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Анотація. Проводиться аналіз засобів і методів кадрового забезпечення сфери управління спортом для всіх в 
сучасних умовах. З цією метою розглянуто досвід зарубіжних країн з формування систем професійної 
підготовки фахівців з менеджменту фізичного виховання і спорту. Особлива увага приділяється вивченню 
змісту навчального процесу у вузах Великої Британії, Франції, Швейцарії, Німеччини, Росії. 
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Аннотация. Дутчак М.В. Подготовка специалистов по менеджменту и управлению спортом для всех в 
зарубежных странах. Проводится анализ средств и методов кадрового обеспечения сферы управления спортом 
для всех в современных условиях. С этой целью рассмотрен опыт зарубежных стран по формированию систем 
профессиональной подготовки специалистов по менеджменту физического воспитания и спорта. Особое 
внимание уделяется изучению содержания учебного процесса в вузах Великобритании, Франции, Швейцарии, 
Германии, России. 
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Annotation. Dutchak Myroslav. Preparation of specialists on a management sport for all in foreign countries. 
The analysis of facilities and methods of the skilled providing of sphere of management sport is conducted for all in 
modern terms. To that end experience of foreign countries is considered on forming of the systems of professional 
preparation of specialists on the management of physical education and sport. The special attention is spared the study 
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Вступ. 
Ефективне управління сферою спорту для всіх вимагає відповідного кадрового забезпечення. Сучасні 

заклади фізичної культури і спорту потребують фахівців з вищою освітою, які могли б кваліфіковано 
реалізувати функції управління відповідно до вимог сучасного ринку. З огляду на це у різних країнах 
докладались і докладаються зусилля для формування систем фахової підготовки менеджерів фізичного  
виховання і спорту.   

Перші спроби вирішити кадрову проблему у менеджменті фізичного виховання і спорту відносяться до 
1970-х років. У той час у країнах Західної Європи склалася практика, коли менеджерами у сфері спорту ставали 
колишні спортсмени, які після завершення кар’єри закінчували вищі навчальні заклади за спеціальностями 
“менеджмент організацій” або “економіка”. Це давало їм змогу, спираючись на класичні знання із загальної 
теорії менеджменту, вирішувати проблеми, з якими стикалися спортивні організації під впливом ринку, 
комерціалізації спорту. Така практика підготовки фахівців з менеджменту давала можливість лише частково 
забезпечити адаптацію спортивних організацій до вимог ринкового середовища, оскільки потреби стрімко 
зростаючої кількості організацій спорту для всіх не могли бути задоволені повною мірою. 

Робота виконувалась відповідно до теми 1.3.1. „Управлінські та педагогічні засади гуманізації масового 
спорту в Україні” Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 
роки (державний реєстраційний номер 0107U000493). 

Мета, завдання роботи. 
Мета роботи – здійснити порівняльний аналіз досвіду підготовки фахівців з менеджменту спорту для 

всіх, накопиченого вищими навчальними закладами зарубіжних країн. 
Результати дослідження.  
Починаючи з другої половини 1980-х років у світі почала складатись система регулярної підготовки 

фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту у вищих навчальних закладах. При цьому 
застосовувались два головних підходи до побудови національних систем освіти. У країнах Північної Америки 
(США та Канаді) вищі навчальні заклади орієнтувалися на підготовку менеджерів вузької спеціалізації, які 
могли працювати переважно у бейсболі, боксі та гольфі. Натомість навчальні заклади країн Західної Європи 
започаткували освітню практику, яка ґрунтувалась на принципі універсальності підготовки менеджерів. Їхні 
випускники отримують широкі знання у сфері менеджменту фізичного  виховання і спорту  і можуть 
працювати не лише в професійних спортивних структурах а й в інших організаціях фізкультурно-спортивної 
спрямованості, у тому числі і в організаціях спорту для всіх.  

