2017

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт в загальних видатках, %		1.14		0.90		0.54		0.66

				Питома вага загальних видатків на фізичну культуру і спорт у ВВП, %		0.38		0.31		0.19		0.23

				Загальні видатки за фізичну культуру і спорт в зведеному бюджеті, млн. грн.		4,290.5		6,120.3		4,528.4		6,960.8





Лист1
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Лист2

		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1,014,911		1,265,956		1,218,362		1,280,611		1,011,170		978,163		941,849		972,802		978,532

				з них

				у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву та школах вищої спортивної майстерності		633,980		723,727		619,758		611,601		525,386		494,286		497,012		496,348

				жінок		247,222		322,902		290,267		304,093		238,800		240,583		235,545		229,862

				осіб з інвалідністю		7,169		17,342		19,738		16,451		14,262		12,722		11,398		11,380

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4,105,054		5,030,943		4,918,331		5,100,067		4,356,332		4,388,877		4,532,888		4,867,218		5,048,543

				у тому числі

				у дошкільних навчальних закладах 1		…		…		420,797		547,437		438,947		508,098		517,167		524,671

				у загальноосвітніх навчальних закладах 1		1,914,177		2,037,429		1,520,243		1,520,353		1,321,483		1,396,771		1,664,505		1,726,537

				у професійно-технічних навчальних закладах 1		129,489		167,580		134,605		118,051		101,354		100,855		123,587		117,350

				у вищих навчальних закладах 1		330,795		510,014		607,529		622,697		540,946		511,342		500,695		492,401

				на підприємствах, в установах, організаціях,  
   фізкультурно-оздоровчих клубах за  місцем  
   проживання, позашкільних навчальних закладах		1,623,732		2,150,776		2,235,157		2,291,529		1,953,602		1,871,811		1,726,934		2,006,259

				Із загальної кількості осіб, які займаються фізичною культурою та спортом

				жінки		1,250,958		1,598,754		1,723,415		1,677,398		1,560,885		1,620,286		1,767,764		1,998,190

				особи з інвалідністю, що займаються реабілітаційно-оздоровчою роботою		22,069		33,464		43,267		44,043		32,973		36,110		36,189		46,619





Лист10

		

																Місце в рейтингу		Кількість балів		Кількість балів

						Вінницька		4		84		180		Харківська		1		65.0		199

						Волинська		19		161		103.5		Львівська		2		68.0		196

						Дніпропетровська		2		68		196		Дніпропетровська		2		68.0		196

						Донецька		8		113		151		м. Київ		3		83.0		181

						Житомирська		21		185		79		Вінницька		4		84.0		180

						Закарпатська		10		120		144.5		Запорізька		5		86.0		178

						Запорізька		5		86		178		Одеська		6		90.0		174

						Івано-Франківська		18		160		104		Київська		7		104.0		160

						Київська		7		104		160		Донецька		8		113.0		151

						Кіровоградська		22		198		66.5		Херсонська		9		118.5		146

						Луганська		23		222		42.5		Закарпатська		10		119.5		145

						Львівська		2		68		196		Миколаївська		11		123.0		141

						Миколаївська		11		123		141		Полтавська		12		133.5		131

						Одеська		6		90		174		Сумська		13		139.5		125

						Полтавська		12		134		130.5		Чернігівська		14		144.0		120

						Рівненська		20		168		96		Черкаська		15		151.0		113

						Сумська		13		140		124.5		Хмельницька		16		153.5		111

						Тернопільська		24		227		37		Чернівецька		17		157.0		107

						Харківська		1		65		199		Івано-Франківська		18		160.0		104

						Херсонська		9		119		145.5		Волинська		19		160.5		104

						Хмельницька		16		154		110.5		Рівненська		20		168.0		96

						Черкаська		15		151		113		Житомирська		21		185.0		79

						Чернівецька		17		157		107		Кіровоградська		22		197.5		67

						Чернігівська		14		144		120		Луганська		23		221.5		43

						м. Київ		3		83		181		Тернопільська		24		227.0		37
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Лист9

		

						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб						Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році						Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %						Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами						Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %						Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву						Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %						Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності						Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами						Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		11.0		1.53%		307,673		23		3.0		307.673		199,222		4		22.0		19.52%		3		23.0		199.222		19,623		3		23.0		64.75%		4		22.0		19.623		9		17.0		81.4%		3		23.0		119		10		16.0		58		7		19.0		1		1.0		Вінницька		4		82		180.0

				Волинська		1038.5		18.372		22		4.0		1.77%		145,621		19		7.0		145.621		78,476		13		13.0		14.02%		7		19.0		78.476		10,113		12		14.0		53.89%		10		16.0		10.113		23		3.0		55.0%		15		11.0		104		16		10.0		34		20.5		5.5		1		1.0		Волинська		19		159		103.5

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		25.0		4.692%		579,556		1		25.0		579.556		249,197		2		24.0		17.94%		4		22.0		249.197		40,675		2		24.0		43.00%		21		5.0		40.675		2		24.0		26.8%		25		1.0		212		6		20.0		94		1		25.0		1		1.0		Дніпропетровська		2		66		196.0

