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Передумови 
Історія спортивної галузі України демонструє, що щорічне збільшення фінансування не вирішує 

питання розвитку, а  навпаки —  ми спостерігаємо систематичне падіння показників сфери.  

При цьому, лише меньше 15% українців займаються різними видами фізичної активності. В той час, 

як в Німеччині це більше 30%  населення, в Фінляндії цифри сягають 85%. Станом на 2017 рік 

Україна посідає 99-те місце у світі за рівнем здоров'я населення, 150 -те —  за тривалістю життя, 

перше місце за рівнем дитячого алкоголізму.  

Правильна організація спорту за сучасними стандартами допоможе державі використовувати спорт 

як унікальний інститут з оздоровлення нації, як модель соціальних відносин відкритого суспільс тва 

успішних і щасливих людей.  

Порядок денний сталого розвитку 2030  визнає спорт важливим фактором сталого розвитку, 

визнаючи зростаючий внесок спорту у розвиток та збереження миру, через просування терпимості та 

поваги. Це було підкреслено в пункті 37 Політичної Декларації,  що міститься в резолюції 70/1 на 

тему “Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку до 2030”, а також Резолюції 

Генеральної Асамблеї ООН 2018 року на тему "Спорт як засіб сприяння освіті, здоров'ю , розвитку та 

миру". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Візія  

Спорт, як стиль життя нації. 1км доступність до об’єкту спортивної інфраструктури для всієї 

України, можливість розвитку та професійного росту, здорова ментально і фізично нація.  

Спорт є пріоритетом для країни, а українські спортсмени прикладом для наслідування.  
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Мета 

З 1 січня 2020 року повністю відійти від радянської моделі функціонування сфери фізичної культури 

і спорту в Україні, шляхом дерегуляції галузі. Надання автономії спорту за рахунок  

реформування в частині організації та управління. Надати повноваження з розвитку видів спорту 

відповідним федераціям, а НОК України та Спорт комітету України усі права та обов`язки з 

виконання державного замовлення на розвиток здоров`я нації та представництва спорту вищих 

досягнень України на міжнародній арені. Створення умов для залучення інвестицій, ефективного 

використання бюджетних коштів, цифровізації, спортивної децентралізації, надання га рантованих 

спортивних послуг населенню та розвиток спортивної інфраструктури за стандартами міжнародних 

федерацій. 

 

 

Спорт в Україні: 

1. Дитячо-юнацький: мають отримати гарантовану послугу та мережу спортивних 

кластерів по Україні, де системно буде проводитис ь підготовка, змагання та навчання; 

2. Масовий: мають отримати доступну спортивну інфраструктуру, підтримку заходів та 

популяризацію спорту зі сторони Держави; 

3. Вищих досягнень: потребує інфраструктурних та базових умови для розвитку і 

підвищення кваліфікації, соціальний пакет; 

Сильні сторони: реформування галузі підтримає масовий спорт та прогресивні 

федерації. 

Слабкі сторони: працівники галузі, які мають низьку кваліфікацію і не прагнуть змін, 

чиновники різних рівнів. 

 

Принципи співпраці:  

1. Робота здійснюється у постійному контакті Сторін. Кожна Сторона має право на отримання 

консультацій без обмеження їхньої кількості.  

2. Попереднє обговорення всіх позицій, що стосуються впровадження реформи.  

3. Сторони утримуються від критики дій одна одної при дотриманні положень цієї Дорожньої карти.  
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Участь Сторін:  

● Офіс Президента України;  

● Офіс Спорту при Офісі Президента України;  

● Федерації з видів спорту;  

● Міністерство молоді та спорту України (до реорганізації);  

● Національний Олімпійський Комітет;  

● Спортивний Комітет України;  

● Ініціативна група (консультації, підготовка та експертне узгодження документів);  

● Комітет ВРУ з питань сім’ї молодіжної політики, спорту та туризму;  

● Кабінет Міністрів України;  

● Міністерство фінансів України;  

● Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;  

● Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово -комунального господарства 

України; 

● Державне агентство з питань електронного урядування України.  

