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Анотація. Мета дослідження – обґрунтувати алгоритм залучення населення до систематичних занять 
руховою активністю через спортивно-масові заходи. Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних нау-
кової та методичної літератури; SWOT-аналіз; метод експертного оцінювання. Результати дослідження: роз-
роблено алгоритм залучення населення до рухової активності через спортивно-масові заходи системи спорту 
для всіх. Висновки: розроблений алгоритм залучення населення до рухової активності через спортивно-масові 
заходи грунтується на результатах експертного оцінювання сильних та слабких сторін внутрішнього та зо-
внішнього середовища в рамках SWOT-аналізу, окрім того, ураховано етапність проведення спортивно-масо-
вих заходів. Запропонований алгоритм здатний впливати на збільшення кількості залучених осіб до система-
тичних занять руховою активністю.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан здоров’я 
населення України сьогодні оцінюють як незадовільний, що пов’язано із високим рівнем 
загальної смертності [4]. У 2016 році співвідношення рівня народжуваності до смертності 
на одну тисячу наявного населення України становило від 10,3 до 14,7 особи відповідно. 
Зокрема, в Україні у 1992 році було 52,056 млн осіб, а на 2017 рік чисельність наявного на-
селення України становила 42,584 млн осіб [7].

Передумовами високого рівня смертності є такі чинники ризику, як куріння, надмір-
на вага тіла, нестача або відсутність фізичного навантаження, надмірне вживання алкоголю 
тощо. Перше місце серед причин смерті населення посідають хвороби системи кровообігу – 
67,2 % [4].

Численні дослідження свідчать, що систематичні заняття руховою активністю (РА) 
сприяють поліпшенню здоров’я населення, а це є одним із найважливіших показників бла-
гополуччя нації [1,10,12,13]. Отож здійснюється постійний пошук ефективних методів за-
лучення населення до занять фізичною культурою та спортом.

Зокрема для підвищення рівня залучення населення до занять руховою активністю 
було утворено Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення (ВЦФЗН) «Спорт для 
всіх» [1,2]. Як свідчить аналіз діяльності мережі центрів спорту для всіх, пріоритетним на-
прямом їх роботи є проведення спортивно-масових заходів (СМЗ) [3]. У рамках системи 
спорту для всіх працюють також й інші організації різної форми власності, які мають на 
меті залучати населення до занять руховою активністю і широко використовують для цього 
проведення спортивно-масових заходів [5,9,11].

Проте, як свідчить практика, спортивно-масові заходи повною мірою не розв’язують 
проблему залучення населення до систематичних занять руховою активністю (станом на 
2016 рік в Україні до занять руховою активністю залучено лише 13,5 % населення) [10,15]. 
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У зв’язку з цим, є актуальним пошук резервів залучення населення до систематичних занять 
руховою активністю через спортивно-масові заходи.

Мета – обґрунтувати алгоритм залучення населення до систематичних занять рухо-
вою активністю через спортивно-масові заходи.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літерату-
ри; SWOT-аналіз; метод експертного оцінювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано від-
повідно до наукової теми кафедри фітнесу та рекреації ЛДУФК «Технологія залучення на-
селення до оздоровчої рухової активності» (номер державної реєстрації 0117U 003040).

Результати дослідження та їх обговорення. У рамках дослідження ми проаналізу-
вали внутрішнє та зовнішнє середовище процесу залучення населення до занять руховою 
активністю через спортивно-масові заходи.

Використання SWOT-аналізу дало змогу виокремити «слабкі» і «сильні» сторони вну-
трішнього середовища, «можливості» і «загрози» зовнішнього середовища. Разом з цим, 
SWOT-аналіз передбачав визначення певних сценаріїв мінімізації впливу «слабких» сторін 
та «загроз» і підсилення «сильних» сторін та «можливостей» [6,8,14].