				Донецька		4200.5		83.341		2		24.0		1.98%		217,482		16		10.0		217.482		121,347		8		18.0		5.18%		23		3.0		121.347		24,660		9		17.0		55.80%		9		17.0		24.660		6		20.0		29.6%		24		2.0		238		4		22.0		55		9		17.0		1		1.0		Донецька		8		111		151.0

				Житомирська		1231.2		27.969		12		14.0		2.27%		96,058		11		15.0		96.058		38,290		21		5.0		7.80%		19		7.0		38.290		13,788		21		5.0		39.86%		24		2.0		13.788		20		6.0		49.3%		21		5.0		98		19		7.0		46		14		12.0		1		1.0		Житомирська		21		183		79.0

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		17.0		2.25%		186,465		12		14.0		186.465		121,110		11		15.0		14.82%		5		21.0		121.110		15,450		10		16.0		64.95%		3		23.0		15.450		15		11.0		54.6%		17		9.0		113		12		14.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Закарпатська		10		118		144.5

				Запорізька		1723.2		43.361		8		18.0		2.52%		229,615		5		21.0		229.615		152,679		7		19.0		13.32%		8		18.0		152.679		22,411		6		20.0		66.49%		2		24.0		22.411		8		18.0		51.7%		19		7.0		110		14		12.0		65		6		20.0		1		1.0		Запорізька		5		84		178.0

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		8.0		1.65%		98,192		21		5.0		98.192		50,711		19		7.0		7.13%		20		6.0		50.711		18,702		18		8.0		51.64%		12		14.0		18.702		10		16.0		82.3%		2		24.0		63		23		3.0		46		14		12.0		1		1.0		Івано-Франківська		18		158		104.0

				Київська		1754.3		46.759		7		19.0		2.67%		204,095		4		22.0		204.095		82,894		10		16.0		11.63%		10		16.0		82.894		24,903		11		15.0		40.62%		23		3.0		24.903		7		19.0		53.3%		16		10.0		215		5		21.0		57		8		18.0		1		1.0		Київська		7		102		160.0

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		10.0		2.48%		55,943		8		18.0		55.943		27,536		23		3.0		5.85%		22		4.0		27.536		12,879		23		3.0		49.22%		16		10.0		12.879		21		5.0		54.3%		18		8.0		55		25		1.0		33		22.5		3.5		1		1.0		Кіровоградська		22		196		66.5

				Луганська		2167.8		10.851		25		1.0		0.50%		48,416		25		1.0		48.416		20,575		24		2.0		2.23%		25		1.0		20.575		7,601		24		2.0		42.50%		22		4.0		7.601		25		1.0		70.0%		6		20.0		102		17.5		8.5		23		25		1.0		1		1.0		Луганська		23		220		42.5

				Львівська		2529.6		74.519		3		23.0		2.946%		310,905		2		24.0		310.905		182,518		3		23.0		12.29%		9		17.0		182.518		27,750		4		22.0		58.71%		6		20.0		27.750		4		22.0		37.2%		23		3.0		178		8		18.0		86		3		23.0		1		1.0		Львівська		2		66		196.0

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		15.0		2.51%		129,785		6		20.0		129.785		60,449		14		12.0		11.37%		12		14.0		60.449		16,089		16		10.0		46.58%		18		8.0		16.089		13		13.0		56.1%		14		12.0		209		7		19.0		53		10		16.0		2		2.0		Миколаївська		11		123		141.0

				Одеська		2383.1		58.745		6		20.0		2.47%		665,284		9		17.0		665.284		338,477		1		25.0		27.92%		1		25.0		338.477		25,999		1		25.0		50.88%		13		13.0		25.999		5		21.0		44.3%		22		4.0		63		24		2.0		68		5		21.0		1		1.0		Одеська		6		88		174.0

				Полтавська		1413.8		22.689		19		7.0		1.60%		120,009		22		4.0		120.009		69,332		15		11.0		8.49%		16		10.0		69.332		16,952		15		11.0		57.77%		7		19.0		16.952		12		14.0		74.7%		4		22.0		131		9		17.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Полтавська		12		132		130.5

				Рівненська		1160.6		23.469		17		9.0		2.02%		96,481		15		11.0		96.481		47,781		20		6.0		8.31%		17		9.0		47.781		14,615		20		6.0		49.52%		15		11.0		14.615		17		9.0		62.3%		10		16.0		106		15		11.0		37		19		7.0		1		1.0		Рівненська		20		166		96.0

				Сумська		1094.3		20.551		21		5.0		1.88%		156,875		18		8.0		156.875		70,347		12		14.0		14.34%		6		20.0		70.347		14,779		14		12.0		44.84%		20		6.0		14.779		16		10.0		71.9%		5		21.0		112		13		13.0		48		11.5		14.5		1		1.0		Сумська		13		138		124.5

