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ФІНАНСУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРО- 
ТА МЕЗОРІВНЯХ 

АНОТАЦІЯ 
Вступ. Війна Росії проти України вплинула на економічне і політичне життѐ останнім часом, що суттюво 
відгукнулисѐ на фінансуванні сфери спортивно-оздоровчих послуг. Цей вплив, зачіпаю всі елементи соціально-
економічного механізму функціонуваннѐ галузі: типи та види суб’юктів спортивно-оздоровчої діѐльності, 
джерела їх фінансуваннѐ, умови господаряваннѐ, особливості проведеннѐ державної політики у цій галузі 
тощо. Збільшеннѐ видатків на економічну діѐльність, безпеку, судову владу та оборону призвело до суттювого 
скороченнѐ видатків видатки на духовний та фізичний розвиток.  
Метою статті є аналіз фінансуваннѐ спортивно-оздоровчої діѐльності на макро- та мезорівнѐх. 
Метод (методологія). У досліджені застосовані загальнонаукові методи, зокрема: порівнѐннѐ -  длѐ зіставленнѐ 
середніх показників пріоритетних державних видатків в Україні та країнах Організації економічного 
співробітництва та розвитку; статистичного аналізу – аналізу фінансуваннѐ спортивно-оздоровчої діѐльності в 
Україні.  
Результати. Аналіз результатів порівнѐннѐ середніх показників пріоритетних державних видатків в Україні та 
країнах Організації економічного співробітництва та розвитку демонструять значні відхиленнѐ саме у сфері 
охорони здоров’ѐ. проаналізовано, що Україна виділѐю значно менше коштів (майже на 5% менше у 
відсотковому значенні витрат Державного бяджету) на охорону здоров’ѐ ніж країни Організації економічного 
співробітництва та розвитку.  
Аналіз показав, що у 2021 році порівнѐно із 2020 роком найбільше зросли витрати Державного бяджету на 
підготовку та участь національних збірних в Параолімпійських та Дефлімпійських іграх (+4546,5%), витрати на 
підготовку та участь національних збірних в міжнародних змаганнѐх (Олімпійські ігри, Всесвітні ігри та ін.) 
зросли на 542,4%, витрати на розвиток спорту серед осіб з інвалідністя, їхнѐ фізкультурно-спортивна 
реабілітаціѐ зросли на 169,9%, державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» зросла на 
147,6%. Наголошено, що виѐвлені тенденції нарощуваннѐ обсѐгів бяджетного фінансуваннѐ розвитку спорту та 
фізичної культури в Україні дозволить досѐгти попередньо поставлених амбітних цілей стосовно проведеннѐ 
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Олімпійських ігор у 2030-2032 роках саме в Україні. 
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Вступ 

Війна Росії проти України вплинула на 
економічне і політичне життѐ останнім часом, 
що суттюво відгукнулисѐ на фінансуванні сфери 
спортивно-оздоровчих послуг. Цей вплив, 
зачіпаю всі елементи соціально-економічного 
механізму функціонуваннѐ галузі: типи та види 
суб’юктів спортивно-оздоровчої діѐльності, 
джерела їх фінансуваннѐ, умови 
господаряваннѐ, особливості проведеннѐ 
державної політики у цій галузі тощо. 
Збільшеннѐ видатків на економічну діѐльність, 
безпеку, судову владу та оборону призвело до 
суттювого скороченнѐ видатків видатки на 
духовний та фізичний розвиток.  

Питаннѐ фінансуваннѐ спортивно-
оздоровчої діѐльності в Україні попередньо 
досліджували відомі учені України, зокрема: 
К. Богатирьов, І. Бошинда, І. Іртищева,  
І. Крамаренко, Я. Наумко, М. Стегней, 

М. Третьѐкова, І. Лапичка, С. Цимбаляк та ін. В 
сучасних умовах реформуваннѐ постаю питаннѐ 
щодо поглибленнѐ аналізу фінансуваннѐ 
спортивно-оздоровчої діѐльності на макро- та 
мезорівнѐх. 

Мета дослідження 

Метоя статті ю аналіз фінансуваннѐ 
спортивно-оздоровчої діѐльності на макро- та 
мезорівнѐх. 