На сьогодні системи підготовки менеджерів фізичного  виховання і спорту існують у всіх країнах 
Європи. Проте провідними в цій сфері визнають Великобританію, Францію, Швейцарію та Німеччину. Лідером 
в сфері освіти з менеджменту фізичного  виховання і спорту в Європі традиційно вважається Великобританія. 
Вищі навчальні заклади цієї країни здійснюють підготовку менеджерів за двома освітньо-кваліфікаційними 
рівнями – бакалавр (BSc Honours) Sport Business Management) та магістр (Master of Business Administration in 
Sport Management) [5]. 

Підготовка менеджерів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр передбачає, наприклад, в Sheffield 
Hallam University трирічний термін навчання. Протягом першого року навчання студенти вивчають теорію 
менеджменту з урахуванням особливостей її застосування у сфері фізичної культури і спорту. У них 
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формуються уявлення про ринок фізкультурно-спортивних послуг та товарів, методи дослідження ринків  
фізкультурно-спортивних послуг та товарів, процес проектування фізкультурно-спортивних організацій, процес 
обґрунтування та прийняття управлінського рішення. Під час ознайомчої практики студенти отримують 
практичні навики майбутньої фахової діяльності у відповідних організаціях установах та закладах – 
професійних спортивних клубах, школах, органах місцевої влади, комерційних  та добровільних спортивних 
організаціях, оздоровчих закладах. 

Другий рік навчання присвячується формуванню практичних навичок аналізу ринку фізкультурно-
спортивних послуг. Значну частину навчального часу студенти присвячують проектуванню організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості, особливо фінансовому обґрунтуванню проектів. На прикладі 
модельної організації студенти навчаються планувати свої робочі місця, ухвалювати та аналізувати 
управлінські рішення.  

На цьому етапі навчання студентами також надається можливість працювати над реальними проектами 
розвитку конкретних спортивних організацій.  Наприклад, студенти одного із випусків здійснили аналіз 
просування на ринок м. Шеффілда послуг із залучення до занять футболом 7-12-річних дітей.  

Поглиблення знань студентів другого року навчання забезпечується шляхом освоєння спецкурсів за 
вибором. Навчальний план містить різноманітні спецкурси: «Менеджмент фізкультурно-спортивних  подій», 
«Менеджмент суспільного сектора фізичної культури і спорту», «Вдосконалення фізкультурно-спортивної 
діяльності». 

Головним завданням третього року навчання є безпосередня підготовка студентів до виконання фахових 
обов’язків щодо вирішення конкретних управлінських завдань. Серед типових практичних завдань: 

аналіз  фінансового забезпечення професійної спортивної команди; 
аналіз маркетингової діяльності оздоровчого клубу; 
формування стратегічного плану керівних органів фізичної культури і спорту тощо [10]. 
Навчання майбутніх бакалаврів менеджменту фізичного  виховання і спорту у британських університетах 

здійснюється за кредитно-модульною системою. Навчальний план містить класичний  набір дисциплін (табл. 
1). 

Таблиця 1 
Навчальний план підготовки бакалаврів з менеджменту фізичного  виховання і спорту (Sport Management (BSc 

(Hons)  в University of Northumbria м. Ньюкасл [11] 
Код модуля Назва модуля Статус модуля Кількість 

кредитів 
1-й курс 

SP0413 Основи спортивної науки Обов’язковий 20 
SP0464 Управління і розвиток спорту Обов’язковий 20 
SP0465 Принципи менеджменту фізичного  виховання і 

спорту 
Обов’язковий 20 

SP0466 Вступ до спортивного маркетингу Обов’язковий 20 
SP0482 Наукові дослідження Обов’язковий 20 
SP0494 Розвиток індивідуальної майстерності Обов’язковий 20 

2-й курс 
SP0565 Менеджмент людських ресурсів в спорті  Обов’язковий 30 
SP0567 Стратегічне і перспективне планування в спорті Обов’язковий 20 
SP0580 Проектування та аналіз Обов’язковий 20 
SP0595 Менеджмент робочого місця в спорті 

