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Кадрове забезпечення як актуальна проблема 
сучасної фітнес-індустрії

Мирослав Дутчак1

Любов Чеховська2

У статті обґрунтовано проблему кадрового забезпечення фітнес-індустрії України. 
Мета: вивчити сучасний стан проблеми кадрового забезпечення у системі оздоровчого фітнесу в Україні. 
Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі 
Інтернет, метод порівняння та зіставлення, системний аналіз, організаційний аналіз, експертна оцінка. 
Результати: за останні роки зросла увага науковців до кадрової проблематики у сфері фізичної культури і спорту, 
зокрема – оздоровчого фітнесу. Посилення соціального значення професійної діяльності фахівців фітнес-індустрії зу-
мовлено новими соціально-економічними змінами, розбудовою нашої держави відповідно до нових ринкових умов. 
Процеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбуваються нині у системі оздоровчого фітнесу в Україні вима-
гають вдосконалення її кадрового забезпечення. Доведено необхідність забезпечення ринку праці конкурентоспро-
можними фахівцями, оскільки у професійному середовищі відзначається дефіцит кваліфікованого фітнес-персоналу 
та невідповідність компетентностей у значній частині наявних кадрів сучасним викликам. 
Висновки: актуалізувалася потреба наукового обґрунтування концепції кадрового забезпечення в системі оздоровчо-
го фітнесу в Україні для подолання виявлених суперечностей між існуючою практикою та вимогами сьогодення.
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Вступ

Проблема формування і подальшого ефективного ви-
користання кадрового потенціалу розглядалася і розгля-
дається в наукових працях як іноземних, так і вітчизняних 
науковців. Серед них можна відзначити таких: Е. Мейо, 
М. Мескон, Д. Сульє, Ф. Тейлор, А. Файоль, В. Дятлов, 
А. Єгоршин, П. Журавльов, А. Кібанов, Е. Маслов, Ю. Оде-
гов, В. Травін, С. Шекшня, Г. Щокін та ін. Оскільки кожна 
сфера має свої особливості функціонування, кадрове за-
безпечення фітнес-індустрії потребує вивчення і дослі-
дження, бо у цьому напрямі залишається багато дискусій-
них та невирішених проблем.

Сфера фізичної культури і спорту надає фізкультурно-
оздоровчі послуги різним верствам населення. Зростан-
ня попиту населення на зміцнення здоров’я, фізичне вдо-
сконалення та активний відпочинок посприяло розвиткові 
фітнес-індустрії в Україні, яка є відносно новим напрям-
ком бізнесу. Сьогодні це один із найбільш динамічних сег-
ментів сфери фізичної культури і спорту, який розвиваєть-
ся [25]. Конкуренція на сучасному ринку, різноманітний 
спектр фітнес-послуг ставить достатньо високі вимоги до 
кадрового забезпечення [7; 8]. Від якості персоналу за-
лежить ефективність роботи фітнес-клубів, їх успіхи в до-
сягненні визначених цілей. Саме тому в сучасних умовах 
фітнес-індустрія потребує фахівців, які пройшли відповід-
ну підготовку та забезпечують своє подальше професійне 
зростання для належної конкурентоспроможності на рин-
ку праці та задоволення нових запитів споживачів їх по-
слуг. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконується відповідно до 
плану наукової роботи НУФВСУ на 2016–2020 рр. за те-
мою 3.15 "Теоретико-методологічні засади оздоровчо-
рекреаційної рухової активності різних груп населення" 
(№ державної реєстрації 0111U001630) та наукової теми 
кафедри фітнесу та рекреації ЛДУФК "Технологія залу-

чення населення до оздоровчої рухової активності" (№ 
державної реєстрації 0117U 003040). 

Мета дослідження: вивчити сучасний стан про-
блеми кадрового забезпечення у системі оздоровчого 
фітнесу в Україні.

Матеріал і методи дослідження

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагаль-
нення наукової літератури, джерел та інформації світової 
мережі Інтернет, метод порівняння та зіставлення.

