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У статті розглянуто роль спортивної індустрії в умовах формування нової економіки. 

Спортивна індустрія набуває все більшого значення в житті сучасного суспільства і 

кожної людини зокрема. Враховуючи той факт, що спортивна індустрія торкається 

соціально-економічного аспекту життєдіяльності людини та функціонує в умовах ринкової 

економіки, доцільним, на наш погляд, є застосування системного підходу до розробки 

стратегічних заходів управління спортивною індустрією. Для державних органів влади 

проблема «Здорової нації» (а значить і долі самих людей) зараз вкрай актуальна: стресовий 

характер життя, низький рівень і якість життя, соціально-економічна ситуація в країні - 

все це сьогодні негативно впливає на стан здоров'я людини. 

Розглядаючи умови розвитку спортивної індустрії, визначено, що Харківський регіон є 

лідером за рівнем життя серед регіонів України. Це підтверджує високий показник 

розвитку людського потенціалу та високу якість людського капіталу за параметрами 

освіченості населення, високу купівельну спроможність, сприятливу екологічну обстановку, 

налагодженість ефективної системи надання соціальних послуг, підприємства Харківського 

регіону займають міцні позиції на внутрішньому і міжнародному ринках. 

Однак було виявлено й слабкі сторони, серед яких: наявність територіальних диспропорцій - 

сформована депресивність периферійних районів, розрив між обласним центром і іншими 

адміністративно-територіальними одиницями у розбудови власної дохідної бази бюджетів, 

висока питома вага соціальних виплат в структурі доходів населення, недостатня 

розвиненість студентської інфраструктури в обласному центрі, гострий дефіцит якісних 

об'єктів соціально-культурної, спортивної та ділової інфраструктури в районах області 

Проаналізовано стан спортивної інфраструктури у Харківському регіоні, зроблено висновок, 

що розвиток має дуже повільні темпи. Тому необхідно впроваджувати активну 

інвестиційну політику щодо побудови якісної спортивної інфраструктури. Оцінено кадровий 

потенціал спортивної індустрії. Доведено, що вкрай недостатньо професійних спортивних 

фахівців у містах і майже відсутні у сільській місцевості. 

Запропоновано модель забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії в 

Харківському регіоні. модель розроблена на основі використання сучасного вітчизняного та 

європейського досвіду забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії. Модель 

відображає структуру щодо забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку 

масового спорту у регіоні. 



Запропоноване комплексне уявлення про природу і структуру внутрішнього ресурсу 

спортивної системи, стан спортивної інфраструктури і наявність кваліфікованих 

спортивних кадрів дозволяє уточнити пріоритетні напрямки забезпечення стратегічного 

розвитку масового спорту та спортивної індустрії. 

 
The article considers the role of the sports industry in the formation of a new economy. The sports 

industry is becoming increasingly important in the life of modern society and everyone in 

particular. Given the fact that the sports industry affects the socio-economic aspect of human life 

and operates in a market economy, it is appropriate, in our opinion, to apply a systematic approach 

to the development of strategic measures for the management of the sports industry. For public 

authorities, the problem of "Healthy Nation" (and hence the fate of the people themselves) is now 

extremely relevant: the stressful nature of life, low quality and quality of life, socio-economic 

situation in the country - all this today negatively affects human health. 

Considering the conditions for the development of the sports industry, it is determined that the 

Kharkiv region is a leader in living standards among the regions of Ukraine. This confirms the high 

rate of human development and high quality of human capital in terms of education, high 

purchasing power, favorable environmental conditions, the establishment of an effective system of 

social services, enterprises in the Kharkiv region occupy a strong position in domestic and 

international markets. 