● Міністерство освіти України  

 

Прийнятні принципи реформування:  

● Управлінська та організаційна автономія спорту з переходом від державного управління 

спортом до підтримки, фінансового та організаційного сприяння спорту з боку Держави;  

● Якісне, системне підвищення ролі і статусу національних спортивних федерацій, як центрів 

управління відповідними видами спорту, носіїв правил, регламентів та стандартів у сфері 

спорту. Відповідно до стандартів МОК та Міжнародних федерацій з видів спорту. П отребує 

здійснення завчасного попередження спортивних федерацій про необхідність достатньої 

організаційно -технічної підготовленості для управління видом спорту;  

● Реорганізація Мінмолодьспорту, як надлишкової структури у системі управління. Скорочення 

надлишкових та  невластивих Міністерству функцій з одночасною передачею функцій 

управління національним спортивним федераціям, НОК, С КУ. (Підготовленим в 

управлінському, організаційному, технічному аспектах до управління відповідним видом 

спорту); 

● Сприяти розвитку мережі спортивних клубів, як базової ланки спортивної сфери;  

● Створення прозорої системи державного фінансування спортивних федерацій на базі 

рейтингування (у сфері спорту вищих досягнень);  

● Впровадження створення системи адресної фінансової допомоги за п ринципом «гроші йдуть 
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за дитиною» (у сфері масового спорту);  

● Розвиток спортивної інфраструктури за світовими стандартами;  

● Спрямування коштів бетінгових кампаній та спортивних лотерей на розвиток спорту;  

● Стимулювання бізнесу ф інансувати спортивну галузь за рахунок прийняття закону про 

меценатство у спорті;  

● Тотальна оцифровка всієї спортивної галузі з метою якісної аналітики поточних показників та 

відкриття для бізнесу IT ринку у сфері спорту;  

● Розробка заходів з соціальної адаптації спортсменів після закінчен ня  спортивної кар’єри;  

● Внесення змін до програм профільних вищих закладів освіти щодо сучасних маркетингових та 

бізнес-процесів.  

 

 

Необхідні програмні продукти:  

1. Реєстр національних спортивних федерацій, з принципом їхньої легалізації: «Одна міжнародна  

федерація з виду спорту - один авторизований представник в Україні». 

2. Реєстр спортивних клубів за принципом зв’язку з визнаною національною спортивною федерацією 

з відповідного виду спорту.  

3. Реєстр осіб, які мають право на отримання адресної фінансово ї допомоги (у сфері масового 

спорту). 

4. Реєстр спортивної інфраструктури (приміщення).  

5. Реєстр (електронний паспорт) фізичних осіб, які є суб’єктами спортивної галузі (спортсмени, 

тренери, судді тощо) у вигляді центральної бази даних, яка взаємодіє зі спортивними організаціями та 

органами державного управління через спортивні інформаційні системи. 

 

 Дії, що передують запровадженню  системних змін:  

1. Створення робочої групи Офісу Реформи Спорту України з наданням йому виключних 

повноважень на розробку та впровадження  Концепції реформування спортивної галузі Україні.  

2. Повна інвентаризація та діджиталізація об’єктів та суб’єктів спортивної інфраструктури.  

3. Розробка «Спортивного кодексу України», який систематизує всі законодавчі акти (що мають 

відношення до спортивної галузі) у єдиний документ.  

4. Введення квотування на висвітлення українських спортивних змагань та діяльності спортивного 

менеджменту у сфері спорту в українських ЗМІ.  
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5. Реорганізація ДЮ СШ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовчий етап: 

Етап 1. Створення Офісу Реформи Спорту - тимчасового координційного майданчка, який  стане 

каталізатором законодавчих змін. З  наданням йому виключних повноважень на розробку 

Стратегії реформування спортивної галузі в Україні та її впровадження - вересень-жовтень 2019  

Етап 2. Розробка медійної стратегії реформи - вересень-жовтень 2019  

Етап 3. Аналіз діючого законодавства, надлишкових та невластивих функцій Міністерства 

молоді та спорту - вересень-жовтень 2019  

 

Розробка стратегії реформування спортивної галузі та плану дій з її 

впровадження: 

Етап 1. Розробка ЗП “Стратегія реформування спортивної галузі в Україні до 2023 року” який 

включатиме всі ключові проблеми та етапи - вересень-жовтень 2019  

Етап 2. Проходження експертної та громадської експертизи, проведення публічних консультацій 

на рівні регіонів, он -лайн та відомств (не меньше 3 видів), проведення анкетування основних 

стейкхолдерів - жовтень-листопад 2019  

Етап 2. Затвердження Стратегії “Стратегія реформування спортивної галузі в Україні до 2023”, 

