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 Навчальна дисципліна ―Спортивний менеджмент‖ розкриває сутність 

основних понять, принципи, методи, закони та закономірності менеджменту 

спорту і фізичної культури. Вивчається система наукових підходів 

менеджменту, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення 

з основних напрямів і рівнів фізкультурно-спортивної сфери: міжнародного, 

національного, регіонального регулювання. Розглядається вплив як 

зовнішнього так і внутрішнього середовища на вибір стратегії менеджменту 

фізкультурно-спортивної діяльності.  

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Спортивний менеджмент» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «магістр» 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Спортивний 

менеджмент» є основні положення теоретичних засад управлінської 

діяльності (закони, закономірності, методи, функції, принципи, моделі тощо), 

практика управління спортивними організаціями, проектування систем 

менеджменту і маркетингу, тобто формування взаємопов’язаних і 

взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив, 

споживачам різних послуг. 

Міждисциплінарні зв’язки: економічна теорія, економіка підприємств, 

стратегічне управління, економіка та ціноутворення в галузі, менеджмент та 

маркетинг у ФКіС, спортивне право, психологія, інформатика тощо. 

Програма навчальної дисципліни «Спортивний менеджмент» 

складається з змістових модулів: 

Модуль 1. Методологічні основи спортивного менеджменту. 

Модуль 2. Економічно-соціальні основи спортивного менеджменту. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивний 

менеджмент» є надання майбутнім спеціалістам з фізичного виховання і 

спорту знань та вмінь з менеджменту для застосування їх в спортивних та 

інших виробничо-господарських організаціях, вивчення теоретичних та 

нормативно-методичних положень менеджменту діяльності в Україні. 



1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Спортивний менеджмент» 

полягає у засвоєнні студентами методології менеджменту та її прикладного 

аспекту – спортивного менеджменту. 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

‒ основні поняття, основи теорії менеджменту; 

‒ загальні закономірності менеджменту; 

‒ основи функціонування менеджменту у сфері спорту; 

‒ нормативно-правові основи менеджменту фізкультурно-спортивних 

організацій; 

‒ стратегічний менеджмент у фізичній культурі і спорту; 

‒ інноваційний менеджмент у фізкультурно-спортивній діяльності; 

‒ менеджмент сучасного олімпійського та професійного 

‒ спорту; 

‒ менеджмент спортивних змагань різного рівня; 

вміти: 

‒ застосовувати вивчений матеріал для вирішення практичних 

завдань, таких як аналіз управлінської інформації та прийняття 

рішень, організація процесу управління, створення моделей 

управлінських структур, створення бізнес-плану для ФКіС 

організацій, управління   та контроль за реалізацією бізнес-плану, 

організація та проведення переговорів та ділових бесід, залучення 

спонсорських та меценатських коштів; 

‒ використовувати знання і навички для практичних рекомендацій у 

сфері менеджменту спорту, а саме діяльності спортивних шкіл, 

фізкультурно-спортивних установ; 

‒ планувати, організовувати і проводити спортивні змагання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 год. / 6 кредитів ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Спортивний менеджмент 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи спортивного 

менеджменту. 

 

 

Тема 1. Суть і значення менеджменту в галузі фізичної культури і 

спорту 

 

Сутність менеджменту, як науки. Теорія управління. Процес управління. 

Задачі і цілі менеджменту в ФКіС. Механізм менеджменту. Поняття 

«менеджмент» в ФКіС. Принципи та функції менеджменту в ФКіС. Предмет 

менеджменту у галузі фізична культура та спорт.  Менеджмент як складова 

частина праці працівників фізкультурно-спортивних організацій. Методи 

менеджменту у фізичній культурі та спорту. Функціональні різновиди 

менеджменту у фізичній культурі та спорту. Система менеджменту в ФКіС, 

об’єкт та суб’єкт правління. Система менеджменту в спорті, як система, в 

якій реалізуються функції управління. Різновиди менеджменту у фізичній 

культурі та спорту: стратегічний, програмний, організаційний, персонал-

менеджмент, інноваційний. Спортивний менеджмент в Європі та світі.  

 

Тема 2. Нормативно-правова база менеджменту в фізичній 

культурі і спорті 

 

Нормативно-правова база функціонування галузі фізичної культури і 

спорту. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Господарський 

кодекс України. Закон України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності». Ліцензування діяльності ФКіС організації. 