Результати дослідження

Сьогодні, в основному, підготовку та перепідготовку 
кадрів у сфері фізичної культури і спорту забезпечує дер-
жава (закон України "Про фізичну культуру і спорт"). Ди-
намічний розвиток фітнес-індустрії обумовлює потребу 
у кваліфікованих кадрах. Саме тому назріла необхідність 
здійснення заходів з удосконалення системи кадрового 
забезпечення сфери оздоровчого фітнесу, які б задоволь-
няли вимоги фітнес-індустрії. 

У Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Укра-
їна" Уряд представив 17 цілей сталого розвитку, адап-
тованих для України (2015–2030 роки) [41]. Серед осно-
вних визначено "міцне здоров’я і благополуччя" (ціль 3), 
досягнення якої має стати головною турботою нашого 
суспільства та "якісна освіта" (ціль 4). Їх досягнення уряд 
вбачає можливим через проведення реформування як 
системи охорони здоров’я, так і системи освіти в Украї-
ні [41]. Все це обумовлює пожвавлення наукового інтер-
есу до дослідження феномену державно-приватного 
партнерства [22] у цих галузях, зокрема – у фізичній куль-
турі і спорті. Сьогодні роботодавці недостатньо довіряють 
стану підготовки фахівців і пропонують власні програми 
навчання (неформальна освіта) для формування профе-
сійних компетентностей [7]. Сфера діяльності фахівців з 
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оздоровчого фітнесу передбачає професійну готовність 
до викладацької, науково-дослідної, консультативної, 
культурно-просвітницької, тренерської, організаційно-
управлінської та інших видів діяльності в системі спеці-
альної освіти і фітнес-індустрії відповідно до встановле-
них вимог. Саме тому, на нашу думку, на сучасному етапі 
основними завданнями удосконалення системи кадрово-
го забезпечення функціонування сфери і є розробка вимог 
до кваліфікації працівників, їх компетентностей, освітньо-
кваліфікаційних характеристик (професій: фітнес-тренер, 
інструктор аеробіки тощо), що слугують основою для про-
фесійного стандарту (формування професійних кваліфі-
кацій) і галузевого стандарту вищої освіти за відповідною 
спеціальністю. Саме професійний стандарт дозволить 
визначити загальні та трудові функції, кваліфікаційний рі-
вень, дії, що виконують працівники в рамках своєї профе-
сійної сфери, а також необхідні знання і вміння. 

Законодавчі засади кадрового забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту: Конституція України та Зако-
ни України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про фізичну 
культуру і спорт", Концепція Загальнодержавної програ-
ми "Здоров’я 2020: український вимір" на 2012–2020 рр. 
(2011), Національна стратегія з оздоровчої рухової актив-
ності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація" (2016), Плану за-
ходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій 
України на 2016–2020 роки тощо.

Системний аналіз опублікованих матеріалів дозволяє 
стверджувати, що за останні роки зросла увага як вітчиз-
няних, так і зарубіжних науковців до кадрової проблема-
тики саме у сфері фізичної культури і спорту (табл. 1). 

Більшість проведених досліджень стосується профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців: 

з фізичного виховання та спорту (Сущенко Л. П.); •	
з адаптивного фізичного виховання (Карпюк Р. П.);•	
з фізичної рекреації (Андреєва О. В., Круцевич Т. Ю.);•	
з використанням міждисциплінарного підходу (Ба-•	

ландин С. И.);
менеджерів з фізичної культури і спорту (Сазонов І. Ю., •	

Ломовцева О. В., Кузьмін А. М.); 
до рекреаційно-оздоровчої діяльності (Даниле- •	

вич М. В.); 
до впровадження у школі технологій оздоровчого •	

фітнесу (Атамась О. А.); 
 щодо підвищення їх якості (Бондін В. І., Путілі-•	

на Т. А.);
 до проведення уроків (занять з фітнесу) з різними •	

віковими групами (Сайкина Е. Г., Батіщева М. Р., Кренде-
лєва В. У.);

 з використання  технологій оздоровчого фітнесу •	
(Захаріна Є. А.);

щодо їх конкурентоздатності (Хазова С. А.) тощо.•	
Досліджуючи питання кадрового забезпечення 

фітнес-індустрії, ми також спиралися на розробки вітчиз-
няних та іноземних науковців, які розглядали у своїх до-
слідженнях різні його аспекти (табл. 2). 