(практика за профілем майбутнього фаху) 
Обов’язковий 30 

3-й курс 
MK0389 Глобальний маркетинг та комунікації За вибором 20 
SM0375 Бізнес-планування малих підприємств в спорті За вибором 20 
SP0667 Менеджмент спортивних подій Обов’язковий 20 
SP0668 Медіа-менеджмент у спорті За вибором 20 
SP0680 Кваліфікаційна робота  Обов’язковий 40 
SP0690 Професійний розвиток через спорт За вибором 20 
TE0653 Педагогічна майстерність  За вибором 10-20 

 
Отже, бакалаврський курс дає змогу випускникам університетів отримати фундаментальну освіту з 

менеджменту з урахуванням специфіки сфери фізичної культури і спорту в цілому. Особливості менеджменту в 
організаціях спорту для всіх студенти вивчають побічно – у процесі виконання конкретних навчальних 
проектів, проходження практики на робочих місцях, виконання кваліфікаційної роботи. Таким чином, на цьому 
освітньо-кваліфікаційному  рівні закладається підґрунтя для подальшої конкретизації знань та навичок 
діяльності у конкретних сферах менеджменту, в тому числі й у сфері спорту для всіх.  

Випускники бакалаврату університету можуть застосувати свої знання та навички у кількох сферах 
фахової діяльності, серед яких: менеджмент спортивних споруд; менеджмент ризиків (Adventure Management); 



менеджмент муніципальних, приватних та громадських фізкультурно-спортивних організацій; менеджмент 
сфери послуг [10]. Крім цього, вони також можуть продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістр в бізнес-школах або на відповідних факультетах одинадцяти університетів Великобританії отримати 
кваліфікацію Master of Business Administration in Sport Management. Типовий навчальний план підготовки 
магістрів з менеджменту фізичного виховання і спорту в зазначеній країні наведено в таблиці 2. 

Навчальні плани різних університетів можуть мати певні відмінності від вказаного плану. Наприклад, в 
університеті Ковентрі на річній магістерській програмі (два семестри, останній присвячений написанню 
магістерської дисертації) засвоюють як загальні дисципліни (основи маркетингу, керівництво персоналом, 
фінансовий менеджмент), так і вузькоспеціалізовані - спортивну журналістику, спортивну економіку, роботу із 
спонсорськими організаціями, управління спортивними спорудами і навіть спортивний кастинг [7]. 

Характерною ознакою навчальних планів підготовки менеджерів фізичного  виховання і спорту у 
Великобританії є тривалі терміни практики за майбутнім фахом. Її тривалість – від трьох до дев’яти місяців. 

Таблиця 2 
Навчальний план підготовки магістрів з менеджменту фізичного  виховання і спорту (Master of Business 

Administration in Sport Management) в University of Northumbria м. Ньюкасл [11] 
Код модуля Назва модуля Статус модуля Кількість 

кредитів 
SP0421 Менеджмент спортивних споруд За вибором 20 
SP0434 Менеджмент спортивних подій За вибором 20 
SP0435 Менеджмент спортивних організацій Обов’язковий 20 
SP0436 Спортивний маркетинг Обов’язковий 20 
SP0438 Наукові дослідження Обов’язковий 20 
SP0450 Менеджмент людських ресурсів в спорті Обов’язковий 20 
SP0700 Спорт як соціальний феномен За вибором 20 

SP0702 Розвиток спорту в сучасному суспільстві За вибором 20 

SP0704 Магістерська дисертація Обов’язковий 60 

 
Французькі вищі навчальні заклади відрізняються від британських тим, що вони здійснюють підготовку 

менеджерів фізичного  виховання і спорту лише на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр. Два провідних з 
них (Школа менеджменту та бізнесу у м. Марсель та Школа менеджменту в м. Нант) готують магістрів 
головним чином для структур спорту вищих досягнень (Specialised Master in International Sport & Event 
Management) – професійних клубів, спортивних федерацій, національних олімпійських комітетів тощо. В обох 
школах передбачена чотиримісячна практика у спортивних організаціях [6]. 

У Швейцарії менеджмент фізичного  виховання і спорту виділився із готельного менеджменту. 
Відповідно до цього фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту готують вищі навчальні заклади, 
головним напрямом діяльності яких є підготовка кадрів для готелів. Провідним серед них є Інститут готельного 
господарства у м. Гліоні.  

