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тривалого лікування. Але, на жаль, воно не завжди веде до одужання. Значно великий ефект дає їх профілактика. Для того, щоб 
домогтися профілактичного ефекту, необхідно займатися фізичною культурою не менше 2-х разів на тиждень по 30 хвилин з 
високою інтенсивністю, що підходить саме для конкретного віку займається, за умови, що у виконанні вправ будуть брати участь 
не менше 23 м'язів всього тіла. Для попередження хвороб опорно -рухового апарату ( хребта, суглобів) слід робити гімнастичні 
вправи, які виконуються за участю всіх суглобів та ще з більшою амплітудою. У процесі заняття фізичними вправами 
підвищується працездатність. Про це свідчить зростаюча здатність людини виконувати велику роботу за певний проміжок часу. 
З наростанням працездатності в стані м'язового спокою зменшується частота серцевих скорочень. Людина починає більше 
працювати, але при цьому менше втомлюється. Відпочинок і насамперед сон використовується організмом повністю. 

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
1. Комплексна програма з фізичного виховання студентів має оздоровчий напрямок. Тому роль вчителя фізичної

культури в поліпшенні здоров’я, підвищенні працездатності  його студентів і їх правильному фізичному розвитку дуже 
велика. 

2. Заняття фізичною культурою і спортом сприяють гармонійному функціонуванню організму людини. Під впливом
щоденних фізичних вправ укріплюється ріст тіла, збільшується окружність грудної клітини, життєва ємкість легень, м’язова сила, 
поліпшується робота серцево-судинної системи. 

3. Заняття фізичними вправами допомагають в навчанні. По-перше, регулярні заняття фізкультурою і спортом
покращують здоров’я і підвищують загартованість організму. По-друге, під дією тренувань покращується фізичний розвиток, 
робота серця,підвищується сила дихальних м’язів. 

4. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості системи фізичного виховання можлива тільки за умови, якщо заняття
фізичними вправами стануть органічною частиною життєдіяльності людини. З іншого боку, фізичні вправи дадуть належний 
ефект тільки при дотриманні необхідних гігієнічних норм. 

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися реалізації принципу оздоровчої спрямованості системи 
фізичного виховання. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЧЕННЯ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ОЗДОРОВЧОГО ХАРАКТЕРУ 

Ринкові відносини у сфері фізичної культури і спорту започатковані з того часу, коли фізкультурно-спортивні послуги 
почали набувати форми товару. Ринок існує там і тоді, де і коли, з одного боку, є досить велика кількість бажаючих 
заплатити за потрібні їм фізкультурно-спортивні послуги, а з іншого, — достатнє число виробників, спроможних надати 
такі послуги, забезпечуючи при цьому їх високу якість. Отож, ринок у сфері фізичної культури і спорту являє собою обіг 
специфічних товарів — фізкультурно-спортивних послуг, і сукупність відносин з приводу їх купівлі та продажу. 

 Ключові слова: фізична культура, ринкові відносини, спорт, здоров’я. 

Стасюк Р.Н., Мелюшкина В.В., Клименченко Т.Г. Методическое обеспечение предоставления платных услуг 
оздоровительного характера.  Рыночные отношения в сфере физической культуры и спорта начаты с того времени, 
когда физкультурно-спортивные услуги начали принимать форму товара. Рынок существует там и тогда, где и когда, с 
одной стороны, достаточно большое количество желающих заплатить за нужные им физкультурно-спортивные услуги, а 
с другой - достаточное число производителей, способных предоставить такие услуги, обеспечивая при этом их высокое 
качество. Итак, рынок в сфере физической культуры и спорта представляет собой обращение специфических товаров - 
физкультурно-спортивных услуг, и совокупность отношений по поводу их покупки и продажи. 

Ключевые слова: физическая культура, рыночные отношения, спорт, здоровье. 

Stasiuk R., Melushkina V., Klimenchenko T. Methodical providing of grant of requiring payment services of health character. 
Market relations in the field of physical culture and sport are begun since then, when athletic-sport services began to take form 
commodity. A market exists there and then, where and when, from one side, plenty enough of persons interested to pay for necessary to 
them athletic-sport services, and from other is a sufficient number of producers able to give such services, providing their high quality 
here. Итак, a market in the field of physical culture and sport is an appeal of specific commodities - athletic-sport services, and totality 
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of relations concerning their purchase and sale. A market is the sphere of activity of people and salespeople of athletic-sport services. 
Their consumers-athletes come forward the customers of athletic-sport services, спорт-смени, audience. The sales people of athletic-
sport services are their producers are athletic-sport enterprises (firms) or separate persons (for example, trainers, and instructors). 
Between a customer and salesman at the market of athletic-sport services there are not intermediate subjects - mediators that would 
temporally own a commodity with view of his further sale. This feature stipulated by such property of athletic-sport service as her 
inseparability from the source of production. The place of productions and consumptions of service coincides. He means passed directly 
from a producer to the consumer. The substantial feature of market in the field of physical culture and sport is that on him there are 
customers that can buy service not for consumption and for the use for commerce.  