However, weaknesses were identified, including: the presence of territorial disparities - the formed 

depression of peripheral areas, the gap between the regional center and other administrative-

territorial units in building their own budget base, high share of social benefits in the structure of 

income, underdeveloped student infrastructure in the regional center, an acute shortage of quality 

socio-cultural, sports and business infrastructure in the regions 

The state of sports infrastructure in the Kharkiv region is analyzed, it is concluded that the 

development is very slow. Therefore, it is necessary to implement an active investment policy to 

build quality sports infrastructure. The personnel potential of the sports industry is estimated. It is 

proved that there are extremely few professional sports specialists in cities and almost none in rural 

areas. 

A model for ensuring the strategic development of the sports industry in the Kharkiv region is 

proposed. the model is developed on the basis of use of modern domestic and European experience 

of providing strategic development of the sports industry. The model reflects the structure for 

ensuring the economic, social and cultural development of grassroots sports in the region. 

The proposed comprehensive view of the nature and structure of the internal resource of the sports 

system, the state of sports infrastructure and the availability of qualified sports personnel allows to 

clarify the priority areas for strategic development of grassroots sports and sports industry. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. В умовах трансформаційних процесів, що 

відбуваються в Україні відмічаються багатофакторні явища соціально-економічного, соціально-психологічного, 

організаційно-управлінського, освітнього та екологічного характеру. Спортивна індустрія набуває все більшого 

значення в житті сучасного суспільства і кожної людини зокрема. Враховуючи той факт, що спортивна 

індустрія торкається соціально-економічного аспекту життєдіяльності людини та функціонує в умовах ринкової 

економіки, доцільним, на наш погляд, є застосування системного підходу до розробки стратегічних заходів 

управління спортивною індустрією. Для державних органів влади проблема «Здорової нації» (а значить і долі 

самих людей) зараз вкрай актуальна: стресовий характер життя, низький рівень і якість життя, соціально-

економічна ситуація в країні - все це сьогодні негативно впливає на стан здоров'я людини. Головне завдання 

державної політики у галузі спортивної індустрії, відповідно до Міжнародної хартії фізичного виховання та 



спорту, європейської Білої книги про спорт, національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 р. "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" [1, 2, 3]. В основі такої політики 

має лежати системний підхід до вирішення проблеми здоров'я та фізичної активності населення, починаючи з 

родини, з дитячого садка. Розвиток спортивної індустрії передбачає створення сучасної спортивної 

інфраструктури, активну всеохоплюючу пропаганду фізичної активності серед населення, вдосконалення 

нормативно-правової бази, державну підтримку дитячо-юнацького, резервного та масового спорту, підготовку 

спортивних кадрів. Активна взаємодія влади, громадськості, науки і бізнесу дозволить побудувати ефективну 

модель стратегічного розвитку згідно з сучасними світовими стандартами і забезпечити 

конкурентоспроможність та стійкий довгостроковий розвиток організацій спортивної індустрії. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичною основою наукових досліджень проблематики 

стратегічного розвитку спортивної індустрії, взаємодії держави, громадськості, бізнесу та науки у контексті 

сучасних тенденцій функціонування світової та національної економіки є праці вітчизняних і зарубіжних 

вчених: В. Андреффа, Л. Гліненко, М. Портера, Шаафа Ф. та ін. Однак, багато теоретичних і практичних питань 

щодо забезпечення стратегічного розвитку масового спорту в регіоні, в сучасних умовах потребують 

подальшого дослідження та вдосконалення. 

Мета дослідження – визначити можливі шляхи забезпечення стратегічного розвитку спортивної 

індустрії в Харківському регіоні. 

Викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Світова 

динаміка соціально-економічних процесів, стрімкий розвиток інформаційних технологій, політична та 

економічна нестабільність, екологічні проблеми, зміна культурних цінностей змушує сформувати новий погляд 

на світ і на те місце, яке займає в ньому людина, здійснювати науковий пошук шляхів розвитку суспільства. 

Тому вектор пізнання переміщується і на феномени, пов'язані із запобіганням загрозам в повсякденному житті, 

із забезпеченням особистої і соціальної безпеки. 

