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Аннотация
Аннотация. В статье освещена 

информация о функционировании 
международных организаций, ко-
торые развивают массовый спорт. 
Предложено разделение органи-
заций на группы в зависимости 
от содержания их уставной дея-
тельности и наличия в ней иссле-
дуемых аспектов. Первая группа 
объединяет организации, которые 
развивают физическое воспитание, 
однако уделяют внимание также 
оздоровительным занятиям. Орга-
низации второй группы развивают 
профессиональный, олимпийский, 
адаптивный спорт и также занима-
ются спортом для всех. К третьей 
группе включено организации, 
специализирующиеся по развитию 
спорта для всех и оздоровительно-
го фитнеса. По результатам анали-
за документов организационного 
регламентирования освещены со-
держание деятельности отдельных 
международных спортивных орга-
низаций, представляющих каждую 
из групп. Особое внимание уделе-
но организациям третьей группы.

Ключевые слова: междуна-
родные организации, массовый 
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Annotation
The article consists information 

about functioning of the international 
organizations that develop mass 
sports. It is proposed the division of 
organizations into groups depending 
on the content of their statutory 
activities and the presence of the 
studied aspects in it. The first group 
unites organizations that develop 
physical education but also pay 
attention to wellness activities. 
Organizations of the second group 
develop professional, olympic, 
adaptive sport and also take care 
of sport for all. The third group 
includes organizations that specialize 
in the development of sport for all 
and wellness fitness. According 
to the results of the analysis of 
organizational regulations, the content 
of activities of individual international 
sport organizations representing each 
of the groups is highlighted. Special 
attention is paid to organizations of 
the third group.

Key words: international 
organizations, mass sport, wellness 
fitness.

Постановка проблеми. Ак-
туальність та аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Між-
народний спортивний рух заро-
дився наприкінці XIX на початку 
XX століття. Впродовж свого іс-
нування він постійно знаходиться 
в центрі уваги світової спільноти 
та засобів масової інформації. І 
це не випадково, бо за вікову іс-
торію було утворено і функціонує 
понад 300 організацій [3,4,5], які 
забезпечують функціонування 
усіх його складових: фізичного 
виховання, руху «спорт для всіх», 
олімпійського, професійного та 
адаптивного спорту, оздоровчо-
го фітнесу. Жоден вид людської 
діяльності не має такої кількос-
ті міжнародних організацій, що 
свідчить про розповсюдженість 
і популярність занять спортом, 
оздоровчим фітнесом, рекреацією 
в країнах світу [2,6]. Діяльність 
окремих міжнародних спортив-
них організацій висвітлювали у 
своїх роботах Бріскін Ю.А (2005, 
2007), Платонов В.Н., Булатова 
М.М., Бубка С.Н. (2009), Дутчак 
М.В. (2007, 2010), Долбишева 
Н.Г. (2012, 2015), Передерій А.В. 
(2013), Розторгуй М.С. (2013), 
Жданова О.М., Чеховська Л.Я. 
(2009, 2017). Однак за останні 
роки достатньо популярним ви-
дом рухової активності є оздоров-
чий фітнес. Саме тому вбачаємо 
недостатньо повним висвітлення 
діяльності міжнародних організа-
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Для кращого сприйняття і 
розуміння сутності аспектів до-
сліджуваної діяльності нами по-
ділено міжнародні спортивні ор-
ганізації на три умовних групи: 

перша група – міжнародні 
організації, які, в першу чергу, 
сприяють розвитку фізичного 
виховання, однак у їх діяльнос-
ті присутні аспекти, пов’язані із 
розвитком і масового спорту. До 
цієї групи, зокрема, ми віднесли: 
Міжурядовий комітет спорту і фі-
зичного виховання при ЮНЕСКО 
(CIGEPS); Міжнародна федера-
ція фізичного виховання (FIEP); 
Міжнародна католицька федера-
ція фізичного виховання і спорту 
(FICEPS); Міжнародна рада спор-
тивних наук і фізичного вихован-
ня (комітет «Спорт і дозвілля») 
(ICSSPE); Європейська мережа 
спортивної освіти (Європейська 
мережа спортивної науки у ви-
щій освіті) (ENSE); Міжнародна 
асоціація фізичного виховання ді-
вчат і жінок (IAPESGW); Міжна-
родна коаліція з проблем старіння 
та фізичної активності (ICAPA); 
Міжнародне товариство фізичної 
активності та здоров’я (ISPAH) 
тощо; 