Key words: physical culture, market relations, sport, health. 

Постановка проблеми. Названими рисами особливості ринку у сфері фізичної культури і спорту не вичерпуються. Це 
лише те, що лежить на поверхні економічного життя. Є і більш істотні специфічні риси ринку фізкультурно-спортивних послуг, що 
обумовлені глибинними соціально-економічними процесами й випливають із самої суті фізичної культури і спорту як соціального 
феномена і як галузі економіки. Аналіз їх дає змогу з'ясувати, у чому неповторність ринку фізкультурно-спортивних послуг, під 
впливом яких факторів відбувається формування та розвиток ринкового середовища у сфері фізичної культури і спорту, що дає і 
чого не може дати ринок фізичній культурі і спорту. Безперечно, названі проблеми є актуальними для вітчизняних фахівців, 
насамперед, управлінського профілю, які безпосередньо розв'язують питання адаптації фізичної культури і спорту в нових 
економічних умовах  [2, 4] .  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконано згідно плану наукових робіт кафедри фізичного 
виховання Сумського національного аграрного університету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи літературі можна прийти до висновку, що дійсно, якщо фізкультурно-
спортивну послугу не можна до моменту споживання оглянути, виміряти, скуштувати, тобто попередньо оцінити (як це можна 
зробити з матеріальним продуктом), то це значно ускладнює вибір контрагента. Адже покупцю — споживачу важко у такий 
спосіб порівняти аналогічні послуги кількох виробників і вибрати найкращу. Знижує попит на фізкультурно-спортивні послуги і 
несталість їхньої якості. Відомо, що після невдало проведеного матчу спортивною командою кількість бажаючих спостерігати 
наступну гру, як правило, зменшується. До того ж (оскільки послуга не може зберігатися) невдале спортивне видовище замінити 
на інше, більш якісне, не можна [5]. Де яки автори вважають, що негативне ж враження від гри можна виправити лише 
наступними вдалими виступами, що, до речі, не завжди вдається. Не сприяє зростанню попиту на фізкультурно-спортивні 
послуги й необхідність їх регулярного споживання. Особливо це стосується фізкультурно-оздоровчих послуг, регулярні заняття 
оздоровчою фізкультурою потребують неабияких фізичних та вольових зусиль, значних витрат вільного часу. А це не кожному 
під силу. До того ж певна частина людей, піклуючись про власне здоров'я, схильна віддавати перевагу засобам медицини як 
таким, що дають швидкий ефект за незначних витрат коштів, часу, фізичної та психічної енергії. [1, 3]. 

Мета дослідження: провести аналіз законів України, які регулюють надання платних послуг оздоровчого характеру, дати 
характеристику відомчим директивно-інструктивним матеріалам наданню платних послуг оздоровчого характеру. 

Результати дослідження та їх обговорення.  Нами було визначено умови існування сучасного ринку. До них відносять 
свободу підприємництва, вільний вибір контрагента (покупця чи продавця), конкуренцію виробників товарів, самостійне 
визначення виробником Цін на товари, наявність відносного балансу між попитом та пропозицією товарів. 
Ці умови у цілому є справедливими і для ринку фізкультурно-спортивних послуг. Водночас у сфері фізичної Культури і спорту діє 
ряд об'єктивних факторів, що модифікують класичні умови існування ринку. Ці фактори Умовно поділяють на дві групи: внутрішні 
і зовнішні. Внутрішні фактори - це такі, що випливають із самої суті фізичної культури і спорту як соціально-економічного 
феномена. Характер їхнього впливу на формування ринкових відносин зумовлюється специфікою самого результату 
економічної діяльності у сфері фізичної культури і спорту - фізкультурно-спортивної послуги, такими її властивостями, як 
невідчутність, неможливість зберігання, невіддільність від джерела виробництва, несталість якості, обов'язковість регулярного 
споживання.  До зовнішніх слід віднести такі фактори формування ринку у сфері фізичної культури і спорту, що діють за межами 
галузі і віддзеркалюють її роль та місце у соціально-економічному житті суспільства, зв'язки з іншими галузями економіки. Це 
соціальні функції фізичної культури і спорту, соціальне призначення фізкультурно-спортивних послуг, можливість використання 
останніх в економічних цілях, загальний рівень розвитку економіки країни. Спільна дія внутрішніх і зовнішніх факторів зумовлює 
ряд особливостей ринку фізкультурно-спортивних послуг. Розглянемо головні з них. Обмеженість ринку фізкультурно-
спортивних послуг. Порівняно з іншими галузями економіки, у сфері фізичної культури і спорту ринкові відносини розвиваються в 
досить жорстких межах. Одна з об'єктивних причин цього — специфіка фізкультурно-спортивних послуг. Такі їх властивості, як 
невідчутність, неможливість зберігання, несталість якості, обов'язковість регулярного споживання істотно ускладнюють 
формування ринкового попиту. 