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		2.0		1.45%		42,756		24		2.0		42.756		14,855		25		1.0		4.06%		24		2.0		14.855		9,665		25		1.0		34.74%		25		1.0		9.665		24		2.0		63.1%		9		17.0		84		20		6.0		30		24		2.0		1		1.0		Тернопільська		24		225		37.0

				Харківська		2694		65.721		4		22.0		2.44%		293,225		10		16.0		293.225		154,554		5		21.0		10.88%		13		13.0		154.554		44,306		5		21.0		52.71%		11		15.0		44.306		1		25.0		67.4%		8		18.0		354		2		24.0		76		4		22.0		2		2.0		Харківська		1		65		199.0

				Херсонська		1047		28.278		10		16.0		2.70%		215,343		3		23.0		215.343		131,073		9		17.0		20.57%		2		24.0		131.073		14,233		8		18.0		60.87%		5		21.0		14.233		19		7.0		50.3%		20		6.0		82		21.5		4.5		39		18		8.0		1		1.0		Херсонська		9		117		145.5

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		13.0		2.04%		101,002		14		12.0		101.002		48,713		18		8.0		7.93%		18		8.0		48.713		17,617		19		7.0		48.23%		17		9.0		17.617		11		15.0		67.6%		7		19.0		102		17.5		8.5		43		16		10.0		1		1.0		Хмельницька		16		152		110.5

				Черкаська		1220.4		21.056		20		6.0		1.73%		109,719		20		6.0		109.719		73,116		16		10.0		8.99%		15		11.0		73.116		12,474		13		13.0		66.64%		1		25.0		12.474		22		4.0		59.2%		13		13.0		117		11		15.0		40		17		9.0		1		1.0		Черкаська		15		149		113.0

				Чернівецька		906.7		17.317		23		3.0		1.91%		104,120		17		9.0		104.120		58,311		17		9.0		11.48%		11		15.0		58.311		14,396		17		9.0		56.00%		8		18.0		14.396		18		8.0		83.1%		1		25.0		82		21.5		4.5		34		20.5		5.5		1		1.0		Чернівецька		17		155		107.0

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		12.0		2.50%		64,744		7		19.0		64.744		32,315		22		4.0		6.35%		21		5.0		32.315		15,605		22		4.0		49.91%		14		12.0		15.605		14		12.0		61.3%		11		15.0		239		3		23.0		46		14		12.0		2		2.0		Чернігівська		14		144		120.0

				м. Київ		2934.5		62.096		5		21.0		2.12%		284,831		13		13.0		284.831		132,650		6		20.0		9.71%		14		12.0		132.650		36,903		7		19.0		46.57%		19		7.0		36.903		3		23.0		59.4%		12		14.0		582		1		25.0		89		2		24.0		7		3.0		м. Київ		3		85		181.0
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						Чисельність наявного населення, тис. осіб		Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб				Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %		Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Кількість осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, за регіонами у 2017 році				Питома вага осіб, які займалися фізичною культурою та спортом, у загальній чисельності населення за регіонами, %				Кількість осіб віком 6-18 років, які займалися фізичною культурою та спортом, тис. осіб		Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву, за регіонами				Питома вага осіб віком 6-18 років в загальній чисельності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, %				Кількість спортсменів, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах та в спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву				Питома вага спортсменів, які займаються в ДЮСШ та СДЮШОР, в загальній чисельності спротсменів, %				Кількість спортсменів, які займаються в школах вищої спортивної майстерності				Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву за регіонами				Кількість шкіл вищої спортивної майстерності за регіонами

				Вінницька		1575.8		24.106		15		1.53%		307,673		23		307.673		199,222		4		19.52%		3		199.222		19,623		3		64.75%		4		19.623		9		81.4%		3		119		10		58		7		1		3		Вінницька		3		84

				Волинська		1038.5		18.372		22		1.77%		145,621		19		145.621		78,476		13		14.02%		7		78.476		10,113		12		53.89%		10		10.113		23		55.0%		15		104		16		34		20.5		1		3		Волинська		19		161

				Дніпропетровська		3231.1		151.599		1		4.692%		579,556		1		579.556		249,197		2		17.94%		4		249.197		40,675		2		43.00%		21		40.675		2		26.8%		25		212		6		94		1		1		3		Дніпропетровська		2		68

				Донецька		4200.5		83.341		2		1.98%		217,482		16		217.482		121,347		8		5.18%		23		121.347		24,660		9		55.80%		9		24.660		6		29.6%		24		238		4		55		9		1		3		Донецька		8		113

				Житомирська		1231.2		27.969		12		2.27%		96,058		11		96.058		38,290		21		7.80%		19		38.290		13,788		21		39.86%		24		13.788		20		49.3%		21		98		19		46		14		1		3		Житомирська		21		185

				Закарпатська		1258.1		28.298		9		2.25%		186,465		12		186.465		121,110		11		14.82%		5		121.110		15,450		10		64.95%		3		15.450		15		54.6%		17		113		12		33		22.5		1		3		Закарпатська		10		120

