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Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Романенко С. С., Гришина Н. В., Іщенко О. А. Глобальні 
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Анотація  
На сучасному етапі цивілізаційного розвитку спортивно-оздоровча діяльність стає однією з пріоритетних 
сфер розвитку національних економік, популярним соціальним і культурним трендом та іміджевим 
фактором країн. Фізичне виховання, спорт та суміжні сфери діяльності, які сприяють розвитку культури 
здорового способу життя, у світовій практиці користуються всебічною державною підтримкою. 
Безумовно, спорт та оздоровча діяльність є одним з головних цивілізаційних трендів, які набирають 
оберти впродовж останніх 10 років. У країнах із розвинутою економікою розроблено безліч національних та 
регіональних програм, що мають на меті стимулювати громадян до ведення активного способу життя 
та заняття спортом.  
Метою статті є дослідження глобальних трендів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності.  
Аналіз показав, що світовий спортивний ринок у 2020 році досяг майже 388,3 мільярда доларів, 
збільшившись із сумарним річним темпом зростання на 3,4% з 2015 року. У 2020 році обсяги ринку 
становили 388,3 млрд дол. і скоротилися порівняно з попереднім 2019 роком на 15,4%, що відбулося через 
спалах COVID-19 та заходами для його стримування. Аналіз індексів приросту обсягів надання послуг у сфері 
спорту показав на різке збільшення обсягів послуг у 2016 порівняно з 2015 роком, що є характерним як для 
України, так і для країн ЄС. При цьому в ЄС темпи приросту демонстрували позитивне значення впродовж 
майже усього періоду з 2016 до 2020 року. Визначено, що суттєвий вплив на розвиток спортивно-оздоровчої 
діяльності має епідемія Ковід-19, що у 2020 році внаслідок жорстких обмежувальних заходів призвела до 
скорочення ринку спортивних послуг на 14% в Україні та на 24% у країнах ЄС. 
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Висновки. Доведено, що серед основних глобальних трендів розвитку спортивно-оздоровчої діяльності є: 
диджиталізація спорту, посилення індивідуалізму у спорті, виникнення та поширення нових видів спорту, 
подальше зростання ринку кіберспорту, розвиток блокчейн технологій та психічне здоров’я.  

Ключові слова: глобальні тренди, спортивно-оздоровча діяльність, світовий спортивний ринок, 
кіберспорт, диджиталізація. 
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GLOBAL TRENDS OF SPORTS AND HEALTH ACTIVITIES 

Irtyshcheva I., Kramarenko I., Romanenko S., Hryshyna N., Ishchenko E. Global trends of sports 
and health activities. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. 2022. Volume 7. 
№ 1, рр. 150 – 156. 

Abstract 
At the present stage of civilization development, sports and health activities become the best areas of national 
economies, a popular social and cultural trend and image factor of the country. Physical education, sports and related 
fields that contribute to the development of a culture of healthy living in world practice use comprehensive state 
support. Of course, sports and health activities are one of the main trends in civilization, which are gaining momentum 
over the past 10 years. In countries with developed economies, many national and regional programs have been 
developed to encourage citizens to lead an active lifestyle and play sports. 
The purpose of the article is to study global trends in sports and health activities. 
The analysis showed that the global sports market in 2020 reached 388.3 billion dollars, increasing with a total 
annual growth rate of 3.4% since 2015. In 2020, the market volume accounted 388.3 billion dollars, and shortened in 
comparison to the previous year, 2019, by 15.4%, which occurred due to the outbreak of COVID-19 and measures to 
contain it. The analysis of growth indices of sports services showed a sharp increase in services in 2016 compared to 
2015, which is typical for both Ukraine and the EU. At the same time, the growth rate in the EU showed a positive 
value throughout the period from 2016 to 2020. It has been determined that the COVID-19 epidemic has a significant 
healthy impact on the development of sports and health activities, which in 2020 as a result of severe restrictive 
measures led to a reduction in the market of sports services by 14% in Ukraine and 24% in EU countries. 
Conclusions. It is proved that among the main global trends in the development of sports and health activities are: 
digitalization of sports, strengthening the individuality of sports, the emergence and spread of new sports, further 
growth of the e-sports market, development of blockchain technology and mental health. 