Аналіз особливостей ринку фізкультурно-спортивних послуг потребує звернення до таких ключових ринкових категорій, 
як попит і пропозиція. Від характеру взаємодії між ними залежать якісні та кількісні параметри ринку. Попит на фізкультурно-
спортивні послуги зумовлюється багатьма факторами. Головними серед них є:  

1) рівень якості (корисності) фізкультурно-спортивної послуги. В розділі 3 досить детально проаналізовано фактори, що
впливають на рівень якості послуг. Одночасно слід підкреслити, що він залежить, насамперед, від людського фактора, тобто від 
кваліфікації виробника фізкультурно-спортивної послуги. Чим вища майстерність методиста, тренера чи спортсмена, тим більше 
виявиться бажаючих займатися оздоровчою фізкультурою або відвідувати спортивні змагання, тобто стати споживачами 
фізкультурно-спортивних послуг. Таким чином, рівень якості послуги є визначальним фактором формування ринкового попиту; 

2) ціна фізкультурно-спортивної послуги. Існує обернена залежність між рівнем ціни і кількістю бажаючих купити
послугу. Ця залежність особливо добре помітна у країнах з низьким рівнем доходів населення; 

3) рівень доходів населення. Високий рівень доходів дає змогу людям витрачати відносно більше коштів на споживання
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фізкультурно-спортивних послуг. Тому населення розвинених країн активніше займається оздоровчою фізичною культурою та 
відвідує спортивно-видовищні заходи, ніж мешканці «бідних» держав; 

4) наявність вільного часу у населення. Цей фактор пов'язаний з попереднім, доповнює і підсилює його дію. Позитивно
впливає на рівень попиту на фізкультурно-спортивні послуги; 

5) рівень виробництва та ціни супутніх послуг. Можливість отримати супутні послуги є додатковим стимулом відвідання
фізкультурно-оздоровчих занять чи спортивних змагань. Водночас, високі ціни на них можуть призвести до втрати деякої 
кількості споживачів фізкультурно-спортивних послуг. Наприклад, висока ціна на інформаційні матеріали до футбольного матчу 
може змусити деяку частину вболівальників залишитися біля телевізора, щоб скористатися послугами спортивного коментатора;  

6) ціна послуг - субститутів. Цей фактор породжений конкуренцією між фізичною культурою і спортом та Іншими
галузями соціально-культурної сфери (насамперед, сферою культури). Порівнюючи ціни, споживач робить вибір, на що йому 
витратити свої заощадження: на відвідання спортивного змагання, вистави у драматичному театрі або концерту поп-музики. 

Рівень забезпечення попиту на фізкультурно-спортивні послуги залежить від їхньої пропозиції, що складається на 
ринку певний період часу в суспільстві діє сукупність факторів, які зумовлюють обсяг пропозиції фізкультурно-спортивних послуг. 
Головні серед них: 

1) рівень розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту в країні. Чим ширша мережа фізкультурно-
спортивних закладів, чим краще вони обладнані, тим більша кількість людей може скористатися ними, тобто стати споживачами 
фізкультурно-спортивних послуг. Важливе значення має також раціональне використання фізкультурно-спортивних об'єктів. 
Оптимальне їх завантаження може істотно збільшити обсяг пропозиції на послуги. Розв'язання цієї проблеми є важливим 
завданням спортивного менеджменту; 

2) наявність фахівців з фізичного виховання і спорту. Даний фактор відіграє провідну роль у досягненні не обхідного
рівня пропозиції фізкультурно-спортивних послуг. Це зумовлено тим, що послуги у сфері фізичної культури і спорту 
виробляються переважно живою працею. Ефект від дії цього фактора у значній мірі залежить від структури фізкультурних 
кадрів. Вона повинна узгоджуватись із структурою попиту на фізкультурне-спортивні послуги. У розвинених країнах таке 
узгодження здійснюється на основі дії ринкових механізмів у межах ринку робочої сили. Результат діяльності фахівців залежить 
від технічної забезпеченості їхньої праці. Тобто має бути досягнуто узгодженості з попереднім фактором, що також є важливою 
проблемою спортивного менеджменту; 

