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Анотації: 

Актуальність теми. Низький рі-
вень розвитку спорту притаманний пе-
реважній більшості громад, які створені 
в Україні. Ситуація, що склалась, поро-
джена проблемами, розв’язання яких, 
об’єктивно, мало залежало від держав-
них і громадських спортивних організа-
цій. Метою дослідження є обґрунту-
вання потреби наукової розробки щодо 
теми розвитку спорту в умовах об’єдна-
них територіальних громад в Україні. 
Матеріал й методи дослідження. Ма-
теріалом для проведення досліджень 
стали джерела наукової літератури, що 
презентують стан наукової думки вище 
зазначеної проблеми. Результати робо-
ти. У кожної громади має бути власний 
горизонт планування розвитку фізичної 
культури і спорту, який можна охарак-
теризувати як середній, високий і дуже 
високий рівень функціонування та роз-
витку. Доведено, що наукова розробка 
теми розвитку спорту в умовах об’єдна-
них територіальних громад у запропо-
нованій формі пілотного проєкту при-
швидшить розвиток спорту в громадах. 
Висновки. Буде розроблено і науково-
обґрунтовано «вагу» в балах показни-
ків, які включені в Положення облас-
них конкурсів «Спортивна громада» на 
2022 р. Підготовлено пропозиції щодо 
матеріального заохочення кращих 
об’єднаних територіальних громад 
шляхом фінансової підтримки по будів-
ництву сучасних спортивних об’єктів. 
Виконано узагальнення отриманого до-
свіду і підготовлено рекомендації у 
формі практичних посібників, питань і 
відповідей для фахівців спорту щодо 
розробки проєктів і програм розвитку 
спорту для їх застосування в громадах. 
Підготовлена програма одноденних оч-
них (дистанційних) курсів для керівни-
ків громад і фахівців ТО «Колос» всіх 
областей України з питань розвитку ма-
сового і результативного спорту. Сфор-
мовано репозитарій ЦР ВФСТ «Колос» 
з практичних рекомендацій щодо роз-
витку спорту в об’єднаних територіаль-
них громадах для широкого викорис-
тання фахівцями спорту. 

 
Substantiation of Scientific Development  

of the Sport Theme Development  
in the Conditions of United Territorial 

Communities 

Relevance of theme. The low level of 
sports development is characteristic of the vast 
majority of communities created in Ukraine. 
Current situation is caused by problems, the 
solution of which, objectively, did not depend 
on sports state and public organizations. 
Purpose of the study is to substantiate the need 
for scientific research on the development of 
sports in the conditions of united territorial 
communities in Ukraine. Material and 
methods. The material for the research were 
sources of scientific literature that present the 
state of scientific thought of the above problem. 
Results. Each community should have its own 
horizon for planning the development of 
physical culture and sports, which can be 
described as average, high and very high level of 
functioning and development. It is proved that 
the scientific development of the sports theme 
development in the conditions of united 
territorial communities in the proposed form of 
the pilot project will accelerate the development 
of sports in communities. Conclusions. The 
«specific weight» in points of indicators 
included in the Regulation of regional 
competitions «Sports community» for 2022 will 
be developed and scientifically substantiated. 
Proposals for material encouragement of the 
best united territorial communities through 
financial support for the construction of modern 
sports facilities have been prepared. The 
generalization of the received experience is made 
and recommendations in the form of practical 
manuals, questions and answers for sports experts 
concerning development of projects and 
programs of development of sports for their 
application in communities are prepared. A 
program of one-day full-time (distance) courses 
has been prepared for community leaders and 
«Kolos» maintenance specialists of all regions of 
Ukraine on the development of mass and 
productive sports. The repository of the Central 
Committee of the All-Ukrainian Physical 
Culture and Sports Society «Kolos» was formed 
with practical recommendations for the 
development of sports in united territorial 
communities for wide use by sports specialists. 