Key words: global trends, sports and health activities, world sports market, e-sports, digitalization.  
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Вступ 

На сучасному етапі цивілізаціи ного розвитку спортивно-оздоровча діяльність 
стає однією з пріоритетних сфер розвитку національних економік, популярним 
соціальним і культурним трендом та іміджевим фактором краї н. Фізичне виховання, 
спорт та суміжні сфери діяльності, які сприяють розвитку культури здорового способу 
життя, у світовіи  практиці користуються всебічною державною підтримкою.  

Безумовно, спорт та оздоровча діяльність є одним з головних цивілізаціи них 
трендів, які набирають оберти впродовж останніх 10 років. У краї нах із розвинутою 
економікою розроблено безліч національних та регіональних програм, що мають на меті 
стимулювати громадян до ведення активного способу життя та заняття спортом. 
Починаючи з 2010 років ведеться статистика не тільки спорту вищих досягнень, а також 
статистика фізичної  активності населення у розрізі різних вікових, соціальних груп 
тощо. Численні дослідження спрямовані на пошук взаємозв’язків між спортом та 
економікою, соціальним розвитком, політикою, охороною здоров’я та іншими сферами 
життєдіяльності людини.  

Дослідження розвитку спортивно-оздоровчої  діяльності в Украї ні попередньо 
досліджували відомі вчені, зокрема: К. Богатирьов, І. Бошинда, І. Іртищева, 
І. Крамаренко, Ю. Наумко, М. Стегнеи , М. Третьякова, І. Лапичка, С. Цимбалюк та ін. В 
сучасних умовах глобалізації  постає питання щодо поглиблення дослідження 
глобальних трендів розвитку спортивно-оздоровчої  діяльності. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження глобальних трендів розвитку спортивно-оздоровчої  
діяльності.  

Виклад основного матеріалу 

Результати проведених досліджень у різних краї нах світу показали, що існує 
прямии  зв'язок між фізичною активністю людини та ї ї  здоров’ям, психоемоціи ним 
станом, рівнем депресії , здатністю до роботи в команді та встановлення соціальних 
зв’язків, інтелектуальним розвитком та загальним почуттям задоволеності від життя. 
Зокрема, за даними Всесвітньої  організації  охорони здоров’я, регулярні фізичні 
навантаження дозволяють знизити ризик смерті у середньому на 30-40% раку грудеи  та 
товстої  кишки на 21-25%, рівень депресії  на 30% та зниження ризику настання багатьох 
інших захворювань.  

За даними Євростату [1], питома вага населення у віці 18+ років, що заи мається 
тими чи іншими видами фізичної  активності (але не менше одного фізичного 
тренування на тиждень) у середньому у краї нах Європи за період 2015-2020 рр. зросла 
на 27%. Наи вищии  відсоток людеи , що задіяні у масовому, професіи ному та інших видах 
спорту и  фізкультури (понад 70%) спостерігається у скандинавських краї нах, 
наи нижчии  (менше 10% населення) - в Туреччині, Болгарії  та Румунії .  

Цікавою тенденцією у краї нах з розвинутою економікою останніх років є 
зростання відсотку людеи  літнього віку, що активно заи маються спортом, беруть участь 
у спортивних змаганнях, марафонах, відвідують спортивні зали та фітнес-клуби. До 
прикладу, питома вага фізично активних літніх людеи  (65+) у Великобританії  за період 
2015 по 2020 рр. зросла з 28 до 40%, в Австралії  – з 27% до маи же 80%, в Нідерландах – з 
30% до 48%. Отже, спортивно-оздоровча діяльність відіграє одну з провідних ролеи  у 
забезпеченні якості життя населення, підвищенні продуктивності праці та тривалості 
продуктивного функціонування.  

