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Мета дослідження. Вивчити та проаналізувати організаційно-методичну діяльність керівних 

органів руху ветеранів спорту в Україні. 

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, статистичної інформації, нормативно-пра-

вових документів та матеріалів міжнародної інформаційної мережі Іnternet.  

Анотація. В статі окреслено структуру управління руху ветеранів спорту в Україні, а також 

проаналізовано та узагальнено організаційно-методичну діяльність її керівних органів. Зокрема, Ради 

ветеранів спорту, відділу розвитку масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Всеукраїнського союзу ветеранів спорту. Результати до-

слідження показали, що вищезазначені організації здійснюють на сьогодні чималу статутну діяль-

ність і посідають вагоме місце в структурі управління руху ветеранів спорту України. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на активні процеси формування та розвитку руху 

ветеранів спорту в Україні, зростання кількості спортивних організацій та чималу кількість його 

учасників, сьогодні не сформовано цілісної структури розвитку ветеранського руху у сфері фі-

зичної культури і спорту, не обґрунтовано його засад, теоретико-методичної бази тощо. 

Вважаємо, що ця проблематика потребує ґрунтовних, об’єктивних наукових розробок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним із важливих напрямів розвитку фіз-

культурного руху є рух ветеранів спорту (Платонов В.Н., Гуськов С.И., 1994). 

Спорт ветеранів як явище спортивно-фізкультурного руху починає формуватися в Украї-

ні на початку 90-х років ХХ століття. На сьогодні створені й активно діють понад 300 громад-

ських організацій серед яких національні та Всеукраїнські федерації, асоціації, спортивні клуби з 

окремих видів спорту. Вони об’єднують понад 28 тисяч активних учасників ветеранського руху, 

серед яких 160 олімпійських чемпіонів, понад 300 призерів Олімпійських ігор, майже 1200 за-

служених тренерів України і 1800 майстрів спорту міжнародного класу [2 ].  

Мета дослідження. Вивчити та проаналізувати організаційно-методичну діяльність ке-

рівних органів руху ветеранів спорту в Україні. 

Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, статистичної інформації, норматив-

но-правових документів та матеріалів міжнародної інформаційної мережі Іnternet.  

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз спеціальної літератури показав, що 

сьогодні в Україні до розвитку та популяризації руху ветеранів спорту залучено чималу кількість 

громадських організацій, пріоритетними напрямками роботи яких є, насамперед, соціальний 

захист ветеранів спорту, сприяння розвитку матеріально-технічної бази для занять фізичними 

вправами ветеранів, надання матеріальної та організаційно-методичної підтримки організаціям, 

які об’єднують ветеранів спорту, надання допомоги в організації та координації виступів ветера-

нів спорту в національних, міжнародних змаганнях та Всесвітніх іграх ветеранів спорту.  

Окрім того, керівними органами провадиться робота щодо підготовки та участі в 

спортивних заходах ветеранів спорту, співробітництва з міжнародними структурами, репрезен-

тації ветеранського спортивного руху України і захист його інтересів в міжнародних організа-

ціях, налагодження міжнародних контактів та зв’язків, сприяння висвітлення засобами масової 

інформації проблем розвитку ветеранського спорту тощо [3] .  

Зауважимо також, що розвиток руху ветеранів спорту на Всеукраїнському рівні здійсню-

ється окрім громадських державними інституціями (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура управління руху ветеранів спорту в Україні 

 

Нами проаналізовано діяльність Відділу координації розвитку масового спорту, спорту 

інвалідів і ветеранів департаменту фізичної культури Міністерства сім’ї, молоді і спорту. Цей 

відділ утворено у 2005 році. Він виконує такі функції [3]: 

 створення умов для реалізації прав громадян України займатися фізкультурою і спортом; 

 координація розвитку масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів в регіонах України; 

 розробка спільно з національними та всеукраїнськими спортивними федераціями і 

асоціаціями доктрин, концепцій, цільових комплексних програм у частині розвитку масового 

спорту, спорту інвалідів та ветеранів; 

 розробка положень, організація та проведення Всеукраїнських та міжнародних змагань з 

масових видів спорту інвалідів та ветеранів; 

 заохочення спільно з радою ветеранів спорту України, всеукраїнськими федераціями та 

асоціаціями ветеранів спорту розвиту ветеранського руху в сфері фізичної культури і спорту; 

Зауважимо, що відділ координації розвитку масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів 

є важливим державним органом руху ветеранів спорту в Україні, що здійснює значну роботу та 

підтримує громадські організації з розвитку ветеранського спорту. 

Ще одним важливим органом ветеранського спорту є Рада ветеранів фізичної культури та 

спорту, яка створена в 1998 році. Проведений нами аналіз діяльності цієї громадської організації 

показав, що основним нормативно-правовим документом є Положенням про Раду ветеранів 

спорту фізичної культури і спорту / від 16.08.2002 р. №1823. Керівництво Радою здійснює голо-

ва Ради, два заступники голови і відповідальний секретар, яких затверджує Голова комітету[4].  