				Запорізька		1723.2		43.361		8		2.52%		229,615		5		229.615		152,679		7		13.32%		8		152.679		22,411		6		66.49%		2		22.411		8		51.7%		19		110		14		65		6		1		3		Запорізька		4		86

				Івано-Франківська		1377.5		22.727		18		1.65%		98,192		21		98.192		50,711		19		7.13%		20		50.711		18,702		18		51.64%		12		18.702		10		82.3%		2		63		23		46		14		1		3		Івано-Франківська		18		160

				Київська		1754.3		46.759		7		2.67%		204,095		4		204.095		82,894		10		11.63%		10		82.894		24,903		11		40.62%		23		24.903		7		53.3%		16		215		5		57		8		1		3		Київська		7		104

				Кіровоградська		956.3		23.734		16		2.48%		55,943		8		55.943		27,536		23		5.85%		22		27.536		12,879		23		49.22%		16		12.879		21		54.3%		18		55		25		33		22.5		1		3		Кіровоградська		22		198

				Луганська		2167.8		10.851		25		0.50%		48,416		25		48.416		20,575		24		2.23%		25		20.575		7,601		24		42.50%		22		7.601		25		70.0%		6		102		17.5		23		25		1		3		Луганська		23		222

				Львівська		2529.6		74.519		3		2.946%		310,905		2		310.905		182,518		3		12.29%		9		182.518		27,750		4		58.71%		6		27.750		4		37.2%		23		178		8		86		3		1		3		Львівська		2		68

				Миколаївська		1141.3		28.667		11		2.51%		129,785		6		129.785		60,449		14		11.37%		12		60.449		16,089		16		46.58%		18		16.089		13		56.1%		14		209		7		53		10		2		2		Миколаївська		11		123

				Одеська		2383.1		58.745		6		2.47%		665,284		9		665.284		338,477		1		27.92%		1		338.477		25,999		1		50.88%		13		25.999		5		44.3%		22		63		24		68		5		1		3		Одеська		6		90

				Полтавська		1413.8		22.689		19		1.60%		120,009		22		120.009		69,332		15		8.49%		16		69.332		16,952		15		57.77%		7		16.952		12		74.7%		4		131		9		48		11.5		1		3		Полтавська		12		134

				Рівненська		1160.6		23.469		17		2.02%		96,481		15		96.481		47,781		20		8.31%		17		47.781		14,615		20		49.52%		15		14.615		17		62.3%		10		106		15		37		19		1		3		Рівненська		20		168

				Сумська		1094.3		20.551		21		1.88%		156,875		18		156.875		70,347		12		14.34%		6		70.347		14,779		14		44.84%		20		14.779		16		71.9%		5		112		13		48		11.5		1		3		Сумська		13		140

				Тернопільська		1052.3		15.305		24		1.45%		42,756		24		42.756		14,855		25		4.06%		24		14.855		9,665		25		34.74%		25		9.665		24		63.1%		9		84		20		30		24		1		3		Тернопільська		24		227

				Харківська		2694		65.721		4		2.44%		293,225		10		293.225		154,554		5		10.88%		13		154.554		44,306		5		52.71%		11		44.306		1		67.4%		8		354		2		76		4		2		2		Харківська		1		65

				Херсонська		1047		28.278		10		2.70%		215,343		3		215.343		131,073		9		20.57%		2		131.073		14,233		8		60.87%		5		14.233		19		50.3%		20		82		21.5		39		18		1		3		Херсонська		9		119

				Хмельницька		1274.4		26.042		13		2.04%		101,002		14		101.002		48,713		18		7.93%		18		48.713		17,617		19		48.23%		17		17.617		11		67.6%		7		102		17.5		43		16		1		3		Хмельницька		16		154

				Черкаська		1220.4		21.056		20		1.73%		109,719		20		109.719		73,116		16		8.99%		15		73.116		12,474		13		66.64%		1		12.474		22		59.2%		13		117		11		40		17		1		3		Черкаська		15		151

				Чернівецька		906.7		17.317		23		1.91%		104,120		17		104.120		58,311		17		11.48%		11		58.311		14,396		17		56.00%		8		14.396		18		83.1%		1		82		21.5		34		20.5		1		3		Чернівецька		17		157

				Чернігівська		1020.1		25.468		14		2.50%		64,744		7		64.744		32,315		22		6.35%		21		32.315		15,605		22		49.91%		14		15.605		14		61.3%		11		239		3		46		14		2		2		Чернігівська		14		144

				м. Київ		2934.5		62.096		5		2.12%		284,831		13		284.831		132,650		6		9.71%		14		132.650		36,903		7		46.57%		19		36.903		3		59.4%		12		582		1		89		2		7		1		м. Київ		5		83
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Чисельність наявного населення, тис. осіб

Чисельність осіб, що займалися спортом, тис. осіб

Питома вага осіб, що займаються спортом, в загальній чисельності населення за регіонами, %
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						Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього						Питома вага, %