У зазначених наукових працях висвітлюється різно-
манітний спектр питань кадрового забезпечення фітнес-
індустрії, зокрема, професійної діяльності фітнес-тренера. 
Так, фахівцями [5; 7; 32] висвітлено сучасний стан підго-
товки фахівців, котрі працюватимуть у фітнес-індустрії, 
у закладах вищої освіти (ЗВО). Констатовано відсутність 
фахової вищої освіти у більшості фітнес-тренерів. Наго-
лошено про попит і впровадження оздоровчого фітнесу в 

Таблиця 1
Дослідження проблематики кадрового 

забезпечення сфери фізичної культури і спорту

№ Сутність проблеми Автори

1. Теоретичні засади 
професійної підготовки 
фахівців сфери фізичної 
культури і спорту

Карпюк Р. П., 2008; 
Хазова С. А., 2011; 
Матросова О. Ю., 2011;
Сущенко Л. П., 2003, 2015, 
2017; 
Ажиппо О. Ю., 2013; 
Захаріна Є. А., 2013; 
Бєлікова Н. О., 2012, 2017; 
Андрєєва О. В., Благій О. Л., 
2015;
Атамась О. А., 2015;
Сущенко В. П., 2016;
Степанченко Н. І., 2017; 
Кузнецов Н. І., 2017
Бондін В. І., Путіліна Т. А., 
2017;
Данилевич М. В., 2018;
Сазонов І. Ю., Ломовцева О. 
В. та ін., 2018

2. Кадрове забезпечення 
фізичної культури і спорту 
в Україні,підготовка кадрів 
для:
–  соціальної сфери;

– спорту вищих досягнень

Гасюк І. Л., 2010; Куліш Н. М., 
2016;  
Дутчак М., Шкребтій Ю. та ін., 
2010

3. Механізми державного 
управління розвитком 
фізичної культури i спорту 
у вищих навчальних 
закладах України

Вавренюк С. А., 2015

4. Концептуальні основи 
професійної підготовка 
фахівців з фізичного 
виховання та спорту 

Курило В. С., 2006

5. функціонування та 
розвиток сфери фізичної 
культури та спорту в 
умовах ринку

Мічуда Ю. П., 2008

6. Місце та значення 
професійної орієнтації 
у процесі кадрового 
забезпечення сфери 
фізичної культури та спорту

Золотухіна І., 2007

7. Проблеми державної 
кадрової політики у сфері 
фізичної культури та спорту

Олуйко В. М., 2006; Моісеєва 
С., 2012; Журба М. А., 2017; 
Мельниченко О. А., 2016

8. Внутрішній ресурс 
розвитку сфери фізичної 
культури та спорту

Леонов Я. В., Приходько І. І. 
та ін., 2013

заклади освіти різного типу: дошкільні установи, загаль-
ноосвітні школи, ЗВО тощо [28; 32]. Тобто, має місце пев-
ний соціальний запит на відповідних фахівців, на що мала 
би своєчасно і адекватно відреагувати система освіти. В 
Україні триває формування системи підготовки фахівців 
для сфери оздоровчого фітнесу.

Зроблений нами аналіз наукової літератури дозво-
ляє стверджувати, що наявна значна увага вітчизняних 
науковців до проблем професійної підготовки майбутніх 
фітнес-тренерів у ЗВО. Її у своїх роботах ґрунтовно висвіт-
лює М. М. Василенко [8]. О. О. Берест розглядає підготов-
ку майбутніх фітнес-тренерів до рекреаційно-оздоровчої 
діяльності [4], О. К. Корносенко – специфіку й функції 
професійної діяльності фітнес-тренера [18], О. В. Корх-
Черба – основні напрями реалізації системного підходу у 