друга група – міжнародні орга-
нізації, які зосереджені на розвит-
ку професійного, олімпійського, 
адаптивного спорту, однак приді-
ляють увагу і розвитку масового 
спорту. До цієї групи, зокрема 
нами віднесено: Міжнародний 
олімпійський комітет (IOC); Між-
народна асамблея національних 
спортивних організацій (IANOS); 
Міжнародний робітничий спор-
тивний комітет (CSIT); Між-
народна федерація спортивної 
медицини (FIMS); Міжнарод-
на федерація університетського 
спорту (FISU); Міжнародні спор-
тивні федерації, зокрема міжна-
родна федерація бодібілдингу та 
фітнесу (IFBB) тощо;

третя група – спеціалізовані 
міжнародні організації, які роз-
вивають як спорт для всіх, так і 
оздоровчий фітнес. Їх відповідно 
можна поділити на дві підгрупи: 

а) організації, які розвивають 
спорт для всіх: Міжнародна асо-
ціація «Спорт для всіх» (TAFISA); 
Міжнародна федерація «Спорт 
для всіх» (FISpT); Європейський 
Союз «Спорт для всіх» (UESpT) 
тощо [1];

б) організації, які розвивають 
оздоровчий фітнес: Всесвітня ор-
ганізація дозвілля (WLО); Між-
народна асоціація рухової актив-
ності та танців (IDEA); Всесвітня 
організація фітнесу (WFO); Між-
народна асоціація оздоровчих, 
тенісних та спортивних (фітнес) 
клубів (IHSRA); Європейська 
асоціація здоров’я і фітнесу 
(EuropeActive); Міжнародна рада 
здоров’я, фізичного виховання, 
рекреації і спортивних танців 
(ICHPER-SD); Міжнародна асо-
ціація фітнесу (IFA); Міжнарод-
на асоціація фахівців з фітнесу 
(IFPA); Міжнародне товариство 
фізичної активності та здоров’я 
(ISPAH) тощо.

Для встановлення змісту та 
особливостей діяльності міжна-
родних спортивних організацій 
нами проаналізовано документи 
їх організаційного регламенту-
вання – статути. Це дало змогу 
охарактеризувати аспекти діяль-
ності окремих організацій, відне-
сених до умовних груп. 

Розглянемо організації, які 
представляють першу групу за-
пропонованої класифікації:

• Комітет «Спорт і дозвілля» 
Міжнародної ради спортивних 
наук і фізичного виховання. Основ-
ні завдання: сприяє проведенню 
досліджень у галузі спорту та 
фізкультури, інтегрує досліджен-
ня з проблем фізичної активності 
та спорту, сприяє політиці актив-
ного способу життя, людської ді-
яльності та належного управлін-
ня фізичними навантаженнями 
та спортом. У результаті діяль-
ності пропагує рухову активність 
для поліпшення якості життя і 
здоров’я всіх людей, співпрацює з 
питань спорту, фізичної культури 
із державними, економічними та 
адміністративними партнерами 

цій з точки зору їх участі у розви-
тку масового спорту. 

Мета роботи – встановити 
особливості діяльності міжнарод-
них організацій, які беруть участь 
у розвитку масового спорту, зо-
крема оздоровчого фітнесу. 

Методи дослідження – тео-
ретичний аналіз та узагальнення 
наукової літератури, інформації 
світової мережі Інтернет, доку-
ментальний метод, системний 
аналіз, порівняння та зіставлення.

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами. 
Робота виконується відповідно до 
наукової теми кафедри фітнесу та 
рекреації ЛДУФК «Технологія за-
лучення населення до оздоровчої 
рухової активності» (№ держав-
ної реєстрації 0117U 003040).

Результати дослідження та їх 
обговорення. Міжнародні спор-
тивні організації сьогодні є орга-
нічною частиною міждержавних 
відносин в цілому. Слід зазна-
чити, що незважаючи на таку ве-
лику чисельність міжнародних 
організацій у міжнародному спор-
тивному русі, відсутній єдиний, 
об’єднуючий та керівний центр. 
Міжнародні спортивні об’єднання 
працюють у більшості випадків 
автономно, не підпорядковуючись 
будь-якому всесвітньому органу 
[3]. Усі міжнародні спортивні ор-
ганізації відносяться до категорії 
неурядових, тобто громадських і 
неприбуткових [1, 3]. 

