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Проблеми гуманізації економіки сфери спорту 
в контексті глобалізаційних процесів

Глухова О.О., Ткаченко О.І.
Донецький державний інститут здоров’я фізичного виховання і спорту

Анотації:
Проаналізовано сучасний стан та до-
сліджено перспективи розвитку еко-
номіки сфери спорту.  Визначено іс-
нуючу проблематику. Запропоновано 
і обґрунтовано заходи з гуманізації 
економіки сфери спорту в контексті 
світових глобалізаційних процесів. 
Для гуманізації економіки сфери 
спорту підприємствам необхідно за-
лучати додаткові кошти у вигляді 
спонсорських надходжень. Інвесто-
рам слід приділяти увагу збережен-
ню основних принципів спорту: масо-
вість, доступність, незалежність. 

Глухова Е.А., Ткаченко Е.И. Проблемы 
гуманизации экономики сферы спорта 
в контексте глобализационных про-
цессов. Проанализировано современное 
состояние и исследованы перспективы 
развития экономики сферы спорта.  Опре-
делена существующая проблематика. 
Предложены и обоснованы мероприятия 
по гуманизации экономики сферы спорта 
в контексте мировых глобализационных 
процессов. Для гуманизации экономики 
сферы спорта предприятиям необходимо 
привлекать дополнительные средства в 
виде спонсорских поступлений. Инвесто-
рам следует уделять внимание сохране-
нию основных принципов спорта: массо-
вость, доступность, независимость. 

Glyhova E.A., Tkachenko E.I. Prob-
lems of humanizing of economy sport 
sphere in the context of globalizations 
processes. In the article is analysed and 
investigated modern condition and per-
spectives of the development of sport 
sphere economy. The existing problems 
are defi ned. Provisions on humanizing 
economy of sphere of sports in a context 
world globalizations processes are of-
fered and justifi ed. For humanizing econ-
omy of sphere of sports it is necessary for 
enterprises to involve additional means 
by the way sponsor’s receptions. Inves-
tors should pay attention conservation of 
main principles of sports: mass character, 
availability, independence. 
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Вступ. 1

Протягом останніх десятиліть економіка сфери 
спорту набула особливого розвитку, що пов’язано з 
популяризацією та комерціалізацією сфери спорту. В 
економіці багатьох країн світу сфера спорту займає 
достатню питому вагу при формуванні валового вну-
трішнього продукту та національного продукту. За 
підрахунками економістів та вчених сфера спорту, як 
галузь народного господарства набуває динамічного 
розвитку. Так у національному продукті розвинутих 
європейських країн, а саме ЄС-15 частка економіки 
спорту складає від двох до п’яти відсотків. У США 
вона сягає приблизно вісім відсотків від загального 
національного продукту [1]. 

Але одним з негативних чинників розвитку сфери 
спорту є масова комерціалізація та намагання отри-
мати надприбутки від сфери спорту, призвело до дес-
табілізації основної ідеї спорту високих досягнень 
та навіть і масового спорту – втрати гуманізаційної 
складової економічних процесів у сфері спорту, що 
дестабілізує основну ідею занять спортом як на про-
фесійній так і на загальній основах.

Проблемою дослідження економіки сфери спор-
ту присвячені роботи багатьох закордонних вчених 
таких як, представники Великобританії – К. Греттон, 
П. Тейлор, Т. Каррі, Р. Джиолі, які у своїх роботах 
запропонували визначення продукту у сфері спорту, 
як видовищної послуги [2]. Представники Франції – 
Ж.-Ф. Ніс та особливо В. Андрьофф розробили базову 
концепцію, яка характеризує організацію діяльності 
економіки фізичної культури і спорту в умовах ринко-
вих відносин. Та є основою побудови взаємовідносин 
інститутів державної влади та представників бізнесу, 
які працюють у сфері спорту. В рамках авторської 
концепції В. Андрьофф запропонував необхідність 
вирішення трьох ключових проблем сфери спорту, а 
саме: фінансування спорту, економічне управління 
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спортом та побудова чіткої взаємодії між державою та 
представниками спортивного бізнесу. Також в якості 
базової була виділена проблематика взаємодії пред-
ставників спортивної промисловості та підприємців, 
що працюють на ринку спортивно-оздоровчих послуг. 
З метою надання останнім преференцій як кредитних 
так і майнових. 