Додатковим поштовхом для розвитку спортивно-оздоровчої  сфери є зростання 
покоління «зет», тобто людеи , що народилися після 2000 року. За підрахунками 
науковців, до 2030 р. ї х питома вага у структурі економічно-активного населення 
сягатиме понад 40%. Особливістю даного покоління є формування своєрідної  культури, 
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спрямованої  на підтримку здорового способу життя, відмови від паління, вибору спорту 
у якості важливої  складової  стилю життя.  

Водночас, попри поширення ідеалів здорового способу життя та відповідної  моди 
на такии  стиль у соціальних мережах, загрозою для розвитку спортивної  активності 
серед підлітків стає подальша цифровізація. Підлітки все частіше обирають віртуальні 
ігри, кіберспорт на противагу реальним фізичним навантаженням, спортивним іграм та 
проведенню часу на свіжому повітрі. Саме тому необхідно розроблювати державні 
стратегії , соціальні програми та створювати інформаціи ні, економічні та соціальні 
умови для залучення молоді у реальнии  спорт.  

Варто зазначити, що розвиток спортивно-оздоровчої  сфери не тільки 
опосередковано впливає на якісні характеристики соціуму та розвитку соціально-
економічних систем, а також має прямии  вплив на економічнии  розвиток краї ни, якщо 
розглядати спорт та здоров’я з позиціи  бізнес-підходу. Ринок спортивної  індустрії  у світі 
стрімко та динамічно розвивається. При цьому зростання спостерігається в усіх 
секторах: медіи ному, промисловому, інформаціи ному та безпосередньому ринку 
спортивних послуг та продуктів.  

За даними дослідження, [2], світовии  спортивнии  ринок у 2020 році досяг маи же 
388,3 мільярда доларів, збільшившись із сумарним річним темпом зростання на 3,4% з 
2015 року. У 2020 році обсяги ринку становили 388,3 млрд дол. і скоротилися порівняно 
з попереднім 2019 роком на 15,4%. Зниження в основному пов’язане з карантином та 
нормами соціального дистанціювання, які вводилися різними краї нами у цеи  період, а 
також спадом ділової  активності через спалах COVID-19 та заходами для и ого 
стримування. Попри незначні труднощі ринок адаптується і очікується и ого зростання 
до 599,9 мільярдів доларів у 2025 році і 826,0 мільярдів доларів до 2030 року.  

Згідно з дослідженням компанії  McKinsey, у 2021 році на ринку спортивних 
товарів спостерігається значне відновлення. На глобальному рівні ринок спортивного 
одягу у 2021 році маи же повністю відновився до продажу до COVID-19, чому сприяли 
споживачі у Китаї  (23% зростання порівняно з 2020 роком) та США (15%). Загалом, 
спостерігається 14% річне зростання у 2021 році, що більш ніж удвічі перевищило 
середньорічнии  темп зростання у період з 2015 до 2019 року (5%) [3].  

Тренд на підтримку здорового способу життя сформувався у світі протягом 10-20 
останніх років під впливом багатьох чинників, серед яких: розвиток технологіи , що 
сприяють зниженню рухової  активності людеи  (транспорт, обладнані робочі місця, 
засоби переміщення, автоматизація праці, розвиток дистанціи ної  праці тощо), 
зростання добробуту населення та чисельності середнього класу, зростання 
усвідомленості та обізнаності про переваги здорового способу життя, популяризація 
фізичної  форми та привабливої  зовнішності [4]. 

Одним з важливих засобів міжнародного культурного обміну та чинником, що 
консолідує націю, сприяє соціально-економічному піднесенню та виступає важливим 
показником для визначення місця краї ни у глобальніи  системі культурних і соціальних 
зв’язків є розвиток професіи ного спорту та спорту наи вищих досягнень. У цьому 
контексті погоджуємося з твердженням, що «На сьогодні пріоритетним напрямом 
державної  політики має бути оздоровлення нації , формування здорового способу життя 
населення, гармонічне виховання здорового, фізично міцного покоління, а також гіднии  
виступ украї нських спортсменів на наи більших міжнародних спортивних змаганнях» [5, 
с. 107]. 

