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Анотації:
Мета: вивчити сутність поняття 
«спортивний менеджмент», про-
аналізувати основні тенденції роз-
витку цієї спеціальності, визначити 
попит та пропозицію ринку освітніх 
послуг. Матеріал: загальноукраїн-
ський ринок освітніх послуг за за-
значеним напрямом підготовки. 
Проаналізовано навчальні пла-
ни. Вивчено ємність українського 
ринку надання освітніх послуг за 
напрямом зазначеним підготов-
ки. Результати: встановлено, 
що лише чотири університети в 
Україні мають зазначений напрям 
підготовки. Оцінено можливість 
впровадження даного напряму в 
навчальний процес інших вищих 
навчальних закладів. Проведено 
аналіз привабливості для абітурі-
єнтів кожного з університетів, що 
займаються підготовкою спортив-
них менеджерів. Висновки: вста-
новлено, що освітня послуга з 
даного напряму не задовольняє 
попит абітурієнтів, а ринок освітніх 
послуг зі спеціальності в Україні є 
відкритим і сприяє розвитку конку-
ренції.

Куделко В.Э., Куделко А.Н. Конкуренто-
способность образовательной услуги по 
направлению подготовки «Менеджмент 
в спорте» на ринке образовательных ус-
луг Украины. Цель: изучить сущность по-
нятия «спортивный менеджмент», проана-
лизировать основные тенденции развития 
этой специальности, определить спрос и 
предложение рынка образовательных услуг. 
Материал: всеукраинский рынок образова-
тельных услуг по указанному направлению. 
Проанализированы учебные планы. Изуче-
ны емкость украинского рынка предоставле-
ния образовательных услуг по направлению 
указанным подготовки. Результаты: уста-
новлено, что только четыре университета в 
Украине имеют указанный направление под-
готовки. Оценена возможность внедрения 
данного направления в учебный процесс 
других вузов. Проведен анализ привлека-
тельности для абитуриентов каждого из 
университетов, занимающихся подготовкой 
спортивных менеджеров. Выводы: установ-
лено, что образовательная услуга по дан-
ному направлению не удовлетворяет спрос 
абитуриентов, а рынок образовательных 
услуг по специальности в Украине является 
открытым и способствует развитию конку-
ренции.

Kudelko V.E., Kudelko A.M. 
Competitiveness of educational 
favour in the direction of the 
spesiality “Sport Management“ in the 
educative market of Ukraine. Purpose: 
Іn this article the nature of the concept 
of sport management was studied, 
the main trends of the speciality “Sport 
Management” was analyzed, supply 
and demand of the education market 
was determined. Material: the Ukrainian 
educational market in the direction “Sport 
Management” was studied. Results: the 
possibility to implement this direction in 
the educational process was reviewed. 
It was found that the training of the 
sport managers is based on the basis 
of four universities and the analysis 
of the attractiveness for applicants of 
each university was done. Conclusions: 
studying the capacity of the Ukrainian 
market to give educational services 
in the direction “Sport Management” 
indicates that the educational service 
of this direction does not satisfy the 
demand of applicants, and the market 
of educational services in the speciality 
“Sport Management” in Ukraine is 
opened and promotes competition. 
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Вступ.1

Останнім часом Україна стала на шлях розвитку 
професійного спорту. Модернізація спортивної інф-
раструктури була вимушеною у зв’язку з підготовкою 
та проведенням Чемпіонату Європи з футболу. У 2015 
році Україна проводитиме на своїй території й баскет-
больну континентальну першість. Таке рішення було 
прийняте членами ради FIBA на чолі з Олафуром Раф-
нссоном.

Зважаючи на форсований розвиток індустрії спор-
ту в Україні, спеціалісти зі спортивного менеджменту 
досить скоро стануть популярними. На даному етапі 
професія є новою і маловідомою. Але в умовах зрос-
таючої кількості спортивних закладів, споруд, клубів, 
тренувальних баз та команд з різних видів спорту ви-
никне необхідність у менеджерах саме цього напряму 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11) [5, 8, 
15].

Актуальність роботи полягає саме в популяризації 
професії спортивного менеджера, розвитку даного на-
пряму освіти, розширенні ринку пропозиції з менедж-
менту у спорті [2, 7, 14], а також у вирішенні завдань 
цілеспрямованої підготовки спортивних менеджерів у 
процесі їх навчання у ВНЗ [6, 9, 10].

© Куделко В.Е., Куделко А.М., 2014 
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: аналіз ринку освітніх послуг 

за напрямом «Менеджмент у спорті» та оцінка сту-
пеня конкурентоспроможності освітньої послуги за 
напрямом «Менеджмент у спорті» на освітянському 
ринку України.