Особливий вклад в розвиток базових понять 
економіки спорту зробили представники Німеччи-
ни – К. Хейнеман та М.Гартнер. Вони розглядали 
фізкультурно-спортивну організацію в якості своєрід-
ного промислового підприємства, що випускає кінце-
вий товар, перелік яких може бути достатньо розши-
реним, та включати навіть спортивні змагання [3]. 

З переходом до ринкових відносин проблему роз-
витку економіки сфери спорту почали активно вивчати 
вітчизняні науковці такі як Кузин В.В., Кутєпов М.Є., 
Зубарев Ю.О. Основною метою їх досліджень стала 
адаптація та трансформація економічних процесів під-
приємств сфери спорту від планово-господарського 
методу до ринкових відносин. В своїх роботах вчені 
приділяли значну увагу місцю економіки сфери спор-
ту в розвитку невиробничої сфери, та впливу глобалі-
заційних і інтернаціоналізаційних процесів на розви-
ток економічних процесів у сфері спорту [4]. 

Але в останні роки підприємці, що працюють у 
сфері спорту намагаються отримати надприбутки від 
даної галузі, та позбуваються основних ідей гуманіз-
му, притаманних спорту як масовому так і професій-
ному. Саме для підтримання гуманізацій них аспектів 
сфери спорту необхідно ретельно вивчати механізми 
залучення спонсорів, розробки адекватного спонсор-
ського пакету, та проведення тендерів, щодо залучен-
ня тих чи інших фірм, які бажають отримати непряму 
рекламу, за допомогою сфери спорту. 

Робота виконана за планом НДР Донецького дер-
жавного інституту здоров’я, фізичного виховання і 
спорту.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – розробити доречні заходи для 

гуманізації економіки сфери спорту, враховуючи гло-
балізаційні та інтеграційні процеси, спираючись на 
існуючий світовий досвід залучення спонсорів та ме-
ценатів у сферу спорту, та розробку заходів державної 
підтримки даної сфери. 

Результати дослідження. 
Економіка сфери спорту на даному етапі розви-

тку представляє собою сформовану систему з читкою 
логіко-структурною організацією та визначальним 
апаратом. Але трансформаційні процеси в суспіль-
стві оказують значний вплив. Глобалізаційні процеси 
значною мірою видозмінили ставлення до економіки 
сфери спорту. В ХХІ столітті відбувається інтернаці-
оналізація економіки сфери спорту, яка пов’язана в 
першу чергу з інтернаціоналізацією як окремих видів 
спорту так і видатних спортсменів, які стають відо-
мими по всьому світу. Аспекти інтернаціоналізації 
економіки сфери спорту можливо представити на-
ступним чином:
концептуальний аспект – економіка сфери спорту 1. 
динамічно розвивається, та є об’єктом фундамен-
тального дослідження багатьох вчених усього сві-
ту;
якісний аспект пов’язують з динамічним розвитком 2. 
економіки спорту як галузі народного господарства. 
Важливим проявленням даного аспекту є інтер-
націоналізація капіталу (постійний зріст кількості 
фірм, що не мають прямого відношення до сфери 
спорту, але виступають в якості спонсорів різно-
манітних спортивних заходів), інтернаціоналізація 
ринку спортивних товарів (розширення та створен-
ня мультинаціональних корпорацій);
кількісний аспект характеризується часткою вало-3. 
вого внутрішнього продукту, котра наочно показує 
обсяг економіки сфери спорту у національній та 
міжнародній економіці [5]. 
Професійний спорт як сфера бізнесу приваблює в 

Америці і країнах Заходу найбагатших людей. Серед 
власників професійних спортивних команд є один з 
найбагатших людей світу Пол Аллен, та організатор 
Ігор доброї волі Тед Тернер. Вартість професійної 
спортивної команди в США підвищується з кожним 
роком, бо не зважаючи на світову економічну кризу 
професійний спорт приносить стабільні прибутки. В 
1933 р. футбольний клуб «Філадельфія Іглс» було про-
дано за 2,5 тис. дол., вже через шістнадцять років його 
ціна збільшилась в 10 разів, а через чотирнадцять ро-
ків виросла ще в 220 разів і досягла вже 5,5 млн. дол., 
в 1969 р. його вартість оцінювалася в 16,1 млн. дол., 
а в 2008 вона становила 369,7 млн. дол. [6]. На рубе-
жі ХХ і ХXI століть. світовий професійний спорт мав 
щорічний оборот у 500 млрд. дол. - суму зіставну з 
державним бюджетом США.