© Мирослав Дутчак, Любов Чеховська, 2018
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Таблиця 2
Дослідження проблематики кадрового забезпечення фітнес-індустрії

№ Сутність проблеми Автори

1. Система підготовки фітнес-тренера

Формування професійних компетентностей фітнес-
тренера
Підвищення професійної компетентності фітнес-тренера

Левицкий В., 2005; Корх-Черба О. В., 2015 [19]; Приступа Є., 
Музика Ф., Жданова О., Чеховська Л., 2017 [32]; Василенко М. М., 
2018 [7]

Волков К. Д., 2009 [9]; Милова Ю. В., Вольф Т. В., 2016 [26]; 
Слобожанінов П. А., 2017 [35]
Левченкова Т.В., 2018 [24]

2. Кадрове забезпечення оздоровчого фітнесу у зарубіжних 
країнах

Левицький В., 2011 [23]; Czerwińswki J., 2001; Березанская М., 
2013 [3]; Василенко М. М., 2013 [6]; Жданова О., Чеховська Л., 
Шевців У, 2016 [16]

3. Нормативно-правові аспекти діяльності фітнес-тренера Дутчак М., 2010 [13]; Дутчак М., Василенко М., 2013 [14]

4. Кадрове забезпечення фітнес-клубів Приймак М., 2016 [28]

5. Підвищення кваліфікації фітнес-тренера, рівень знань Stacey d., Hopkins M., Adamo KB., Shorr R., Prud'homme d., 
2010 [52]; Приймак М., 2017 [29]

6. Професійна підготовка:
– тренера-викладача;

– фітнес-тренера в Україні;

– фітнес-тренера в зарубіжних країнах

– інструктора з атлетичної гімнастики

Сватьєв А. В., 2013; Павлюк Є. О., 2017 

Мирошников А. Б., Нестеров П. В., 2010 [27];
Берест О. О., 2015, 2016 [4; 5]; Пятницька Д. В., 2016 [33]; 
Корносенко О. К., 2015 [18]; Василенко М. М., 2018 [8]

Василенко М. М., 2013 [6]; Сайкина Е. Г., 2015 [34]; Пріма А., 
2017 [30]; Твердохліб О., Кузьменко Н., Лускань О., 2010 [39]
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7. Технологія управління фізкультурними кадрами в 
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Демеха С., Гаєвий В., 2013 [12]

8. Сертифікація/ліцензування фітнес-тренера deana I. Melton, Jeffrey A. Katula, Karen M. Mustian, 2011 [52]; 
Halvorson R., 2009 [48]; 
Feito, Y., 2018 [47]; Шестакова Е.В., 2017 [43]
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2016 [46]
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– емоційний аспект (задоволення)

– управлінський аспект

Аронов Г. Э., 2008; Смірнов С. І., 2013 [36]; Дутчак М., Малкова Д., 
2017 [15]
McGuire, A. M., Anderson, d. F., Trail, G., 2009 [49]

Смірнов С. І., 2013 [36]; Кабановская Е.С., 2008; Круцевич Т., Імас 
Т., 2012 [20]

12. Специфіка і функції професійної діяльності фітнес-тренера 

Оцінка діяльності фітнес-тренера

Рівень педагогічної майстерності фітнес-тренера

"Професійне вигорання"
Адаптація до фізичних навантажень
Мотивація персоналу

Корносенко О. К., 2017 [18]; 
Василенко М.М., 2018 [8]
Melton d., dail T. K., Jeffrey A. Katula, Karen M. Mustian, 2011 [51]; 
Chiu W., Lee Y., Lin T., 2010 [45]
Bennie J. A., Wiesner G. H., van Uffelen J. G. Z.,  Harvey J. T., Biddle 
S. J. H., 2017 [44]; Афтимичук О., 2012 [1]; 
Волосатова Е. Б., 2010 [10];
Кутузова А. Э., 2012 [21];
Федоренко Т. М., Авершина Ю.С., 2016 [40]

13. Оцінка конкурентоздатності закладів фітнес-індустрії Гаптарь В. М., 2010 [11];
Стадник С. А., Середа Н. В., 2016 [38];
Приступа Є., Чеховська Л., 2018 [31]