 

Тема 3. Фізкультурно-спортивна організація як об’єкт менеджменту 

 

Технологія створення ФКіС організацій. Процедура вибору 

організаційно-правової структури. Процедура інституціоналізації ФКіС 

організацій. Формування групи засновників, розробка статуту, проведення 

загальних зборів засновників. Установчі документи ФКіС організацій. 



Державна реєстрація, виготовлення печатки, поставлення на облік в органі 

державної статистики, податковому органі та позабюджетних фондах. 

Відкриття розрахункового рахунку. Засновницький договір та Статут. Органи 

управління ФКіС. ФКіС організації, котрі надають соціально-культурні 

послуги дітям та молоді. 

 

Тема 4. Інформація та комунікація у менеджменті ФКіС 

 

Інформація як предмет, засіб та продукт праці менеджменту. Зміст 

інформаційного забезпечення менеджменту у фізичній культурі та спорту.  

Інформатизація фізичної культури та спорту: концептуальні положення. 

Комунікації в менеджменті, їх суть та роль в системі управління. 

Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Способи комунікацій. 

Комінукаційні канали і сфери їх використання. Міжособистісні комунікації. 

Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання. Види організаційних 

комунікацій. Комунікаційні мережі. Застосування технічних засобів в 

комунікаціях. Теорія прийняття рішень.  Методи прийняття управлінських 

рішень. 

 

Тема 5. Майстерність в управлінні фізкультурно-спортивними 

організаціями 

 

 Формальні та неформальні групи. Влада та особистий вплив на 

підлеглих.  Керівництво і його стилі. Управління конфліктними ситуаціями. 

Формування та розвиток колективу. Людина та організаційне оточення. Суть, 

види і характеристики колективів. Чинники, що впливають на ефективність 

роботи колективу. Міжособистісні і міжгрупові конфлікти. Керівництво і 

лідерство. Влада, її форми і джерела. Теорії лідерства. Особливості 

формування колективу спортивної організації.  

 

 



Змістовий модуль 2. Економічно-соціальні основи спортивного 

менеджменту. 

 

Тема 6. Планування як функція менеджменту діяльності 

фізкультурно-спортивних організацій 

 

Сутність та види планування. Планування, як функція менеджменту. 

Суть, завдання і принципи планування. Види внутрішнього планування та їх 

зв’язок. Планування та організація спортивного заходу. Стратегічне 

планування. Методологія та етапи стратегічного планування. Розроблення 

загальної  та функціональної стратегій організації. Проблеми та особливості 

застосування стратегічного планування. Управління реалізацією планів. 

Оцінювання планів. Бізнес-планування.  

 

Тема 7. Побудова команд, які перемагають 

 

Спеціальності в сфері ФК. Система навчальних закладів. Ступенева 

підготовка спеціалістів. Підготовка наукових кадрів. Раціональне 

використання кадрових ресурсів. Система керування персоналом. Цілі 

керування персоналом. Ефективність керування персоналом. Планування 

ресурсів, набір персоналу, відбір, визначення заробітної плати й компенсації, 

профорієнтація й адаптація, навчання оцінка трудової діяльності, 

підвищення, зниження, перевід, звільнення, підготовка керівних кадрів, 

трудові відносини, зайнятість.  Основні аспекти планування робіт з 

персоналом та оптимізація чисельності персоналу. Команда та командне 

планування. Форми морального стимулювання праці у сфері ФКіС. Зовнішня 

та внутрішня винагорода. Основні форми зовнішньої винагороди. 

Кваліфікаційні категорії працівників галузі ФКіС. 

 

Тема 8. Контроль в системі менеджменту ФКіС 

 

Місце контролю в системі управління. Види управлінського контролю. 

Суть та етапи процесу контролювання. Система контролю та умови її 

ефективного функціонування. Основні види управлінського контролю. 



Фінансовий, виробничий і маркетинговий контроль. Лінійний, 

функціональний та операційний контроль. Інструменти контролю. Процес 

контролювання поведінки працівників.  

 

Тема 9. Економічно-соціальні основи діяльності фізкультурно-

спортивних організацій 

 

Економічна діяльність фізкультурно-спортивних організацій. Ринкові 

відносини в спорті. Конкуренція та методи конкурентної боротьби на ринку 

спортивних послуг. Методи та засоби залучення спонсорських коштів. 

