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Анотація. У статті розглянуто стан фінансування спортивних організацій, шляхи та методи залучення коштів 
до клубів. Сама дохідна стаття українських клубів - участь у змаганнях Європейського і світового рівня. Але 
оскільки така розкіш доступна далеко не всім клубам і окремим спортсменам, основне навантаження поки 
приходиться на рекламування товарів і послуг спортивними клубами, організаціями, спортсменами. 
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Вступ.  
Український спорт зараз знаходиться на порозі великих змін. Але, на жаль, не до кінця до них готовий. 

Перш за все, це застаріла матеріально-технічна база, недостатнє фінансування фізичної культури і спорту 
бюджетними організаціями різних рівнів, відсутність ефективної системи законодавчих актів про податки, 
пільги, меценатство і спонсорство, телевізійному праві і т.п. 

Усе це спричиняє ряд негативних явищ, таких як, недопідготовка професійних спортсменів, відсутність 
дитячо-юнацького спорту, не найкращі  результати в різного рівня змаганнях Європи, Світу й Олімпійських 
ігор. 

 Виходом, крім бюджетних засобів, зараз може стати залучення інвесторів як іноземних, так і 
вітчизняних. Але український спорт не до кінця може гарантувати одержання прибутків для інвесторів. Тому 
зараз він залишається досить ризикованим видом вкладень [1, c. 115]. 

Даною проблемою дослідження займалися такі видатні діячі як Гуськов   С. І., Платонов В. Н., Жолдак І. 
В. 

Структура доходів українських спортивних клубів багато в чому збігається з західноєвропейською. 
Відрізняється тільки порядок отриманих сум, а також відсоткове співвідношення найбільш прибуткових статей. 
Специфіка українського спорту полягає в тому, що доходи від телетрансляцій, реклами, продажів сезонних 
абонентів і клубної атрибутики складають незначну частину бюджетів спортивних організацій. Практично не 
розкритий потенціал корпоративного сегменту, що у Європі стає одним із ключових споживачів спортивного 
шоу, рідко застосовується і продаж ліцензій на використання бренда спортивного клубу. Сама дохідна стаття 
українських клубів - участь у змаганнях Європейського і світового рівня. Але оскільки така розкіш доступна 
далеко не всім клубам і окремим спортсменам, основне навантаження поки приходиться на спонсорів і 
акціонерів [2, c. 113]. 

 Сьогодні спортивні клуби, організації, спортсмени в основному можуть заробити шляхом рекламування 
товарів і послуг [3, c. 287]. 

Для цього використовуються різні форми і засоби, наприклад, 
- рекламні вставки під час телепередач;  
- виставляння рекламних щитів на спортивних аренах, у спортивних залах;  
- розміщення рекламних оголошень у спортивних газетах, журналах, буклетах, програмах, на вхідних 

квитках і т.д. ; 
- участь спортсменів у рекламних передачах, їхня зйомка в рекламних фільмах, відеокліпах і т.п.; 
- заяви, схвальні відгуки і характеристики відомих спортсменів і тренерів про продукцію рекламодавця; 
- зображення відомих спортсменів і спортивної символіки на товарах або на їх упаковці; 
- розповсюдження під час спортивних заходів рекламних проспектів, значків, вимпелів і т. п., продаж 

товарів на спортивних базах і спортспорудженях. 
- широка іменна інформація про спонсорську допомогу спортивним організаціям; 
- виступ спортсменів в одязі або з інвентарем з пізнавальними знаками спонсора. 



Також спортивні клуби, організації, спортсмени зацікавлені в телебаченні як джерелі фінансування. 
Телеканали платять, щоб забезпечити собі виключні права на трансляцію того або іншого спортивного 
змагання [3, c. 300]. 

Робота виконана за планом НДР Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. 

Формулювання цілей роботи.  

Мета роботи - розглянути стан фінансування спортивних організацій, а також визначити шляхи та 
методи залучення коштів до клубів. 

Результати досліджень. 
Через зростаючу конкуренцію між каналами, збільшується і вартість прав на телетрансляцію. Це вигідно 

для спорту, адже завдяки цьому спортивні організації одержують більше грошей. Телебачення фінансує спорт, і 
доходи йдуть спортивним федераціям і клубам. Деякі спортивні змагання існують сьогодні винятково завдяки 
телебаченню. Більш того, присутність телебачення залучає спонсорів і рекламодавців, даючи додаткові доходи. 
Спортивне спонсорство дозволяє підприємствам (спонсорам) представити своє ім'я (наприклад, на формі 
спортсменів) по телебаченню, що обходиться їм дешевше покупки того ж обсягу рекламного часу на 
телебаченні.  

Однак особливістю спортивного маркетингу в Україні є нездатність спортивних організаторів стати 
повноцінними посередниками між потенційними спонсорами та ЗМІ, і в першу чергу телебаченням [3, c. 303]. 

Але навіть у цьому випадку, якщо спортивним організаторам вдається домовитися про розміщення його 
реклами на спортивному об'єкті, це зовсім не свідчить про успіх рекламно-спонсорської акції. У процесі аналізу 
щитової реклами на спортивних спорудженнях Донецька з'ясувалося, що місцеві спонсори-рекламодавці і 
рекламісти досить слабко представляють специфіку рекламної діяльності. Це відноситься як до рекламного 
тексту, так і до його оформлення. Використання непоказної, мало контрастної кольорової гами і дрібного 
шрифту в спробі вмістити на обмеженому просторі навряд чи не всю інформацію про організацію або 
підприємство, приводить до того, що реклама не сприймається зовсім, або її ефект виявляється мінімальним. 
Також стає незрозуміло, яку реакцію в потенційного споживача можуть викликати рекламні щити з назвами, 
що зовсім не дають уявлення про продукцію і характер діяльності спонсора.  