На жаль, в Украї ні попри високии  рівень людського потенціалу, розвиток 
професіи ного спорту знаходиться у стані стагнації . За умови недостатньої  фінансової  
підтримки з боку держави та місцевих органів влади проведення спортивних заходів 
стає можливим лише завдяки спонсорськіи  підтримці, у більшості регіонів відсутні 
умови для тренувань (застаріла інфраструктура, високі витрати на енергоносії , низькии  
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рівень оплати тренерів), вибір молоді обмежении  щодо розвитку у різних видах спорту, 
більшість діючих секціи  надають лише платні послуги, що знижує ї х доступність для 
дітеи  та молоді з малозабезпечених сімеи . Наведені чинники, а також ряд системних 
проблем у розвитку професіи ного спорту зумовлении  деструктивними явищами 
соціального та економічного характеру, що притаманні розвитку соціально-
економічних систем в Украї ні останніми роками, які призвели по втрати загальних 
позиціи  Украї ни на міжнародніи  спортивніи  арені, відтоку частини талановитих 
спортсменів і тренерів за кордон та погіршення загального іміджу. Про це свідчить 
також динаміка нагород, що здобувають украї нські спортсмени на олімпіи ських іграх 
останніми роками, кількість яких знизилася з 23 у 1996, 2000 та 2008 роках до 6 у 2020.  

За підрахунками спеціалістів, у результаті недостатнього рівня розвитку 
спортивно-оздоровчої  сфери та низького рівня фізичної  активності населення 
економіка Украї ни недоотримала протягом 2010-2020 рр. 73 млрд дол. ВВП. Таким 
чином, можна вважати, що роль спортивно-оздоровчої  діяльності та розвитку супутніх 
сфер в економіці Украї ни є суттєво недооціненою. 

Позитивними тенденціями в Украї ні, як і в краї нах ЄС, є зростання обсягів наданих 
послуг у сфері спорту. Порівняльні індекси приросту обсягів наданих послуг в Украї ні та 
ЄС наведено на рис. 1. 

Аналізуючи індекси приросту обсягів надання послуг у сфері спорту слід 
зазначити, що тенденції , які спостерігаються в Украї ні та ЄС, загалом є схожими. Тобто, 
різке збільшення обсягів послуг у 2016 порівняно з 2015 роком є характерним як для 
Украї ни, так і для краї н ЄС. При цьому в ЄС темпи приросту демонстрували позитивне 
значення впродовж маи же усього періоду з 2016 до 2020 рр. Загальнии  приріст за цеи  
період склав маи же 88%. В Украї ні після стрімкого зростання у 2016 році відбулося 
скорочення в 2017 (-7% порівняно з попереднім періодом), а у 2018 знову зростання на 
58%. Суттєвии  вплив на розвиток спортивно-оздоровчої  діяльності має епідемія Ковід-
19, що у 2020 році внаслідок жорстких обмежувальних заходів призвела до скорочення 
ринку спортивних послуг на 14% в Украї ні та на 24% у краї нах ЄС. 

 
Рис. 1. Порівняльні індекси приросту обсягів наданих послуг у сфері спорту в 

Україні та ЄС (% до попереднього періоду). 
Джерело: розраховано автором за даними [1;6] 
Попри наявність різних стратегіи  і програм щодо розвитку спорту в Украї ні, 

управління даною сферою носить несистемнии  характер. Хронічнии  дефіцит державних 
ресурсів, гострі соціальні та економічні проблеми, що виходять на першии  план 
державного регулювання, а також загальне зниження інвестиціи ної  привабливості 
краї ни стримують інвестиціи не забезпечення розвитку даної  сфери та переносять 
проблеми розвитку молоді і спорту на другоряднии  рівень. 
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Ще однією з тенденціи , що характерна для краї н з розвинутою економікою, є 
популяризація праці у сфері спорту, що призвело до збільшення кваліфікованих 
працівників у даніи  галузі. За даними Євростату, загальна кількість працівників, 
заи нятих у сфері професіи ного та аматорського спорту взагалі по Європеи ських краї нах, 
збільшилася за останні 5 років (2015-2020) на 15%. Наи більше зростання чисельності 
наи маних працівників, що заи няті у сфері надання спортивних послуг (тренери та 
адміністративнии  персонал), за цеи  період спостерігається у Франції  (+28%), Італії  
(+26%) та Нідерландах (+18%). Динаміка чисельності працівників, заи нятих у спортивні 
сфері в Украї ні, також демонструє позитивні тренди. 