Основними завданнями Ради визначено:  
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 залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом людей середнього та 

похилого віку; 

 створення бази даних про спортсменів-ветеранів фізичної культури і спорту; 

 створення Центру соціальної адаптації і реабілітації ветеранів спорту; 

 створення клубів ветеранів фізичної культури і спорту; 

 порушення клопотання щодо соціального захисту ветеранів спорту; 

 порушення клопотання про присвоєння ветеранам переможцям і призерам Всесвітніх 

ігор, багаторазовим чемпіонам світу, Європи спортивних і почесних звань; 

 увічнення пам’яті видатних ветеранів фізичної культури і спорту; 

 проведення Всеукраїнських ігор ветеранів спорту; 

 екіпірування та візова допомога окремим спортсменам та командам-учасницям Всесвіт-

ніх ігор, чемпіонатів світу, Європи; 

 порушення клопотання щодо надання допомоги хворим і немічним ветеранам; 

 залучення спонсорів, меценатів до проведення заходів; 

 координація діяльності об’єднань ветеранів; 

 клопотання про присвоєння ветеранам спорту почесних відзнак та державних нагород; 

 координація роботи регіональних Рад ветеранів фізичної культури та спорту. 

Оцінюючи нормативно-правові документи можна стверджувати, що Рада ветеранів фі-

зичної культури та спорту провадить чималу працю в напрямку розвитку і функціонування руху 

ветеранів спорту в Україні.  

 Підкреслимо, що у 2001 році було створено Всеукраїнський союз ветеранів спорту, який 

статутом визначений громадською благодійною організацією. Керівництво Всеукраїнським сою-

зом ветеранів спорту здійснює президент союзу, перший віце-президент, віце-президенти, відпо-

відальний секретар, члени правління. Вищим керівним органом є конференція членів Союзу, яка 

на своєму скликанні обирає правління Союзу. Згідно статуту конференція проводиться не менше 

одного разу на чотири роки. Членами Союзу можуть бути громадяни України, іноземні громадя-

ни, особи без громадянства, які визнають статут організації, беруть участь у роботі Союзу та 

сплачують вступні та щорічні внески.  

Основними завданнями Всеукраїнського союзу ветеранів спорту є [5]: 

 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнарод-

них програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища ветеранів спорту; 

 поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціаль-

ній реабілітації малозабезпечених, безробітних спортсменів-ветеранів, інвалідів спорту та інших 

осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або 

інші вади обмежені в реалізації своїх прав та інтересів; 

 надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям спортсменів-ветеранів; 

 участь у розвитку громадських ініціатив в галузі ветеранського спорту. 

В процесі аналізу діяльності Всеукраїнського союзу ветеранів спорту нами з’ясовано, що 

ця організація об’єднує ветеранів різних видів спорту та організації ветеранського спорту з ме-

тою розвитку ветеранського спортивного руху в Україні. 

Висновок 

Сьогодні в Україні в структурі управління функціонують такі органи спортивного руху 

ветеранів: відділ координації розвитку масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів департамен-

ту фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту; Рада ветеранів фі-

зичної культури і спорту та Всеукраїнський союз ветеранів спорту. Здійснюючи чималу статут-

ну діяльність, вони посідають вагоме місце в організації руху ветеранів спорту в Україні. 
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Цель исследования. Изучить и проанализировать организационно-методическую Дея-

тельность руководящих органов движения ветеранов спорта в Украине. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, статистической информации, 

нормативно-правовых документов и материалов международной информационной сети Іnternet.  

Аннотация. В статье очерчено структуру управления движения ветеранов спорта в 

Украине, а также проанализирована и обобщена организационно-методическая деятельность ее 

руководящих органов. В частности, Совета ветеранов спорта, отдела развития массового спорта, 

спорта инвалидов и ветеранов Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, 

Всеукраинского союза ветеранов спорта. Результаты исследования показали, что вышеупомяну-

тые организации осуществляют на сегодня достаточно большую уставную деятельность и зани-

мают весомое место в структуре управления движением ветеранов спорта Украины. 
 

Ключевые слова: движение ветеранов спорта, Совет ветеранов спорта, отдел развития 

массового спорта, спорта инвалидов и ветеранов, Всеукраинский союз ветеранов спорта. 
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The aim of research. The aim is to learn and analyze organizational-methodological activity of 

leading organs of sport veteran’s movement in Ukraine.  

The methods of the research. Analyses of literature origins, statistic information, law docu-

ments and internet materials.  

Abstract. Article underlines administrational structure of sport veteran’s movement in Ukraine, 

also given characteristics of it’s leading organs organizational-methodological activity . In particular: 

sport veterans council; Ministry’s of Ukraine for the family, youth and sport department for the develop-

ment of mass, disabled and veterans sport; all-Ukrainian sport veterans council. Research results show 

that above mentioned organization’s huge statute work in the field of development of veteran’s sport put 

them on the key places in the organizational structure of sport veteran’s movement in Ukraine. 
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