				Усі види спорту		972802		978532		5730		100.0%		100.0%		0.0%

				Літні олімпійські види спорту		678657		672899		-5758		69.8%		68.8%		-1.0%

				в т.ч. футбол		210557		210157		-400		21.6%		21.5%		-0.2%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		15809		-612		1.7%		1.6%		-0.1%

				Неолімпійські види спорту		266344		278256		11912		27.4%		28.4%		1.1%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		11568		188		1.2%		1.2%		0.0%





		

				Назва показника		Кількість 
осіб, які займаються спортом, – усього

				Усі види спорту		972802		100.000%

				Літні олімпійські види спорту		678657		69.7631%								футбол		210557		21.6%

				у тому числі
      бадмінтон		5574		0.5730%								волейбол		71964		7.4%

				баскетбол		45729		4.7008%								легка атлетика		51258		5.3%

				бейсбол		954		0.0981%								баскетбол		45729		4.7%

				бокс		31854		3.2745%								плавання		41371		4.3%

				боротьба вільна		22623		2.3256%								бокс		31854		3.3%

				боротьба греко-римська		14942		1.5360%								дзюдо		28154		2.9%

				важка атлетика		10738		1.1038%								теніс настільний		25733		2.6%

				велосипедний спорт		5231		0.5377%								боротьба вільна		22623		2.3%

				з них
         велоспорт – БМХ		427		0.0439%								фітнес		21344		2.2%

				велосипедний спорт – трек		777		0.0799%								футзал		20306		2.1%

				велосипедний спорт – шосе		3250		0.3341%								шахи		19202		2.0%

				велосипедний спорт – маунтенбайк		777		0.0799%								боротьба греко-римська		14942		1.5%

				веслувальний слалом		552		0.0567%								гандбол		14576		1.5%

				веслування академічне		2917		0.2999%								гімнастика художня		13665		1.4%

				веслування на байдарках і каное		8235		0.8465%								спортивні танці		11521		1.2%