Із усієї чисельності міжнарод-
них спортивних організацій нами 
обрано для аналізу діяльність ті, 
які беруть участь у розвитку ру-
хової активності різних верст на-
селення під час їх дозвілля для 
зміцнення здоров’я, тобто, масо-
вого спорту (спорту для всіх), зо-
крема оздоровчого фітнесу. 

Зазначені організації не за-
вжди зосереджують свою діяль-
ність лише на вище названих ас-
пектах, вони виконують широке 
коло функцій, однак всі вони так 
чи інакше опікуються розвитком 
оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності. 
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Таблиця 1
Завдання та зміст діяльності міжнародних організацій, які розвивають оздоровчий фітнес

№ Організація Завдання Особливості діяльності

1

Всесвітня орга-
нізація дозвіл-
ля (до 2006р. 
Всесвітня асо-
ціація дозвілля 
і ре-креації) 
(WLО)  [25]

• сприяє вивченню проблем до-
звілля
• залучає учасників до змістовного 
відпочинку через туризм, рекреа-
цію, мистецтво, спорт, фітнес

• здійснює наукові дослідження та підвищує 
кваліфікацію фахівців
• проводить Світовий конгрес дозвілля, World 
Leisure EXPO та Всесвітні Ігри дозвілля
• здійснює волонтерські програми та стажуван-
ня
•  видає науковий журнал «World leisure journal»

2

Міжнарод-
на асоціація 
рухової актив-
ності та танців 
(IDEA) [15]

• надає послуги з танцювальної 
освіти
• захищає репутацію танцювальної 
освіти через встановлення високих 
стандартів безпечної та справедли-
вої ділової практики

• члени асоціації мають ексклюзивні знижки 
більше ніж у 80 авторитетних танцювальних 
компаніях
• проведення регіональних семінарів з розви-
тку бізнесу, конференцій та регу-лярних ве-
бінарів для продовження освіти та підтримки 
бізнесу

3

Всесвітня орга-
нізація фітнесу
 (WFO) [24]

• проводить практичні навчання 
персональних тренерів
• надає допомогу у працевлашту-
ванні своїм учням

• злійснює атестацію фітнес-тренерів
• видає свідоцтва сертифіковних персо-наль-
них тренерів

4

Міжнарод-
на асоціація 
оздоровчих, 
тенісних і 
спортивних 
(фітнес) клубів 
(IHSRA) [16]

• пропагує здоровий спосіб життя 
та регулярні тренуваня
• розповсюджує ідеї здорового 
способу життя
• підтримує розвиток фітнес та 
велнесіндустрії в різних країнах 
світу

• об’єднує фітнес-клуби, постачальників спор-
тивного обладнання та консалтингові компанії 
у всьому світі
• проводить міжнародні конвенції та виставки, 
Європейський конгрес
• в рамках навчальних заходів і виставок надає 
можливості професіоналам для об’єднання, 
навчання та вдосконалення бізнесу
• призначає у різних країнах своїх уповнова-
жених представників для надання допомоги у 
розвитку фітнес-індустрії
• видає глобальний каталог постачальників роз-
ділу «База даних асоційованих членів IHRSA»

5

Європейська 
асоціація здо-
ров’я і фітнесу
(EuropeActive) 
[9]

Європейський 
реєстр профе-
сійних вправ 
(EREPS)

• розвиває сферу фітнесу, фізичну 
активність і добробут
• розробляє нормативну базу для 
розвитку фітнес індустрії
• спонукає людей до активного й 
здорового способу життя протягом 
усього життя
• забезпечує високі стандар-ти 
якості в галузі фітнесу, фізичної 
активності та добробуту, що є під-
ґрунтям для безпечних та ефектив-
них занять

• у складі асоціації розбудовує по-
тенціал фітнес-індустрії;
• здійснює незалежну реєстрацію 
інструкторів, викладачів, які працю-
ють у сфері європейського здоров’я, 
фітнесу та фізичної активності

• Розробила систему забезпечення якості для 
провайдерів навчання

• зареєстровані фахівці з фітнесу, які працюють 
у 32 європейських країнах
• забезпечує незалежний процес реєстрації і 
видає «ліцензією на практику» для професіо-
налів у Європі
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тощо [14]. 
• Європейська мережа спор-

тивної освіти (ENSE). Втілює 
проекти, спрямовані на розви-
ток і просування сектора спорту і 
спортивної науки на європейсько-
му рівні; сприяє розвитку фізич-
ної культури, здоров’я та фізичної 
активності. В результаті діяль-
ності створюються нові проекти: 
Erasmus + SPEACH (спорт, фізич-
не виховання та тренінги в галузі 
охорони здоров’я) та Tempus JEP 
SPEED (спортивні професії: осві-
та, зайнятість та розвиток - роз-
робка нових професій) тощо [11].

