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Анотація. У статті визначено, що в умовах глобалізації сучасного суспільства, комерціалізації і 
професіоналізації спорту постає необхідність в оновленні наявної сьогодні системи професійного спорту в 
Україні і створення нової стратегії її розвитку. Обґрунтовано методологічний апарат наукового дослі-
дження, присвяченого організаційно-правовим засадам розвитку професійного спорту в Україні. Результа-
тами роботи є визначення об’єкта, предмета, мети та завдань майбутнього дослідження. 
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Постановка проблеми. Як стверджують французькі вчені професор Wladimir Andreff 
та Jean-François Nys, сьогодні спорт як він є, і як видовище становить собою певний вид дія-
льності, яка передбачає виробництво матеріальних благ, їх споживання, а також пов’язані з 
ним комплекси послуг [8, 9].  

Сучасне суспільство характеризується постійними соціальними, економічними й полі-
тичними змінами. Спорт, як соціальне явище, через реалізацію своїх функцій має величезний 
вплив на суспільство. Водночас спорт є віддзеркаленням суспільства, в якому він існує та ви-
ступає як один із факторів впливу на розвиток виробничого потенціалу держави, оскільки в 
ньому задіяна велика кількість робочої сили й вкладено значні кошти [2, 7, 9, 13].  

Глобалізація сучасного суспільства, комерціалізація і професіоналізація спорту вимага-
ють перегляду наявної сьогодні та створення нової стратегії розвитку системи професійного 
спорту в Україні. 

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Виконання дослідження перед-
бачається в межах теми 1.2 «Сучасний професійний спорт та шляхи його розвитку в Україні» 
згідно із Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр.  

Мета дослідження – обґрунтувати методологічний апарат наукового дослідження ор-
ганізаційно-правових засад розвитку професійного спорту в Україні. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних ма-
теріалів, спеціальної літератури, інформаційних джерел мережі Інтернет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової та методичної літератури 
вказує, що автори приділяли значну увагу проблемі розвитку і функціонування професійного 
спорту, а саме аналізу професійного спорту як соціального явища (С.І. Гуськов, 1988; М.М. Ли-
нець, 1998; В.І. Лукащук, 2010), розвиткові професійного спорту в США (С.І. Гуськов, 1990–
1992; А.В. Серебряков, 1976; Д. Хоффман, 1992); формуванню правових засад професійного 
спорту в Європі (М.М. Линець, 1999, 2002); вивченню специфіки бізнесу та економічної ефе-
ктивності в ігрових видах професійного спорту (О. Голіченко, 2012; М.М. Линець, 1997, 1999, 
2001), дослідженню професійних автоперегонів (Ю.А. Бріскін, М.М. Линець, 2003; О.Л. Бі-
лик, 2013); розвиткові професійного спорту й окремих його видів в Україні (О.В. Борисова, 
1999 – 2011; Н. Лалак, І. Войтович, 2008; М. Линець, Л. Шульга , 2005; С.Г. Лисенчук, 2008; 
С.М. Стороженко, 2008). Низка досліджень висвітлює роль засобів масової інформації у по-
пуляризації та розвитку спорту (М.А. Дерепа, 2003; С.І. Гуськов, 1986, 1988, 1990; В. Зверева, 
2006; О. Садовник, 2006).  

Вивчення історії та сучасного стану, урахування досвіду країн Європи й Північної Аме-
рики, дозволить вирішити актуальне науково-практичне завдання зі створення ефективних 
організаційно-правових основ системи професійного спорту з Україні. 
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Результати дослідження та їх обговорення. У сучасному спорті розрізняють декілька 

форм його функціонування. Більшість провідних учених спільні в диференціюванні масового 
спорту та різних форм спорту вищих досягнень. Так, за В.С. Келлером та В.М. Платоновим 
(1992), у спорті вищих досягнень виокремлюють професійний спорт; за В.Н. Платоновим 
(1997) у сучасному спорті існують масовий, олімпійський і професійний спорт; за Л.П. Матвє-
євим (1998) – «великий спорт», який в свою чергу поділяється на професійно-комерційний, 
що належить до галузі бізнесу і спорт вищих досягнень («супердостиженческий» – рос.). За 
даними С. Матвеева, О. Борисовой та ін. (2013), у сучасному світі розрізняють олімпійський, 
професійний, масовий, неолімпійський і адаптивний спорт. 