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) здоров`я є станом повного 

соціального, біологічного і психологічного благополуччя людини, а не тільки відсутність хворіб і фізичних вад. 

Визначені складові формування здоров`я: спосіб життя - до 50%; вплив навколишнього середовища - до 20%; 

генетична компонента (спадковість) - до 20%; доступність і якість медичної допомоги - до 10% [4]. 

На сьогодні стан здоров`я населення України можна вважати кризовим: з 1991 р. смертність в країні 

перевищує народжуваність; середня тривалість життя, очікувана при народженні, є чи не найнижчою за всі 

останні десятиліття; різниця у середній тривалості життя при народженні між чоловіками і жінками у багатьох 

регіонах країни досягає 10 і вище років, що перевищує біологічну розбіжність і відображає надсмертність 

чоловіків. Причинами кризи є: відсутність у значної частини населення навичок здорового способу життя; 

деструкція суспільства і незадовільне матеріальне становище населення; негативний вплив навколишнього 

природного середовища; не завжди достатня і доступна медична допомога. 

На сучасному етапі розвитку України гостро виникла проблема погіршення стану здоров'я населення. 

Критичне становище в країні відображають демографічні показники та дані медичної статистики, згідно яких 

чисельність постійного населення у 2016 році порівняно з показниками 1993 року знизилась на 18%, що без 

сумніву пов’язано з кількістю випадків захворювань населення, які зростають з кожним роком. Варто 

відзначити, що станом на 2016 рік Україна посідає 186 місце з 226 країн і територій світу за рівнем 

народжуваності, 4 місце в світі і 3 місце в Європі за рівнем смертності, 5 місце в світі за рівнем природного 

спаду населення, 13 місце з 235 країн і територій світу і 8 місце в Європі за рівнем загального убутку населення. 

Ці дані без сумніву можна пов’язати з показниками загальноекономічної кон’юнктури, згідно з якими, 

починаючи з 2014 року в країні відбувалося стійке зниження ВВП: за даними національного банку України, за 

2014 рік падіння ВВП країни склало 7,5%, банківська система втратила третину від усіх депозитних вкладів 

населення, а золотовалютні резерви країни зменшилися до 7,5 млрд. доларів. Рівень споживчої інфляції виріс до 

25%, а вже у 2015 році досяг максимального значення за останні 20 років – 43,3%. Рівень безробіття населення, 

починаючи з 2013 року також зростає [5, 6]. І вже у 2016 році українська економіка, включаючи банківський 

сектор, зазнала найглибшої за час незалежності кризи. Отже демографічна ситуація, яка склалася в України за 

останні роки, говорить про погіршення показників природного відтворення і механічного руху населення, а 

зниження народжуваності в країні викликано падінням рівня і якості життя. 

Не викликає сумніву той факт, що вирішення зазначених проблем криється в удосконаленні управління 

спортивною індустрією, а саме в розвитку масового спорту, який має величезний потенціал, оскільки значно 

впливає не тільки на формування особистості, розвиток її фізичних і духовних якостей, але й підвищує вклад в 

соціально-економічний розвиток країни та поліпшує якість самого життя. Цей процес може проходити успішно, 

якщо органами державного і громадського управління буде обрана ефективна стратегія дій щодо 

удосконалення нормативно-правової бази галузі; кадрового, фінансового, науково-методичного забезпечення; 

зміцнення матеріально-технічної бази; розробці та коригуванні програм розвитку масового спорту не тільки на 

державному, але й на регіональному рівні. 

Розглядаючи проблему розвитку спортивної індустрії, варто звернути увагу на те, що Харківський 

регіон є лідером за рівнем життя серед регіонів України. Це підтверджує високий показник розвитку людського 

потенціалу та високу якість людського капіталу за параметрами освіченості населення, високу купівельну 

спроможність, сприятливу екологічну обстановку, налагодженість ефективної системи надання соціальних 

послуг, підприємства Харківського регіону займають міцні позиції на внутрішньому і міжнародному ринках. 