На відміну від університетів Великобританії та Франції вищі навчальні заклади Швейцарії акцентують 
увагу на практичній спрямованості підготовки менеджерів фізичного  виховання і спорту за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавр (термін навчання – до 2-х років). Так,  Інститут у м. Гліоні готує бакалаврів за 
двома відносно вузькими спеціалізаціями – “Спортивний маркетинг” та “Менеджмент спортивно-видовищних 
споруд”. Також здійснюється підготовка менеджерів за скороченими програмами (із здобуттям сертифікату) та 
післядипломна підготовка [8].    

У Німеччині вищим навчальним закладом, який визначає політику у сфері підготовки менеджерів 
фізичного  виховання і спорту є Інститут економіки спорту та спортивного менеджменту при Вищій школі 
спорту Німецького університету спорту у м. Кельні (Institut fuer Sportoekonomie und Sportmanagement). 
Інститутом здійснюється підготовка фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту за двома освітньо-
кваліфікаційними рівнями – бакалавр та магістр. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр вищий 
навчальний заклад готує фахівців за спеціальністю “Менеджмент фізичного  виховання і спорту та комунікації” 
(Sport management and sport communication) ( термін навчання – 4 роки). За освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістр (1 рік) – за спеціальностями “Менеджмент спортивного туризму та рекреації” (Sport tourism and 
recreation management) та “Менеджмент сфери реабілітації та здоров’я” (Rehabilitation and health management). 
Під час  навчання студенти також мають можливість вивчити окремий курс і отримати внутрішній сертифікат 
за спеціалізацією “Спорт та менеджмент довкілля” (Sport and Environment Management). 

Підготовку фахівців забезпечують п’ять кафедр – економіки спорту, менеджменту фізичного  виховання і 
спорту, спортивного маркетингу та спонсорства, обліку та фінансів у спорті, спортивного законодавства. Це дає 
змогу давати студентам всебічні знання шляхом вивчення комплексу навчальних дисциплін, серед яких: 
Управління бізнесом, Національна економіка, Економіка спорту, Управління бізнесом у спорті, 



«Підприємництво у спорті, Основи менеджменту, Прикладний менеджмент, Менеджмент фізичного  виховання 
і спорту, Менеджмент спортивних споруд, Основи маркетингу, Спортивний маркетинг, Маркетинг подій, 
Маркетинг послуг, Паблік рілейшнз, спонсорство і реклама у спорті, Інноваційний менеджмент, Теорія 
бухгалтерського обліку та фінансів, Облік та фінанси у спорті, Основи права, Спортивне право, Спортивна 
політика.   

Важливою особливістю освітньої діяльності Інституту є широке залучення студентів до науково-
дослідницької роботи з проблем менеджменту фізичного  виховання і спорту. [9]. 

В цілому аналіз діяльності західноєвропейських вищих навчальних закладів свідчить про те, що ними 
ведеться значна робота з підготовки менеджерів для сфери фізичної культури і спорту. Впроваджено 
багаторівневу систему освіти. Визначено сукупність навчальних дисциплін та спецкурсів, викладання яких 
забезпечує формування системних знань як із загальної теорії менеджменту, так і з прикладних аспектів 
менеджменту стосовно  специфіки фізкультурно-спортивних організацій.  

Західноєвропейські університети послідовно вдосконалюють зміст підготовки менеджерів фізичного  
виховання і спорту шляхом перегляду відповідних навчальних планів. Так, якщо на початку 1990-х років у 
навчальних планах превалювали дисципліни загально теоретичного характеру, такі як Методологія системного 
та проблемного аналізу, Моделювання спортивних досягнень та соціально-економічних систем, Спорт і 
соціальне середовище та ін. [1], то на початку 2000-х років майбутні менеджери отримали можливість вивчати 
комплекс дисципліни, що відображають як теоретичні, так і прикладні аспекти менеджменту фізичного  
виховання і спорту.   