Незважаючи на те, що олімпійський і професійний спорт мають низку суттєвих відмін-
ностей (мета і критерії ефективності діяльності), з 80-х років ХХ століття спостерігається ак-
тивізація їх взаємодій.  

Розвиток професійного спорту в різних країнах світу визначається певними чинниками, 
серед яких можна видзначити особливості правового і економічного регулювання, історичні 
особливості розвитку країни, регіону і навіть міста, особливості місцевого населення. Дія цих 
факторів дозволяє виокремити три моделі функціонування професійного спорту у світі, а са-
ме: північно-американську, європейську й азійсько-латиноамериканську [2, 10].  

Особливістю азійсько-латиноамериканської моделі професійного спорту є його розви-
ток переважно на державному рівні. Проте власниками клубів можуть бути як приватні, так і 
державні організації.  

Європейська модель професійного спорту має низку суттєвих відмінностей від амери-
канської, а саме: джерела фінансування і участь державних органів влади у його розвитку 
професійного спорту; відмінності в організаційній структурі розвитку окремих видів спорту; 
відсутність чіткого поділу між аматорським і професійним спортом [10]. Європейський про-
фесійний спорт розвивається у спортивно-комерційному напрямку, на відміну від американ-
ського, який керується комерційно-спортивним. Окрім того, є суттєва різниця в популяризації 
певних видів спорту в Північній Америці і на Європейському континенті.  

В Україні, яка тривалий час перебувала у складі СРСР, професійний спорт розглядався 
виключно з ідеологічних позицій. У науковій ("Энциклопедический словарь по физической 
культуре и спорту", 1961), публіцистичній та художній літературі (Агаянц Н.И."На льду про-
фессионалы", 1974; Штейнбах В.Л. "Бизнес большого ринга", 1982 та інш.) пропагувалося, 
що професійний спорт – це культивування грубості, насильства й жорстокості, перемоги за 
будь-яку ціну, відволікання уваги населення капіталістичних країн від реальних проблем і со-
ціальних негараздів у суспільстві. Таке розуміння професійного спорту гальмувало його роз-
виток у країнах соціалістичного табору. Польський вчений Andrzej Wohl, спеціаліст у галузі 
спорту стверджував, що "комерція сприяє розпорошенню спорту" [13].  

Після здобуття державної незалежності України, український спорт зіштовхнувся з но-
вими проблемами: скрутне економічне становище, хаотичний розвиток, некерована взаємодія 
федерацій, клубів і спортсменів із закордонними командами, масовий виїзд талановитих спорт-
сменів і тренерів за кордон [2,10]. Ці тенденції в українському спорті зберігаються й нині.  

Окрім складної економічної ситуації, одним з важливих чинників, який гальмує розви-
ток професійного спорту в Україні, є відсутність відповідного законодавства.  

Згідно з Указом Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 "Про націо-
нальну доктрину розвитку фізичної культури і спорту" держава сприяє і створює умови для 
подальшого розвитку професійного спорту на комерційних засадах. [ ]  

Окрім того, в ст. 38 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" зазначено, що діяль-
ність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка полягає в підготовці 
та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх 
доходів, провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та ін-
ших нормативно-правових актів, а також статутних і регламентних документів відповідних 
суб'єктів сфери фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій.  
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Згідно зі ст. 5 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", державне управління фі-

зичною культурою і спортом здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забез-
печує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральним ор-
ганом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту 
за сприяння відповідно інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування.  

Згідно з Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390/2013, Міністерство 
молоді та спорту України (Мінмолодьспорт України) є центральним органом виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінмолодь-
спорт України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який за-
безпечує формування та реалізує державну політику в молодіжній сфері, сфері фізичної куль-
тури і спорту. Проте в Положенні цієї організації визначення "професійний спорт" немає. 

Отже, державна політика України передбачає розвиток професійного спорту, проте на 
цьому етапі на законодавчому рівні відносини в згаданій сфері остаточно не врегульовані.  

О.А. Костюченко (2012), розглядаючи питання про формування спортивного законо-
давства України, зазначає про необхідність розробки положення про правовий статус спорт-
смена-професіонала, яке б дало можливість чітко визначити умови, за яких спортсмен визна-
ється професіоналом; порядок укладання контрактів зі спортсменами і тренерами; умови їх 
фінансування і соціальної захищеності, гарантії захисту їх прав [5]. 