• Міжнародна асоціація фі-
зичного виховання дівчат і жінок 
(IAPESGW) об’єднує зацікавле-
них вчених і практиків багатьох 
країн, які працюють над покра-
щенням фізичного виховання ді-
вчат і жінок, спорту та фізичної 
активності; представляє інтереси 
дівчат і жінок на всіх рівнях та у 
всіх сферах фізичного виховання, 
спорту та фізичної активності; 
сприяє дослідженням з фізично-
го виховання, спорту та фізичної 

6

Міжнародна 
рада здоров’я, 
фізичного ви-
ховання, рекре-
ації і спортив-
них танців
(ICНPER-
SD) [13]

• пропагує здоровий спосіб життя;
• розробляє стандарти навчальних 
програм і програм для шкіл
• сприяє розробці фітнес-програм 
по всьому світу
• пропагує фізичне виховання, 
спорт, рекреацію, танці як форми 
дозвілля
• забезпечує впровадження резо-
люцій, прийнятих на Всесвітніх 
конгресах

• упроваджує спільний проект міжнародного 
стандарту: «Проведення якісної фізичної куль-
тури в школі дітям та молоді в усьому світі»
• ЛДУФК є колективним членом ICHPER-SD

7

Міжнарод-
на асоціація 
фітнесу
(IFA)
[17]

• надає базові знання в області фіт-
несу та оновлену філософію на-
вчання для всіх

• здійснює сертифіковані семінари та онлайн-
курси для підготовки фітнес-інструкторів
• втілює триступеневу комплексну програму 
здорового харчування, силових та аеробних 
тренувань
• видає сертифікати тим, хто, склав тестування
• сформулювала «Моральний Кодекс», «Реко-
мендації інструктора з фітнесу», «Принципи 
сертифікації фітнес-тренерів» 

8

Міжнародна 
асоціація фа-
хівців з фітнесу 
(IFPA) [18]

• здійснює сертифікацію для пер-
сональних тренерів та фітнес-про-
фесіоналів у світі

• сертифіковано понад 300 000 осіб
• пропонує понад 70 різних курсів сертифікації 
та підвищення кваліфікації

активності; співпрацює з іншими 
асоціаціями та установами, що 
працюють для заохочення дівчат 
та жінок до фізичної активності 
[12].

Зміст статутної діяльності ор-
ганізацій, віднесених до другої 
умовної групи, розглянемо на та-
ких прикладах:

• Комітет з розвитку спорту 
Ради Європи. До його основних 
завдань слід віднести: координа-
цію зусиль в області спортивної 
політики в Європі; зміцнення 
контактів із міжнародними і на-
ціональними неурядовими орга-
нізаціями; проведення Європей-
ської конференції міністрів, які 
відповідають за спорт і контроль 
виконання її рішень; проведення 
моніторингу застосування Євро-
пейської Хартії спорту і Кодексу 
спортивної етики тощо; полег-
шення соціальної інтеграції та 
сприяння соціальній єдності. У 
результаті діяльності прийнято 
Європейську хартію «Спорт для 
всіх», резолюцію з Європейсько-
го спортивного співробітництва; 

«Європейський статут руху: 
Спорт для всіх для людей з особ-
ливими потребами», рекоменда-
ції «Молодь і спорт», створено 
програму «Спорт та навколишнє 
середовище» та ініційовано дов-
гострокову спортивну програму 
масового руху «Спорт для всіх» 
тощо [8];

• «Комісія з питань спорту та 
активного суспільства» (колишня 
Комісія зі спорту для всіх) Між-
народного олімпійського коміте-
ту сприяє і підтримує зусилля та 
заходи, підкреслюючи соціальні 
переваги здорового способу жит-
тя, регулярної рухової активнос-
ті. Серед основних завдань слід 
зазначити сприяння розвитку та 
діяльності всіх організацій, які 
пропагують спорт і рухову ак-
тивність; розвиток інформацій-
ної бази для такої пропаганди. У 
результаті комісія виділяє кошти 
на проведення трьох масових фіз-
культурно-оздоровчих заходів на 
кожному континенті, проводить 
всесвітні конгреси і конференції 
щодо обміну знаннями та найкра-
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ного клубу для здоров’я у співп-
раці з ВООЗ [20, 21, 23]. 