				вітрильний спорт		2590		0.2662%								важка атлетика		10738		1.1%

				водне поло		1608		0.1653%

				волейбол		71964		7.3976%

				волейбол пляжний		3968		0.4079%

				гандбол		14576		1.4984%

				гімнастика спортивна		9699		0.9970%

				гімнастика художня		13665		1.4047%								футбол		210157		21.6%

				гольф		292		0.0300%								волейбол		70029		7.2%

				дзюдо		28154		2.8941%								легка атлетика		48657		5.0%

				карате		6804		0.6994%								баскетбол		43133		4.4%

				кінний спорт		1629		0.1675%								плавання		42584		4.4%

				легка атлетика		51258		5.2691%								бокс		31815		3.3%

				плавання		41371		4.2528%								дзюдо		27480		2.8%

				плавання синхронне		248		0.0255%								теніс настільний		26533		2.7%

				регбі		3205		0.3295%								боротьба вільна		22319		2.3%

				скелелазіння		1833		0.1884%								фітнес		21396		2.2%

				софтбол		342		0.0352%								футзал		20812		2.1%

				стрибки на батуті		2705		0.2781%								шахи		18944		1.9%

				стрибки у воду		978		0.1005%								гандбол		14538		1.5%

				стрільба з лука		2240		0.2303%								боротьба греко-римська		14028		1.4%

				стрільба кульова		8215		0.8445%								гімнастика художня		13441		1.4%

				стрільба стендова		432		0.0444%								спортивні танці		11770		1.2%

				сучасне п'ятиборство		945		0.0971%								теніс		10450		1.1%

				теніс		9622		0.9891%								важка атлетика		10072		1.0%

				теніс настільний		25733		2.6452%

				триатлон		1037		0.1066%

				тхеквондо (ВТФ)		9000		0.9252%

				фехтування		3021		0.3105%

				футбол		210557		21.6444%

				хокей на траві		1617		0.1662%

				Зимові олімпійські види спорту		16421		1.6880%

				у тому числі
    біатлон		1482		0.1523%

				бобслей		0		0.0000%

				гірськолижний спорт		1627		0.1672%

				ковзанярський спорт		122		0.0125%

				кьорлінг		0		0.0000%

				лижне двоборство		303		0.0311%

				лижні гонки		3871		0.3979%

				санний спорт		222		0.0228%

				скелетон		1		0.0001%

				сноуборд		401		0.0412%

				стрибки на лижах з трампліна		182		0.0187%

				фігурне катання на ковзанах		2706		0.2782%

				фристайл		465		0.0478%

				хокей з шайбою		4680		0.4811%

				шорт-трек		359		0.0369%

				Неолімпійські види спорту		266344		27.3791%

				у тому числі
    авіамодельний спорт		1434		0.1474%

				автомобільний спорт		3186		0.3275%

				автомодельний спорт		819		0.0842%

				айкідо		1882		0.1935%

				аквабайк		0		0.0000%

				акробатичний рок-н-рол		859		0.0883%

				альпінізм		497		0.0511%

				американський футбол		461		0.0474%

				армспорт		3660		0.3762%

				багатоборство тілоохоронців		138		0.0142%

				більярдний спорт		3532		0.3631%

				богатирське багатоборство		125		0.0128%

				бодібілдинг		9966		1.0245%

				бойове самбо		2245		0.2308%

				боротьба Кураш		858		0.0882%

				боротьба на поясах		124		0.0127%

				боротьба на поясах Алиш		485		0.0499%

				боротьба самбо		7412		0.7619%

				боулінг		1139		0.1171%

				вейкбординг		22		0.0023%

				вертолітний спорт		14		0.0014%

				веслування на човнах "Дракон"		1131		0.1163%

				військово-спортивні багатоборства		3617		0.3718%

				воднолижний спорт		131		0.0135%

				водно-моторний спорт		698		0.0718%

				гирьовий спорт		7217		0.7419%

				го		446		0.0458%

				годзю-рю карате		1558		0.1602%

				голубиний спорт		63		0.0065%

				городковий спорт		223		0.0229%

				дартс		659		0.0677%

				дельтапланерний спорт		63		0.0065%

				джиу-джитсу		1596		0.1641%

				естетична групова гімнастика		1422		0.1462%

				змішані єдиноборства (ММА)		1904		0.1957%

				карате JKA WF		1023		0.1052%

				карате JKS		2079		0.2137%

				карате WKC		1702		0.1750%

				кікбоксинг ІСКА		701		0.0721%

				кікбоксинг WKA		1269		0.1304%

				кікбоксинг WPKA		2873		0.2953%

				кікбоксинг WАКО		7875		0.8095%

				кікбоксинг ВТКА		2148		0.2208%

				кіокушин карате		3528		0.3627%

				кіокушинкай карате		2684		0.2759%

				кіокушинкайкан карате		1665		0.1712%

				кйокушінкаі карате унія		100		0.0103%

				козацький двобій		775		0.0797%

				комбат Дзю-Дзюцу		423		0.0435%

				комбат самозахист ІСО		27		0.0028%

				косіки карате		303		0.0311%

				кунгфу		595		0.0612%

				літаковий спорт		24		0.0025%

				міні-гольф		30		0.0031%

				морські багатоборства		682		0.0701%

				мотоциклетний спорт		979		0.1006%

				панкратіон		3775		0.3881%

				парапланерний спорт		2		0.0002%

				парашутний спорт		2096		0.2155%

				пауерліфтинг		9904		1.0181%

				практична стрільба		266		0.0273%

				пейнтбол		1114		0.1145%

				перетягування канату		2039		0.2096%

				петанк		37		0.0038%

				підводний спорт		908		0.0933%

				планерний спорт		156		0.0160%

				пляжний гандбол		127		0.0131%

				пляжний футбол		1114		0.1145%

				повітроплавальний спорт		0		0.0000%

				пожежно-прикладний спорт		3294		0.3386%

				поліатлон		254		0.0261%

				професійний бокс		0		0.0000%

				радіоспорт		1202		0.1236%

				ракетомодельний спорт		548		0.0563%

				регбіліг		383		0.0394%

				риболовний спорт		1727		0.1775%

				роликовий спорт		227		0.0233%

				рукопашний бій		8289		0.8521%

				середньовічний бій		10		0.0010%

				сквош		73		0.0075%

				спорт із собаками		219		0.0225%