Водночас слід відзначити, що підготовка фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту 
більшістю західноєвропейських вузів зорієнтована, головним чином на задоволення кадрових потреб структур 
спорту вищих досягнень. Значно менша увага приділяється формуванню у майбутніх менеджерів знань та 
навичок, які давали б їм можливість ефективно виконувати свої фахові обов’язки в організаціях спорту для всіх. 
Вказаний недолік вузи частково нівелюється за рахунок введення до навчальних планів таких дисциплін, як 
Бізнес-планування малих підприємств в спорті, Менеджмент спортивних споруд, Менеджмент спортивних 
подій, які передбачають врахування специфіки діяльності організацій спорту для всіх.  

Виключенням слід вважати освітню діяльність Інституту економіки спорту та менеджменту фізичного  
виховання і спорту при Вищій школі спорту Німецького університету спорту у м. Кельні. Він здійснює 
підготовку фахівців за спеціальностями “Менеджмент спортивного туризму та рекреації” та “Менеджмент 
сфери реабілітації та здоров’я”. 

Заслуговує уваги досвід підготовки менеджерів фізичного  виховання і спорту, накопичений вищими 
навчальними закладами Російської Федерації. Безсумнівним лідером у цій сфері є Російський державний 
університет фізичної культури, спорту та туризму.  В межах спеціальності “Фізична культура і спорт” у 1995 
році на кафедрі спортивного менеджменту і економіки бузо започатковано спеціалізацію “Спортивний 
менеджмент” на денній та заочній формах навчання. Щорічно  кафедра випускає по 10-15 дипломованих 
менеджерів фізичного  виховання і спорту. Аналіз досвіду працевлаштування випускників кафедри свідчить, 
що багато з них працюють менеджерами у Міністерстві спорту, туризму та молодіжної політики Російської 
Федерації, Національного олімпійського комітету Російської Федерації та їхніх структурах, в фітнес-клубах, в 
професійних спортивних командах, в спортивному комплексі “Лужники” та інших фізкультурно-спортивних 
організаціях. Ряд випускників створили власні приватні фірми [4]. 

За рідким виключенням (менеджер з персоналу та реклами) випускники повинні мають володіти 
різнобічними знаннями та навичками у сфері менеджменту фізичного  виховання і спорту.  Виходячи з цього 
навчання студентів спеціалізації "Спортивний менеджмент" здійснюється за освітньою програмою другого 
рівня вищої професійної освіти за напрямом 521900 - "Фізична культура". Кваліфікація випускника - бакалавр 
фізичної культури . Студенти, що орієнтуються на практичну роботу, можуть продовжити навчання протягом 
одного року за фахом 022300 із здобуттям диплома "Фахівець з фізичної культури і спорту". Студенти 
спеціалізації, що проявили схильність до дослідницької та педагогічної діяльності, можуть продовжити 
навчання в магістратурі за програмою "Менеджмент і економіка у сфері фізичної культури і спорту" 
спеціальності 521900 - "Фізична культура" [3].  

На межі тисячоліть у Росії виникли дискусії щодо визначення принципового підходу до підготовки 
менеджерів фізичного  виховання і спорту. До цього часу у межах спеціальності "Фізичне виховання і спорт" 
здійснювалась підготовка фахівців за спеціалізацією "Спортивний менеджмент". Випускники отримували право 
працювати як за спортивним фахом (тренерами з видів спорту, вчителями та викладачами фізичної культури), 
так і займати посади менеджерів у різних фізкультурно-спортивних організаціях.  

 З часом почала превалювати думка про те, що вищим навчальним закладам фізичного виховання і 
спорту слід замість вказаної спеціалізації впровадити підготовку фахівців за спеціальністю "Менеджмент 
організацій" з наданням випускникам кваліфікації "Економіст".  