розробка та затвердження КМУ Плану заходів з впровадження “Стратегія реформування 

спортивної галузі в Україні до 2023” - грудень 2019  

 

Етапи реорганізації Мінмолодьспорт України у Департамент та передача 

повноваження управління національним федераціям з видів спорту, ОМС:  

Етап 1. Розробка та прийняття ЗП “Про саморегулівні організації в спорті” щодо особливості 

функціонування суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, внесення змін в Закон “Про 

громадські об’єднання” - жовтень-грудень 2019  

Етап 2. Підготовка та прийняття змін до “ПОЛОЖЕННЯ про М іністерство молоді та спорту 

України” - листопад -грудень 2019. 

Етап 3. Проведення учбових семінарів та конференцій з метою підготовки  спортивних федерацій 

та органів місцевого самоврядування до передачі їм в управління відповідних видів спор ту, 

дитячо-юнацьких шкіл (клубів), матеріально -технічної бази - січень-березень 2020. 
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Забезпечення перехідного періоду Міністерства до кінця 2020 року. 

Особливу увагу варто приділити фінансуванню підготовки 

Національних збірних України до Олімпійських ігор . 

 

 

Етапи створення “Спортивного кодексу України”: 

Етап 1. Підготовка проекту Закону - вересень-січень 2020 року. 

Етап 2. Експертиза - лютий 2020 року. 

Етап 3. Внесення на розгляд Верховної Ради України - березень 2020 року. 

 

 

Етапи прийняття пакету законопроектів для забезпечення фінансування реформи 

спортивної галузі: 

Етап 1. Розробка законопроектів: ЗП“Про меценацтво в культурі та спорті”(проекти Законів 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо меценатства у фіз ичній культурі і 

спорті", "Про внесення змін до ст. 287 Митного кодексу України щодо меценатства у фізичній 

культурі і спорті"), “Про букмекерську діяльність в Україні”, приведення до кращих 

європейських стандартів Закону “Про державні лотереї в Україні", “Про Спортивний фонд 

України” - вересень-жовтень 2019. 

Етап 2. Експертиза - листопад 2019-січень 2020 року. 

Етап 3. Внесення на розгляд Верховної Ради України - лютий 2020 року. 

 

 

Етапи нормативно-правового забезпечення впровадження реформи: 

Етап 1. Підготовка та внесення змін до Бюджетного Кодексу України - січень-вересень 2020  

Етап 2. Внесення змін до підзаконних актів - січень-вересень 2020  

Етап 3. Розробка методичних рекомендацій для федерацій з видів спорту та органів місцевого 

самоврядування - січень-лютий 2020  

 

Етапи цифровізації спортивної галузі (більш тривалий етап, але може бути 

автономним): 

Етап 1. Внесення розробки платформи eSportUA до плану заходів щодо реалізації Концепції 

розвитку системи електронних послуг в Україні на 2020 -2021 роки - березень-листопад 2020. 

Етап 2. Розробка технічного завдання для системи реєстрів, вивчення аналогів - жовтень 2019 - 

грудень 2019. 

Етап 2. Розробка та тестування системного продукту - січень - серпень 2020. 

Етап 3. Наповнення бази та пілотування - вересень-грудень 2021  

Додаткові етапи впровадження реформи: 
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1. Ревізія наявної спортивної інфраструктури та суб’єктів надання спортивних 

послуг 

2. Перехід від утримання мережі спортивних закладів, які надають безоплатні 

послуги, до стратегічної закупівлі послуг у цієї мережі.  

3. Будівництва спортивних об’єктів міжнародного рівня для надання послуг населенню,  

проведення змагань і залучення спортивних туристів.  

4. Забезпечення оновленої галузі кваліфікованими кадрами.  

 

Під час впровадження реформи необхідне:  

-        Повне інформування спортивної спільноти про прийняті зміни,  

-        Обговорення прийнятих змін та планів зі спортивною спільнотою;  

-        Створення курсів по перекваліфікації спортивних кадрів (керівники федерацій, клубів тощо) з 

метою відповідності їх  знань та навичок прийнятим змінам.  

 

Для розробки повноцінної Стратегії реформування галузі необхідно два місяці експертної 

роботи з залучення профільних міністерств і відомств та проведення публічного обговорення 

з основними стейкхолдерами. 