14. Управління, маркетинг на вітчизняному ринку спортивно-
оздоровчих послуг

Потапюк І. П., 2013; Смірнова В., 2015;
Черданцева І. Г., Ібрагімова Л. С., Ібрагімов Е. Ю., 2018 [42]

професійній діяльності майбутнього фітнес-тренера [19], 
Д. В. Пятницька – аналіз форм організації навчального 
процесу майбутніх фітнес-тренерів [33], А. Пріма – реа-
лізацію компетентнісного підходу у формуванні професій-
ної компетентності майбутніх фітнес-тренерів до профе-
сійної діяльності у фітнес індустрії [30] тощо.

Зокрема, О. В. Корх-Черба також зазначає, що у сфе-
рі оздоровчого фітнесу здебільшого працюють ті, хто за-

кінчив короткотривалі курси з підготовки інструкторів і за 
своєю професійною підготовленістю не відповідають су-
часним вимогам фітнес-індустрії [19].

У своїх дослідженнях М. М. Василенко відзначає необ-
хідність забезпечення ринку праці конкурентоспромож-
ними фахівцями, оскільки у професійному середовищі 
обговорюється проблема нестачі кваліфікованих фітнес-
тренерів та невідповідність компетенцій фізкультурних 
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кадрів реаліям практики. Автор наголошує на необхід-
ності і доцільності конкретизації вимог роботодавців до 
майбутніх фітнес-тренерів [7]. Саме тому, на нашу думку, 
необхідна співпраця освітян і бізнесу, яка була б дореч-
ною і сприяла б покращенню системи підготовки фахів-
ців, якості надання фітнес-послуг і конкурентоздатності 
фітнес-клубів в цілому.

Погоджуємося і підтримуємо думку про те, що фа-
ховість фітнес-тренера має вплив на споживача і його 
здоров’я [46]. Саме тому необхідно регулярно здійсню-
вати оцінку його діяльності [50] і рівня майстерності [2; 
50], бо можливе "професійне вигорання" [10] названих 
фахівців, що негативно може впливати на якість фітнес-
послуг.  

Особливої уваги заслуговують праці іноземних фахів-
ців щодо оцінки діяльності фітнес-тренера [50; 51] та його 
сертифікації [47; 48; 50; 51]. Ці аспекти взаємопов’язані і 
є обов’язковими у професійній діяльності фітнес-тренера. 
Нажаль, вітчизняні науковці не здійснюють аналогічних до-
сліджень, оскільки зазначені аспекти недостатньо впро-
ваджені у практику оздоровчого фітнесу України. 

Ми погоджуємося із думкою J. Czerwińswki (2001), що 
ефективність професійної діяльності фахівця залежить від 
якості його підготовки, рівня професійних знань, умінь і 
навичок застосування отриманих знань на практиці, рівня 
готовності здійснювати професійну діяльність у сучасних 
ринкових умовах, оскільки з’являються все нові напрями 
фітнесу. 

Однак, В. В. Ковальчук наголошує на тому, що необ-
хідно не просто володіти знаннями і навичками, які скла-
дають основу професії та визначають кваліфікацію, але 
й уміти реалізувати набутий фаховий потенціал, творчо 
впливати на розвиток виробничої ситуації [17]. Ми по-
діляємо цю думку і для нашого дослідження вважаємо її 
важливою.

Слід зауважити, що у фітнес-індустрії момент вироб-
ництва і споживання продукту збігаються в часі. У зв’язку 
з цим виробник послуги одночасно є її продавцем. Тому 
успішність діяльності фітнес-центрів, імідж і репутація за-
лежать від ставлення персоналу до споживачів, їх задово-
лення [49], вміння надати фітнес-послугу, якість якої слід 
оцінювати [15]. Очевидним є те, що від зазначених аспек-
тів та сильних сторін внутрішнього середовища фітнес-
клубу буде залежати і його конкурентоздатність [11; 31; 
38]. У цілому все сприятиме збільшенню кількості спожи-
вачів. 