Аналізуючи внутрішнє та зовнішнє середовище процесу залучення населення до за-
нять руховою активністю через спортивно-масові заходи, ми досліджували три етапи їх 
проведення: підготовчий, реалізаційний та підсумково-звітний. На кожному з них визначали 
чинники, які мали найбільший вплив на процес залучення населення до рухової активності.

Для визначення ступеня важливості кожного чинника щодо проведення спортивно-ма-
сових заходів та залучення населення до систематичних занять руховою активністю ми про-
вели експертне оцінювання [14]. Саме його результати було покладено в основу алгоритму 
залучення населення до занять руховою активністю через спортивно-масові заходи, який 
схематично представлено на рис. 1.

-

Рис. 1. Схема алгоритму залучення населення до занять руховою активністю 
через спортивно-масові заходи
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Алгоритм містить згадані етапи проведення СМЗ. На підготовчому етапі проведення 
заходу основну увагу слід приділяти особам, які не займаються руховою активністю, але є 
потенційними її учасниками (рис. 2).
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Рис. 2. Схема алгоритму залучення населення до занять руховою активністю 
на підготовчому етапі спортивно-масових заходів

Для підвищення ефективності залучення населення до занять руховою активністю 
установи, які проводять заходи, час від часу повинні здійснювати моніторинг зацікавлено-
сті населення видами рухової активності та спортивно-масовими заходами для внесення 
коректив у планування та проведення власне найбільш популярних заходів. Вибір того чи 
іншого виду рухової активності та різновиду спортивно-масового заходу значною мірою 
залежить від зовнішніх чинників: платоспроможності населення, нових форм проведення 
СМЗ, рівня здоров’я населення, безпеки в державі, клімато-географічних особливостей ре-
гіону, наявності можливих місць проведення спортивно-масових заходів та ін.

На підставі отриманої інформації проводять планування спортивно-масового заходу, 
у якому також враховано згадані зовнішні чинники. Важливим аспектом підготовчого етапу 
є висвітлення інформації в засобах масової інформації (ЗМІ) про спортивно-масовий за-
хід. Ця інформація спрямована на потенційних учасників СМЗ, які повинні вирішити брати 
участь у змаганнях чи ні. На процес ухвалення рішення впливатиме низка чинників, які 
здатні сприяти або перешкоджати цьому. За допомогою SWOT-аналізу виокремлено вну-
трішні й зовнішні чинники, які перешкоджають залученню населення до СМЗ, та внутрішні 
й зовнішні чинники, які сприяють залученню населення до СМЗ. Також на цьому етапі важ-
ливо зібрати інформацію про причини ухвалення цих рішень та врахувати їх, плануючи по-
дальші СМЗ. Усі особи, які ухвалили позитивне рішення, можуть стати учасниками змагань 
або їх глядачами, волонтерами, спонсорами, співорганізаторами та ін. Тут також важливо 
зібрати інформацію про мотиви ухвалення такого рішення (див. рис. 2).
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Участь у спортивно-масовому заході піддається впливу чинників, що можуть позитив-
но та негативно впливати на процес залучення населення до цих заходів на реалізаційному 
етапі (рис. 3).
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Рис. 3. Схема алгоритму залучення населення до занять руховою активністю 
на реалізаційному етапі проведення спортивно-масових заходів

Участь у СМЗ дає певний результат, який можна розглядати у двох аспектах: як ре-
зультат учасника та як результат установи, яка проводила цей захід (рис. 4).
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Рис. 4. Схема алгоритму залучення населення до занять руховою активністю 
на підсумково-звітному етапі спортивно-масових заходів

