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СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ



СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВИЙ 

НАПРЯМОК ТА ДИСЦИПЛІНА

Менеджмент

Менеджмент є самостійним видом професійної діяльності, головним завданням

якого є досягнення організацією поставлених цілей шляхом ефективного

використання усіх видів ресурсів за допомогою специфічних функцій і методів

управління.

Спортивний менеджмент –

це одночасно і галузь знань, і науковий напрямок, і сфера прийняття

управлінських рішень, і категорія людей (суб’єктів спортивної діяльності), і

управління спортивними організаціями, і престиж держави на міжнародних

спортивних аренах.



Гостра необхідність менеджменту в спорті

зумовлюється особливостями галузі, основною  

яких є те, що у фізичній культурі виникає

потреба одночасного вирішення як питань

спортивного, фінансового, психологічного

характеру з організації спортивного процесу, 

так і безпосередньої участі у ньому суб’єктів та 

об’єктів спортивної галузі. 



ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» У РІЗНИХ ДЖЕРЕЛАХ

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛО

«Спортивний менеджмент – це одночасно і галузь людських знань, і сфера

прийняття управлінських рішень, і категорія людей (соціальний прошарок),

об‘єднаних в економічній конкурентоспроможній системі (організації) та управління

спортивною організацією в абрисах творчої діяльності спортсмена як суб‘єкта

спортивного менеджменту»

[2, с. 179];
[3]

«Спортивний менеджмент – це спеціальна теорія і практика управління

фізкультурними і спортивними організаціями в ринкових умовах, один із галузевих

видів менеджменту, одна з галузевих сфер управлінської діяльності в умовах ринку»

[12, с. 6]; 
[14, с. 4]

«Спортивний менеджмент – це мистецтво управління фізкультурними і спортивними

організаціями в ринкових умовах, а саме процес планування, організації, мотивації

та здійснення контролю для досягнення цілей певної організації

[12, с. 8]

«Спортивний менеджмент – це спеціальна теорія і практика управління

фізкультурними і спортивними організаціями в ринкових умовах»
[26]

Спортивний менеджмент – це спеціальна теорія і практика керівництва

фізкультурними і спортивними організаціями в ринкових умовах, це одна з

галузевих сфер управлінської діяльності в умовах ринку

[28]

Джерело: розроблено автором 



ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛО

«Спортивний менеджмент – це теорія і практика ефективного управління
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в ринкових умовах»

[17, с. 58]

«Спортивний менеджмент – це теорія і практика ефективного управління
організацією фізкультурно-спортивної спрямованості в сучасних ринкових умовах»

[10]

Спортивний менеджмент – це теорія і практика ефективного управління
організаціями спортивної галузі в ринкових умовах

[15, с. 248]; 
[34]

Спортивний менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності,
спрямованої на ефективне досягнення цілей фізкультурно-спортивної організації,
яка діє в ринкових умовах, шляхом раціонального використання матеріальних,
трудових та інформаційних ресурсів

[7, с. 21]; 
[22, с. 3]; 

[15, с. 248]; 
[34]

Спортивний менеджмент – область науково-практичної діяльності, один з видів
галузевого спеціального менеджменту

[8]
Спортивний менеджмент – це теорія і практика ефективного управління
організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості в умовах ринкових відносин

Спортивний менеджмент – це сфера бізнесу, пов'язана зі спортом і відпочинком [27]
Спортивний менеджмент як управління всіма спортивними процесами в контексті
викликів глобального розвитку цивілізації та інформаційного суспільства – це один
з видів галузевого спеціального менеджменту; теорія і практика ефективного
управління організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості країни в умовах
глобалізації

[3]

продовження

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» У РІЗНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Джерело: розроблено автором 



ПРИНЦИПИ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ПРИНЦИП
ДЖЕРЕЛО

[10] [28] [8]
[30, 

с. 55]
[12, с. 14-

15]