 Опоненти такого підходу наводять досить вагомі аргументи на користь збереження спеціалізації 
"Спортивний менеджмент". Зокрема, вони звертали увагу на те, що випускники спеціалізації – це фахівці з 
фізичного  виховання і спорту, що мають юридично закріплене право вести безпосередню тренерсько-
викладацьку діяльність. Випускники ж спеціальності «Менеджмент організацій» будуть економістами, що не 
мають правових підстав для праці тренером або викладачем фізичної культури, що істотно звузить сферу їх 
працевлаштування в організаціях сфери фізичної культури і спорту. Досвід працевлаштування випускників 



спеціалізації свідчить, що велика їх частина після закінчення вузів працевлаштується як тренери або викладачі і 
лише пізніше, у міру накопичення досвіду, переходять на управлінську роботу [3]. 

За підсумками дискусії, зрештою, було досягнуто компромісного рішення: залишено спеціалізацію 
"Спортивний менеджмент" і запроваджено нову спеціальність "Менеджмент організацій". Як наслідок, сфера 
управління фізичною культурою і спортом Росії отримує фахівців широкого профілю, які можуть посідати 
різноманітні управлінські посади (табл. 3).  

Таблиця 3 
Номенклатура професій фахівців з менеджменту фізичного  виховання і спорту у Російській Федерації [2] 
Код 

професії 
Контрольне 
число 

Назва професії 

20068 0 Адміністратор залу                              
21228      3 Черговий по залу (більярдному, спортивному та ін.) 
21362 3 Директор палацу спорту  
21410 9 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного та ін.)  
21542 1 Директор спортивної школи      
22043 4 Завідувач відділу (спеціалізованого)    
22056 1 Завідувач відділу (функціонального)   
24060   1 Менеджер (в інших галузях) 
24062 0 Менеджер (в адміністративних підрозділах (службах)) 
24063 5 Менеджер з персоналу  
24068 8 Менеджер (в  підрозділах (службах) маркетингу та збуту)  
24071 5 Менеджер з реклами 
24075 8 Менеджер (в інших функціональних підрозділах (службах))   
24563 9 Начальник клубу (дельтапланерного, службового собаководства, 

спортивного, спортивно-технічного, стрілково-спортивного) 
24607 8 Начальник табору(оборонно-спортивного, оздоровчого та ін.) 
25388 5 Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації) 
25655 9 Голова асоціації (конфедерації, федерації)  
25733 5 Голова ради (науково-технічної, навчально-методичної, вченої, 

фізкультурно-спортивної) 
 

Водночас інтенсивна диверсифікація фізкультурно-спортивної діяльності потребує значної кількості 
фахівців з менеджменту, що володіють знаннями та навичками управління фізкультурно-спортивними 
організаціями певного профілю. Зокрема, це стосується сфери спорту для всіх, який активно розвивається в 
країні у рамках усіх форм власності. Сьогодні потреби спортивно-оздоровчих організацій у менеджерах вже не 
може бути задоволена за рахунок випускників традиційної спеціалізації "Спортивний менеджмент".  

Окрім того не можна обійти увагою ще одну важливу обставину, що випливає з особливостей сучасного 
розвитку спорту для всіх в Росії. В країні функціонує значна кількість фітнес-центрів, тренажерних залів, 
оздоровчих комплексів тощо, які відносяться до малого та середнього бізнесу. Відповідно вони мають обмежені 
можливості у формуванні штату. Тому у таких організаціях посади менеджерів часто не вводяться взагалі або 
залишаються вакантними. Функції менеджерів виконують за сумісництвом інші працівники (тренери, 
інструктори тощо). Природно, що вони  не мають відповідної підготовки. Водночас вони не бажають полишати 
свої основні посади аби отримати фах менеджера фізичного  виховання і спорту.  

Зважаючи на це, Всеросійським добровільним товариством "Спортивна Росія" за підтримки 
Федерального агентства з фізичної культури і спорту засновано некомерційну організацію – Дирекція 
спортивного дистанційного навчання. Розроблено систему дистанційного навчання, центром якої є сайт 
www.E-sportlearning.ru. Мета проекту – підготовка висококваліфікованих кадрів для державних органів, 
муніципального самоуправління та бізнесу. Навчання здійснюється на  базі п’ятнадцяти провідних російських 
вузів із застосуванням дистанційних освітніх технологій. Фахівцями розроблені електронні освітні програми з 
важливих напрямів менеджменту фізичного  виховання і спорту та адміністрування.  