Виклад основного матеріалу 

Длѐ об’юктивної оцінки державного 
фінансуваннѐ спортивно-оздоровчої сфери в 
Україні, доцільним вдаютьсѐ порівнѐннѐ рівнѐ 
загальних державних видатків на пріоритетні 
сфери розвитку в Україні та країнах Організації 
економічного співробітництва та розвитку 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Порівняння середніх показників пріоритетних державних видатків в Україні та країнах 
Організації економічного співробітництва та розвитку 

Джерело: дані ОЕСР Панорама державного управліннѐ та Державна казначейська служба України 
[1]. 

 
Результати порівнѐннѐ середніх показників 

пріоритетних державних видатків в Україні та 
країнах Організації економічного 
співробітництва та розвитку демонструять 
значні відхиленнѐ саме у сфері охорони 

здоров’ѐ. Україна виділѐю значно менше 
коштів (майже на 5% менше у відсотковому 
значенні витрат Державного бяджету) на 
охорону здоров’ѐ ніж країни Організації 
економічного співробітництва та розвитку. 
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Порѐд із цим фактом, спостерігаютьсѐ значне 
перевищеннѐ витрат Державного бяджету 
України (у %) на соціальний захист, освіту, 
безпеку, судову владу, оборону ніж у країн 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку.  

Спорт потраплѐю до сфери духовного та 
фізичного розвитку, длѐ ѐкої в Україні середні 
показники пріоритетних державних видатків 
дещо перевищуять відповідні показники у 
країнах Організації економічного 
співробітництва та розвитку. 

За даними Міністерства молоді та спорту 
України у 2020 році було передбачено суттюве 
зростаннѐ витрат на розвиток спорту та 
фізичної культури (табл. 1): «за період з 2021-

го по 2024 роки загальні витрати повинні 
становити 69,35 млрд гривень, тоді ѐк з 2017 
по 2020 роки вони склали 25,3 млрд гривень. 
Вже 2021-го року витрати держбяджету на 
спорт та фізичну культуру мали становити 
7,736 млрд гривень, тоді ѐк у 2020-му вони 
склали 2,577 млрд гривень. З місцевих 
бяджетів у 2021 році було передбачено 
виділити 8,541 млрд гривень (у 2020-му — 
3,824 млрд гривень). При цьому серйозне 
збільшеннѐ фінансуваннѐ передбачаю 
зростаннѐ кількості спортивних клубів чи 
лядей, котрі займаятьсѐ спортом. Додаткові 
кошти будуть спрѐмовані на фінансуваннѐ 
ДЯСШ та підготовку збірних команд» [2].  

Таблиця 1. Динаміка та прогнозні значення витрат на розвиток спорту та фізичної культури за 
джерелами фінансування 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

ан
су

ва
н

н
ѐ 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р.* 2022 р.** 2023 р.** 2024 р.** 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 

б
я

д
ж

ет
 

2182625,0 2004450,3 2061014,1 2577389,8 7736204,7 6818401,8 6771363,5 7588859,2 

М
іс

ц
ев

і 

б
я

д
ж

ет
и

 

2983585,1 3277919,4 3565381,6 3824629,2 8541348,1 9211136,8 9663679,2 7599859,2 

Ін
ш

і 

д
ж

ер
ел

а 

533276,3 743852,0 694236,7 895670,2 691180,9 717932,7 714788,5 703906,0 

У
сь

о
го

 

5699486,4 6026221,7 6320632,4 7297689,2 16968733,7 16747471,3 17149831,2 18486264,6 

*-оціночне значеннѐ; 
**- прогнозне значеннѐ. 
Джерело: [2] 

 
Дані Міністерства молоді та спорту України 

засвідчуять більш сприѐтливу поточну 
ситуація длѐ розвитку фізичної культури та 
спорту ніж длѐ охорони здоров’ѐ, проте 
залишаютьсѐ відкритим питаннѐ пріоритетності 
в цілому спортивно-оздоровчої сфери та сфер 
економічної діѐльності, соціального захисту, 
освіти, безпеки, судової влади та оборони. 

За даними Державної казначейської служби 
України у 2021 році відбулосѐ зростаннѐ витрат 
Державного бяджету за всіма напрѐмками 
фінансуваннѐ розвитку спорту та фізичної 
культури порівнѐно із 2020 роком (табл. 2). 