У результаті узагальнення практичного досвіду кадро-
вого забезпечення організацій фітнес-індустрії, а також 
ранжування чинників впливу на кадрове забезпечення, які 
створюють баланс між потребою в кадрах та їх наявністю, 
встановлено, що за ступенем впливу групи чинників розта-
шовані у такій послідовності:  професійно-кваліфікаційні – 
82%; соціально-економічні – 74%; політико-правові – 67%; 
науково-технічні – 63%; демографічні – 59%; економіко-
географічні – 43%; природно-біологічні – 39%; ідейно-
моральні – 37%. Ступінь узгодженості позицій експертів 
становить W – 0,82.

Організаційний аналіз складових кадрового забез-
печення фітнес-індустрії в Україні, аналіз результатів до-
слідження ринку фітнес-індустрії, які було проведено 
компанією FitnessConnectUA (2016), дозволили встано-
вити, що рівень обслуговування (3%) та професіоналізм 
тренерів (3%) у структурі споживчих уподобань займають 
лише 6 та 7 місця, а станом на 2017 р. – професіоналізм 

тренерів (5%), і рівень обслуговування (4%) – відповід-
но 7 та 8 місця. Це свідчить про недостатню обізнаність 
споживачів фітнес-послуг про кореляцію між кадровим 
забезпеченням та якістю послуг. Слід зазначити, що ри-
нок фітнес-індустрії України переживає період розвитку. 
Так, у 2017 році нараховувалося 1569 фітнес-об’єктів, що 
на 150 більше ніж у 2016 році, при чому: 56% складають 
фітнес-клуби, 10% – фітнес-студії, по 9% – клуби бойових 
мистецтв та пілатес-студії, 7% – жіночі фітнес-клуби, 3% – 
йога-студії, 3% – студії танців, 2% – басейни. 

Зауважимо, що всі об’єкти здійснюють кадрове за-
безпечення із застосовуванням різних методів, стратегій, 
забезпеченням умов праці, підбором персоналу, підви-
щенням кваліфікації працівників, що, на нашу думку, по-
требує систематизації, узгодження підходів та критичного 
аналізу стану кадрового забезпечення. 

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і за-
рубіжних науковців, слід наголосити, що комплексна та 
багатоаспектна проблема кадрового забезпечення у сис-
темі оздоровчого фітнесу в Україні ще не стала предме-
том окремого наукового дослідження. Актуальність цієї 
проблематики обумовлюється наявністю таких супереч-
ностей між:     

зростаючими темпами розвитку вітчизняної фітнес-•	
індустрії та недостатнім рівнем обґрунтованості системи 
її кадрового забезпечення;  

формуванням в Україні національної системи квалі-•	
фікацій та відсутністю організаційно-управлінських засад 
цього процесу у системі оздоровчого фітнесу;  

підвищенням вимогливості споживачів фітнес-послуг •	
та роботодавців до компетентностей фітнес-персоналу та 
відсутністю відповідних професійних стандартів в Україні; 

існуючою практикою вдосконалення компетент-•	
ностей фахівців з оздоровчого фітнесу впродовж усьо-
го періоду їх професійної діяльності та невизначеністю 
організаційно-управлінських умов впровадження сучасної 
системи безперервного професійного розвитку фітнес-
персоналу в Україні.   

Висновки / Дискусія

Аналіз літературних джерел та інформаційних ресурсів 
мережі Інтернет, вітчизняного та зарубіжного практично-
го досвіду свідчить, що посилення соціального значення 
професійної діяльності фахівців фітнес-індустрії зумовле-
но новими соціально-економічними змінами, розбудовою 
нашої держави відповідно до нових ринкових умов. Про-
цеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбу-
ваються нині у системі оздоровчого фітнесу в Україні ви-
магають вдосконалення її кадрового забезпечення.

Системний аналіз опублікованих матеріалів дозво-
ляє стверджувати, що за останні роки зросла увага як 
вітчизняних, так і зарубіжних науковців до кадрової про-
блематики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема, 
у фітнес-індустрії. Доведено необхідність забезпечення 
ринку праці конкурентоспроможними фахівцями, оскіль-
ки у професійному середовищі обговорюється проблема 
нестачі кваліфікованого фітнес-персоналу та невідповід-
ність компетентностей цих кадрів сучасним викликам.