Принцип об’єктивності +

Принцип поєднання демократизму і доцільного економічного 

централізму

+

Принцип демократизації управління +
Принцип демократичного централізму +
Принцип досягнення високої економічної ефективності +

Принцип матеріального і морального стимулювання + + + +

Принцип єдності і колегіальності +

Принцип науковості + + +

Принцип наукової обґрунтованості + +

Принцип підготовки і розстановки кадрів +

Принцип відповідальності + +

Принцип безумовної відповідальності +

Принцип паритету повноважень і відповідальності +

Принцип оптимального поєднання галузевого і територіального 

управління

+ + +

Принцип спадковості господарських рішень +
Принцип підпорядкування особистих інтересів загальним +

Джерело: розроблено автором 



ПРИНЦИП
ДЖЕРЕЛО

[10] [28] [8]
[30, 

с. 55]
[12, с. 14-

15]

Принцип економічності та ефективності + +
Принцип домінанти розвитку (принцип основної ланки) +
Принцип системності + +
Принцип оптимального поєднання централізації і децентралізації + +

Принцип оптимізації + +

Принцип правової захищеності управлінських рішень + +
Принцип поєднання прав, обов'язків і відповідальності +
Принцип урахування спортивних інтересів населення +
Принцип державної підтримки розвитку фізичної культури і 
спорту

+

Принцип єдиноначальності +

Принцип делегування повноважень +
Принцип прямого керівництва +

Принцип діапазону управління +

Принцип відповідності завдань +

Принцип плановості +

Принцип ієрархічності +

продовження

ПРИНЦИПИ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Джерело: розроблено автором 



ЕТАПИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Перший До ХХ ст. Зародковий

Починає зароджуватись управлінська діяльність 
у спорті, проте має несвідомий характер із 
відсутністю теоретично обґрунтованих засад та 
чіткої організації

Другий
Друга 

половина 
ХХ ст.

Бюрократичний

Супроводжується масовим створенням 
професійних спортивних організацій та 
жорстким регулюванням діяльності усіх 
учасників та суб’єктів спортивної сфери 

Третій
1930-

1990 рр.
Глядацький

Орієнтується на задоволення потреб споживачів 
спортивних послуг через усі доступні засоби. 
Характеризується виникненням паралельних 
моделей розвитку спорту – державної та 
приватної

Четвертий
1990-

2010 рр.
Комерційний

Пов'язаний із розвитком сучасних технік і 
технологій, розповсюдженням інтернету, 
доступністю інформації та глобалізацією

П’ятий 
З 2010 р. –

донині
Віртуалізаційний

Зумовлений віртуалізацією глобального 
простору; зміною пріоритетів у бік віртуального 
спілкування; вимушеною діджиталізацією
через пандемію коронавірусу

Етап Період Назва Особливості



Олімпіада

Золото Срібло Бронза Місце 

України в 

медальному 

заліку

Призові

тис. $

Кількість 

медалей

Призові

тис. $

Кількість 

медалей

Призові
тис. $

Кількість 

медалей

Атланта – 1996 50 9 30 2 20 12 9

Сідней – 2000 50 3 30 10 20 10 21

Афіни – 2004 100 8 70 5 50 9 13

Пекін – 2008 100 7 70 5 50 15 12

Лондон – 2012 125 6 80 5 55 9 14

Ріо-де 

Жанейро-2016
125 2 80 5 55 4 31

Токіо – 2020
Через пандемію Covid-19 Міжнародним Олімпійським Комітетом ухвалено рішення 

про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік
(планується проведення з 23.07.2021 р. по 08.08.2021 р.)

