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Харківська державна академія фізичної культури 
 

Анотація. У статті розкрито сутність конкурентоспроможності діяльності дитячо-юнацьких спо-
ртивних шкіл в умовах ринку. Наведено результати проведеного дослідження, в якому брали участь 127 
представників ДЮСШ та 112 адміністративних працівників фізкультурно-спортивних організацій конку-
рентів. Проведено за допомогою методик PEST та SWOT маркетинговий аналіз діяльності ФСО конку-
рентів та ДЮСШ встановив конкурентні переваги та недоліки в роботі спортивних шкіл, які використо-
вуються при побудові їх маркетингової стратегії. 
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Постановка проблеми. Ринок фізкультурно-спортивних послуг має певні особливості, 
які виражені специфічністю продукту, а саме: неосяжністю послуги, неможливістю збере-
ження ефекту застосування, якісною мінливістю послуги та постійною регулярністю їх спо-
живання. Наведені особливості мають певний вплив на всіх учасників цього процесу. Однак 
орієнтація лише на особливості ринку фізкультурно-спортивних послуг – не єдина умова 
ефективного функціонування організацій у сучасних економічних умовах. Зростання конку-
ренції спонукає фізкультурно-спортивні організації до надання якісних фізкультурно-спо-
ртивних послуг населенню. Стале функціонування в конкурентних умовах є, передусім, пи-
танням розвитку ДЮСШ. Використання маркетингу не вимагає залучення додаткових фінан-
сових витрат, але потребує наявності відповідних знань і витрат часу адміністративними пра-
цівниками ДЮСШ.  

Зв'язок роботи з важливими науковими та практичними завданнями. Роботу вико-
нано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та 
спорту України на 2011–2015 рр. за темою 1.7 «Теоретико-методологічні та прикладні аспе-
кти застосування інноваційних технологій у спортивному менеджменті». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений теоретичний аналіз визначив, 
що засновниками маркетингу та побудови маркетингової стратегії вважаються Ф. Котлер [3] 
та Г. Амстронг [3], які у своїх роботах розпочали обґрунтування теоретичних і практичних 
аспектів маркетингу, а саме – особливостей оцінювання діяльності конкурентів. Не менш важ-
ливими є роботи І. Березіна [1], Л.Р. Галько [2], А.Й. Юрьківської [11], у яких розкривається 
сутність використання методів маркетингового аналізу, PEST та SWOT аналізів, при побудові 
маркетингової стратегії. У сфері фізичної культури та спорту цю проблему висвітлюють такі 
науковці: О.М. Степанова [7], Ю.П. Мічуда [4] та О.О. Петрова [5]. Їх роботи розкривають 
особливості функціонування некомерційних фізкультурно-спортивних організацій в умовах 
ринку фізкультурно-спортивних послуг.  

Мета – провести маркетинговий аналіз конкурентоспроможності ДЮСШ. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел і документів, анкетування, методи 

маркетингового аналізу (PEST та SWOT аналізи), методи математичної статистики. 
Виклад основного матеріалу. За даними наукових досліджень Ю.П. Мічуди, ринок фіз-

культурно-спортивних послуг є формою зв’язку між представниками суб’єктів сфери фізич-
ної культури та спорту й населенням, яке потребує ці послуги. У його основі лежать економі-
чні відносини, які засновані на розподілі праці та формах власності на засоби виробництва. 

Зважаючи на це визначення, суб’єктами ринку фізкультурно-спортивних послуг частіше 
виступають некомерційні організації (ДЮСШ). Особливість некомерційних ФСО полягає в 
тому, що у своїй діяльності вони не мають на меті одержувати прибуток від надання фізкуль
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турно-спортивних послуг, а орієнтуються на формування соціального іміджу ФСО, зміцнення 
здоров’я тих, хто займається, та залучення населення до систематичних занять фізичною ку-
льтурою та спортом. Функціонування ДЮСШ в умовах ринку ускладнюється тим, що вони 
належать до невиробничої сфери і їх фінансова діяльність відмінна від діяльності комерцій-
них ФСО. 

Застосування маркетингу в діяльності ДЮСШ розкриє їх відмінні конкурентні перева-
ги, які становлять собою завоювання міцніших позицій на ринку фізкультурно-спортивних 
послуг порівняно з позиціями ФСО конкурентів, досягнутих шляхом задоволення потреб спо-
живача в формуванні здорового способу життя та фізичному вдосконаленні. 