Виступи спортсменів України на міжнародних змаганнях різного рівня, зокрема у про-
фесійних клубах Північної Америки і Європи, свідчать про історично зумовлену ефективну 
систему підготовки спортсменів. Проте досвід побудови ефективної системи управління у 
професійному спорті й раціональна методологія його розвитку практично відсутні.  

Ураховуючи географічне положення України, її історичну спадщину й тісну співпрацю 
із країнами Європи в зовнішній політиці, об’єктом наукового дослідження варто визначити з 
поміж інших європейську модель професійного спорту.  

Інтеграційні процеси в політичному курсі України передбачають не лише зміни в соціа-
льній, економічній та правовій сферах функціонування держави, а і реорганізацію та вдоско-
налення організаційної структури українського професійного спорту. Тому передбачається, 
що предметом нашого дослідження буде концепція організаційно-правових засад розвитку 
професійного спорту в Україні. Мета дослідження полягатиме в удосконаленні організаційно-
правових засад розвитку професійного спорту України з урахуванням європейської моделі 
професійного спорту. Поставлена мета буде реалізовуватися в таких завданнях: узагальненні 
передумов розвитку європейського спорту та проблем його ґенези; визначенні чинників і пе-
ріодів розвитку європейського професійного спорту; виявленні структури та змісту сучасної 
європейської моделі професійного спорту; визначенні основних організаційно-правових ха-
рактеристик професійного спорту в Україні; визначенні шляхів інтеграції професійного спо-
рту Україні до європейського професійного спорту. Розв’язання завдань майбутнього дослі-
дження передбачає використання методу аналізу наукової та методичної літератури та доку-
ментальних матеріалів; системного підходу; історичних (порівняльно- і конкретно-історич-
ний методи) і соціологічних методів (опитування); методу контент-аналізу; методу експерт-
ного оцінюванні; методів математичної статистики. 

Ми передбачаємо, що під час дослідження вперше буде визначено основні чинники й 
етапи розвитку професійного спорту в Європі; уперше буде обґрунтовано шляхи розвитку 
професійного спорту в Україні з урахуванням його європейської моделі та реалізації європей-
ської інтеграції України; удосконалено відомості щодо історичних, організаційно-правових і 
соціально-економічних основ різних моделей професійного спорту; доповнено наукову інфо-
рмацію щодо чинників розвитку професійного спорту в Україні.  

Практичне значення роботи полягатиме в доповненні навчального матеріалу дисциплін 
"Олімпійський та професійний спорт" та "Професійний спорт" для удосконалення підготовки 
кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" у сфері фізичної 
культури і спорту з відповідних дисциплін.  
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Висновки: 
1. Професійний спорт є одним із найбільш динамічних суспільних явищ і вимагає від-

повідного його представлення в Україні, що формує актуальну потребу наукового обґрунту-
вання його функціонування з урахуванням організаційно-правових і соціально-економічних 
чинників.  

2. Об'єктивними чинниками, які гальмують розвиток професійного спорту в Україні, є 
відсутність відповідного правового регулювання, досвіду побудови ефективної системи управ-
ління й раціональної методології розвитку професійного спорту, економічні особливості.  

3. Актуальним об’єктом наукового дослідження виступає європейська модель профе-
сійного спорту, а предметом – концепція організаційно-правових засад розвитку професійно-
го спорту в Україні. 

Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні шляхів розвитку про-
фесійного спорту в Україні з урахуванням досвіду Європейських країн.  
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Аннотация. В статье показано, что в условиях глобализации современного общества, коммерциализации 
и профессионализации спорта возникает необходимость в обновлении существующей сегодня системы профес-
сионального спорта в Украине и создании новой стратегии его развития. Обосновано методологический аппарат 
научного исследования, посвященного организационно-правовым основам профессионального спорта в Украине. 
Результатами работы являются определение объекта, предмета и заданий предстоящего исследования.  

 

Ключевые слова:. модели, профессиональный спорт, интеграционные процессы, профессиональный 
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Abstract: The has article determined that in the context of globalization of modern society, commercialization and 
professionalization of sport there is a need to update the existing appearance of professional sports in Ukraine and a new 
strategy for its development. 

Is substantiated Methodological apparatus of the scientific research devoted to organizational and legal foundations 
of professional sports in Ukraine. Results of the research include the definition of the object, the subject, the purpose and 
tasks of future researches. 
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