За абсолятним вираженнѐм дані щодо 
фінансуваннѐ розвитку спорту та фізичної 
культури з різних джерел (Міністерства молоді 
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та спорту України та Державної казначейської 
служби України) дещо відрізнѐятьсѐ, проте 
справедливоя і очевидноя ю тенденціѐ 
сильного зростаннѐ видатків Державного 
бяджету на розвиток спорту та фізичної 
культури за 2020-2021 роки. Так, у 2021 році 
порівнѐно із 2020 роком найбільше зросли 
витрати Державного бяджету на підготовку та 
участь національних збірних в 
Параолімпійських та Дефлімпійських іграх 
(+4546,5%), державна підтримка фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо» зросла на 
147,6%, витрати на фізичну та спортивну 

підготовку учнівської та студентської молоді 
зросли на 64,7%, витрати на розвиток спорту 
серед осіб з інвалідністя, їхнѐ фізкультурно-
спортивна реабілітаціѐ зросли на 169,9%, 
витрати на розвиток фізкультури, спорту вищих 
досѐгнень та резервного спорту зросли на 
78,9%, фінансова підтримка громадських 
об’юднань фізкультурно-спортивного 
спрѐмуваннѐ збільшиласѐ на 18,2%, витрати на 
підготовку та участь національних збірних в 
міжнародних змаганнѐх (Олімпійські ігри, 
Всесвітні ігри та ін.) зросли на 542,4%. 

Таблиця 2. Видатки Державного бюджету на розвиток спорту та фізичної культури за 2020-2021 
роки, млн грн 

Напрѐмок фінансуваннѐ 2020 р. 2021 р. 2021 р. у % до 2020 р. 

Державна підтримка фізкультурно-
спортивного товариства «Динамо» 

20,2 49,9 + 147,6 

Фізична та спортивна підготовка 
учнівської та студентської молоді 

145,3 239,3 +64,7 

Реалізаціѐ спортивних інфраструктурних 
проектів 

10,8 10,8 0 

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністя, 
їхнѐ фізкультурно-спортивна реабілітаціѐ 

417,8 1127,7 +169,9 

Підготовка та участь національних збірних 
в Параолімпійських та Дефлімпійських 
іграх  

50,8 2359,9 +4546,5 

Розвиток фізкультури, спорту вищих 
досѐгнень та резервного спорту 

1564,9 2799,7 +78,9 

Фінансова підтримка громадських 
об’юднань фізкультурно-спортивного 
спрѐмуваннѐ 

55,1 65,1 +18,2 

Підготовка та участь національних збірних 
в міжнародних змаганнѐх (Олімпійські 
ігри, Всесвітні ігри та ін.) 

69,7 447,8 +542,4 

Реконструкціѐ СК «Атлет» у м. Киюві  75,8 - 

Будівництво плавального комплексу 
олімпійського класу ОНСЦ «Конча-Заспа» 
у м. Киюві 

 200 - 

 
Джерело: сформовано за даними Державної казначейської служби України [3]. 

 
Окрім того за рахунок бяджетних коштів у 

2021 році було здійснено реконструкція СК 
«Атлет» у м. Киюві (75,8 млн грн) та 
будівництво плавального комплексу 
олімпійського класу ОНСЦ «Конча-Заспа» у м. 
Киюві (200 млн грн). 

Взагалі, тенденціѐ зростаннѐ витрат 
Державного та місцевих бяджетів на розвиток 

спорту та фізичної культури спостерігаютьсѐ ще 
з 2007 року (табл. 3). 

За період 2007-2020 роки відсутність 
приросту фінансуваннѐ спорту та фізичної 
культури з Державного бяджету порівнѐно із 
попереднім роком спостерігаласѐ лише у 2011 
та 2016 роках, але за ці роки відбувалосѐ 
зростаннѐ видатків місцевих бяджетів порівно 
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із попереднім роком. Відсутність приросту 
фінансуваннѐ сфери спорту ю характерноя 
ознакоя длѐ років, що слідуять післѐ олімпіад 
або післѐ активних підготовчих дій до олімпіад 
і супроводжуютьсѐ попередніми посиленими 
видатками Державного бяджету. Так, 
незначне зменшеннѐ фінансуваннѐ сфери 
спорту у 2011 році порівнѐно із попереднім 
роком спостерігалосѐ післѐ Олімпійських ігор 
2010 року в канадському місті Ванкувері та у 
2016 році післѐ рекордних сум видатків на 
підготовку до літніх Олімпійських ігор 2016 
року у Ріо-Де-Жанейро в Бразилії, коли на 
розвиток спорту за 2015 рік витратили 3,65 
млрд грн коштів Державного бяджету та 2,47 
млрд грн Державного бяджету що склало 
80,5% передбаченого державного бяджетного 
фінансуваннѐ.  