3) рівень витрат на виробництво фізкультурно-спортивних послуг. Цей фактор перебуває в оберненій залежності з
обсягом пропозиції послуг. Чим дорожчим є виробництво послуг, тим меншу їх кількість (в умовах обмежених ресурсів) може 
запропонувати виробник споживачам. Тому важливою проблемою спортивного менеджменту є аналіз витрат та визначення 
шляхів їх скорочення. Водночас треба мати на увазі, що необґрунтоване зниження витрат може призвести до падіння якості 
фізкультурно-спортивних послуг, а отже, спричинити зменшення попиту на них; 

4) рівень ринкової ціни на фізкультурно-спортивну послугу. Чим вища ціна на даний вид послуг складається на ринку,
тим більша готовність виробника надавати саме ці послуги. Проте слід пам'ятати, що ціна не повинна стати непереборною 
перешкодою для споживання фізкультур-но-спортивних послуг широким загалом населення країни. Тому разом із ціновим 
фактором у суспільстві мають діяти інші (нецінові) економічні стимули зростання пропозиції послуг засобами фізичної культури і 
спорту; 

5) економічне стимулювання виробництва фізкультурно-спортивних послуг доповнює дію попереднього фактора. Для
стимулювання виробництва, а значить, і зростання пропозиції фізкультурно-спортивних послуг, у розвинених країнах існує 
система пільг виробникам (звільнення від оподаткування доходів, державні дотації тощо). 

Взаємодія попиту і пропозиції складає механізм ринку фізкультурно-спортивних послуг. Він має свої специфічні 
особливості. Як уже відзначалось, виробництво і споживання фізкультурно-спортивних послуг збігається у часі й потребує 
обов'язкової участі споживача. При цьому можливості виробника у наданні послуг жорстко обмежені рівнем розвитку 
матеріальної бази, тобто пропускною спроможністю фізкультурно-спортивної споруди. Це означає, що рівень пропозиції послуг у 
даний момент є фіксованим. В той же час, рівень попиту, як завжди, залежить від ціни на послугу.  

Сучаснi оздоровчі центри повинні бути високоорганізованими само розвиваючими системами, здатними ефективно 
розвиватись i в повній мiрi враховувати сукупність загальнонаціональних, галузевих та регіональних iнтересiв в пiдвищеннi 
кiлькостi та якостi здоров`я людини в умовах ринкової економики. Тобто збiльшення ефективностi цих центрiв вимагає розробки 
нових методологiчних, органiзацiйно-методичних та iнформацiйних основ управлiння, виходячи iз проблем децентралiзацiї 
систем управлiння об`єктами народного господарства, зумовлених стратегiєю подальшого розвитку економiки України.  

Економiчнi перетворення, якi проводяться сьогодні в Українi, вимагають бiльш ефективного використання природо-
ресурсного, науково-технологiчного потенцiалу регiонiв, що зумовлює зосередження охороннооздоровчої дiяльнiстi саме в 
регiонах. Останнє може бути зумовлене ще й тим, що регiони України вiдрiзняються соцiально-економичними та природо-
ресурсними можливостями, екологiчною ситуацiєю, рiвнями народжуваностi та смертностi населення. Тому концепцiя 
регiоналiзацiї оздоровчої полiтики повинна виходити саме iз соцiально-економiчних, природо-ресурсних, екологiчних, 
клiматичних та культурних можливостей регiонiв. При цьому основною ланкою охороннооздоровчої полiтики в регiонах повинно 
стати удосконалення органiзацiї наявної мережi санаторно-курортних закладiв, якi б забезпечували бiльш ефективне та 
рацiональне використання рекреацiйних та лiкувальних природних ресурсiв. Мова йде про створення iстинно профiлактичної та 
вiдновлюваної форми охорони здоров`я, об`єкт якої - практично здорова людина, а головна мета - не допустити захворювань 
виключно природними, немедикаментозними профiлактичними та вiдновлювальними засобами.  