Наявним конкурентом ДЮСШ можуть бути спортивні клуби приватної, державної та 
комунальної форм власності. У Харківському регіоні функціонує 95 дитячо-підліткових спо-
ртивних клубів за місцем проживання, 108 фізкультурно-оздоровчих та спортивних організа-
цій [7, 8]. Не лише розуміння цієї ситуації, а й існування в ній, вимагає використання нових 
підходів до стратегічного планування діяльності ДЮСШ. Використання нових підходів ми 
розуміємо як впровадження маркетингу в оперативну діяльність ДЮСШ.  

Для уточнення інформації про необхідність упровадження маркетингу в організаційно-
управлінську роботу ДЮСШ було проведено анкетування. У дослідженні брали участь дире-
ктори та їх заступники з навчально-виховної роботи, старші тренери 15-ти ДЮСШ м. Харко-
ва, всього 127 респондентів. Також досліджувалася діяльність ФСО конкурентів: 5 дитячо-
підліткових клубів за місцем проживання; клуб спортивного танцю «Силуэт»; спортивно-
оздоровчий комплекс «Пантера»; танцювальний клуб «Экспромт»; фітнес-клуб «Малибу»; 
Харківський палац дитячого й юнацького мистецтва; фізкультурно-оздоровчий клуб «Им-
пульс»; спортивно-оздоровчий центр «Император». Респондентами виступали: заступники 
директорів, адміністратори, менеджери, старші тренери та інструктори – усього 112 осіб. У 
всіх зазначених ФСО проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивні заняття для дітей та 
молоді віком від 6 до 23 років. 

Результати анкетування показали, що 40% працівників ДЮСШ використовують марке-
тингові підходи у своїй організаційно-управлінській діяльності. Дослідження такого ж питан-
ня в респондентів ФСО конкурентів показало зовсім протилежний показник – 63% викори-
стовують маркетинг, а 37% – ні (рис. 1).  
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Рис.1. Використання маркетингу в організаційно-управлінській діяльності  

ФСО конкурентами та ДЮСШ 
 

Результати дослідження цього питання визначили перший конкурентний недолік у дія-
льності ДЮСШ – не використання маркетингу у своїй організаційно-управлінській діяльності. 

Для визначення подальших конкурентних переваг ДЮСШ необхідно визначити їх за-
лежність від маркетингового середовища, а саме макро- та мікросередовища. Під час цього 
дослідження використовувалася маркетингова методика дослідження макросередовища PEST-
аналіз. Цей метод застосовується для дослідження політичних (P), економічних (E), соціаль-
них (S) та технологічних (T) факторів, які впливають на ефективне функціонування ДЮСШ. 
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У досліджені брали участь 15 директорів ДЮСШ м. Харкова. Для проведення аналізу респо-
ндентам було запропоновано фактори зовнішнього середовища, які вони оцінили за 5-баль-
ною шкалою.  

У результаті проведеного PEST-аналізу ДЮСШ сформовано загальну картину факторів 
макросередовища, які мають найбільший вплив на функціонування ДЮСШ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Загальна характеристика факторів макросередовища,  

які впливають на діяльність ДЮСШ за даними опитування директорів (n=15) 
 

№ Чинники Сума Х X  ± σ % Місце 
1 Вдосконалення нормативно-правової бази 63 4,20 ± 0,94 84,0 3 
2 Фінансування ДЮСШ 67 4,47 ± 1,06 89,3 2 

3 Кількість ЗМІ, які освітлюють спортивні події 
та популяризують ФКС 61 4,07 ± 0,70 81,3 4 

4 Стан здоров’я дітей і підлітків віком 6–23 роки 71 4,73 ± 0,59 94,6 1 

5 Ефективна та якісна робота ВНЗ фізкультурно-
го-профілю 58 3,87 ± 0,64 77,3 5 

6 Клімато-географічні умови 54 3,60 ± 1,29 72,0 6 
 

За даними табл. 1, можна зробити висновок, що високий ступінь впливу на діяльність 
ДЮСШ мають демографічні фактори – стан здоров’я дітей і підлітків віком 6–23 роки (71 
бал). Наступними факторами, які впливають на діяльність ДЮСШ, є такі: економічні – фінан-
сування (67 балів), політико-правові – удосконалення нормативно-правової бази (63 бали), 
соціальні – кількість ЗМІ, які освітлюють спортивні події та популяризують фізичну культуру 
та спорт (61 бал), науково-технічні – ефективна та якісна робота ВНЗ фізкультурно-спортив-
ного профілю (58 балів); екологічні фактори – клімато-географічні умови (54 бали).  

