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Проблема організації фізичної культури і спорту в Україні є однією з 

найактуальніших проблем сьогодення, яка вимагає пошуку нових напрямків для її 

вирішення, особливо актуального  значення вона набуває в умовах   

децентралізація влади.    

У зв’язку з цим, з метою розвитку фізичної культури і спорту в Україні в 

умовах децентралізації влади,   пропонуємо  наступне: 

1. Існуючий до сьогодні перелік видів спорту, до якого входять   

- Олімпійські види спорту; 

- Види спорту інвалідів; 

- Неолімпійські види спорту  

законодавчо доповнити Національними видами спорту і визначити 

критерії щодо  їх визнання. 

2. Законодавчо закріпити пріоритетність  видів  спорту,  де на першому 

місці повинні стояти національні види спорту. 

3. З метою запобігання «осідання» коштів, виділених на розвиток видів 

спорту в державних спортивних структурах, фінансування видів спорту 

проводити через федерації (асоціації), а не через Міністерство молоді та спорту 

України.  

4. За прикладом  спортивних федерацій   країн Європи і світу, надати 

право і повноваження федераціям (асоціаціям) України присвоювати спортивні 

розряди та звання, до майстра спорту України міжнародного класу включно.   

Разом з тим, залишити за державними структурами   право на присвоєння 

почесних спортивних звань «Заслужений майстер спорту України», «Заслужений 

тренер України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»,   з 

наданням державних пільг на додаткову оплату не залежно від сфери основної  

професійної діяльності. 

5. Ліквідувати інститут надання спортивним федераціям (асоціаціям) 

статусу національної спортивної федерації, у   зв’язку з тим, що ця процедура 

носить корупційний характер і не сприяє належним чином розвитку  видів спорту 

в Україні. 

6. З метою виховання здорового, працездатного та боєздатного молодого 

покоління, відновити у вищих навчальних закладах освіти заняття з дисципліни 

«Фізичне виховання» на перших двох курсах  у обсязі 4 години на тиждень з 

обов’язковим складанням рейтингових  нормативів з фізичної підготовки. Для 

студентів старших курсів ввести рейтингове оцінювання занять у спортивних 

секціях за вибором. По закінченню вищого навчального закладу в додаток до 

диплому ввести інформацію про фізичний розвиток молодого фахівця. 

7. Законодавчо ввести цільове бюджетне фінансування на розвиток 

фізичної культури і спорту у вищих, спеціальних і загальноосвітніх навчальних 

закладах та державних    підприємствах. 

8. З метою зменшення державних витрат на розвиток фізичної культури 

і спорту в Україні та заохочення  підприємців до надання спонсорської допомоги 



спрямованої на  розвиток  фізичної культури і  спорту,- законодавчо затвердити    

статус цієї допомоги, як частину обов’язкового податку. Визначити відсоток цієї 

частини податку, керуючись прикладом провідних країн Європи і світу та 

фінансовими можливостями України. 

9. У середніх загальноосвітніх школах ввести посаду викладача-

реабілітолога за фахом «Фізична реабілітація»  з обов’язковим  облаштуванням 

відповідних приміщень необхідним обладнанням  для  фізичної корекції постави 

та проведення відповідних практичних занять. 

10. В районних центрах та містах обласного значення створити 

муніципальні центри спортивного вдосконалення. 

11. Відновити на телебаченні програми з популяризації фізичної культури 

і спорту та здорового способу життя.   

 

 

Критерії визнання національних видів спорту в Україні (проект): 

 

1. Історичні традиції розвитку виду спорту  в Україні. 

2. Вид спорту, як складова національної культури України. 

3. Доступність занять видом спорту для широких верств населення. 

4. Прикладне значення виду спорту у збройних силах і силових 

структурах. 

5. Значення виду спорту для оздоровлення населення. 

6. Значення виду спорту для популяризації здорового способу життя. 

7. Розвиток виду спорту в Україні в сучасний період. 

8. Організаційна структура виду спорту.  

 