Однак було виявлено й слабкі сторони, серед яких: наявність територіальних диспропорцій - 

сформована депресивність периферійних районів, розрив між обласним центром і іншими адміністративно-

територіальними одиницями у розбудови власної дохідної бази бюджетів, висока питома вага соціальних 

виплат в структурі доходів населення, недостатня розвиненість студентської інфраструктури в обласному 

центрі, гострий дефіцит якісних об'єктів соціально-культурної, спортивної та ділової інфраструктури в районах 

області, і головне - вищий за середньо український рівень захворюваності населення, який впливає на 

демографічні показники регіону, що скорочуються з кожним роком. Так у 2010 році чисельність наявного 

населення складала 2753,5 тис. осіб, а вже у 2016 році - 2703 тис. осіб. [7, 8] 

Безсумнівно, однією з головних умов залучення більшої кількості населення до занять масовим 

спортом є розвиток і зміцнення спортивної інфраструктури. Тому, для дослідження спортивної інфраструктури 

зроблено структурний аналіз показників спортивних споруд та виявлена динаміка їх змін (табл. 1) [9, 10, 11, 

12]. 

Таблиця 1. 

Динаміка кількості спортивних споруд у Харківському регіоні за період 2011 – 2016 рр., одиниць 

Роки 

Спортивні споруди 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Стадіони з трибунами на 1500 місць і більше 52 53 53 53 54 53 

Легкоатлетичні ядра, що не входять до складу стадіонів 
3 5 5 5 5 6 

Площинні спортивні споруди (усього) 3623 3692 3830 3888 4209 4235 

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 

(усього) 1153 1197 1211 1208 1220 1204 

Спортивні зали площею не менше 162 м.
2
 937 942 943 943 949 942 

Плавальні басейни (усього) 30 32 32 31 34 33 

Стрілецькі тири криті і напіввідкриті на дистанцію не 

менше 25 метрів 320 309 291 290 276 273 

Споруди зі штучним льодом 1 3 5 5 5 5 

Веслувально-спортивні бази 3 3 3 3 3 3 

Лижні бази на 100 пар лиж і більше  12 10 9 7 7 4 

Всього 6134 6246 6382 6433 6762 6758 

                                     Джерело: розраховано за даними [9, 10, 11, 12] 

 

За даними таблиці 1 можна зробити висновки, що кількість спортивних споруд у Харківському регіоні 

впродовж 2011-2015 рр. поступово зростала і у 2015 р. у порівнянні з 2011 р. збільшилась на 628 одиниць 

(10,2%). Але у 2016 році відбулось зменшення на 4 одиниці. Збільшення кількості спортивних споруд відбулось 

за рахунок: площинних спортивних споруд на 612 одиниць (16,9%); приміщень для фізкультурно-оздоровчих 

занять на 51 одиницю (4,4%); спортивних залів на 5 одиниць (0,9%); споруд зі штучним льодом на 4 одиниці (у 

5 р.); легкоатлетичних ядер, що не входять до складу стадіонів та плавальних басейнів на 3 одиниці відповідно; 

стадіонів з трибунами на 1 одиницю. 

При цьому, у 2016 році у порівнянні з 2011 роком суттєво зменшилась кількість стрілецьких тирів на 47 

одиниць (14,7%) та лижних баз на 8 одиниць (у 3 р.), без змін залишилась кількість веслувально-спортивних 

баз. 

Структурний аналіз спортивних споруд у Харківському регіоні показав, що найбільшу питому вагу 

займають площинні спортивні споруди (в середньому 63%), приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 

(19%), спортивні зали (15%), найменшу – веслувально-спортивні бази (0,1%). Таким чином, в цілому, на даному 

етапі спостерігається повільне зростання кількості спортивних споруд та нерівномірність їх розподілу у 

Харківському регіоні. 