Високий ступінь впливу демографічних факторів на діяльність ДЮСШ зумовлено тим, 
що в умовах сьогодення молодь дедалі частіше віддає перевагу пасивним формам проведення 
дозвілля. За статистичними даними, лише 33% з них призвичаєні до фізичної культури, спо-
рту та оздоровлення. Спостерігається тенденція їх раннього залучення до таких шкідливих 
звичок як куріння, уживання алкоголю, наркотичних речовин, унаслідок чого – погіршення 
їхнього стану здоров’я. Таким чином, заняття в ДЮСШ сприяють формуванню потреби в до-
триманні здорового способу життя, що суттєво впливає на стан здоров’я населення. Від якості 
визначеного фактора залежить структурна повнота навчально-тренувального процесу й вза-
галі функціонування ДЮСШ в цілому. 

Аналіз впливу факторів макросередовища на діяльність ФСО конкурентів показав, що 
вони орієнтуються на економічні фактори – збільшення тарифів на комунальні послуги (74 
бали), а вже потім на демографічні – стан здоров’я дітей та молоді віком 6–23 роки (68 балів) 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Загальна характеристика факторів макросередовища,  

які впливають на діяльність ФСО конкурентів за даними опитування адміністрації 
(n=16) 

 

№ Чинники Сума 
∑ X  ± σ % Місце 

1 Взаємовідносини з органами виконавчої влади 61 3,81 ± 1,27 76,2 5 
2 Збільшення тарифів на оплату комунальних послуг 74 4,63 ± 0,52 92,5 1 
3 Реклама й зв'язок з громадськістю 67 4,19 ± 0,91 83,7 3 
4 Стан здоров’я дітей та підлітків віком 6–23 роки 68 4,25 ± 1,00 85,0 2 
5 Поява нових видів спорту 62 3,88 ± 0,88 77,5 4 
6 Клімато-географічні умови 55 3,44 ± 1,45 68,7 6 
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Аналіз макросередовища визначили конкурентні переваги ДЮСШ. У своїй діяльності 
директори ДЮСШ орієнтуються на демографічні показники та сприяють їх удосконаленню, 
засобам надання якісних фізкультурно-спортивних послуг і залучення дітей до систематич-
них занять фізкультурно-спортивною діяльністю. ФСО конкуренти орієнтуються на задово-
лення власних фінансових витрат і потреб.  

Для дослідження мікросередовища ДЮСШ було проведено SWOT-аналіз їх діяльності. 
Аналіз є основним інструментом планування діяльності в перспективі та визначення сильних 
і слабких сторін, їх можливостей та загроз, установлення зв’язків між ними, побудову матриці 
SWOT – аналізу. Під сильними сторонами ми вважаємо основні показники роботи ФСО зав-
дяки яким вона ефективно функціонує та розвивається. Сильні сторони полягають як у мате-
ріальних, так і в нематеріальних ресурсах. Слабкі сторони – це їх недоліки, напрями діяльно-
сті, які потребують удосконалення та заважають розвитку [1, 2, 4].  
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ДЮСШ;                         ФСО конкуренти.      

Рис. 2. Семантичний профіль результатів SWOT-аналізу  
діяльності ДЮСШ та ФСО конкурентів 

 

Загрозами виступають чинники, які можуть потенційно погіршити положення ФСО на 
ринку фізкультурно-спортивних послуг. Можливості – чинники зовнішнього середовища, ви-
користання яких створить переваги ФСО на ринку фізкультурно-спортивних послуг. Заключ-
ним етапом дослідження маркетингового середовища ДЮСШ є побудова матриці SWOT-
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аналізу, враховуючи вплив макросередовища та стан мікросередовища [11]. Під час прове-
дення SWOT-аналізу показники роботи визначених організацій було сформовано в 5 груп. 
Перша група показників розкриває особливості організації навчально-тренувального процесу. 
Наступна – характеризує умови надання фізкультурно-спортивних послуг. Третя група показ-
ників спрямована на визначення забезпеченості фінансовими ресурсами. Показники групи 
«Інноваційні технології» зосереджуються на характеристиці наявних і використання можли-
вих новітніх технологій в організаційно-управлінській діяльності ФСО. Остання група показ-
ників розкриває зміст використання маркетингового підходу в професійній діяльності. Дані 
результатів SWOT-аналізу подано в таблиці семантичного профілю, у якій вже відображено 
сильні та слабкі сторони діяльності ДЮСШ та ФСО конкурентів (див. рис. 2). 