 
Обоснование научной разработки темы 

развития спорта в условиях  
объединенных территориальных  

общин 

Актуальность темы. Низкий уровень 
развития спорта присущ большинству об-
щин, созданных в Украине. Ситуация, кото-
рая сложилась, порождена проблемами, ре-
шение которых, объективно, мало зависело 
от спортивных государственных и общест-
венных организаций. Целью исследования 
является обоснование необходимости науч-
ной разработки по теме развития спорта в 
условиях объединенных территориальных 
общин в Украине. Материал и методы. Ма-
териалом для проведения исследований стали 
источники научной литературы, представ-
ляющих состояние научной мысли выше ука-
занной проблемы. Результаты. У каждой об-
щины должен быть собственный горизонт 
планирования развития физической культуры 
и спорта, который можно охарактеризовать 
как средний, высокий и очень высокий уро-
вень функционирования и развития. Доказа-
но, что научная разработка темы развития 
спорта в условиях объединенных террито-
риальных общин в предлагаемой форме пи-
лотного проекта ускорит развитие спорта в 
общинах. Выводы. Будет разработан и науч-
но-обоснован «удельный вес» в баллах пока-
зателей, включенных в Положение област-
ных конкурсов «Спортивная община» на 
2022 г. Подготовлены предложения по мате-
риальному поощрению лучших объединен-
ных территориальных общин путем финансо-
вой поддержки строительства современных 
спортивных объектов. Выполнено обобщение 
полученного опыта и подготовлены рекомен-
дации в форме практических пособий, вопро-
сов и ответов для специалистов спорта по раз-
работке проектов и программ развития спорта 
для их применения в общинах. Подготовлена 
программа однодневных очных (дистанцион-
ных) курсов для руководителей общин и спе-
циалистов ТО «Колос» всех областей Украины 
по вопросам развития массового и результа-
тивного спорта. Сформирован репозитарий 
ЦС ВФСО «Колос» из практических рекомен-
даций по развитию спорта в объединенных 
территориальных общинах для широкого ис-
пользования специалистами спорта. 

Ключові слова:  
пілотний проєкт, програми розвитку 
фізичної культури і спорту, фандрей-
зингова діяльність, середній, високий, 
дуже високий рівень розвитку спорту. 

 
pilot project, programs for the development of 
physical culture and sports, fundraising 
activities, average, high, very high level of 
sports development. 

 
пилотный проект, программы развития 
физической культуры и спорта, фандрей-
зинговая деятельность, средний, высокий, 
очень высокий уровень развития спорта. 

 

Постановка проблеми. На даний час спостерігаємо в Україні незавершену реформу 

адміністративного устрою, яка хоча й привела до початку руйнування старої, віджилої системи 

організації роботи органів місцевого самоврядування, але, де-факто, примітна все ще 
відсутністю нової системи. Ми не ставимо за мету аналізувати ситуацію, що склалась, з позиції 
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державного управління, адже це питання до відповідних фахівців. Між тим, очевидно, що 

відставання від тих великих очікувань, які існували на початку реформи децентралізації влади 
пов’язано також з не вирішеними соціальними проблемами (серед них і гостра тема молодіжної 

політики у частині залучення молоді на селі до занять спортом). 

Не дивно, що низький рівень розвитку спорту станом на кінець 2020 р., на загал, 

притаманний переважній більшості громад, які створені в Україні.  

Ситуація, що склалась, частково породжена проблемами, розв’язання яких, об’єктивно, 
мало залежить від спортивних державних і громадських організацій (у т.ч. Центральної ради 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»). Це перед за все не вирішені 

законодавчі, правничі, економічні, кадрові та інші питання, які впливають на створення і 

діяльність об’єднаних територіальних громад (ОТГ) [1; 2; 6; 7]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. І все ж науковці і керівники спорту мають 

визнати, що ними мало зроблено для розвитку як масового, так і результативного спорту в 

сільській місцевості і, насамперед, в новостворених ОТГ. Вкрай недостатньо наукових 

досліджень на рівні дисертаційних робіт [3; 4; 5; 9; 12; 13], які до того ж не закінчились 

пропозиціями щодо розвитку спорту в умовах ОТГ. Такий стан справ визначається тією 
обставиною, що серед авторів робіт часто юристи і соціологи, але мало фахівців фізичної 

культури і спорту. Не вивчені, не описані і не узагальнені навіть ті крихти досвіду, який, на 

думку окремих фахівців, вже накопичений в окремих ОТГ в останні роки [15]. 