Важливим показником розвитку спортивної індустрії є кадровий склад (фізкультурно-спортивні та 

управлінські фахівці) (табл. 2) [9, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2. 

Динаміка працівників спортивної індустрії за період 2014-2016 рр., осіб 

Роки 
Спортивні кадри 

2014 2015 2016 

Інструктори з фізкультури дошкільних навчальних закладів 142 139 138 

Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів 1284 1301 1265 

Керівники і викладачі професійно-технічних навчальних закладів  94 85 83 

Керівники і викладачі вищих навчальних закладів 779 746 735 

Методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури за 

місцем роботи громадян 
58 47 35 

Методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури за 

місцем навчання 
41 36 41 

Методисти, інструктори-методисти, інструктори фізичної культури за 

місцем проживання громадян 
91 101 81 

Загальна кількість інструкторів селищних рад 11 12 8 

Кількість штатних тренерів-методистів, тренерів-викладачів, тренерів зі 

спорту 
1 281 1 157 1 169 

Всього 3781 3624 3555 

Джерело: розраховано за даними [9, 12] 

 

За даними таблиці 2 можна зробити висновок: поступове зниження загальної кількості працівників. У 

2016 році по зрівнянню з 2014 роком зменшення відбулось на 226 осіб.  

Для виявлення динаміки кадрових змін у Харківському регіоні було проведено структурний аналіз 

працівників спортивної індустрії (рис. 1) [9, 10, 12]. Протягом 2014-2016 років, найбільшу питому вагу в 

структурі займали вчителі загальноосвітніх навчальних закладів (в середньому 39%), штатні тренери-

методисти, тренери-викладачі, тренери зі спорту (37%); керівники і викладачі вищих навчальних закладів 

(23%), а найменшу – інструктори селищних рад (0,3%). 

 

 
Рис. 1. Структурна динаміка працівників спортивної індустрії у Харківському регіоні 

Джерело: розраховано за даними [9, 10, 12] 

 

Варто зауважити, що для удосконалення підходів залучення населення Харківського регіону до занять 

масовим спортом необхідно розробляти стратегії, організаційно-управлінські моделі розвитку, базуючись не 

тільки на загальних показниках діяльності організацій спортивної індустрії в регіоні, але й на окремих даних, 

які відображають стан і потреби кожного з районів. 

В рамках соціальної програми розвитку спортивної індустрії, молодіжних ініціатив та формування 

здорового способу життя в Харківському регіоні у період 2014 - 2016 роки влітку оздоровили 7395 дітей 

пільгового контингенту на загальну суму 35557,4 тис. грн. Витрати на фізичну культуру і спорт склали майже 

95,5 млн. грн., 67,5% цієї суми використовували на утримання 7 спортивних установ і проведення заходів з 

фізкультури і спорту обласного значення. Більш 3,1 млн. грн. було спрямовано на виплату стипендій і нагород 

переможцям спортивних ігор [11, 12, 13]. 

Слід відзначити, що у 2016 р, в регіоні для підготовки спортивного резерву функціонують 75 ДЮСШ, 2 

школи вищої спортивної майстерності, 3 навчальних заклади спортивного профілю, центр олімпійської 



підготовки з зимових видів спорту і регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". У 

цих спортивних школах займається 42,6 тис. осіб, з яких 41,6 тис. - діти у віці від 6 до 18 років. Навчально-

тренувальний процес здійснюють 1,5 тис. тренерів. Спортивні школи використовують як власні, так і 

орендовані спортивні споруди. Одне із завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту - забезпечити 

збереження діючої мережі спортивних шкіл та сприяння відкриттю і функціонуванню нових шкіл, особливо в 

сільській місцевості [12, 13]. 

З метою створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров’я населення у 2003 

р. створено Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який є державною 

організацією. Він сприяє формуванню умов для розвитку масового спорту в усіх регіонах України. Розподіл 

центрів фізичного здоров’я «Спорт для всіх» в Україні представлено у таблиці 3 [9, 10]. 