Характеристика семантичного профілю результатів SWOT-аналізів дозволила визначи-
ти такі конкурентні переваги ДЮСШ: 

1. Наявність усіх відповідних організаційних компонентів, які забезпечують якість та 
гарантують безпеку під час проведення навчально-тренувальних занять у ДЮСШ. 

2. Проведення набору, відбору та селекції вихованців. 
3. Систематична спортивна діяльність, постійна участь у спортивних змаганнях, яка 

орієнтує вихованців ДЮСШ на досягнення високих спортивних результатів і залучає до сис-
тематичних занять спортом. 

4. Наявність розподілу контингенту на групи підготовки, що забезпечує збереження 
етапності підготовки. 

5. Тісна взаємодія з державними органами управління фізичною культурою і спортом. 
Також були визначені конкурентні недоліки: 
1. Невикористання маркетингу в організаційно-управлінській діяльності директора й 

інноваційних технологій менеджменту. 
2. Фінансова залежність від держави, відсутність комерційних проектів. 
3. Відсутність можливості проведення систематичної агітаційно-пропагандистської 

роботи. 
4. Відсутність постійно діючих та інформативних веб-сайтів ДЮСШ. 
5. Не систематичність дослідження та аналізу діяльності ФСО конкурентів. 
Висновки: 
1. Проведений маркетинговий аналіз визначив наявний стан використання маркети-

нгу в організаційно-управлінській діяльності ДЮСШ та ФСО конкурентів. За даними дослі-
дження, 60% адміністративних працівників ДЮСШ не використовують маркетинги при стра-
тегічному плануванні власної діяльності, що протилежно відрізняється від діяльності їх кон-
курентів. Упровадження маркетингового підходу необхідно при роботі зі споживачем, що на-
дасть змогу отримати своєчасну актуальну інформацію про демографічні тенденції розвитку 
регіону, в якому розміщена ДЮСШ, що здатна відповідно зорієнтувати процес планування та 
прогнозування стратегії стосовно до зовнішнього середовища.  

2. Проведений маркетинговий аналіз ФСО конкурентів розкрив зміст їхніх переваг 
роботи. До них належить: якісна та сучасна спортивна база, використання маркетингу та по-
стійна орієнтація на зміни побажань споживача фізкультурно-спортивних послуг. Орієнтація 
на визначені переваги надасть змогу ДЮСШ бути конкурентоспроможною на ринку фізкуль-
турно-спортивних послуг.  

3. Результати дослідження вказують на те, що ДЮСШ є оптимальною формою залу-
чення дітей до занять фізичною культурою та спортом. А організаційно-правова форма 
ДЮСШ вимагає від неї наявності відповідних компонентів в організаційній структурі врегу-
лювання стійких зв’язків та відносин між компонентами, які вже науково обґрунтовані.  

Перспективи дослідження. Визначення основних компонентів маркетингової моделі 
ДЮСШ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

НА РЫНКЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 
 

Галина ПУТЯТИНА, Наталья СЕРЕДА 
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. В статье раскрывается сущность конкурентоспособности деятельности детско-юношеских 
спортивных школ в условиях рынка. Наводятся результаты проведенного исследования, в котором принимали 
участие 127 представителей ДЮСШ и 112 административных работников физкультурно-спортивных организа-
ций конкурентов. Проведенный маркетинговый анализ, с использованием методик PEST и SWOT анализов дея-
тельности ФСО конкурентов и ДЮСШ, выявил конкурентные преимущества и недостатки в работе спортивных 
школ, которые используются при построении их маркетинговой стратегии.  

 

Ключевые слова: маркетинг, детско-юношеские спортивные школы, маркетинговый анализ, конкурент-
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Abstract. The article reveals the essence of the competitive child-youth sporting school in market conditions. Point 
the results of the study, which was attended by 127 representatives of the sports school and 112 administrative staff sports 
organizations competitors. Conducted market analysis, using techniques PEST and SWOT analysis of the sports 
organizations competitors and the child-youth sporting school, revealed competitive advantages and disadvantages in 
sports schools, which are used in the construction of their marketing strategy. 
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