Завдання дослідження: вивчити сутність поняття 
«спортивний менеджмент»; проаналізувати основні 
тенденції розвитку спеціальності «спортивний ме-
неджмент» у провідних вищих навчальних закладах 
України; оцінити ринок освітніх послуг з даного на-
пряму: визначити попит, пропозицію та університети-
лідери з надання таких послуг.

Об’єкт дослідження: процес розвитку спортивно-
го менеджменту в Україні, аналіз попиту та пропози-
ції на нього. 

Теоретичною та методологічною базою дослі-
дження є роботи Дутчака М.В., Приходька І.І., Ель-
брехта О.М., Переверзина І.І., Абрамішвілі Г.Г. та ін-
ших вітчизняних і зарубіжних авторів [4, 14, 21, 22], 
матеріали Internet-порталів. Інформаційною базою 
дослідження є дані Internet-порталів українських і за-
рубіжних вищих навчальних закладів, законодавчих 
актів, зокрема Закону України «Про фізичну культу-
ру і спорт» у новій редакції вiд 17.11.2009 р (http://
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zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1724-17), монографій, 
статей, публікацій в періодичних виданнях. 

Результати дослідження.
Сучасний менеджмент у спорті – це самостійний 

вид професійної діяльності, яка спрямована на досяг-
нення цілей фізкультурно-спортивної організації та 
в умовах ринку шляхом раціонального використання 
матеріальних, трудових та інформаційних ресурсів. 
Іншими словами, спортивний менеджмент – це тео-
рія і практика ефективного управління організаціями 
спортивної галузі в умовах ринку [6, 9, 10, 12, 13]. 
Предмет спортивного менеджменту представлений 
у вигляді управлінських відносин, які складаються в 
процесі взаємодії суб’єкту та об’єкту управління все-
редині організацій фізкультурно-спортивної спрямо-
ваності, а також в процесі взаємодії цих організацій із 
зовнішнім середовищем в процесі виробництва і роз-
повсюдження фізкультурно-спортивних послуг.

Було проаналізовано навчальні плани, та встанов-
лено, що лише чотири університети в Україні мають 
напрям підготовки «Менеджмент у спорті»(http://
www.osvita.com.ua/). До них належать: Київський на-
ціональний університет фізичного виховання і спорту 
України (http://www.uni-sport.edu.ua), Кримський фа-
культет фізичної культури, спорту та туризму Запо-
різького національного університету ( http://www.znu.
edu.ua/rus/university/filialy/krym), Харківська держав-
на академія фізичної культури (http://hdafk.kharkov.ua) 
та Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» (http://www.kpi.kharkov). З 
метою визначення конкуренції на ринку освітніх по-
слуг за даним напрямом підготовки автором роботи 
був проведений аналіз привабливості для абітурієнтів 
кожного з університетів [3, 11]. На основі отриманих 
даних проведено дослідження потенційної ємності 
ринку освітніх послуг за напрямом підготовки «Ме-
неджмент у спорті». Потенційна ємність ринку була 
розрахована як добуток загальної кількості ліцензова-
них місць університету для абітурієнтів напряму під-
готовки «Менеджмент у спорті» та кількості заяв на 

одне ліцензоване місце університету за результатами 
вступної кампанії 2012/2013 навчального року. Даний 
показник відображає загальну кількість абітурієнтів, 
які б хотіли здобути вищу освіту за даним напрямком. 
Результати дослідження надані у табл. 1

Результати свідчать, що попит на освітні послуги 
за напрямом «Менеджмент у спорті» є значно вищим 
за пропозицію. Найбільшу частку реально існуючого 
ринку пропозиції займає Національний університет 
фізичного виховання і спорту України (47,24%), най-
меншу – Кримський факультет фізичної культури, 
спорту та туризму ЗНУ (9,45%). Показники були роз-
раховані відповідно до ліцензованої кількості місць 
на дану спеціальність у кожному ВНЗ. З метою пере-
вірити, чи даний ринок освітніх послуг є монополією 
зі сторони НУФВСУ, розраховано індекс Джині [3, 
22], використовуючи наступну формулу:

 
 

 

,  
де, Xi – накопичена частка ВНЗ;

Yi – накопичена частка пропозиції;
n – кількість закладів освіти;
і – порядковий номер ВНЗ.
Для розрахунків було використане програмне за-

безпечення MS EXCEL. Результати наведені у табл. 2.
Відповідно до формули індекс Джині дорівнює:

G = |1 – 0,707|*100% = 29,3%

Таким чином, 29,3% свідчать про низький рівень 
монополізації ринку освітніх послуг за напрямом «Ме-
неджмент у спорті», хоча 47,24 % даного ринку на-
лежать НУФВСУ. Така невідповідність пояснюється 
високим рівнем попиту на цей напрямок, який не задо-
вольняється послугами лише одного закладу навчання. 
Для більш наглядної інтерпретації результатів автор 
роботи на основі даних табл. 2. побудувала криву Ло-
ренцо [22] (рис. 1). Площа фігури, розташованої між 
проведеною діагоналлю та кривою, дорівнює індексу 
Джині, але в інших одиницях виміру (наприклад, у 

Таблиця 1.
Розрахунок потенційної ємності ринку для спеціальності «Спортивний менеджмент»

ВНЗ

Кількість 
місць 

відповідно 
до ліцензії

Доля
ринку,

%

Кількість заяв 
на одне місце 
ліцензованого 

обсягу

Потенційна 
ємність 
ринку,
осіб

Доля
ринку 

(потен-
ційна), %

Національний університет фізичного 
виховання і спорту України (НУФСУ 60 47,24 3 180 43,48

Харківська державна академія 
фізичної культури 30 23,62 3,5 105 25,36

НТУ «Харківський політехнічний 
інститут» 25 19,69 3 75 18,12

Кримський факультет фізичної куль-
тури, спорту та туризму Запорізького 
національного університету

12 9,45 4,5 54 13,04

ВСЬОГО 127 100 3,5 414 100,00
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Таблиця 2
Результати розрахунку коефіцієнта Джині

ВНЗ
Доля 

ринку, 
%

Накопичена 
частка 

пропозиції, 
Yi (%)

Накопичена 
частка п\п, 

Xi (%)

Xi+1 – 
Xi 

(частка)

Yi+1 + 
Yi

(част-
ка)

X’*Y’

Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України (НУФВСУ)

47,24 100,00 100 0,25 1,528 0,382

Харківська державна академія 
фізичної культури 23,62 52,76 75 0,25 0,819 0,205

НТУ «Харківський 
політехнічний інститут» 19,69 29,13 50 0,25 0,386 0,096

Кримський факультет фізичної 
культури, спорту та туризму 
Запорізького національного 
університету

9,45 9,45 25 0,25 0,094 0,024

ВСЬОГО 100 0 0 - - 0,707

Рис.1. Крива Лоренца

Yi (%) – накопичена частка пропозицій фактично, 
Yo (%) – накопичена частка пропозицій в умовах чистої  конкуренції.   
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см²). Чим ближче знаходиться крива до діагоналі, тим 
ближчий ринок до чистої (вільної) конкуренції.

Крива Лоренца у точці, яка характеризує діяль-
ність НУФВСУ, віддаляється від бісектриси. Цей 
факт вказує на значний вплив даного ВНЗ на ринок 
освітніх послуг з досліджуваного напрямку. Але все 
ж таки, в цілому ринок є достатньо вільним для входу 
нових ВНЗ з новими пропозиціями.

Висновки.
Завдяки швидкому розвитку індустрії спорту в 

Україні, спеціалісти зі спортивного менеджменту до-
сить скоро стануть популярними. На даному етапі 
професія є новою і маловідомою. Але в умовах зрос-
таючої кількості спортивних закладів, споруд, клубів, 
тренувальних баз та команд з різних видів спорту ви-
никне необхідність у менеджерах саме цього напряму. 

Таким чином, сучасний менеджмент у спорті – це 
самостійний вид професійної діяльності, яка спрямо-
вана на досягнення цілей фізкультурно-спортивної 
організації та в умовах ринку шляхом раціонального 
використання матеріальних, трудових та інформацій-

них ресурсів. В Україні цей напрям також становиться 
популярним, оскільки останнім часом розвиток про-
фесійного спорту в нашій державі перейшов у розряд 
першочергових заходів.

Після аналізу навчальних планів, з’ясовано, що в 
Україні лише чотири університети мають напрям під-
готовки «Менеджмент у спорті». До них належать: 
Київський національний університет фізичного ви-
ховання і спорту України, Кримський факультет фі-
зичної культури, спорту та туризму ЗНУ, Харківська 
державна академія фізичної культури та НТУ «Хар-
ківський політехнічний інститут». 

Вивчення ємності українського ринку надання 
освітніх послуг за напрямом підготовки «Менедж-
мент у спорті», вказує, що низький рівень монопо-
лізації ринку освітніх послуг за напрямом «Менедж-
мент у спорті» не задовольняє попит абітурієнтів, а 
ринок освітніх послуг зі спеціальності «Спортивний 
менеджмент» в Україні є відкритим і сприяє розвитку 
конкуренції.
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