Париж – 2024
МОК планує скоротити кількість атлетів Ігр XXXIII Олімпіади-2024 у Франції, проте 

додасться чотири нові види олімпійської програми 
(брейк-данс, скейтбординг, серфінг та спортивне скелелазіння)

Лос-Анджелес 

– 2028

Очікуваним результатом реалізації Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на 

період до 2028 року передбачено досягнення не нижче 21-го загальнокомандного 

місця на Іграх XXXIV Олімпіади-2028 у США

РОЗМІРИ ПРИЗОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІЙЦІВ (ТИС. $) 

ТА КІЛЬКОСТІ ЗАВОЙОВАНИХ МЕДАЛЕЙ ЗА ЧАС 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ



Найбільше державних грошей спрямовується на розвиток

фізкультури, спорту вищих досягнень та резервного спорту: у

2020 році було використано 1 млрд 565 млн грн, у 2021 році

планується витратити 2 млрд 799 млн (+78,9%). На підготовку та

участь національних збірних в міжнародних змаганнях (Олімпійські

ігри, Всесвітні ігри та ін.) держава минулого року витратила 69,7 млн

грн, а у 2021 році передбачено 447,8 млн грн (+542,4%). Підготовка

та участь національних збірних у Паралімпійських та

Дефлімпійських іграх минулого року фінансувалася на рівні

50,8 млн грн, а у 2021 році планується виділити 2 млрд 360 млн грн

(+4546,5%). Без змін залишилося фінансування реалізації

спортивних інфраструктурних проєктів, два роки поспіль

виділяється 10,8 млн грн. У Міністерстві молоді і спорту

прогнозують, що з 2021 р. по 2024 р. фізичну культуру і спорт

фінансуватимуть з трьох джерел: 42% державний бюджету, місцеві

бюджети – 54%, інші джерела – 4%.



➢ АМЕРИКАНСЬКА модель є непорушним законом отримання прибутку,

диференціація рівня заробітної плати спортсменів, аж до встановлення ліміту

фонду зарплати команди, відсутність спонсорів, висока вартість продажу прав

на трансляцію, високий вступний внесок для клубів-новачків, система

розподілу доходів від продажу квитків, низька орендна плата за користування

муніципальними спортивними спорудами, податкові пільги. В основі

американської моделі закладено прагнення до постійного зрівнювання

спортивних сил і фінансових можливостей клубів.

➢ ЄВРОПЕЙСЬКА модель базується на ротаційному принципі проведення 

змагань спортивний результат і гострота спортивної боротьби.

➢ ЗМІШАНА модель організації професійного спорту передбачає поєднання

комерційного і спортивного інтересів. Також передбачається досягнення

спортивних результаті і наявність гостроти у спортивній боротьбі із

отриманням максимальних прибутків від спортивної галузі.



ПРИЧИНИ СПОРТИВНОГО ЗАНЕДБАННЯ В УКРАЇНІ:

➢ Фінансова політика держави у галузі фізичної культури і спорту не сприяє

її динамічному розвитку , бо система управління здійснювалося в рамках

різних відомств (держкомітети, держслужби, міністерства, змішані з

тематики з питаннями молоді, сім'ї, туризму і т. п.).

➢ В Україні всі комерційні позиції, пов'язані зі спортом, працюють дуже

слабо. Це обумовлено, перш за все, загальною бідністю країни. Медійні

права великих доходів не приносять, а пропонувати небагатому

населенню платні трансляції нераціонально. Так само, як і дорогі квитки

на змагання. Культура пропаганди спорту знаходиться на низькому рівні.

➢ Убогий стан об'єктів спортивної інфраструктури. В Україні катастрофічно

мало стадіонів, спорткомплексів, басейнів та інших арен сучасного рівня.

Винятками є футбольні стадіони, а також кінні центри, гольф-клуби та інші

об'єкти, які є власністю меценатів.

➢ В Україні ситуація з правами, квитками і мерчандайзингом не йде ні в яке

порівняння зі світовою практикою. В середньому лише 10% витрат

покриваються за рахунок прибуткових статей. Наші клуби в 1990- ті роки

стали власністю тих чи інших бізнесменів, і звідси пішли як їх скромні

успіхи, так і серйозні проблеми.



ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Проблема Суть Стратегічна ціль при вирішенні

Напрям «Фізично 
активна нація»

Недосконала система взаємовідносин між 
державою та іншими суб’єктами сфери, що 
перешкоджає популяризації фізичної культури і 
спорту

Українці регулярно та свідомо займаються фізичною 
культурою і спортом

Напрям «Спорт вищих 
досягнень»

Відсутність належних умов для розвитку спорту 
вищих досягнень

Україна – спортивна держава, що належить до групи 
передових країн, де створено умови та можливості 
для ефективної підготовки спортсменів світового 
рівня, визначено важливість орієнтації на олімпійські, 
неолімпійські види спорту та види спорту осіб з 
інвалідністю

Напрям «Спортивна 
інфраструктура»

Відсутність привабливої і доступної 
інфраструктури для регулярних занять населення 
фізичною активністю і спортом, застаріла 
матеріально-технічна база комунальних та 
державних інфраструктурних об’єктів

Доступність для кожної людини, зокрема осіб з 
інвалідністю, розгалуженої мережі спортивної 
інфраструктури світового рівня

Напрям «Цифрова 
трансформація сфери 
фізичної культури і 
спорту»

Невідповідність стану цифровізації сфери 
вітчизняного спорту і фізичної культури сучасним 
тенденціям розвитку спорту у світі та 
неможливість виконання актуальних завдань 
існуючими методами без використання 
інформаційних технологій

Можливість подолання наявних викликів у сфері 
фізичної культури і спорту шляхом прийняття 
цифрових інформаційних рішень

Напрям «Кадрове 
забезпечення сфери 
фізичної культури і 
спорту»

Відсутність умов для визначення потреб, ведення 
обліку, стандартизованих вимог до професій, 
підготовки та професійного зростання фахівців, 
які здійснюють заходи з фізичної культури і спорту

Наявність ефективної системи забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту фахівцями відповідної 
кваліфікації з мотивацією до результативної роботи



Отже, потрібно відштовхуватися від комерційного принципу в організації

професійного спорту, але паралельно розвивати масовий за державної

підтримки. Звідси можна вивести модель, при якій масовий спорт в Україні

стане тим спортивним резервом, який дозволить відбирати кандидатів у

професійні клуби і збірні команди країни, в той час як «спорт вищих

досягнень» займе своє місце в ринковій економіці, тільки дотримуючись її

правил: споживач буде вибирати кращих, якісних і доступних, інвестор —

вкладати фінансові ресурси в успішний бізнес.

Моментальний перехід на нову модель можливий, але при наявності

великих витрат. Такий перехід, особливо в умовах економічної кризи в

країні, напруженої ситуації на Донбасі, відсутності професіоналів і великого

впливу політиків, плачевно позначиться і на самій індустрії спорту і на

більшості фахівців. Поступове ж виключення елементів, що створюють

труднощі, зловживання і непрофесіоналізм з індустрії, можуть привести до

створення умов для впровадження нової моделі спорту в Україні.



➢ Запросити до управління сферою культури молодих фахівців з хорошою освітою, з

новими ідеями, які повинні володіти навичками в менеджменті, знаннями

ринкової економіки. Також дати їм можливість формувати свою команду і в той же

час нести відповідальність за свій сектор роботи. Вирішальним з точки зору

розвитку масового спорту буде не стільки рішення конкретного чиновника чи

директива міністерства, скільки громадський тренд, який буде виступати

елементом тиску на владу. Він в Україні існує (зростає кількість фітнес-клубів,

благодійних марафонів), але цей рух ще не набрав критичної маси, яка б була

здатна відстоювати цю позицію.