• Європейський Союз «Спорт 
для всіх» (UESpT) стимулює бу-
дівництво спортивних об’єктів 
для відпочинку; посилює вплив 
засобів масової інформації з 
метою сприяння діяльності 
«Спорту для всіх» та «Культури 
завдяки спорту»; проводить Все-
світні ігри «World Senior Games» 
(«SOPHIA»); впроваджує разом 
з МОК освітні програми: клініка 
«спортивний маркетинг», «волон-
тери спорту», «спорт і здоровий 
спосіб життя»; здійснює  проект 
«Один  тиждень,  масовий спорт» 
[10].

Детальна інформація про особ-
ливості діяльності спеціалізова-
них організацій другої підгрупи, 
які розвивають оздоровчий фіт-
нес, представлена у таблиці 1. 

Як свідчить отримана в ре-
зультаті аналізу інформація, між-
народні організації першої групи 
сприяють проведенню різнома-
нітних досліджень, втіленню по-
літики активного способу життя 
різних соціально-вікових груп 
населення,  пропагують рухову 
активність, сприяють розвитку 
співробітництва. Також вони опі-
куються проблемами освіти, під-
готовки кваліфікованих кадрів.

Організації другої групи, які 
формують міжнародну спортив-
ну політику, не обходять увагою 
спорт для всіх та оздоровчий фіт-
нес. У прийнятих ними правових 
документах: хартіях, резолюці-
ях, рекомендаціях, програмах – 
йдеться про розвиток спорту для 
всіх, необхідність міжнародного 
співробітництва, переваги здо-
рового способу життя, розвиток 
інформаційної бази і пропаганди. 
Організаціями, які представляють 
названу групу, проводяться всес-
вітні конгреси і конференції для 
обміну знаннями та практичними 
методами  підвищення фізичної 
активності громадян, зокрема 
молоді. Окремі з них, наприклад, 
МОК (комісія з питань спорту та 
активного суспільства), надають 

фінансову підтримку для прове-
дення в країнах різних континен-
тів заходів оздоровчо-рекреацій-
ної рухової активності. 

Організації третьої групи, пер-
шої підгрупи розвивають спорт 
для всіх як головний аспект своєї 
діяльності. Вони популяризують 
оздоровчі заняття, поширюю-
чи різні проекти та програми в 
усіх країнах. Ними започаткова-
ні та традиційно підтримуються 
міжнародні заходи рекреаційно-
оздоровчого змісту. Важливою 
складовою діяльності названих 
організації є підготовка кадрів, 
фахівців, втілення освітніх про-
грам, активізація участі засобів 
масової інформації у висвітленні 
проблем спорту для всіх. 

Друга підгрупа включає ор-
ганізації, профільною діяльніс-
тю яких є оздоровчий фітнес. 
Вони підтримують проведення 
досліджень, видають тематичну 
друковану продукцію, втілюють 
волонтерські програми, прово-
дять міжнародні заходи з рухової 
активності людей під час їх до-
звілля для зміцнення здоров’я. 
У більшості з них є відділи, що 
відповідають за формування, від-
повідний рівень і безпечність фіт-
нес-програм.

Значна увага приділяється 
підготовці кадрів, підвищенню 
їх кваліфікації, атестації, серти-
фікації та ліцензуванню. Ними 
розроблено систему забезпечення 
якості для провайдерів навчан-
ня, проводяться сертифіковані 
семінари та онлайн-курси для 
підготовки фітнес-інструкторів. 
Розроблені та оприлюднені ре-
комендації для інструкторів з 
фітнесу, принципи сертифікації 
тренерів. Міжнародні організації 
з розвитку фітнесу співпрацюють 
із виробниками спортивного об-
ладнання. Важливим аспектом їх 
діяльності є вдосконалення бізне-
су та розвиток фітнес-індустрії в 
країнах світу.

Аналіз змісту діяльності між-
народних спортивних організа-
цій, які  розвивають спорт для 

щими практичними методами для 
активізації фізичної активності 
громадян, зокрема молоді [22].

