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На сучасному етапі розвитку українського суспільства 

зберігається актуальність всебічної підтримки сфери фізичної 

культури і спорту з боку держави. Такий стан речей 

унормований чинним законодавством. 

У статті 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

відзначається, що держава регулює відносини у сфері фізичної 

культури і спорту шляхом формування державної політики у 

цій сфері, створення відповідних державних органів, 

фінансового, матеріально-технічного, кадрового, 

інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення 

розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання 

широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного 

руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з 

громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості [1]. Тривалий час професійний спорт 

розглядався в Україні з чисто ідеологічних позицій. Вважалося, 

що основні функції, котрі він виконує у суспільстві,  це 

культивування насильства, грубості і жорстокості, досягнення 

перемоги за всяку ціну, а також прагнення відвернути увагу 

людей від соціальних проблем. Але більш глибоке знайомство 

з професійним спортом свідчить про те,  що це не так. 

Професійний спорт є потужним соціальним явищем, 

бурхливий розвиток якого у ХХ ст. очевидно свідчить про те, 

що він виконує важливі соціальні функції у сучасному 

суспільстві. Американські соціологи вважають, що соціальний 

світ спорту є невід'ємною часткою суспільства. Його культурні 

характеристики відображають внутрішню культуру суспільства 

і, у свою чергу, допомагають формувати соціальні стандарти 

суспільства і стиль життя. У сучасному суспільстві спорт 

виступає не тільки як розвага, гра і засіб рекреації, він впливає 
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на систему освіти, релігію, економіку і політику. У країнах, що 

розвиваються, спорт виконує функцію «національної 

розбудови». Комерціалізація і професіоналізація спорту 

сприяють перетворенню його на продукт споживання як у 

формі спортивних змагань, так і у формі масових занять 

окремими видами спорту.  

Професійний спорт зокрема, є впливовим суспільним  

явищем, що тісно пов'язане з різними галузями діяльності. 

Тому функції професійного  спорту характеризуються великою 

різноманітністю та багатоплановістю.  Виходячи з цього 

доцільно розрізняти загальні та специфічні функції 

професійного спорту . 

До загальних функцій відносяться такі, що лише частково 

притаманні професійному спорту і більш ґрунтовно 

реалізуються іншими галузями людської діяльності. Це такі 

функції – оздоровча, виховна, освітня, комунікативна тощо [2]. 

Завдяки своїй популярності та доступності сприйняття спорт 

формує початкову уяву про світ і життя у більшості людей. 

Спорт відіграє важливу роль у соціалізації особистості. Тобто 

через спорт людина навчається бути членом суспільства, 

сприймати загальновизнані цінності, відношення і форми 

поведінки. При цьому спорт має важливе значення в 

соціалізації як для спортсменів, так і для вболівальників. 

Специфічні функції, що властиві професійному спортові: 

моделювання поведінки, духовності, підтримання надії, 

інтеграції. 

Реалізаціїя державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту неможлива без координації дій усіх гілок влади в межах 

своїх повноважень (Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України ). У статті 3 Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт» відзначається, що 

держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту 

шляхом формування державної політики у цій сфері, створення 

відповідних державних органів, фінансового, матеріально-

технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового 

та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а 
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також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-

спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних 

органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 

спрямованості 

Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади, 

забезпечує створення основ нормативно-правової бази 

розвитку фізичної культури і спорту. Організаційні засади 

сфери фізичної культури і спорту, визначені Законом України 

«Про фізичну культуру і спорт», до якого шістьма 

законодавчими актами було внесено відповідні зміни і 

доповнення. Верховною Радою України п’ятого скликання 

ратифіковано Міжнародну конвенцію про боротьбу з допінгом 

у спорті та прийнято Постанову «Про недопущення закриття та 

перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз 

олімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів». 

Президентом України, як главою держави, починаючи з 

1994 року видано 16 указів з питань розвитку фізичної 

культури і спорту, серед яких «Про затвердження Цільової 

комплексної програми «Фізичне виховання здоров’я нації» 

(програма визначала основні завдання та заходи з розвитку 

фізичної культури і спорту на 1998-2005 роки), «Про додаткові 

заходи щодо державної підтримки розвитку фізичної культури 

і спорту в Україні» (встановлено 140 стипендій для видатних 

спортсменів та тренерів з олімпійських видів спорту), «Про 

державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, 

Паралімпійських та Дефлімпійських ігор», «Про Національну 

доктрину розвитку фізичної культури і спорту». 

Кабінет Міністрів України здійснює координацію дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту. З цією метою впродовж 14 років 

видано понад 90 постанов та розпоряджень. 

За рішенням Уряду формується мережа центрів фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», функціонує штатна 
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збірна команда України та Національний антидопінговий 

центр, встановлено 100 стипендій Кабінету Міністрів України 

для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури 

і спорту. 

Таким чином, заняття професійним спортом розглядаються 

як еталон виховання мужності, прагнення до досягнення мети, 

засіб набуття сили, життєвого досвіду, самостійності та інших 

соціально важливих якостей. Спорт відтворює, стверджує і 

ритуалізує змагання, як важливий чинник успіху в різних 

галузях життя. 

Тільки за умови оптимального поєднання дій всіх 

зацікавлених суб’єктів управління стане реальним 

забезпечення людям оптимальною руховою активністю 

протягом усього життя, досягнення нею достатнього рівня 

фізичної та функціональної підготовленості, впровадження 

традицій здорового способу життя, сприяння її соціальному, 

біологічному та психічному благополуччю. 
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