Саме постійна комерціалізація сфери спорту і ста-
ла однією з причин втрати основних принципів спор-
ту – гуманізму та гармонійного росту особистості. 
Адже слід зазначити, що узагальненою характерис-
тикою гуманізації економічного розвитку є культура, 
як спосіб і міра оволодіння людиною природного і со-

ціального світу. Тому гуманізація економічного розви-
тку - це його окультурення як становлення його нової 
системної якості, що характеризується поліпшенням 
всього комплексу життєвих умов людини. А саме без 
приділення сфері спорту значного місця і стає немож-
ливим подальший розвиток гармонійної особистості 
[7]. Одним із основних шляхів є декомерціоналізація 
сфери спорту, та залучення спонсорів і меценатів у 
сферу спорту. Залучення спонсорів не можливе без 
чітко спланованого та заздалегідь розробленого спон-
сорського пакету. 

Спонсорський пакет — це повний комплект 
юридичних, фінансових і програмних документів, 
який дає можливість потенційним спонсорам вибра-
ти статус своєї присутності в проекті, з'ясувати свої 
інформаційно-рекламні можливості і, найголовніше, 
фінансові витрати [8].

Структура спонсорського пакету представлена та-
ким чином: опис проекту і його ідеї з акцентом на де-
талях, найбільш важливих для спонсора; оцінка зна-
чення проекту для міста (регіону, країни) і потрібних 
спонсорові соціальних груп. Наступний складовий 
це програма з інформацією про місце і час події, сце-
нарій, графік; перерахування авторів, організаторів і 
учасників проекту. Обов’язковою у спонсорському 
пакеті є інформація про підтримку проекту державни-
ми організаціями та установами, благодійними фон-
дами, відомими особистостями, та має включати копії 
офіційних рішень, рекомендаційних листів, звернень. 
Чітко вказується бюджет: максимальна і мінімальна 
вартості проекту, витрати організаторів (постатейно) 
і витрати, які необхідно покрити за рахунок спонсор-
ських внесків.

Важливою є інформація про статус спонсора в за-
лежності від обсягу підтримки. В рамках будь-якого 
проекту існує декілька категорій спонсорів і відповід-
но, різні спонсорські пакети.

У спонсорський пакет повинна входити найбільш 
детальна його частина - повний перелік рекламних і 
інформаційних можливостей, що надаються спонсо-
рові, згідно обраному статусу, в цій частині спонсор-
ський пакет повинен включати також медіа-план. Не-
обхідно заздалегідь зробити прогноз спонсорського 
ефекту: потенційна кількість учасників, відвідувачів, 
глядачів, розрахунок прямої дії реклами; аудиторія 
ЗМІ; можливий суспільний, культурний, політичний 
резонанс; та зробити оцінку результату порівняно з 
наміченими раніше цілями.

Розробка якісного спонсорського пакету надає 
організації, що працює в сфері спорту шанс отрима-
ти додаткові кошти. В цьому випадку витрати, що 
пов’язані з розробкою спонсорського пакету слід роз-
глядати як довгостроковий фінансовий проект, та оці-
нювати його вартість за допомогою таких показників 
як WACC та IRR.

Для цього скористуємося формулою оцінки зваже-
ної середньої вартості капіталу:

WACC = WDCD (1-T) + WEC                       (1)
де: WD, WE  – відповідно частки позикових засобів, 

та власного капіталу (спонсорські надходження і не-
розділений прибуток),
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CD, CE - відповідно очікувані відсотки (прибуток 
від надходження спонсорських коштів та отриманні 
відсотки від вкладання нерозподіленого прибутку) 
[9].