 

Таблиця 3. 

Центри фізичного здоров’я «Спорт для всіх» в Україні, одиниць 

Роки 
Показник 

2012 2013 2014 2015 

Загальна кількість центрів фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх", з них: 
270 283 210 222 

обласні 25 25 23 23 

міські 150 154 119 127 

районні - - 49 44 

районні у містах 6 6 4 3 

інші - - 15 25 

Кількість масових фізкультурно-спортивних 

заходів 
83161 84379 - - 

Загальна кількість осіб, які взяли участь у 

масових фізкультурно-спортивних заходах 
8801817 8280851 56647 61018 

Загальна кількість центрів фізичного здоров'я 

населення "Спорт для всіх", які мають власні 

спортивні споруди 

- - 40 41 

Джерело: розраховано за даними [9, 10] 

 

Згідно таблиці 3, найбільший показник кількості центрів фізичного здоров’я «спорт для всіх» в Україні 

був у 2013 році, однак найбільша кількість осіб, що взяли участь у масових фізкультурно-спортивних заходах 

спостерігалась у 2012 році. Варто відзначити, що в середньому показники з кожним роком мають тенденцію до 

зниження. 

Пріоритетними напрямками роботи Харківського регіонального центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» є – створення сприятливих умов для заняття фізичною культурою і спортом та підвищення 

рівня спортивно-оздоровчої роботи серед населення Харківської регіону. Зокрема, проведення просвітницької 

роботи з питань оздоровлення населення за місцем проживання засобами фізичної культури і спорту, розробка 

концепцій комплексних і регіональних програм з оздоровлення населення, організація і проведення змагань, 

показових виступів, фестивалів, спортивних свят. 

Тенденція занять населенням Харківського регіону всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи 

наведена у таблиці 4 [11, 12]. 

Таблиця 4. 

Кількість осіб, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи у Харківському регіоні, осіб 

Роки 
Кількість осіб 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього, у тому числі: 249887 254114 251579 282688 246120 253010 

міські поселення 212498 212619 210554 244601 205791 217839 

сільська місцевість 37389 41495 41025 38087 40329 35171 

Джерело: розраховано за даними [11, 12] 

 

Згідно з таблиці 4, з 2010 року до 2013 року відмічається тенденція до зростання кількості осіб, які 

займалися всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи у Харківському регіоні. З 2014 року кількість осіб 

почала зменшуватися. 

Сталий розвиток ринкової економіки має певні соціальні орієнтири на якість життєдіяльності 

населення, на виховання людини, яка має гармонійне поєднання в собі духовних, моральних якостей та 

фізичної досконалості через формування потреби у веденні здорового способу життя. Отже, організаційна, 

управлінська та економічна діяльність організацій спортивної індустрії повинна бути спрямована на 

задоволення зростаючих потреб населення в фізкультурно-оздоровчих послугах високої якості, які сприятимуть 



розвитку людського потенціалу, формування людського капіталу, впровадженню європейської системи 

цінностей та розвитку спортивної індустрії у регіоні.  

Нижче ми пропонуємо модель забезпечення стратегічного розвитку масового спорту у Харківському 

регіоні (рис. 2.). Названа модель розроблена на основі використання сучасного вітчизняного та європейського 

досвіду забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії. Вона відображає структуру щодо 

забезпечення економічного, соціального і культурного розвитку масового спорту у регіоні.  

Реалізація цього підходу дозволить забезпечити високий загальний рівень інформованості громадської 

спільноти щодо формування європейського світогляду з оздоровчої культури, сприятиме оволодінню 

сучасними знаннями щодо профілактики захворювань та соціальних інноваційних технологій.  