• Міжнародна асоціація спор-
ту і культури (ISCA) підтримує 
транскордонне розуміння через 
спорт і культуру; просуває спорт 
як носія культурної ідентичнос-
ті; заохочує участь у спортивних 
і культурних заходах усіх членів. 
Проводить конференції, спор-
тивні форуми; проводить MOVE 
Week [19]. 

Результатами діяльності за-
значених організацій є розробка 
і впровадження різноманітних 
програмних документів: Міжна-
родна хартія фізичного вихован-
ня і спорту; Європейська хартія 
«Спорт для всіх»; «Європейський 
статут руху: Спорт для всіх для 
людей з особливими потребами» 
тощо. 

Третю групу міжнародних 
організацій можна назвати спе-
ціалізованими щодо розвитку 
оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності. Названа група поділе-
на на підгрупи, перша з яких роз-
виває спорт для всіх. Прикладом 
організацій цієї підгрупи є: 

• Міжнародна асоціація 
«Спорт для всіх» (TAFISA). Під-
тримує та популяризує розвиток 
традиційних видів спорту та ігор; 
здійснює обмін і передачу до-
свіду, програм занять, навчання 
лідерів руху і поширює взірцеві 
проекти в усіх країнах; прово-
дить і координує програми і за-
ходи; надає послуги з практичної 
діяльності для членів Асоціації. 
Відновлює фізичну активність у 
повсякденному житті, щоб при-
нести радість, здоров’я, соці-
альну взаємодію, інтеграцію та 
розвиток громадянам у всьому 
світі. Проводить Всесвітній день 
бігуна та Всесвітні ігри «Спорт 
для всіх», Всесвітній конгрес і 
форум; проводить сертифіковані 
курси для керівних працівників; 
здійснює програму «Активне міс-
то – Активне суспільство – Ак-
тивний громадянин»; розробляє 
та впроваджує програму спортив-
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всіх і оздоровчий фітнес свід-
чить про те, що, виконуючи свої 
статутні завдання, кожна у своїй 
функціональній області робить 
вагомий внесок у свій міжнарод-
ний  розвиток. 

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у вивченні 
діяльності національних органі-
зацій, що сприяють розвитку фіт-
нес-індустрії в Україні.

Висновки
1. Спорт для всіх і оздоровчий 

фітнес є предметом уваги в ді-
яльності міжнародних організа-
ції різних типів, зокрема тих, які 
розвивають фізичне виховання, 
спорт вищих досягнень, адаптив-
ний спорт і оздоровчо-рекреацій-
ну рухову активність.

2. Порівняння змісту діяль-
ності міжнародних організацій, 
віднесених нами до різних груп 
умовного поділу, свідчить про 
те, що простежуються однотипні 
аспекти їх статутної діяльності 
щодо розвитку спорту для всіх 
і оздоровчого фітнесу. Це фор-
мування міжнародної політики, 
проведення міжнародних заходів, 
підтримка розвитку наукових до-
сліджень, формування якісних  
кадрових ресурсів та ін.

3. Встановлено, що діяль-
ність міжнародних спеціалізо-
ваних організацій третьої групи, 
які розвивають спорт для всіх і 
оздоровчий фітнес, вирізняється 
значною увагою до практичної 
роботи, заходами, які формують 
ресурсну базу, обмін досвідом на 
міжнародному рівні. Саме ці ор-
ганізації розробляють вимоги до 
змісту та якості оздоровчих про-
грам, підготовки та постійного 
підвищення кваліфікації кадрів. 
Міжнародні організації, які роз-
вивають фітнес (друга підгрупа 
третьої групи) сприяють розви-
тку фітнес-індустрії в країнах 
світу, розробляють і впроваджу-
ють міжнародні фітнес-програми 
тощо.

4. Для міжнародного розвит-
ку спорту для всіх і оздоровчого 
фітнесу, залучення до названої 

діяльності якомога більшої кіль-
кості країн різних континентів 
достатньо важливою є діяльність 
міжнародних спортивних органі-
зацій, які представляють усі три 
умовні групи. Вони доповнюють 
одна одну, охоплюючи різні їх 
аспекти, починаючи від форму-
вання міжнародної політики і 
програмно-нормативної бази, ка-
дрового потенціалу, закінчуючи 
підвищенням якості занять оздо-
ровчо-рекреаційною руховою ак-
тивністю, яка здатна позитивно 
вплинути на стан здоров’я насе-
лення країн світу.
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