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Ні для кого не буде відкриттям, що Існуюча на сьогодні система спорту в 

Україні, була створена в далекі радянські часи, коли поняття ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

було таким, що прямо суперичило ідеям суспільного устрою.  

Не буду заперечувати, що в умовах соціалістичної тоталітарної держави, якою 

був Радянський Союз, дана система була ефективною та давала результати. 

Насьогодні прикладом такого підходу є Китай.  Але ж Україна вже 25 років 

незалежності декларує  європейський вектор розвитку та прагне інтеграції з ЄС!!! 

Притому, замість відмови від радянських принципів, що базуються на тотальній 

централізації та державному плануванні, Україна чомусь постійно намагається 

залатати іржаве корито «совкової системи» спорту! Та більшість  інституцій 

Радянської системи спорту  себе повністю вичерпали і не несуть ніякого корисного 

навантаження для розвитку спорту. Яскравим прикладом цього є  ФСТ (Колос, 

Спартак, Україна, Динамо), які  насьогодні виступають посередником між державним 

бюджетом та спортивними школами. Щодо ДЮСШ, ситуація схожа, будучи основним 

суб’єктом системи масового спорту, ДЮСШ в існуючій формі!, себе також 

вичерпали. В першу чергу через їх так  звану «умовну  безкоштовність»  та величезну 

кількість бюрократії при провадженні  діяльності. Ні для кого не секрет,  існуюча 

система подвійних стандартів при їх діяльності . Мається на увазі «Умовно 

безкоштовні послуги» - коли батьки, віддаючи дитину на секцію, все одно змушені 

«неофіційно» сплачувати кошти, купувати інвентар, оплачувати поїздки на змагання 

тощо. Крім того, відсутність афіляції ДЮСШ з національними Федераціями з видів 

спорту, призводить до відсутності критеріїв для об’єктивної оцінки їх роботи, не дає 

можливості розвиватися конкуренції між тренерами.  

Що ж потрібно зробити: 

1. Визнання спорту діяльністю, яка за своїм змістом та формою є автономною 

(автономія спорту): Держава повинна перейти від прямого, як це сказано  в 

Статті 5. Закону про фізичну культуру та спорт  (Державне управління у 

сфері фізичної культури і спорту), до створення прозорих правил гри та 

контролю за використання бюджетних коштів.  Причому дана вимога 

прописана в угоді про асоціацію з ЕС.  Приклад відміна близько 13000 ГОСТ 

згідно угоди з ЄС. На сьогодні ж маємо в’яло протікаючий експеримент по 

передачі певних функцій Федераціям. Потрібно більш рішуче перейти від 

експериментів  до передачі повних прав Федераціям по розвитку і управлінню 

видом спорту.  

 

2. Зміна структури спорту та  Перехід на клубну систему. Нова вертикаль 

стосунків ДЕРЖАВА/замовник  спортивного результату та масовості/ -  

Національна федерація з виду спорту/управляюча структура/ -  Клуб . Ніхто 

не говорить про необхідність тотальної ліквідації ДЮСШ, але уся існуюча 

система спортивних шкіл повинна поступово трансформуватися у спортивні 

клуби (без зміни форми власності). Держава повинна створити оптимальний 

режим реформування та переходу від існуючих організаційних форм, до 



стандартів діяльності спортивного клубу протягом необхідного для цього 

періоду.   

Держава сприяє найширшому залученню до спортивної клубної діяльності 

усіх зацікавлених осіб. Для цього держава повинна на рівні Законодавства 

закріпити умови визнання спортивним клубом будь-якої юридичної особи, 

відповідає встановленим умовам.  

3. Система адресної державної фінансової допомоги та фінансової допомоги 

дітям, підліткам, молоді.  

У будь-якому випадку до таких осіб повинні відноситися особи віком від 6 до 

17 років та особи зі стійким розладом функцій організму без обмежень за 

віком.  

Така підтримка повинна спиратися на розгалуджену систему спортивних 

клубів, що діють відповідно до правил спортивних Федерацій. 

Обсяг фінансування такої допомоги повинен мати вимірювані показники, що 

мають прив’язку до чинних державних нормативів, що мають ефективний 

режим моніторингу (мінімальний розмір заробітної плати). 

Це основні тези. А головне, нарешті почати переходити від популізму, 

гасел і намагання реанімувати друзки радянського минулого, 

прикриваючись його ефективністю, до реальних, можливо для когось не 

популярних, кроків, які призведуть до  зміни системи.  