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВИЩЕПЕРЕРАХОВАНИХ 

ПРОБЛЕМ НЕОБХІДНО:

➢ Необхідно провести інституційне реформування на основі принципу автономії

спортивних організацій, відтворивши при цьому вертикальні і горизонтальні

зв'язки між усіма суб'єктами спортивної сфери. Така система, яка базується на 

зрозумілих і усталених правил функціонування, буде зрозуміла і приваблива для 

інвестицій.



➢ Потрібно переорієнтувати систему з утримання об'єктів на розвиток людей. Така

система буде працювати, якщо на місцевому рівні буде впроваджена адресна система

фінансування масового спорту. За даними Міністерства молоді та спорту, на масовий

спорт в Україні витрачається 3 млрд грн., а кількість людей, що займаються,

становить близько 500 тис. чоловік. При цьому річний абонемент у більшість

спортивних клубів коштує від 2500 до 3500 грн., середня ціна становить 3000 грн.

Якщо використовувати ці ж 3 млрд грн. наших з вами грошей для фінансування

масового спорту, але включити в нього створені і що тільки створюються спортивні

клуби, отримаємо наступне: 3 млрд грн. ділимо на середню ціну абонемента в 3 тис

грн., і отримуємо вже 1 млн людей, що займаються, тобто в два рази більше, ніж

зараз. І це при тих же витратах.

➢ Не працює в Україні і таке звичне у світовій практиці джерело фінансування як

спортивні лотереї, гральний бізнес, букмекерські контори. Це не агітація за азартні

ігри, але ж частина відрахувань могла б йти на спорт, а це можуть бути колосальні

суми, які при правильному їх використанні можуть працювати на спортивні цілі, в

тому числі — на розвиток спортивної інфраструктури.



➢ Якщо говорити про залучення грошей в український спорт через

маркетингове управління, потрібно перейти від просто створення змагань

до створення спортивних подій, бо саме вони у світовій спортивній

індустрії мають маркетинговий потенціал для світових брендів. Якісні

спортивні події цікаві тим, що рекламна інформація про продукт, розміщена

в період їх проведення змагань, потрапляє безпосередньо кінцевому

споживачеві продуктів, тій цільовій аудиторії, що здатне зібрати спортивна

подія, організоване на хорошому видовищному та інформаційному рівні.



ВИСНОВКИ

Спортивний менеджмент безпосередньо пов’язаний із організацією та
проведенням спортивних заходів задля отримання максимальних здобутків
спортсменами. Це можливо лише при використанні системи управління спортом як
цілеспрямованого та належним чином організованого процесу, який враховує всі
особливості та специфіку спортивної сфери.

Комерціалізація спорту, за умови правильного підходу до організації цього
процесу, дозволить розширити його можливості, залучити інвесторів, покращити
інфраструктуру, використовувати альтернативні джерела фінансування, створити
додаткові стимули для спортсменів, впровадити у спортивну діяльність сучасні
методи та технології управління. Тому, саме спортивний менеджмент повинен
забезпечити ці процеси якісними фахівцями-менеджерами з високим рівнем знань
та професійної компетентності.

У реаліях українського сьогодення, організація професійного спорту повинна
базуватися на комерційному принципі, але паралельно розвиваючи масовий спорт
за підтримки держави. Така модель дозволить створити резерв із учасників
аматорського спорту для відбору серед них кандидатів до професійних клубів та
національних команд, тоді як «спорт вищих досягнень» обійме важливе місце в
ринковій економіці, що зацікавить інвесторів для фінансових вкладень у спортивну
галузь, як в успішний і прибутковий вид бізнесу.



Дякую за увагу, та зі свого 

боку обіцяю, що зроблю все 

можливе, щоб виправдати 

вашу довіру!

Я впевнена, що мої досягнення у

спорті вже сьогодні та в майбутньому,

праця над цією науковою роботою, а

також правильний вибір професії

будуть пов’язані з розвитком

економічного зростання нашої країни,

оскільки я всіляко намагатимусь

сприяти покращенню стану спортивної

культури та технологій в Україні.
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