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АНАЛІЗ СТАНУ СПРАВ ЩОДО ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

Під час дослідження робочою групою, утвореною наказом 

Мінмолодьспорту від 10 червня 2016 р. № 2320, стану справ щодо проблем 

розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаних територіальних громадах в 

умовах децентралізації влади встановлено, що всі суб’єкти ФКіС, які діють в 

Україні відповідно до вимог статей 9-25 розділу ІІ Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт», мають надавати споживачам фізкультурно-спортивні 

послуги відповідно договорів та нести відповідальність за якість наданих 

послуг. В ході аналізу показників якості надання фізкультурно-спортивних 

послуг, визначених в наказі Мінмолодьспорту від 28 березня 2013 р. № 1 «Про 

затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і 

спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 р. за 

№ 559/23091, встановлено, що ці показники якості не визначають оцінку 

надання таких послуг. Показники якості встановлюють лише відсоток 

населення, охопленого масовими спортивними заходами та фізкультурно-

оздоровчими заняттями за місцем проживання і в місцях масового відпочинку, а 

також кількість проведених спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів і 

кількість осіб, які отримали безоплатні послуги з ФКіС. Зазначеними 

показниками втіленні лише кількісні показники соціальних стандартів і 

мінімальних гарантій щодо забезпечення потреб людини в матеріальних та 

духовних благах, які необхідні також для формування фінансових ресурсів, що 

спрямовуються на їх реалізацію.  

Між тим, на нашу думку зазначені показники якості надання 

фізкультурно-спортивних послуг не містять оціночної спрямованості, несуть в 

собі лише недосконалий норматив наповнюваності закладів фізичної культури і 

спорту, не дозволяють в правовому полі захистити справедливість та створити 

споживачам послуг умов для їх соціального і правового захисту у сфері ФКіС. 

Крім того, відсутність конкретних показників якості фізкультурно-спортивних 

послуг унеможливлює підтримання конкурентного середовища при виробленні 

і наданні фізкультурно-спортивних послуг та нівелює орієнтири на сучасні 

міжнародні стандарти у сфері ФКіС. 

Мінмолодьспорт у термін з серпня 2016 року по березень 2017 року 

спільно з зацікавленими установами, недержавними організаціями підготовлено 

три варіанти проектів Державного соціального стандарту у сфері ФКіС (далі – 



Державний соціальний стандарт). Так останній проект Державного соціального 

стандарту від 21.03.2017 на відміну від проектів Державного соціального 

стандарту від 11.08.2016 та від 08.11.2016 є найбільш виваженим та соціально 

значущим. Вперше в проекті Державного соціального стандарту від 21.03.2017 

встановлюється перелік показників якості фізкультурно-спортивних послуг, що 

надаються закладами ФКіС, привернуто увагу на наявність професійних 

компетентностей у надавачів фізкультурно-спортивних послуг та 

запроваджується механізм оцінки повноти, якості та ефективності надання 

фізкультурно-спортивних послуг.  

Однак зміст показників якості фізкультурно-спортивних послуг 

наповнено конкретними вимогами лише до забезпечення безпеки життя 

споживачів цих послуг та містить конкретні вимоги до надавачів фізкультурно-

спортивних послуг в частині наявності в нього встановлених нормативно-

правовими актами компетентностей. При цьому вимоги деяких окремих 

показників якості фізкультурно-спортивних послуг взагалі є нікчемними у 

правовому полі та не можуть бути використані для захисту в судовому порядку 

прав споживачів фізкультурно-спортивних послуг, наданих як на платній так і 

безоплатній основах. Водночас, в рамках удосконалення системи соціальних 

стандартів і нормативів, механізму фінансового забезпечення надання 

населенню послуг відповідно до визначених КМУ напрямів реформування 

місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні 

Міністерство соціальної політики України з 4 травня 2016 р. розпочато процес 

внесення змін до Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні гарантії» (реєстраційний номер законопроекту № 4575). Зокрема, в 

проекті змін до цього Закону уточняється зміст терміну «державні соціальні 

гарантії», а також вносяться зміни до назв та переліків соціальних стандартів і 

нормативів в окремих сферах їх застосування, в тому числі й обслуговування 

закладами культури та ФКіС і показники якості надання фізкультурно-

спортивних послуг. 

Таким чином, враховуючи здійснений аналіз нормативно-правових актів 

не виникає сумнівів в необхідності подальших наукових пошуків у напрямку 

дослідження державних соціальних норм, стандартів і гарантій у сфері ФКіС. 