Відтак, простий шлях, який міг би бути застосований, а саме підготовка практичних 
рекомендацій керівникам ОТГ і фахівцям спорту, які працюють в ОТГ, є неможливим. Він 

неможливий через те, що набрати відповідні теоретично и практично обґрунтовані рекоменда-

ції на даний час нізвідки [8; 10; 11; 14; 17]. 

І такий стан справ зі спортом на селі насправді триватиме доти, допоки не буде виконана 

якісна цільова наукова розробка, присвячена розвитку спорту саме в умовах ОТГ в сучасній 
Україні, що можна зробити досить швидко. 

Мета: обґрунтування потреби наукової розробки щодо теми розвитку спорту в умовах 

об’єднаних територіальних громад в Україні. 

Матеріал і методи дослідження. Основним матеріалом для нашого дослідження стали 

джерела наукової літератури, що презентують стан наукової думки щодо проблеми розвитку 
спорту в умовах об’єднаних територіальних громад. Таким чином, ключовим методом 

виступив аналіз та узагальнення даних наукової і методичної літератури. Доповнив результати 

нашого дослідження метод порівняння, який дозволив встановити та охарактеризувати рівні 

функціонування та розвитку фізичної культури та спорту в ОТГ.  

Результати дослідження. Виходимо з того, що стан фізичної культури і спорту в кожній з 

ОТГ суттєво різний і знаходиться ближче до одного з двох умовних полюсів. На одному – 

існує, практично, лише нормативно забезпечене фізичне виховання дітей та юнацтва в закладах 

дошкільної і шкільної освіти, а на іншому (таких громад меншість) – крім фізичного виховання 

дітей та юнацтва у закладах освіти, створені умови і організоване залучення різних верств 
населення до «Спорту для всіх», створені відповідні організаційні умови і налагоджена 

систематична підготовка талановитої молоді як перспективного спортивного резерву тощо. 

Тож у кожної з цих видів громад повинен бути свій горизонт планування розвитку фізичної 

культури і спорту, який можна охарактеризувати як середній, високий і дуже високий рівень 
функціонування та розвитку [16]. 

Умовному середньому рівню функціонування та розвитку спорту в ОТГ притаманна 

наявність окремої Програми розвитку фізичної культури і спорту на середньостроковий період 

(від двох до п’яти років). У якості прикладу такої програми була представлена програма 

розвитку фізичної культури і спорту в Ананьївському районі Одеської області на 2019-2021 рр. 
[16]. Ця відібрана і пропонована Програма з відповідними уточненнями, які враховують 
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ситуацію в ОТГ є, на думку автора монографії, цілком придатна для тієї частини громад, де 

розвиток спорту ще не отримав достатньо потужного імпульсу, тож для них цей прототип 
розвитку спорту цілком може бути засобом початку дій, спрямованих на покращення наявного 

стану спорту. Нетривалий термін дії Програми для ситуації, в якій знаходяться такі ОТГ, 

видається оптимальним, адже саме за цей період реалізуються в сільській місцевості більш-

менш масштабні проєкти. 

За прикладом Семенівської ОТГ Чернігівської області на розвиток спорту варто почати 
залучати кошти спонсорів і можливості фермерів. Так, у Семенівці домовились, що 1 грн. з 1 

гектара орної землі ті щороку віддають на потреби спорту. Цим шляхом йшли при утворенні 

міжколгоспного спортивного клубу «Колос» Нікопольського району на Дніпропетровщині ще 

за часів СРСР [16]. 
Високий рівень функціонування та розвитку спорту в ОТГ, безумовно, відзначає наявність 

якісно підготовленої Програми розвитку фізичної культури і спорту на середньостроковий 

період. Але цього недостатньо, а наведений зразок Програми містить ті заходи, виконання яких 

передбачає використання самих лише ресурсів тієї ОТГ, де ця Програма була створена, а також 

коштів районного бюджету у межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах. Тобто 
мова йде лише про традиційні, зазвичай обмежені, джерела фінансування, недостатні для 

дійсного розвитку спорту. 