З 2016 року післѐ реформ децентралізації 
фінансів спостерігаютьсѐ інтенсивне 
нарощуваннѐ видатків місцевих бяджетів на 
розвиток спорту та фізичної культури. 

У проекті Державного бяджету на 2022 рік 
передбачено 11,3 млрд грн на розвиток спорту 

та фізичної культури. «3,4 млрд грн піде на 
проведеннѐ 1700 спортивних заходів, 1,5 млрд 
грн - на участь України в зимових Олімпійських 
та Параолімпійських іграх, а також літніх 
Дефлімпійських іграх, 1,1 млрд грн - на 
ремонт, реконструкція 14 баз олімпійської 
підготовки, 650 млн гривень - на будівництво, 
ремонт, реконструкція 200 спортивних 
об'юктів, 384,9 млн грн - на розвиток 
олімпійського, параолімпійського, 
фізкультурно-спортивного, учнівського, 
студентського спортивного руху і 267,4 млн 
гривень - на проект "Активні парки України". У 
ремонт і реконструкція баз олімпійської 
підготовки закладені гроші на бази "Конча-
Заспа", "Зарослѐк" і "Атлет", а також на стадіон 
"Арена-Львів" і Палац спорту» *4+. 

Виѐвлені тенденції нарощуваннѐ обсѐгів 
бяджетного фінансуваннѐ розвитку спорту та 
фізичної культури в Україні дозволить досѐгти 
попередньо поставлених амбітних цілей 
стосовно проведеннѐ Олімпійських ігор у 2030-
2032 роках саме в Україні.  

 

Таблиця 3. Динаміка витрат Державного та місцевих бюджетів на фінансування спорту та фізичної 
культури 
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Рівень витрат 
Державного 
бяджету, 
млрд грн 

 
 
 
0,52 

 
 
 
0,84 

 
 
 
1,46 

 
 
 
2,81 

 
 
 
1,41 

 
 
 
1,98 

 
 
 
2,45 

 
 
 
3,65 

 
 
 
1,41 

 
 
 
2,38 

 
 
 
2,15 

% виділених 
коштів 99,3 91,2 218 445,9 100,2 87,7 88,4 80,5 80,0 98,7 92,3 

Рівень витрат 
місцевих 
бяджетів, 
млрд грн 

 
 
 
1,02 

 
 
 
1,23 

 
 
 
1,23 

 
 
 
1,48 

 
 
 
1,6 

 
 
 
1,95 

 
 
 
1,83 

 
 
 
2,47 

 
 
 
3,12 

 
 
 
4,57 

 
 
 
7,24 

%  виділених 
коштів 104,7 98,8 98,8 98,2 96,2 96 85 98,6 99,0 98,1 89,6 

 
Джерело: Сформовано за даними Державної казначейської служби України *3+. 

 
У Державному бяджеті України 2022 року 

ситуаціѐ із фінансуваннѐм сфери охорони 
здоров’ѐ не така втішна, ѐк із сфероя спорту та 
фізичної культури. В абсолятному вираженні 
видатки зростаять, проте надалі не досѐгаять 

рівнѐ 5% ВВП, що закріплено ЗУ «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговуваннѐ 
населеннѐ». «Видатки на сферу охорони 
здоров’ѐ зросли на 3,1 млрд грн. 2 млрд грн 
заплановано на підвищеннѐ оплати праці 
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медичних працівників, що не підпадаять під 
Програму медичних гарантій (ПМГ), до 
мінімальних стандартів, встановлених указом 
Президента України від 18.06.2021 р. № 261 
(длѐ лікарів не менше 20 тис. грн, длѐ 
середнього медичного персоналу — не менше 
13,5 тис. грн.). На 300 млн грн збільшено 
видатки длѐ наданнѐ високоспеціалізованої 
медичної допомоги, закупівлі лікарських 
засобів. На 244 млн грн збільшено видатки на 
централізовану закупівля медичного 
обладнаннѐ. 100 млн грн передбачено длѐ 
виплат медичним працівникам у зв’ѐзку з 
переїздом на нове місце роботи та 
перекваліфікація» [5]. 