Основні результати проведення суб’єктом спортивно-масових заходів висвітлюються 
у ЗМІ, що впливає своєю чергою на ухвалення рішення учасниками щодо систематичних 
занять різновидами рухової активності. Інформацію щодо своєї участі у СМЗ також можуть 
висвітлювати самі учасники. Зазвичай це може відбувається через соціальні мережі: face-
book, instagram тощо. Важливим результатом для учасника СМЗ буде ухвалене рішення про 
подальшу участь у систематичних заняттях руховою активністю. На його ухвалення впли-
ватимуть внутрішні та зовнішні чинники. Негативне рішення потребує подальшого аналізу 
та встановлення причин його ухвалення. Особа, рішення якої було негативним, переходить 
до категорії потенційного учасника СМЗ. Після встановлення причин, їх корекції потен-
ційний учасник може перейти до систематичних занять руховою активністю або повинен 
буде повернутися на реалізаційний етап і брати участь у подальших СМЗ. У разі ухвалення 
позитивного рішення проводиться збір інформації про мотиви прийняття цього рішення та 
проводиться підтримка й підсилення цих мотивів (див. рис. 4).
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Таким чином, важливою умовою ефективного залучення населення до систематичних 
занять руховою активністю є наявність наданої діяльності на всіх етапах проведення спор-
тивно-масових заходів та тісний взаємозв’язок між ними.

Висновки:
1. Виявлено, що існує тенденція до зниження рівня здоров’я населення України, по-

казники смертності переважають над народжуваністю (відсутній природний приріст). До 
занять руховою активністю залучено лише 13,5 % населення країни.

2. Розроблений алгоритм залучення населення до занять руховою активністю через 
спортивно-масові заходи передбачає встановлену нами діяльність на підготовчому, реалі-
заційному та підсумково-звітному етапах проведення заходів та здатний впливати на збіль-
шення кількості залучених осіб до занять різними видами рухової активності. Запропонова-
ний авторський алгоритм враховує чинники та взаємозв’язки внутрішнього й зовнішнього 
середовища на всіх етапах його проведення.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні ефективності розробленого 
алгоритму залучення населення до занять руховою активністю через спортивно-масові заходи.
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АЛГОРИТМ ПРИОБЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ К ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТИВНО-
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ростислав ТУРКА

Львовский государственный университет 
физической культуры, г. Львов, Украина, 
e-mail: rostyslav_turka@ukr.net

Аннотация. Цель исследования – обосновать алгоритм приобщения населения к дви-
гательной активности через спортивно-массовые мероприятия. Методы исследования: ана-
лиз и обобщение данных научно-методической литературы, SWOT-анализ; метод эксперт-
ной оценки.

Результаты исследования: разработан алгоритм приобщения населения к двигатель-
ной активности через спортивно-массовые мероприятия системы спорта для всех. Выводы: 
разработанный алгоритм приобщения населения к двигательной активности через спортивно- 
массовые мероприятия базируется на результатах экспертной оценки сильных и слабых сто-
рон внешней и внутренней среды в рамках SWOT-анализа, кроме этого, учтена этапность 
проведения спортивно-массовых мероприятий. Предложенный алгоритм способен влиять на 
приобщение населения к систематическим занятиям двигательной активностью.

Ключевые слова: алгоритм приобщения, двигательная активность, спортивно-массо-
вые мероприятия.

THE ALGORITHM OF INVOLVEMENT 
OF THE POPULATION IN PHYSICAL 
ACTIVITY THROUGH MASS-SPORT 
EVENTS

Rostyslav TURKA

Lviv State University of Physical Culture, Lviv, 
Ukraine, e-mail: rostyslav_turka@ukr.net

Abstract. The aim of the research is to justify the algorithm of involvement of the popula-
tion in systematic physical activity through mass-sport events. Methods of research include anal-
ysis and summary of the scientific and methodological sources; SWOT-analysis; method of expert 
evaluation. Results of the research: an algorithm of involvement of the population in systematic 
physical activity through mass-sport events in the system “sport for all” has been prepared. Con-
clusion: the prepared algorithm of involvement of the population in systematic physical activity 
through mass-sport events is based on the results of expert evaluation of the strong and weak 
points of the internal and external environment through SWOT-analysis. In addition, the procedure 
of mass-sport events was taken into consideration. The given algorithm is able to influence the 
involvement of the population in systematic physical activity.

Keywords: algorithm of involvement, physical activity, mass-sport events.
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