Отож, Програму високого рівня функціонування та розвитку спорту в ОТГ має відзначати 

включення до її змісту заздалегідь вирішених питань залучення інших джерел фінансування 
(від зацікавлених спонсорів, меценатів, надавачів грантів тощо). Це бажано проводити на рівні 

ОТГ за участю спеціально створених Центрів з фандрейзингової діяльності, у тому числі для 

залучення можливостей Державного фонду регіонального розвитку та з інших джерел. 

Найважливішими елементами фандрейзингової діяльності, тобто процесу залучення 

грошових коштів та інших ресурсів (інформаційних, людських, матеріальних), до фізкуль-
турно-спортивного розвитку територіальної громади є:  

- чітке формулювання назви та мети конкретного проєкту;  

- визначення цільової аудиторії проєкту, вивчення інформації щодо залучення потенційних 

спонсорів, меценатів, інвесторів та організацій-донорів, які пропонують участь у конкурсах з 

отримання фінансової підтримки;  
- підготовка бізнес-плану проєкту;  

- формування пропозиції (для цього потрібно зібрати інформацію, яка може зацікавити 

грантодавців, вивчити їх побажання, розробити пакети з умовами співпраці і привілеями для 

генерального та ексклюзивного спонсорів);  

- встановлення взаємних зацікавлених стосунків з партнерами;  

- реалізація проєкту та постійний контроль за його реалізацією і т. д. [16]. 

Дуже високий рівень функціонування та розвитку спорту в ОТГ відзначає наявність не 

лише якісно підготовленої Програми розвитку фізичної культури і спорту на середньостроко-

вий період і якісної фандрейзингової діяльності, яка вже дала зримі результати залучення 
додаткових грошових коштів на реалізацію проєктів, а й ряд інших маркерів успішного 

розвитку спорту. Серед них: 

- сформульована, поширена і сприйнята значною частиною громади політика в частині 

потреби розвитку спорту серед жителів сільської місцевості; 
- наявність «кістяка» громадського активу, який проявляє діяльну зацікавленість у розвит-

ку спорту шляхом активної участі в різних аспектах спортивного життя, так і групи штатних 

фахівців фізичної культури і спорту, окрім посад учителів фізичної культури шкіл (інструкто-

рів, тренерів тощо); 

- встановлені практики співробітництва зі спеціалізованими закладами освіти для направ-
лення на навчання випускників шкіл, які бажають стати фахівцями фізичної культури і спорту; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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- участь як спортивних активістів, так і фахівців фізичної культури і спорту в різних 
формах підвищення кваліфікації (курси, семінари, тренінги), а також у відповідних конкурсах 
(на звання кращого учителя фізичної культури тощо);  

- наявність достатньої і сучасної бази для занять фізичною культурою і спортом різних 
верств населення, включаючи спортивне знаряддя (тренажери, облаштування для занять вор-
каутом – так званою, «вуличною гімнастикою», спортивна і туристична форма, спортивні взут-
тя та інвентар тощо); 

- наявність власного спортивного клубу (ДЮСШ), діяльність якого спрямована на 
залучення до занять спортом обдарованих дітей і молоді; 

- в цілому високий стан розвитку різних складових системи занять фізичною культурою і 
спортом, а саме: постановки фізичного виховання в дитячих садках, закладах середньої освіти, 
інших типах навчальних закладів (за їх наявності), спорту для всіх (включаючи можливість 
занять для осіб середнього і старшого віку), підготовки спортивного резерву і навіть, можливо, 
участь провідних спортсменів і команд у всеукраїнських і міжнародних змаганнях; 

- налагоджена система медичного контролю за особами різного віку, які займаються 
фізичною культурою і спортом, а також надання їм потрібної медичної допомоги у випадку 
спортивних травм тощо; 

- налагоджене співробітництво у питаннях обміну досвідом і взаємної допомоги між 
спортивними організаціями як в Україні, так і за кордоном; 

- проведення на спортивній базі ОТГ районних, обласних і навіть всеукраїнських змагань; 
- участь якісно підготовлених представників різних вікових груп ОТГ, які регулярно займа-

ються фізичною культурою і спортом, в обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних змаганнях. 
Дуже високому рівню розвитку фізичної культури і спорту має бути притаманне: 
- напрацювання власних зразків інноваційного характеру нового для ОТГ України досвіду 

розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості; 
- залучення провідних фахівців (науковців і досвідчених практиків), включаючи 

закордонних, що забезпечить високий рівень реалізованих ініціатив; 
- використання здобутків у розвитку фізичної культури і спорту для брендингу ОТГ, що 

сприятиме подальшому розвитку громади та популяризації її успіхів; 
- готовність до надання можливості (або запрошення) для проведення наукових досліджень 

з вивчення здобутого в ОТГ соціально-економічного ефекту від активного розвитку фізичної 
культури і спорту для доказовості і підтвердження важливості цієї діяльності в сільській 
місцевості України;  

- готовність до узагальнення і поширення накопиченого досвіду у практику інших ОТГ, у 
тому числі через проведення семінарів для фахівців спорту [16]. 

Роль державних і громадських організацій саме й полягає у забезпеченні поступу на тих 
ділянках роботи з розвитку спорту в ОТГ, які відповідають визначеним функціям діяльності 
відповідних державних і громадських структур. Перед за все це роль центральних державних 
органів і громадських організацій, відповідальних за розвиток фізичної культури і спорту в 
сільській місцевості. 

Так, мета Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» визначена як 
сприяння організації і проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед 
широких верств населення України і, перш за все, сільського, всебічне сприяння постійному підви-
щенню рівня фізичного здоров’я своїх членів, а також задоволення і захист інтересів своїх членів. 

Виходячи із вказаної в Статуті мети товариства ВФСТ «Колос», відповідно до 
пропонованого і обґрунтованого до реалізації пілотного проєкту, впродовж 2021 р. може бути 
виконана наступна важлива для Всеукраїнського товариства «Колос» і всіх областей України 
робота за наступними блоками:  

- розроблені і запропоновані для масового використання органами місцевої влади в 
областях і ТО «Колос», а також в ОТГ чіткі рекомендації щодо кроків з розвитку спорту; 
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- проведене на цій основі навчання представників ОТГ і ТО «Колос» в областях. 

Без реалізації пілотного проєкту в одній з областей, а потім і навчання фахівців на основі 
отриманих наукових даних і здобутого практичного досвіду, розвиток спорту в ОТГ України і 

надалі відбуватиметься вкрай повільно. 

Очікувані результати від виконання пілотного проєкту, є такими: 

– будуть підготовлені різноманітні і чіткі рекомендації з різних аспектів розвитку спорту в 

нових умовах, що виникнуть в Україні після місцевих виборів, які відбудуться у жовтні 2020 р.; 
- розроблене типове Положення про обласні, а також Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Спортивна громада», які мають бути розпочаті в областях і в Україні з 2022 р.; 

- сформований зміст програми одноденних курсів для керівників і фахівців спорту ОТГ, а 

також ТО «Колос» в областях з питань подальшого розвитку спорту в громадах. Такі курси 
мають будуть проведені у другій половині 2021 р. в усіх областях, так як організатори 

пілотного проєкту і будуть лекторами цих курсів. 

Крім того, керівник проєкту зможе бути консультантом Центральної ради товариства 

«Колос» з різноманітних поточних питань розвитку спорту в ОТГ. 

Науково-теоретичне обґрунтування пілотного проєкту і створення на його основі якісних 
рекомендацій з розвитку спорту в ОТГ вже виконано, а саме:  

- вивчена проблема, узагальнені напрацювання науковців різних спеціальностей, важливі 

для розвитку спорту в ОТГ, і на цій основі обґрунтована авторська «Стратегія подальшого 

розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаних територіальних громадах»;  
- підготовлена монографія «Розвиток спорту в умовах об’єднаних територіальних громад» [16]. 

Дискусія. Результати проведеного дослідження підтверджують існуючу думку про те, що 

не втрачає своєї актуальності проблема розвитку фізичної культури та спорту [2; 8; 10; 12], 

зокрема і в працях зарубіжних авторів [19; 21]. Авторами робіт аргументовано розглянуто 

форми і можливості спортивно-масової і оздоровчої роботи в об’єднаних територіальних 
громадах, однак, до сьогодні залишається невивченим досвід в окремих ОТГ за останні роки. 