Необхідною умовою успішного функціонування спортивних клубів, федерацій, комітетів і окремих 
спортсменів є створення позитивного уявлення про себе і свою діяльність. Створення сприятливого іміджу 
своєї організації, високий спортивний розряд в значній мірі допомагає учасникам економічних відносин в 
області спорту вирішувати багато задач – такі, як залучення спонсорів, додаткових уболівальників, молодих і 
вже склавшихся спортсменів і тренерів, встановлення непоганих контактів із засобами масової інформації, 
зарубіжними організаціями і державними органами. Реклама спортивних клубів і організацій з позитивним 
іміджем їх емблем і товарних знаків, сприймається рекламодавцями з великою довірою. 

Нинішнє спонсорування, що широко практикується в спорті, мається на увазі, за визначенням професора 
З. І. Гуськова, ділові відносини між тим, хто представляє засоби або послуги, і організацією, що пропонує права 
і привілею, які спонсор може використовувати в комерційних цілях [4, c. 369]. 

Як правило, основну віддачу спонсор спортивних організацій одержує від реклами своєї продукції або 
своєї фірми, яку йому представляють спонсорські особи. Звідси величина спонсорської участі напряму 
залежить від рекламних можливостей спонсорських організацій. 

Вибір рекламних засобів у значній мірі залежить від бюджетного асигнування на рекламу. Так, 
рекламний фонд спортивних заходів на Заході складає близько 5% видаткового бюджету в досвідчених 
організаторів і до 10% від загальних річних витрат у починаючих компаній або фірм, що планують істотно 
збільшити збут своєї продукції або послуг [3, c. 301]. 

Тим часом, як з'ясувалося з опитування спортивних керівників, рекламний фонд більшості донецьких 
спортивних організацій і клубів відсутній узагалі. У тих же організаціях, де він мається, рекламний фонд не 
перевищує 1% від загальних бюджетних витрат. 

Усе це призводить до того, що потенційні рекламодавці намагаються утримуватися від фінансування 
фізичної культури і спорту, намагаючись вкладати кошти в інші сфери громадського життя, більш ефективні з 
погляду  рекламної віддачі. 

Принциповою відмінністю українського спонсорства від зарубіжного є те, що воно часто не окупається 
за рахунок реклами, що надається спонсорами. Причинами цього служать: 

- відсутність податкового послаблення з боку держави спонсорам, що вкладають засоби у фізичну 
культуру і спорт; 

- слабкий розвиток спортивної реклами; 
- неможливість виявити реальний ефект від використовування реклами; 
- невисокий імідж у більшості українських спортсменів, команд і спортивних організацій. 
Дослідження теле- і радіоринку показали, що багато телеглядачів, радіослухачів, володіючи пультом 

дистанційного керування, нерідко вимикають телевізори, радіомагнітафони під час рекламних пауз в звичних 
програмах, проте вони практично не роблять цього під час перегляду спортивних передач. 



Комерційна реклама в спорті дуже тісно пов'язана з корпоративним спонсорством. Більш того, деякі 
дослідники вважають спонсорсько-ліцензійну діяльність однієї з форм прихованої реклами, що дозволяє при 
мінімальних витратах досягти максимальних результатів в справі завоювання спортивних ринків. 

Таким чином, в умовах ринкової економіки спорт стає різновидом бізнесу внаслідок того, що спортивні 
організації не в змозі забезпечити свою фінансову самостійність і вимушені вдаватися до фінансових впливів із 
сторони, розплачуючись за це рекламою чужої продукції. І в теж час компаніям і фірмам вигідно спонсорувати 
спорт, оскільки відносно невеликі спонсорські суми порівняно з витратами на рекламу нерідко дають 
незрівнянно відчутніший результат. 

Також, великою перешкодою на шляху залучення іноземних і вітчизняних інвесторів у таку сферу як 
спорт, є досить недосконале законодавство. Тому варто запровадити наступні міри: 

- проведення аналізу законодавства і внесення належних виправлень до нього з метою створення 
максимально сприятливих умов і стимулювання перетворення спортивних організацій у господарчі товариства 
відкритого типу з залученням до них закинутих і не використовуваних за призначенням об'єктів формально 
різних форм власності, у тому числі, комунальної і державної; 

- прийняття і коректування ряду інших законодавчих актів, що регулюють суть спортивного життя, з 
усуненням безглуздих розбіжностей між українським національним і спортивним законодавством, зокрема, 
мова йде про створення системи спортивного правосуддя в Україні, визнання рішень міжнародних органів 
спортивного правосуддя, врегулювання цивільного аспекту купівлі-продажу трансферних прав на послуги 
професійних спортсменів, установлення критеріїв допуску і спрощення процесу працевлаштування 
спортсменів-іноземців; 

- прийняття ряду законів, які б сприяли  формуванню спортивного бізнес-середовища, зокрема, закону 
про телевізійні права; 

- створення державних фондів і політики спортивно-соціальної реклами, інших реальних державних 
програм по розвитку спорту [5, c. 192]. 

Висновки. 

Для більш детального формування таких пропозицій і наробіток відповідних законодавчих проектів 
випливає якнайшвидше створити спеціальну групу фахівців, що протягом  останнього часу придбали 
практичний досвід менеджменту і юридичного регулювання професійного спорту. 

Це єдиний шлях досягти значних зрушень і переломити негативні тенденції спортивного життя України. 
Подальше вивчення спортивного менеджменту може дати поштовх до затвердження України в 

Європейському і світовому співтоваристві як держави із сильною спортивною індустрією. 
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