 Особливої уваги заслуговує та обставина, що у процесі фахової підготовки за спеціальністю "Фізичне 
виховання і спорт" студенти мають змогу отримати вузько спеціалізовані знання у сфері менеджменту спорту 
для всіх й підстави офіційно посісти  одну із посад, серед яких: Менеджер тренажерного залу, Менеджер 
дитячого клубу, Менеджер групових програм, Менеджер водних програм. Таку можливість мають і фахівці-
практики, які навчаються на дистанційних курсах підвищення кваліфікації. Обсяги названих навчальних курсів 
становить 75 годин. Вивчення кожного курсу здійснюється під керівництвом викладача. 

Наприклад, курс Менеджер тренажерного залу можна пройти лише після вивчення курсу Тренер 
тренажерного залу або складання вступного іспиту. Перелік дисциплін, що входять до складу курсу наведено в 
таблиці 4. 

Таблиця 4 
Перелік дисциплін курсу «Менеджер тренажерного залу» 

http://www.E-sportlearning.ru


№ 
пп Дисципліна 

1 Вступ у фітнес-менеджмент 
2 Устаткування тренажерного залу 
3 Сервіс та послуги 
4 Ефективний розподіл клієнтів 
5 Робота з персоналом 
6 Основні бізнес-процеси тренажерного залу 
7 Ціноутворення послуг тренажерного залу 
8 Моніторинг та  оцінка діяльності тренажерного залу 
9 Тести та контрольні завдання 

 
Дистанційне підготовка передбачає відповідну систему навчання та оцінки наведених курсів і включає 

такі етапи:  
1) студент отримує доступ до навчального матеріалу першої дисципліни;  
2) після закінчення вивчення матеріалу, студент виконує передекзаменаційний тест. Для успішного складання 

тесту, студентові необхідно правильно відповісти не менше ніж на 80% питань;  
3) здійснюється автоматична перевірка тесту;  
4) у разі невдачі студентові надається можливість ретельніше вивчити матеріал розділу і перездати 

передекзаменаційний тест;   
5) у разі успішного складання передекзаменаційного тесту, студентові висилається навчальний матеріал з 

наступної дисципліни, далі процес повторюється до останньої дисципліни;  
6) після вивчення кожної дисципліни, студент пише відповідне есе на вибір з 3-х запропонованих варіантів, 

його обсяг має складати від 300 до 500 слів. Есе перевіряється викладачем за системою залік/незалік;  
7) після закінчення вивчення всіх дисциплін, здачі всіх есе та передекзаменаційних тестів, студент 

допускається до складання іспиту. Іспит включає 50 питань з усьому курсу, для його успішного складання, 
студентові необхідно правильно відповісти не менше як на 80% питань;  

8) іспит перевіряється викладачам;  
9) після успішного складання іспиту студент отримує сертифікат.  

Висновки.  
З метою формування вітчизняної системи підготовки менеджерів спорту для всіх доцільно застосувати 

досвід європейської школи підготовки менеджерів з фізичного виховання і спорту, насамперед здобутків вищих 
начальних закладів Великої Британії та Німеччини. Найціннішими серед них є набуття студентами фахівцями 
фундаментальних знань в області менеджменту, що поєднуються з тривалою практикою або стажуванням за 
майбутнім фахом. Слід також взяти до уваги досвід вищих навчальних закладів фізичного виховання Російської 
Федерації. Насамперед мова йде про застосування практики набуття майбутніми бакалаврами фізичного 
виховання і спорту навичок виконання функцій менеджерів на нижчих ланках управління спортом для всіх.    

Перспективи подальших досліджень. Отримані результати  дозволяють послідовно вирішувати ряд 
важливих питань, пов’язаних з формуванням вітчизняної системи підготовки менеджерів спорту для всіх. 
Зокрема, мова може йти про формулювання принципів підготовки менеджерів, визначення підходів до 
формування змісту підготовки на різних освітніх рівнях. 
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