				спорт з літаючим диском		60		0.0062%

				спорт надлегких літальних апаратів		32		0.0033%

				спортивна аеробіка		6716		0.6904%

				спортивна акробатика		5410		0.5561%

				спортивне орієнтування		4214		0.4332%

				спортивний бридж		465		0.0478%

				спортивний туризм		9130		0.9385%

				спортивні танці		11521		1.1843%

				спортінг		26		0.0027%

				стронгмен		151		0.0155%

				судномодельний спорт		703		0.0723%

				сумо		1029		0.1058%

				таеквондо (ІТФ)		5856		0.6020%

				таїландський бокс Муей Тай		2531		0.2602%

				танцювальний спорт		2157		0.2217%

				традиційне карате		1187		0.1220%

				українська боротьба на поясах		0		0.0000%

				український рукопаш "Спас"		1081		0.1111%

				універсальний бій		828		0.0851%

				ушу		3706		0.3810%

				фітнес		21344		2.1941%

				флорбол		1332		0.1369%

				французький бокс Сават		240		0.0247%

				фрі-файт		1136		0.1168%

				футзал		20306		2.0874%

				фунакоші шотокан карате		1100		0.1131%

				хортинг		2437		0.2505%

				черліденг		4554		0.4681%

				шахи		19202		1.9739%

				шашки		8187		0.8416%

				шотокан карате-до С.К.І.Ф.		868		0.0892%

				Види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку		11380		1.1698%

				у тому числі
    Армспорт		245		0.0252%

				Бадмінтон		180		0.0185%

				Баскетбол		245		0.0252%

				Баскетбол на візках		19		0.0020%

				Біатлон		30		0.0031%

				Більярдний спорт		134		0.0138%

				Боротьба вільна		74		0.0076%

				Боротьба греко-римська		197		0.0203%

				Боулінг		110		0.0113%

				Бочча		269		0.0277%

				Велосипедний спорт – трек		0		0.0000%

				Велосипедний спорт – шосе		5		0.0005%

				Веслування академічне		27		0.0028%

				Вітрильний спорт		0		0.0000%

				Водне поло		0		0.0000%

				Волейбол		527		0.0542%

				Волейбол сидячи		48		0.0049%

				Гандбол		0		0.0000%

				Гімнастика спортивна		0		0.0000%

				Гімнастика художня		0		0.0000%

				Гірськолижний спорт		35		0.0036%

				Голбол		277		0.0285%

				Дзюдо		130		0.0134%

				Карате		66		0.0068%

				Керлінг		62		0.0064%

				Керлінг на візках		0		0.0000%

				Кінний спорт		0		0.0000%

				Ковзанярський спорт		0		0.0000%

				Легка атлетика		2192		0.2253%

				Лижні перегони		141		0.0145%

				Параканое		17		0.0017%

				Паратриатлон		23		0.0024%

				Пауерліфтинг		395		0.0406%

				Плавання		1197		0.1230%

				Пляжний волейбол		30		0.0031%

				Регбі на візках		20		0.0021%

				Риболовний спорт		143		0.0147%

				Спортивне орієнтування		105		0.0108%

				Спортивний туризм		0		0.0000%

				Спортивні танці на візках		55		0.0057%

				Стрільба з лука		24		0.0025%

				Стрільба кульова		131		0.0135%

				Теніс		27		0.0028%

				Теніс на візках		11		0.0011%

				Теніс настільний		1286		0.1322%

				Тхеквондо		64		0.0066%

				Фехтування на візках		86		0.0088%

				Футбол		874		0.0898%

				Футзал		253		0.0260%

				Шахи		919		0.0945%

				Шашки		707		0.0727%
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		го		4.27

		годзю-рю карате		4.28

		голубиний спорт		4.29

		городковий спорт		4.30

		дартс		4.31

		дельтапланерний спорт		4.32

		джиу-джитсу		4.33

		естетична групова гімнастика		4.34

		змішані єдиноборства (ММА)		4.35

		карате JKA WF		4.36

		карате JKS		4.37

		карате WKC		4.38

		кікбоксинг ІСКА		4.39

		кікбоксинг WKA		4.40

		кікбоксинг WPKA		4.41

		кікбоксинг WАКО		4.42

		кікбоксинг ВТКА		4.43

		кіокушин карате		4.44

		кіокушинкай карате		4.45

		кіокушинкайкан карате		4.46

		кйокушінкаі карате унія		4.47

		козацький двобій		4.48

		комбат Дзю-Дзюцу		4.49

		комбат самозахист ІСО		4.50

		косіки карате		4.51

		кунгфу		4.52

		літаковий спорт		4.53

		міні-гольф		4.54

		морські багатоборства		4.55

		мотоциклетний спорт		4.56

		панкратіон		4.57

		парапланерний спорт		4.58

		парашутний спорт		4.59

		пауерліфтинг		4.60

		практична стрільба		4.61

		пейнтбол		4.62

		перетягування канату		4.63

		петанк		4.64

		підводний спорт		4.65

		планерний спорт		4.66

		пляжний гандбол		4.67

		пляжний футбол		4.68

		повітроплавальний спорт		4.69

		пожежно-прикладний спорт		4.70

		поліатлон		4.71

		професійний бокс		4.72

		радіоспорт		4.73

		ракетомодельний спорт		4.74

		регбіліг		4.75

		риболовний спорт		4.76

		роликовий спорт		4.77

		рукопашний бій		4.78

		середньовічний бій		4.79

		сквош		4.80

		спорт із собаками		4.81

		спорт з літаючим диском		4.82

		спорт надлегких літальних апаратів		4.83

		спортивна аеробіка		4.84

		спортивна акробатика		4.85

		спортивне орієнтування		4.86

		спортивний бридж		4.87

		спортивний туризм		4.88

		спортивні танці		4.89

		спортінг		4.90

		стронгмен		4.91

		судномодельний спорт		4.92

		сумо		4.93

		таеквондо (ІТФ)		4.94

		таїландський бокс Муей Тай		4.95

		танцювальний спорт		4.96

		традиційне карате		4.97

		українська боротьба на поясах		4.98

		український рукопаш "Спас"		4.99

		універсальний бій		4.100

		ушу		4.101

		фітнес		4.102

		флорбол		4.103

		французький бокс Сават		4.104

		фрі-файт		4.105

		футзал		4.106

		фунакоші шотокан карате		4.107

		хортинг		4.108

		черліденг		4.109

		шахи		4.110

		шашки		4.111

		шотокан карате-до С.К.І.Ф.		4.112

		Види спорту осіб з інвалідністю		5.