Основним фактором збереженнѐ певного 
економічного балансу у другій половині 2020 
року та у першій половині 2021 року було 
приватне споживаннѐ, ѐке становило левову 
частку у ВВП. Зберегти рівень споживаннѐ 
вдавалосѐ завдѐки збереження тенденції 
зростаннѐ середнього рівнѐ заробітних плат, 
ѐкий у номінальному вираженні склав 14345 
грн за липень 2021 року. Підвищеннѐ 
середнього рівнѐ заробітних плат 
забезпечувалосѐ зростаннѐм мінімальної 
заробітної плати та посиленнѐм конкуренції за 
рахунок притоку трудових мігрантів.  

 
 
 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз результатів порівнѐннѐ середніх 
показників пріоритетних державних видатків в 
Україні та країнах Організації економічного 
співробітництва та розвитку демонструять 
значні відхиленнѐ саме у сфері охорони 
здоров’ѐ. проаналізовано, що Україна виділѐю 
значно менше коштів (майже на 5% менше у 
відсотковому значенні витрат Державного 
бяджету) на охорону здоров’ѐ ніж країни 
Організації економічного співробітництва та 
розвитку.  

Аналіз показав, що у 2021 році порівнѐно із 
2020 роком найбільше зросли витрати 
Державного бяджету на підготовку та участь 
національних збірних в Параолімпійських та 
Дефлімпійських іграх (+4546,5%), витрати на 
підготовку та участь національних збірних в 
міжнародних змаганнѐх (Олімпійські ігри, 
Всесвітні ігри та ін.) зросли на 542,4%, витрати 
на розвиток спорту серед осіб з інвалідністя, 
їхнѐ фізкультурно-спортивна реабілітаціѐ 
зросли на 169,9%, державна підтримка 
фізкультурно-спортивного товариства 
«Динамо» зросла на 147,6%. Наголошено, що 
виѐвлені тенденції нарощуваннѐ обсѐгів 
бяджетного фінансуваннѐ розвитку спорту та 
фізичної культури в Україні дозволить досѐгти 
попередньо поставлених амбітних цілей 
стосовно проведеннѐ Олімпійських ігор у 2030-
2032 роках саме в Україні. 
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FINANCING OF SPORTS AND HEALTH ACTIVITIES AT MACRO AND MESO LEVELS 

Abstract 
Introduction. Russia's war against Ukraine has affected the economic and political life of recent times, which is well considered in the financial 
sphere of sports and security services. This influence affects all elements of the socio-economic mechanism of the industry: types and kinds of 
subjects of sports and health activities, sources of funding, economic conditions, features of public policy in this area and more. Increased spending 
on economic activity, security, the judiciary and defense has led to a significant reduction in spending on spiritual and physical development. 
The purpose of the article is to analyze the financing of sports and health activities in the macro and meso levels. 
Method (methodology). The study uses general scientific methods, in particular: comparison - to compare the averages of the best government 
spending in Ukraine and the Organization for Economic Cooperation and Development; statistical analysis - analysis of the financing of sports and 
health activities in Ukraine. 
Results. The analysis of the results of the comparison of the average indicators of the best public expenditures in Ukraine and the countries of the 
Organization for Economic Cooperation and Development shows significant deviations in the field of health care. analyzed that Ukraine has 
significantly less money (almost 5% less as a percentage of the State budget) for health care than the country of the Organization for Economic 
Cooperation and Development. 
The analysis showed that in 2021, in connection with the year 2020, the largest expenditures of the State Budget for the preparation and 
participation of national teams in the Paralympic and Deaflympic Games (+ 4546.5%), the costs of preparation and participation of national teams in 
international competitions games, games, etc.) increased by 542.4%, expenditures on the development of sports among people with disabilities, 
their physical rehabilitation increased by 169.9%, state support of the sports association "Dynamo" increased by 147.6% . It is emphasized that the 
expressed tendencies of increasing the amount of budget funding for the development of sports and physical culture in Ukraine will allow to 
achieve the previously set ambitious goals for the Olympic Games in 2030-2032 in Ukraine. 
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