Переговори та контракти. Організація ділових бесід та наведення контактів. 

Пошук потенційних спонсорів та меценатів. Законодавча база по залученню 

спонсорських коштів.  
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4. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Успішність навчання студентів забезпечується шляхом реалізації контрольних 

заходів. Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за 

кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного і 

підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою 

EСTS та національною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем) під час проведення аудиторних занять 

(семінарських, практичних), організації самостійної роботи та активності студента на 

занятті. 

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

семінарських занять в усній та письмовій формах. 

1. Опитування. 

2. Перевірка завдань для самостійної роботи. 

3. Перевірка матеріалів самопідготовки.  

4. Тестування 

 Підсумковий контроль – екзамен (ІX семестр – денна форма). 

 

 

Екзаменаційні вимоги 

 

1. Суть та зміст спортивного менеджменту.  

2. Задачі і цілі спортивного менеджменту.  

3. Методи менеджменту у фізичній культурі та спорту. 

4. Система менеджменту в ФКіС. 

5. Об’єкт та суб’єкт управління у ФКіС. 

6. Різновиди менеджменту у фізичній культурі та спорту. 

7. Нормативно-правова база функціонування галузі фізичної культури і 

спорту. 

8. Ліцензування діяльності ФКіС організації. 

9. Технологія створення ФКіС організацій. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n394
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-19


10. Процедура вибору організаційно-правової структури. 

11. Процедура інституціоналізації ФКіС організацій. 

12. Установчі документи ФКіС організацій. 

13. Відкриття розрахункового рахунку. 

14. Органи управління ФКіС. 

15. Сутність та види планування.  

16. Планування, як функція менеджменту. Суть, завдання і принципи 

планування. 

17. Види внутрішнього планування та їх зв’язок. 

18. Стратегічне планування в спортивному менеджменті. Методологія та 

етапи стратегічного планування.  

19. Розроблення загальної  та функціональної стратегій організації.  

20. Проблеми та особливості застосування стратегічного планування. 

21. Бізес-планування. 

22. Управління реалізацією планів.  

23. Інформація як предмет, засіб та продукт праці менеджменту. 

24. Зміст інформаційного забезпечення менеджменту у фізичній культурі 

та спорту. 

25. Комунікації в менеджменті, їх суть та роль в системі управління. 

26. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. 

27. Види організаційних комунікацій.  

28. Комунікаційні мережі в спортивному менеджменті. 

29. Способи комунікацій спортивного менеджменту.  

30. Комунікаційні канали і сфери їх використання. 

31. Міжособистісні комунікації спортивного менеджменту.  

32. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання в спортивному 

менеджменті. 

33. Теорія прийняття рішень.   

34. Методи прийняття управлінських рішень в спортивному менеджменті. 

35. Керівництво і його стилі. 

36. Лідерство. Теорії лідерства. 

37. Суть, види і характеристики колективів. 

38. Формування та розвиток команди.  

39. Влада та особистий вплив на підлеглих.  

40. Формальні та неформальні групи. 

41. Управління конфліктними ситуаціями.  

42. Система, цілі та ефективність керування персоналом.  



43. Основні аспекти планування робіт з персоналом та оптимізація 

чисельності персоналу. 

44. Кваліфікаційні категорії працівників галузі ФКіС. 

45. Раціональне використання кадрових ресурсів. 

46. Команда та командне планування.  

47. Форми морального стимулювання праці у сфері ФКіС.  

48. Зовнішня та внутрішня винагорода. 

49. Контроль в системі управління. 

50. Види управлінського контролю.  

51. Суть та етапи процесу контролювання. 

52. Система контролю та умови її ефективного функціонування. 

Інструменти контролю.  

53. Процес контролювання поведінки працівників 

54. Економічно-соціальна діяльність ФКіС організацій. 

55. Ринкові відносини в спорті.  

56. Конкуренція та методи конкурентної боротьби на ринку спортивних 

послуг. 

57. Переговори та контракти в спортивному менеджменті.  

58. Законодавча база по залученню спонсорських коштів. 

59. Пошук потенційних спонсорів та меценатів.  

 

 

 