Актуалізувалася потреба наукового обґрунтування 
концепції кадрового забезпечення в системі оздоровчого 
фітнесу в Україні для подолання виявлених суперечностей 
між існуючою практикою та вимогами сьогодення. 

Дискусійними залишаються питання доцільності та 
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перспективності запозичення деяких елементів, форм 
та методів організації кадрового забезпечення фітнес-
індустрії інших країн; врахування ряду методологічних 
положень: змістовне та глибоке опрацювання існуючого 
досвіду, результатом чого може бути вдосконалення кон-

цепції системи кадрового забезпечення фітнес-індустрії.
Перспективи подальших досліджень полягають в 

аналізі правового регулювання організації належного ка-
дрового забезпечення сучасної фітнес-індустрії, а також 
розробка професійних стандартів для фітнес-персоналу.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматись таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Мирослав Дутчак, Любовь Чеховская. Кадровое обеспечение как актуальная проблема современной 
фитнес-индустрии. В статье обоснована проблема кадрового обеспечения фитнес-индустрии Украины. Цель: изучить современ-
ное состояние проблемы кадрового обеспечения в системе оздоровительного фитнеса в Украине. Материал и методы: теорети-
ческий анализ и обобщение научной литературы, источников и информации мировой сети Интернет, метод сравнения и сопоставле-
ния, системный анализ, организационный анализ, экспертная оценка. Результаты: за последние годы возросло внимание ученых 
к кадровой проблематике в сфере физической культуры и спорта, в частности – оздоровительного фитнеса. Усиление социального 
значения профессиональной деятельности специалистов фитнес-индустрии обусловлено новыми социально-экономическими из-
менениями, развитием нашего государства в соответствии с новыми рыночным условиям. Процессы трансформации, глобализа-
ции и интеграции, происходящие в настоящее время в системе оздоровительного фитнеса в Украине, требуют совершенствования 
ее кадрового обеспечения. Доказана необходимость обеспечения рынка труда конкурентоспособными специалистами, поскольку 
в профессиональной среде отмечается дефицит квалифицированного фитнес-персонала и несоответствие компетенций в значи-
тельной части имеющихся кадров современным вызовам. Выводы: актуализировалась потребность научного обоснования концеп-
ции кадрового обеспечения в системе оздоровительного фитнеса в Украине для преодоления выявленных противоречий между 
существующей практикой и требованиями современности.

Ключевые слова: оздоровительный фитнес, кадровое обеспечение, фитнес-индустрия, профессиональные стандарты, ком-
петентности.

Abstract. Myroslav Dutchak & Liubov Chekhovska. Staffing as a topical issue of the modern fitness industry. The article 
substantiates the problem of staffing the fitness industry of Ukraine. Purpose: to study the current state of the problem of staffing in the 
system of health fitness in Ukraine. Material & Methods: theoretical analysis and synthesis of scientific literature, sources and information 
of the world Internet, comparison and comparison method, system analysis, organizational analysis, expert evaluation. Results: in recent 
years have increased the attention of scientists to personnel issues in the field of physical culture and sports, in particular – fitness. The 
strengthening of the social significance of the professional activities of fitness industry professionals is due to new socio-economic changes, 
the development of our state in accordance with the new market conditions. The processes of transformation, globalization and integration 
that are currently taking place in the system of health fitness in Ukraine require the improvement of its staffing. The necessity of providing 
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the labor market with competitive specialists has been proved, since in the professional environment there is a shortage of qualified fitness 
personnel and a mismatch of competencies in a large part of the existing personnel with modern challenges. Conclusions: the need for 
scientific substantiation of the concept of staffing in the system of health fitness in Ukraine has been actualized in order to overcome the 
revealed contradictions between existing practice and the requirements of modernity.

Keyword: fitness, staffing, fitness industry, professional standards, competence.  
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