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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ключевые слова: профессиональный спортивный клуб, индустрия 

спорта, бизнес-модель, инвестиции в спорт, эффективность и 

результативность, брендинг в спорте, спонсорство, спортивный менеджмент, 

система подготовки, структура доходов, спортивный маркетинг, стратегия 

развития клуба, структура управления, конкурентоспособность. 

На сегодняшний день отечественные профессиональные спортивные 

клубы испытывают весомые проблемы в процессе осуществления ими 

собственной коммерческой деятельности, поскольку в большинстве случаев 

заметно отстают от общеевропейских стандартов в области менеджмента и 

управления. 

Данная работа направлена на раскрытие основных особенностей и 

ключевых сфер деятельности профессиональных спортивных клубов в 

Республике Беларусь, проведены сравнительные характеристики 

существующих тенденций в отрасли на примере некоторых зарубежных 

клубов. 

Основное внимание в работе сфокусировано на необходимость 

построения спортивной организацией эффективной инвестиционной, 

инновационной и маркетинговой стратегий, снижения зависимости от 

инструментов государственной поддержки, повышения уровня подготовки 

собственных воспитанников и обучения кадров. Впервые предпринята 

попытка на национальном уровне комплексного функционального анализа 

составляющих сфер деятельности профессионального спортивного клуба, 

оценки его конкурентоспособности и рисков на примере действующего 

субъекта хозяйствования в рассматриваемой сфере.  

Основные выводы работы закрепляют уверенность в том, что в 

текущих экономических реалиях менеджменту клубов необходимо 

концентрировать усилия на построении стратегии достижения высоких 

спортивных результатов при одновременном соблюдении жестких 

бюджетных ограничений, поскольку выигрыш в соревнованиях должен 

рассматриваться также и с позиции оценки уровня понесенных организацией 

экономически обоснованных для достижения соответствующего результата 

ресурсных затрат.  

Структура диссертации включает разделы «введение» и «заключение», 

а также состоит из трех основных глав, каждая из которых содержит 

несколько подразделов, детально раскрывающих ключевые дефиниции 

соответствующей описываемой темы. Для улучшения понимания 

изложенного материала работа снабжена наглядными иллюстрациями и 

изображениями в составе пятнадцати рисунков, пяти диаграмм, семи таблиц.  

Работа дополнена двумя приложениями. Количество использованных 

библиографических источников – 27. Общий объем магистерской 

диссертации составляет 133 страницы. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Ключавыя словы: прафесійны спартыўны клуб, індустрыя спорту, 

бізнес-мадэль, інвестыцыі ў спорт, эфектыўнасць і выніковасць, брэндынг у 

спорце, спонсарства, спартыўны менеджмент, сістэма падрыхтоўкі, 

структура даходаў, спартыўны маркетынг, стратэгія развіцця клуба, 

структура кіравання, канкурэнтаздольнасць. 

На сённяшні дзень айчынныя прафесійныя спартыўныя клубы 

адчуваюць важкія праблемы ў працэсе ажыццяўлення імі ўласнай 

камерцыйнай дзейнасці, паколькі ў большасці выпадкаў прыкметна адстаюць 

ад агульнаеўрапейскіх стандартаў у галіне менеджменту і кіравання.  

Дадзеная работа накіравана на раскрыццё асноўных асаблівасцяў і 

ключавых сфер дзейнасці прафесійных спартыўных клубаў у Рэспубліцы 

Беларусь, праведзены параўнальныя характарыстыкі існуючых тэндэнцый у 

галіне на прыкладзе некаторых замежных клубаў. 

Асноўная ўвага ў рабоце сфакусавана на неабходнасць пабудовы 

спартыўнай арганізацыяй эфектыўнай інвестыцыйнай, інавацыйнай і 

маркетынгавай стратэгій, паслабленне залежнасці ад інструментаў 

дзяржаўнай падтрымкі, павышэння ўзроўню падрыхтоўкі ўласных 

выхаванцаў і абучэнне кадраў. Упершыню зроблена спроба на нацыянальным 

узроўні комплекснага функцыянальнага аналізу  кампанентаў сфер дзейнасці 

прафесійнага спартыўнага клуба, ацэнкі яго канкурэнтаздольнасці і рызык на 

прыкладзе дзеючага суб'екта гаспадарання ў разгляданай сферы. 

Асноўныя высновы работы замацоўваюць упэўненасць у тым, што ў 

бягучых эканамічных рэаліях менеджменту клубаў неабходна канцэнтраваць 

намаганні на пабудове стратэгіі дасягнення высокіх спартыўных вынікаў пры 

адначасовым трыманнi жорсткіх бюджэтных абмежаванняў, паколькі 

выйгрыш у спаборніцтвах павінен разглядацца таксама і з пазіцыі ацэнкі 

ўзроўню панесеных арганізацыяй, эканамічна абгрунтаваных для дасягнення 

адпаведнага выніку рэсурсных выдаткаў.  

Структура дысертацыі ўключае раздзелы «увядзенне» і «заключэнне», 

а таксама складаецца з трох асноўных разделаў, кожны з якіх уключае 

некалькіх падразделаў, якiя дэталёва раскрываюць ключавыя дэфініцыі 

адпаведнай разгляданай тэмы. Для паляпшэння разумення выкладзенага 

матэрыялу работа забяспечана нагляднымi ілюстрацыямі і малюнкамі ў 

складзе пятнаццаці  выяў, пяці дыяграм, сямі табліц.  Работа  дапоўнена 

двума дадаткамi. 

 Колькасць выкарыстаных бібліяграфічных крыніц - 27. Агульны аб'ём 

магістарскай дысертацыі складае 133 старонкі. 

GENERAL DESCRIPTION OF WORK 



 

Key words: professional sports club, sports industry, business-model, 

business model, investment in sports, efficiency and results, branding in sports, 

sponsorship, sports management, training system, income structure, sports 

marketing, club development strategy, management structure, competitiveness. 

Today Belarusian professional sports clubs face substantial problems while 

exercising commercial activities, as in most cases they lag behind European 

standards of management and governance. This thesis is aimed at discovery of 

main peculiarities and key areas of activities of professional sports clubs in the 

Republic of Belarus. Comparative characteristics are given to existing trends of the 

industry using examples of some foreign clubs. Main attention of the thesis is 

focused on the need to create an efficient investment, innovative and marketing 

strategies by a sports organization as well as to decrease dependence on state 

support and increase of level of preparation of its own alumni and education of 

staff. 

For the first time an attempt made to make a complete functional analysis of 

a professional sports club's activities, estimates its competitiveness and risks via an 

example of an existing business entity within the scope in question. 

Main conclusions of the paper confirm that in the current economic reality 

club management has to concentrate its efforts on building a strategy of reaching 

top sports results together with fulfillment of tough budget limits, as a win in 

competitions has to be considered also from the point of view of economic losses 

incurred in order to reach the result. 

Master dissertation includes parts of introduction and conclusion and 

consists of three main chapters, each of which contains some subchapters, which 

show key definitions of the topic described. For better understanding of the 

material given the thesis is supplied with illustrations and pictures represented by 

15 figures, 5 diagrams, 7 tables. Two supplements are added to the thesis. Quantity 

of bibliography sources used – 27, total size of master's dissertations is 133 pages. 
 