Оскiльки основою здоров`я людини можна вважати оптимальну органiзацiю взаємодiї в системi "людина-середовище", 
чого не можна досягнути в межах всiєх країни, то виникає необхiднiсть у створеннi спецiальних центрiв у вiдповiдних з природно-
ресурсної, екологiчної та соцiально-економiчної точок зору регiонах України.Людині притаманні вікові та статеві відмінності. 
Більше того, люди одного віку та статі мають piзні здібності, які необхідно враховувати у процесі оздоровлення, знайти підхід до 
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кожної людини, своєчасно виявити і допомогти перебороти тимчасові труднощі, сприяти подальшому розвитку їх здібностей. 
Проте єдність поглядів щодо важливості врахування індивідуальних особливостей у оздоровленні далеко не завжди 

реалізується. Для цього є певні причини: велика наповнюваність груп, коротка тривалість занять, методи організації діяльності, 
єдині вимоги, однакова мета, завдання, терміни оздоровчого заняття. Нейтралізувати викладені перепони на шляху реалізації 
індивідуальних можливостей дозволяє диференційований підхід. Правильно організований процес тренування (з позицій 
принципу доступності й індивідуалізації) повинен мобілізувати резерви розвитку організму, змусити їх працювати з таким 
розрахунком, щоб завтра вони стали основою самостійної діяльності. Так розширюються кордони досягнутого, і відбувається 
ріст фізичних і психічних можливостей людини. Такий процес повинен здійснюватись постійно. Отже, визначення індивідуальної 
міри доступного і пошук шляхів її реалізації треба розглядати як систему роботи тренера, а не як епізодичну форму 
вирівнювання можливостей людей, які тренуються. Конкретне визначення міри доступного — одна із найскладніших проблем 
фізичного тренування. Оптимальна міра доступного в навантаженнях, яка визначає його верхню (адаптаційну) межу, визначає 
повну відповідність між можливостями і трудністю поставлених завдань. 

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
1. В основі розрахунку загальної економічної ефективності комерційних оздоровчих закладів лежить принцип

декомпозиції. У практиці можна використовувати два основних методи розрахунку ефективності: нормативний та ідеальний.  
2. Особливість фізичної культури і спорту полягає в тому, що вони мають як "зовнішній" (народногосподарський), так і

"внутрішній" (сфера фізичної культури і спорту) аспекти діяльності. Упорядкування фінансово-господарської діяльності означає 
суворе і чітке нормування витрат усіх видів ресурсів. Чим вище економічна організація в області фізичної культури і спорту, тим 
вагомішим є вплив на показники різних галузей господарювання. 

3. Фізична культура і спорт є винятково капіталомісткою галуззю. Загальні фінансові витрати на фізичну культуру і
спорт щорічно зростають і за прогнозом надалі значно збільшаться. 

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися аналізу роботи оздоровчих центрів. 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ У 
РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ 

З’ясовано зміст і структуру навчально-тренувального процесу кваліфікованих гандболістів на різних етапах 
річного макроцікла. Основною відмінністю від інших ігрових командних видів спорту є одноциклова  побудова процесу 
підготовки, в зв’язку з довготривалим змагальним періодом. Визначено співвідношення тренувальних навантажень різної 
спрямованності кваліфікованих гандболістів, яке склало в середньому протягом року: аеробні – 42%, аеробно-анаеробні – 
23%, анаеробно-гліколітичні – 37,5%, анаеробно-креатинфосфатні – 8,5%. Дослідження проводилось за участю команд 
Суперліги України з гандболу: “Мотор”, «ЗТР», “ЗНТУ-ЗАД” (м.Запоріжжя).  

Ключові слова: гандбол, періодизація, навантаження, підготовленність. 

Тищенко В.А. Закономерности построения учебно-тренировочного процесса квалифицированных 
гандболистов в годовом макроцикле. Выяснено содержание и структуру учебно-тренировочного процесса 
квалифицированных гандболистов на различных этапах годового макроцикла. Основным отличием от других игровых 
командных видов спорта является одноцикловое построение процесса подготовки, в связи с длительным 
соревновательным периодом. Определено соотношение тренировочных нагрузок различной направленности 
квалифицированных гандболистов, которое составило в среднем за год: аэробная – 42%, аэробно-анаэробная – 23%, 
анаэробно-гликолитическая – 37,5%, анаэробно-креатинфосфатная – 8,5%. Исследование проводилось с участием команд 
Суперлиги Украины по гандболу: "Мотор", «ЗТР», «ЗНТУ-ЗАС" (г. Запорожье). 

Ключевые слова: гандбол, периодизация, нагрузки, подготовленность. 

Tishchenko V.A. Regularities of a training process of the qualified handball players in the annual macro-cycle. The 
main problem of training highly qualified handball is timely to achieve and maintain an optimal level of preparedness of the players and 
teams in individual matches, and throughout the whole season. Approval planning of various structures (meso-cycles, micro-cycle) in the 
direction of adaptation actions that create appropriate opportunities for the development of the state of physical condition. Learning best 
practices and scientific and methodical literature regarding the preparation of highly qualified handball players indicates a lack of 