 

 
Рис. 2. Концептуальна модель забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії  

в Харківському регіоні 
 

В Україні державна політика розвитку спортивної індустрії спрямована на створення певних умов 

функціонування організацій спортивної індустрії  як одного з основних напрямів соціально-економічного та 



гуманітарного розвитку суспільства й особистості. Для реалізації даної політики за європейськими нормами, які 

передбачають поєднання освіти, науки, технологій, інновацій та виробництва, першочерговим є: 

1. Застосування сучасних організаційно-економічних, педагогічних, психологічних, соціологічних та 

філософських принципів, підходів, методів, механізмів та технологій. 

2. Створення, розповсюдження та використання знань щодо європейського досвіду формування 

здорового способу життя населення регіону; інтеграції системи фізичного виховання; організаційно-

управлінської технології бізнес-адміністрування організацій спортивної індустрії регіону.  

3. Впровадження європейських стандартів у систему професійної освіти кадрів фізичної культури та 

спорту. 

Дослідження показали, що рейтинг фізкультурно-спортивного руху досить високий: понад 80% 

опитаних розуміють і усвідомлюють необхідність ведення здорового і активного способу життя. Зміцнення ролі 

спортивної індустрії в житті суспільства підтверджується позицією Міністерства освіти і науки, Міністерства 

молоді та спорту, НОК, СКУ: «Фізкультурно-спортивний рух в Україні має перспективи і головне - інноваційні 

ідеї і розробки» [9]. Разом з тим, проблемний характер функціонування організацій спортивної індустрії 

проявляється гостро і повсякденно, а колишні методи роботи не забезпечують необхідної ефективності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вихідна позиція нового підходу зрозуміла й 

проста: в трансформаційному середовищі, конкуренції, структурній динаміці форм власності; в умовах, коли 

60% населення вважають свій життєвий рівень нижче середнього - суб'єкти управління спортивною індустрією 

не можуть бути «слабкими», малоактивними, а тим більше не повинні прагнути до збереження застарілих схем 

своєї організаційної структури та принципів роботи. 

Отже, у вирішенні завдань життєзабезпечення і розвитку спортивної індустрії ми пропонуємо не 

упустити їх найважливіші аспекти, розробити і застосувати організаційні проекти, управлінські технології, 

«інтегратори» регіональних ресурсів, моделі привернення уваги та фінансових засобів фізкультурно-

спортивних організацій та підприємств спортивної індустрії, сформувати іміджеві елементи та ін., що 

дозволить реалізувати Концепцію «Фізична культура та спортивна індустрія як національний пріоритет 

розвитку суспільства». 

Внутрішні ресурси фізкультурно-спортивної системи, на наш погляд, досліджені вкрай недостатньо. 

Навіть ті з них, які мають чіткі кількісні вимірники (чисельність спортсменів, людей, які займаються 

фізкультурно-оздоровчою діяльністю, вартість і стан майна, рівень підготовки спортивних кадрів, інвестиційне 

забезпечення та ін.) постійно потребують оцінки та переоцінки; урахування ступеня зносу, втрат, механізмів 

розподілу; розрахунку коефіцієнтів корисного використання і т. п. При цьому зазначене - тільки частина 

внутрішнього ресурсу. В сучасних умовах до структури «внутрішнього ресурсу» необхідно включати і більш 

складні складові, такі як: суспільний авторитет і активність організації, здатність швидкого реагування, фактор 

злагодженості (корпоративності), професійну й економічну значущість, рівень інформаційної системи, 

організованість, інноваційний настрій та ін. Ця частина ресурсного потенціалу спортивної системи - 

пропонуємо їй визначення «особливий ресурс» - не має чітких вимірників, але оцінювати її і нарощувати, вкрай 

необхідно. 

Отже, запропоноване комплексне уявлення про природу і структуру внутрішнього ресурсу спортивної 

системи, стан спортивної інфраструктури і наявність кваліфікованих спортивних кадрів дозволяє уточнити 

пріоритетні напрямки забезпечення стратегічного розвитку масового спорту та спортивної індустрії. 
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