На особливу увагу заслуговують праці, присвячені розвитку фізкультурно-спортивного руху 

серед сільського населення [13; 14].  

Ми погоджуємось також з думкою науковців [3; 6; 9; 15; 18] про те, що децентралізація 

влади, що відбувається, за наявним у цій практиці потенціалом, створює якісно інші, більш 
потужні організаційні та фінансові передумови для реформи сфери фізичного виховання і 

спорту за «європейською моделлю» [16; 17].  

Отримані дані також доповнюють ряд попередніх наукових праць [3; 4; 5; 9; 12; 13; 20], які 

до того ж не закінчились пропозиціями щодо розвитку спорту в умовах ОТГ. Зокрема 

визначено та комплексно охарактеризовано середній, високий і дуже високий рівні функціону-

вання та розвитку фізичної культури та спорту в ОТГ. Запропоновано та науково обґрунтовано 

пілотний проєкт розвитку спорту в умовах об’єднаних територіальних громад, реалізація якого 

пришвидшить розвиток спорту в громадах. 

Висновки. Таким чином, в результаті наукової розробки пілотного проєкту з розвитку 
спорту в умовах об’єднаних територіальних громад: 

- буде розроблено і науково-обґрунтовано «вагу» в балах показників, які включені в 

Положення обласного конкурсу «Спортивна громада» на 2022 р. Підготовлені пропозиції щодо 

матеріального заохочення кращих ОТГ фінансовою підтримкою на будівництво нових, 
сучасних спортивних об’єктів;  

- написане положення про цей конкурс для його затвердження обласними радами і 

Асоціаціями об’єднаних територіальних громад у визначений спосіб; 

- після ретельного вивчення умов розвитку спорту (з виїздом на місця), мають будуть 

підготовлені окремі проєкти і програми розвитку спорту на прикладі високо спроможних і 
середньо спроможних громад в обраній області; 
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- виконане узагальнення отриманого досвіду і підготовлені рекомендації у формі 

практичних посібників, збірки питань і відповідей фахівцям спорту щодо розробки проєктів і 
програм розвитку спорту для їх застосування в громадах; 

- підготовлена програма одноденних очних (дистанційних) курсів для керівників громад і фа-

хівців ТО «Колос» всіх областей України з питань розвитку масового і результативного спорту; 

- за участі ЦР ВФСТ «Колос» і Асоціації об’єднаних територіальних громад України, а 

також відповідних ТО «Колос», будуть проведені одноденні курси для керівників громад і 
фахівців ТО «Колос» усіх областей України. 

- сформовано репозитарій (електронну бібліотеку, або ж такий ресурс у мережі, де 

зберігаються і підтримуються відповідні матеріали) від ЦР ВФСТ «Колос» з практичних 

рекомендацій щодо розвитку спорту в ОТГ для їх широкого використання фахівцями спорту; 
- з урахуванням отриманого досвіду підготовлене Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Спортивна громада», яке має бути започатковане в Україні з 2022 р. Цей конкурс, по-перше, 

має сприяти формуванню в кожній з областей громад з високим і дуже високим рівнем 

функціонування та розвитку спорту. І, по-друге, появі тих кращих у спортивному відношенні 

ОТГ, – переможниць Всеукраїнського конкурсу, – які стануть прикладом умілого використання 
можливостей, які надає децентралізація влади розвитку спорту;  

- намічені подальші дії ЦР ВФСТ «Колос» разом із зацікавленими організаціями 

спрямовані на всіляку підтримку розвитку як масового, так і результативного спорту в ОТГ; 

- проведені для фахівців апарату ЦР ВФСТ «Колос» інструктивні наради з питань 
прискорення розвитку спорту в ОТГ України шляхом застосування результатів виконаного 

пілотного проєкту, а також узагальнення досвіду організації в областях одноденних курсів для 

керівників громад і фахівців ТО «Колос». 

Таким чином, пілотний проєкт і широке впровадження його результатів стане запорукою 

подальшого розвитку фізичної культури і спорту в ОТГ. 
Перспективи подальших досліджень передбачають безпосередню організацію розвідок з 

питань розвитку спорту в об’єднаних територіальних громадах регіону, обраного для 

виконання пілотного проєкту. 
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