		у тому числі
    Армспорт		5.1

		Бадмінтон		5.2

		Баскетбол		5.3

		Баскетбол на візках		5.4

		Біатлон		5.5

		Більярдний спорт		5.6

		Боротьба вільна		5.7

		Боротьба греко-римська		5.8

		Боулінг		5.9

		Бочча		5.10

		Велосипедний спорт – трек		5.11

		Велосипедний спорт – шосе		5.12

		Веслування академічне		5.13

		Вітрильний спорт		5.14

		Водне поло		5.15

		Волейбол		5.16

		Волейбол сидячи		5.17

		Гандбол		5.18

		Гімнастика спортивна		5.19

		Гімнастика художня		5.20

		Гірськолижний спорт		5.21

		Голбол		5.22

		Дзюдо		5.23

		Карате		5.24

		Керлінг		5.25

		Керлінг на візках		5.26

		Кінний спорт		5.27

		Ковзанярський спорт		5.28

		Легка атлетика		5.29

		Лижні перегони		5.30

		Параканое		5.31

		Паратриатлон		5.32

		Пауерліфтинг		5.33

		Плавання		5.34

		Пляжний волейбол		5.35

		Регбі на візках		5.36

		Риболовний спорт		5.37

		Спортивне орієнтування		5.38

		Спортивний туризм		5.39

		Спортивні танці на візках		5.40

		Стрільба з лука		5.41

		Стрільба кульова		5.42

		Теніс		5.43

		Теніс на візках		5.44

		Теніс настільний		5.45

		Тхеквондо		5.46

		Фехтування на візках		5.47

		Футбол		5.48

		Футзал		5.49

		Шахи		5.50

		Шашки		5.51

		Інші види спорту, які були визнані протягом звітного року		6





		

						2000		2005		2010		2013		2014		2015		2016		2017		2018

				Кількість осіб, що займаються спортом, усього		1014.911		1265.956		1218.362		1280.611		1011.17		978.163		941.849		972.802		978.532		-36.379		-3.58%

				Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, усього		4105.054		5030.943		4918.331		5100.067		4356.332		4388.877		4532.888		4867.218		5048.543		943.489		22.98%

				Чисельність наявного населення, всього		49115		47100.5		45782.6		45372.7		45245.9		42759.7		42590.9		42414.9		42153.2		-6961.8		-14.17%

				Питома вага осіб, що займаються спортом, %		2.1%		2.7%		2.7%		2.8%		2.2%		2.3%		2.2%		2.3%		2.3%

				Питома вага осіб, що займаються фізичною культурою та спортом, %		8.4%		10.7%		10.7%		11.2%		9.6%		10.3%		10.6%		11.5%		12.0%
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Напрями активізації впливу 
спорту на розвиток соціально-

економічних систем

Напрями активізації впливу спорту на розвиток соціально-економічних систем

І. Підвищення ролі спорту як важливого 
соціально-економічного інституту та всіх 

його видів, груп та напрямів на 
національному та регіональному рівнях

ІІ. Підвищення якості, достовірності та 
повноти оцінки впливу спорту на соціально-

економічний розвиток суспільства та 
економіки національного та регіонального 

рівня

•врахування спорту в усіх загальних
та спеціальних міжнародних,
національних та регіональних
програмах розвитку;
•уточнення цілей й завдань, 
враховуючи специфіку видів, груп та 
напрямів спорту

•запровадження оцінки спорту як
економічної діяльності за трьома
підходами: статистичний, вузький та
загальний відповідно до європейської
практики;
•розробка рейтингових методик 
оцінки впливу спорту  та спортивних 
заходів на національному та 
регіональному рівнях
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Наукова новизна результатів 
дослідження

Наукова новизна отриманих результатів:

отримали подальший розвиток підходи щодо: удосконалено підходи щодо:

класифікації спорту та фізичної культури як елементів
соціально-економічної системи, які, на відміну від
існуючих, враховують відмінності в цільових орієнтирах
різних їх видів, напрямів та груп й створюють передумови
для достовірної та повної оцінки їх місця та ролі в
соціально-економічних системах;

розгляду сутності спорту на основі
положень інституційної теорії, що, на
відміну від існуючих положень,
дозволило уточнити його трактування
як соціально-економічного інституту
та обґрунтувати двосторонній зв'язок
в процесах формування цінностей в
суспільстві та соціально-економічних
системах

оцінки місця та ролі спорту, які, на відміну від
існуючих, базуються на необхідності усунення виявлених
протиріч в існуючій інформаційній системі статистичних
даних, запровадження комплексних рейтингових оцінок
розвитку спорту, врахування показників спорту в
міжнародних індексах, національних та регіональних
рейтингах соціально-економічного середовища
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Роботу виконала: 
Шалімова Катерина, 11 клас  
КЗ “Навчально-виховне 
об'єднання І-ІІІ ступенів 
“Науковий ліцей” Міської ради 
міста Кропивницького 
Кіровоградської області”

КРОПИВНИЦЬКИЙ 2020

МІСЦЕ І РОЛЬ СПОРТУ 
В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ, 
МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ 
НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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