Саме таким чином можливо розрахувати дореч-
ність проведення того чи іншого спортивного захо-
ду. З урахуванням вкладень майбутніх спонсорів та 
персональної витратної частки. Залучення спонсорів 
при проведенні масових спортивних заходів генерує 
додаткові кошти, необхідні спортивній організації та 
дає можливість зробити захід більш масовим (низька 
вартість білетів, анонсування у ЗМІ) та більш видо-
вищним (залучення відомих вітчизняних та закордон-
них спортсменів). 

Спираючись на світовий досвід в розвитку еко-
номіки сфери спорту важливими заходами для вирі-
шення проблем пов’язаних з гуманізацією спортивної 
економіки слід вважати наступне:

1. Державна підтримка розвитку сфери спорту. Ор-
гани влади, установи та організації повинні оказувати 
необхідну підтримку підприємствам сфери спорту як 
державної так і приватної та комунальної форм влас-
ності у питаннях, щодо землеустрою та організацією 
спортивних майданчиків та ділянок, надавати пріори-
тетні гарантії забезпечення комунікаціями. Сприяти 
у розвитку спортивного руху всебічною підтримкою 
спортивних заходів, спартакіад, турнірів. 

2. В рамках глобалізаційних процесів та трансфор-
мації існуючої системи сфери спорту доречним було б 
підписання міжнародних контрактів на рівні спортив-
них федерацій, для проходження стажувань вітчизня-
них фахівців закордоном, з метою набуття необхідно-
го досвіду.

3. Для підприємств сфери спорту дотаційного ха-
рактеру необхідним стає зменшення державних ви-
плат та самостійний пошук спонсорів та меценатів. 

4. Для підвищення дохідності командних видів 
спорту та розвитку дитячого спорту необхідним стає 
організація вітчизняного ринку драфту, з відрахуван-
ням частини отриманих за спортсмена грошей дитя-
чій школі, яка його виховала.

5. Необхідне удосконалення існуючого законодав-
ства, що регулює підприємницьку діяльність у сфері 
спорту. Та введення преференційного підходу з боку 
держави, щодо ставки оподаткування, з метою не до-
пущення подальшої комерціалізації сфери спорту. 

6. Введення державної, муніципальної та приват-
ної системи кредитування підприємств, що працюють 
у сфері спорту на цільових основах (придбання спор-
тивного обладнання, інвентарю), залучення альтер-
нативних схем купівлі необхідних засобів (лізингові 
операції, орендні договори).

Висновки. 
Останні десятиріччя науковці вважають ерою роз-

витку невиробничої сфери. З цим пов’язане не тільки 

все зростаюча кількість зайнятих в даній галузі, але й 
загальна кількість грошових засобів, що обертаються 
та швидко зростаюча частка у валовому внутрішньому 
продукті країни. Спорт, як одна з перспективних галу-
зей невиробничої сфери динамічно розвивається. Еко-
номіка сфери спорту, як молодий, але перспективний 
напрямок потребує подальшого розвитку, враховуючи 
реалії сьогодення. Але необхідно зазначити, що сфе-
ра спорту останнім часом значно комерціалізувалась, 
що приводить до неможливості рівного доступу усіх 
бажаючих до занять спортом. Для гуманізації еконо-
міки сфери спорту підприємствам необхідно залучати 
додаткові кошти у вигляді спонсорських надходжень. 
Враховуючи вплив світової економічної кризи, інвес-
тиційна привабливість сфери спорту зазнала невели-
ких втрат. І інвестиційні надходження будуть доволі 
постійним потоком вливатися в галузь. Намагаючись 
отримати надприбутки від сфери спорту, підприєм-
ство може втратити багатьох клієнтів, які не уявляють 
сферу спорту тільки комерційною. Але інвесторам 
слід приділяти увагу не лише поверненню вкладе-
них коштів у розвиток підприємств сфери спорту, але 
й збереженню основних принципів спорту, таких як 
масовість, доступність, незаангажованість. Саме тоді 
економіка сфери спорту буде динамічно розвиватись, 
а підприємства приносити постійний та стабільний 
прибуток. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем гуманізації еконо-
міки сфери спорту в контексті глобалізаційних про-
цесів.
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