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ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ПОСЛУГ 

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною сучасного способу життя. 
В теперішніх умовах спортивно-оздоровчі послуги використовуються 
суспільством для різнобічного фізичного і духовного розвитку, зміцнення 
здоров'я, профілактики захворювань, формування здорового способу життя, 
подовження творчого довголіття, організації розумного і цікавого відпочинку 
населення. Однак протягом останніх років спостерігається зниження показників 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості, тривалості життя населення, 
підвищення показників захворюваності, інвалідності. Це свідчить про 
необхідність вирішення комплексу соціально-економічних проблем, в числі 
яких проблеми фізичної культури і спорту займають важливе місце. 

Через зменшення фінансування спортивно-оздоровчої сфери державою 
скорочуються обсяги фінансових коштів, відбувається зменшення числа 
фахівців спортивно-оздоровчої сфери, з кожним роком зростають проблеми з 
реконструкції, експлуатації та будівництва спортивно-оздоровчих споруд. 

Складна макроекономічна ситуація в Україні зумовила кризовий фінансовий 
стан фізичної культури і спорту, що негативно позначилося на розвитку 
спортивно-оздоровчих послуг в Україні. У таких умовах спортивно-оздоровчі 
та спортивні споруди не можуть функціонувати ефективно. 

Висока значимість спортивно-оздоровчих послуг для сучасного населення та 
економічної стабільності країни вимагає вирішення проблем організаційно-
економічного функціонування регулювання досліджуваного ринку послуг. 

Узагальнення зарубіжного досвіду свідчить, що спортивні організації є 
основною організаційною формою у фізичному вихованні та спорті у більшості 
розвинених країн світу. У зарубіжних країнах поряд з популярними клубами 
професійного футболу, хокею та клубами з інших ігрових видів спорту 
функціонує безліч різних типів спортивних клубів оздоровчої спрямованості. 

Різними видами діяльності в зарубіжних країнах займаються різні люди і 
різні організації. Але всіх їх об'єднує одна спільна основа - основною 
організаційною ланкою менеджменту всіх перерахованих видів діяльності є 
клуб - спортивний, оздоровчий або спортивно-оздоровчий. 

У зарубіжному спорті реалізація програм розвитку показує, що і в країнах з 
ринковою економікою функціонують різні типи клубів спортивно-оздоровчої 
спрямованості. 
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Важливо підкреслити об'єктивні передумови ринкової трансформації сфери 
спорту, яка в останні 15-20 років стала цікавити великий і середній бізнес як 
нова можливість ділових відносин і потенційний об'єкт інвестування. 

Серед цих передумов можна виділити наступні: 
_ у ряді країн (у першу чергу, США) за десятиліття було накопичено 

позитивний досвід як проведення окремих комерційних змагань, так і 
тривалого функціонування самостійних комерційних спортивних проектів у 
формі спортивних ліг та асоціацій (найбільш успішні з них функціонують у 
баскетболі, американському футболі, хокеї, бейсболі); 

- бурхливий і динамічний розвиток фітнес-індустрії, початок якій поклали 
масові захоплення американців аеробікою та шейпінгом, і яка вже кілька 
десятиліть успішно функціонує в багатьох країнах як самостійний та досить 
успішний бізнес; 

- інтерес великих міжнародних і національних виробників товарів і послуг 
до спорту (у першу чергу, професійного) і активне його використання для 
реклами своєї продукції. Великі спортивні змагання, професійні клуби й окремі 
професійні спортсмени стали ефективними конкурентноспроможними 
рекламними носіями; 

- спортивні змагання (особливо міжнародні) самі стали вигідним 
комерційним продуктом, що добре продається; 

- професійні спортивні клуби все частіше починають успішно 
функціонувати як будь-яке інше комерційне підприємство, що працює в інших 
сферах бізнесу. 

Узагальнення зарубіжного досвіду показує, що в залежності від контингенту 
що займаються розрізняють такі типи клубів: для дітей; шкільні (оздоровчі, з 
видів спорту та за інтересами); студентські (оздоровчі та з видів спорту); на 
підприємствах і фірмах (оздоровчі та з видів спорту); за місцем проживання, в 
парках (оздоровчі та з видів спорту); при великих поліклініках і на курортах 
(лікувально-оздоровчі); спортивні клуби з видів спорту; для жінок; для сімей та 
інші. 

Турбота про задоволення різноманітних запитів клієнтів і високоякісне 
обслуговування їх - головна умова комерційного успіху і виживання клубу. Як 
показує закордонна практика, спортивно-оздоровчі клуби і центри нового типу 
стягують плату з клієнтів на 9-10% більше і отримують дохід на 12-15% більше, 
ніж середній клуб, і відповідно швидше розширюють свій бізнес [2, с. 32]. 

З економічної точки зору зарубіжні фахівці розрізняють громадські та 
приватні спортивні організації. У різних видах клубів різні і джерела 
фінансування. Громадські спортивні клуби фінансуються з національного, 
провінційних або муніципальних бюджетів. Приватні клуби фінансуються 
приватним капіталом і їх діяльність повністю залежить від власника клубу. 

Для громадських спортивно-оздоровчих організацій та некомерційних 
організацій основним джерелом фінансування є дотації державних органів 
різного рівня, і перш за все місцевих державних властей. Розміри цих дотацій і 
відсоток в загальному кошторисі різні в різних клубах і країнах. Далі йдуть 
членські внески, надання додаткових платних послуг, надходження від 
спонсорів, ліцензійної діяльності, громадських фондів і т. д. 
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Розрізняють також комерційні та некомерційні спортивні клуби. У цьому 
випадку критерій класифікації клубів - можливість отримання прибутку. 
Громадські спортивні клуби - це, як правило, некомерційні (нон-профіт) 
організації, приватні клуби-типові комерційні організації [1, с. 233]. 

Громадські та приватні спортивно-оздоровчі організації розрізняються між 
собою за багатьма параметрами: цільовою спрямованістю, економічним 
механізмом, ефективністю роботи. 

Кожна спортивна організація відповідно до своєї функціонально-цільової 
спрямованості вибирає і навчально-тренувальні програми. Аналізуючи 
програми закордонних спортивних організацій, слід зазначити, що вони 
зорієнтовані на мотиви населення в заняттях різними видами спорту та 
фізичною підготовкою. Для цього за кордоном на замовлення спортивних 
клубів систематично проводяться соціологічні опитування населення. 

Отже, аналізуючи вище сказане сучасні зарубіжні спортивно-оздоровчі 
організації та центри - це чудові комплекси не тільки спортивно-оздоровчих, 
але і розважальних, освітніх, торговельних і ділових послуг. Спортивно-
оздоровчі організації та центри нового типу - це, як правило, приватні, 
комерційні організації, які є сусідами з традиційними дрібними і середніми 
клубами. 

Рівень розвитку економічних досліджень в сфері спорту є досить слабким та 
неінформативним. Обсяг накопиченої інформації в різних країнах світу 
утворюють необхідність створення банку даних з економіки спорту, Саме на ці 
моменти потрібно звернути увагу і перейняти досвід розвинених країн. 
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Глобалізація економічного простору внесла цілий ряд трансформаційних 
змін в усі сфери господарської діяльності, забезпечуючи інтеграційні процеси 
на різних рівнях економічних систем. 

Нині становлення ринкової економіки потребує удосконалення 
функціонування усіх інфраструктурних елементів. У зв'язку з цим, змінюється і 
роль та функції бірж у нових умовах. 
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