Статистичні дані показують, що за період 2015-2020 років загальна чисельність 
працівників сфери фізкультури і спорту зросла на 3%, а чисельність фізичних осіб 
підприємців на 46%. Загалом за 10-літніи  період чисельність персоналу даної  галузі 
збільшилася на 71%, у тому числі фізичних осіб-підприємців – більш, ніж у 3 рази. 
Карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної  хвороби, також 
позначилися на чисельності працівників, заи нятих у сфері спорту. І х чисельність у 
2020 році знизилася порівняно з попереднім періодом на 5% загалом та на 3% серед 
приватних осіб-підприємців. Проте, таке скорочення є тимчасовим і у подальшому 
прогнозується ріст даного ринку праці. 

Протягом 2021 року тренди на посилення ринку спортивних послуг та індустріи  
поступово відновилися завдяки проведеніи  роботі у сфері вакцинації  населення, що 
дозволило поступово відкривати спортивні зали, секції , ігри та проводити різні 
спортивні заходи для громадян. Це позитивно позначилося на рості спортивного ринку. 
Разом з цим, все більш відчутними стають зміни, що відбуваються у сфері спорту, 
своєрідним тригером для яких став пандемічнии  період. Фахівці консалтингової  
компанії  «Deloitte Consulting LLP» виділяють 56 ключових трендів розвитку спортивного 
ринку у 2022 та подальших роках: 

1) Диджиталізація спорту – перехід переважної  частини спортивних змагань у 
цифровии  формат, використання технологіи  BIG DATA для прогнозування результатів 
змагань, впровадження цифрових технологіи  в спортивнии  одяг та інше спортивне 
знаряддя; 

2) Посилення індивідуалізму у спорті, виникнення та поширення нових видів 
спорту; 

3) Подальше зростання ринку кіберспорту; 
4) Розвиток блокчеи н технологіи , що дозволять відкрити абсолютно нові ринки 

та можливості для уболівальників, а також нові джерела фінансування спорту; 
5) Ролі та обов’язку спорту в суспільстві и  надалі приділятиметься підвищена 

увага, з акцентом на стіи кість та психічне здоров’я. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Аналіз показав, що світовии  спортивнии  ринок у 2020 році досяг маи же 
388,3 мільярда доларів, збільшившись із сумарним річним темпом зростання на 3,4% з 
2015 року. У 2020 році обсяги ринку становили 388,3 млрд дол. і скоротилися порівняно 
з попереднім 2019 роком на 15,4%, що відбулося через спалах COVID-19 та заходи для 
и ого стримування. Аналіз індексів приросту обсягів надання послуг у сфері спорту 
показав різке збільшення обсягів послуг у 2016 порівняно з 2015 роком, що є 
характерним як для Украї ни, так і для краї н ЄС. При цьому в ЄС темпи приросту 
демонстрували позитивне значення впродовж маи же усього періоду з 2016 до 
2020 року. Визначено, що суттєвии  вплив на розвиток спортивно-оздоровчої  діяльності 
має епідемія Ковід-19, що у 2020 році внаслідок жорстких обмежувальних заходів 
призвела до скорочення ринку спортивних послуг на 14% в Украї ні та на 24% у краї нах 
ЄС. 



ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022 рік. Том 7. № 1.  

156 

Доведено, що серед основних глобальних трендів розвитку спортивно-оздоровчої  
діяльності є: диджиталізація спорту, посилення індивідуалізму у спорті, виникнення та 
поширення нових видів спорту, подальше зростання ринку кіберспорту, розвиток 
блокчеи н технологіи  та психічне здоров’я.  
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