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Аннотация
Статья посвящена определе-

нию основных средств оценива-
ния организации соревнований 
по фехтованию. Установлено, что 
в сфере физической культуры и 
спорта методики SWOT-анализ, 
PEST-анализ и SMART-анализ ис-
пользовались для разработки кон-
цептуальных основ для успеш-
ного и динамичного развития 
фехтования в спортивных школах 
в Украине, анализа конкуренто-
способности фитнес клубов, фор-
мирования общей картины факто-
ров макросреды, которые имеют 
наибольшее влияние на функци-
онирование ДЮСШ. Перспек-
тивными направлениями в оце-
нивании считается определение 
сильных и слабых сторон в орга-
низации соревнований по фехто-
ванию, а также возможностей и 
угроз их проведения. Также при 
учете политических, экономиче-
ских, социальных и технологи-
ческих факторов возможно опре-
деление всех аспектов, которые 
влияют на организацию соревно-
ваний по фехтованию.
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Annotation
The article is devoted to the defi-

nition of main means of organiza-
tion of fencing competitions evalu-
ation. It was established that in the 
field of physical culture and sports 
methods of SWOT analysis, PEST 
analysis and SMART analysis were 
used to develop conceptual founda-
tions for the successful and dynamic 
development of fencing in sports 
schools of Ukraine, the analysis of 
competitiveness of fitness clubs, 
the formation of a general situation 
of macro-factors which have the 
highest influence on the function-
ing of the sports school. Prospec-
tive areas for evaluation of fencing 
competitions are the determination 
of strength and weakness of the 
organization, as well as opportuni-
ties and threats of their conduction. 
Also, taking into account political, 
economic, social and technological 
factors, it is possible to identify all 
aspects that influence on the organi-
zation of fencing competitions.
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Постановка проблеми. Зміни 
які відбуваються під впливом гло-
бальних факторів спорту, таких як 
комерціалізація та професіоналі-
зація, стосуються всіх компонен-
тів спортивної діяльності (правил 
змагань, підготовки спортсменів, 
організації та проведення зма-
гань) [1, 2, 3].

На сьогодні існує велика кіль-
кість різноманітних методик, за 
допомогою яких здійснюється 
планування та контроль за різно-
манітними процесами та орга-
нізаціями у бізнесі, економіці та 
інших сферах суспільного життя. 
На даний момент, існує потреба у 
створенні або пристосуванні вже 
існуючих методик у тих сферах, 
на які здійснюється економічна 
експансія. В тому числі, до цих 
сфер відносить сфера спорту та 
фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблемі станов-
лення та розвитку видів спорту 
в сучасних умовах в Україні при-
свячено наукові праці О.В. Бори-
сової, І.С. Павлюк, М.В. Терещук 
та ін., що спрямовані на вивчення 
окремих складових цієї проблеми 
[1, 2, 3].

На основі аналізу наукової і 
методичної літератури нами було 
визначено, що основними мето-
диками, які використовуються 
для дослідження організацій та 
процесів є: SWOT-аналіз, PEST-
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ті фітнес-клубів. Такий аналіз 
проводився шляхом порівняння 
основних показників діяльності 
конкретного фітнес-клубу з кон-
курентами, які присутні на цьому 
ж ринку послуг. Співставлення 
основних показників економічної 
ефективності дає можливість ви-
явити слабкі та сильні сторони в 
діяльності клубу, в порівнянні з 
конкурентами та світовими ліде-
рами в аналогічному бізнесі.

На нашу думку, при аналізі 
усіх економічних показників, – які 
беруть участь в організації зма-
гань в Україні та поза її межами, 
можна знайти основні можливос-
ті, які дозволять використовувати 
додаткові фінансові резерви орга-
нізаторів і максимально ефектив-
но розподілити джерела доходів і 
статті видатків на змаганнях [10].

Технологія використання 
SWOT-аналізу передбачає:

- складання списку сильних і 
слабких сторін;

- складання списку ризиків і 
можливостей;

- встановлення зв’язків між 
різними елементами списку;

- позиціонування різних варі-
антів.

Але на цей час не було ство-
рено чи пристосовано зазначену 
методику до процесу планування 
змагань. Варто сказати, що при 
визначенні сильних і слабких сто-
рін, а також можливостей і загроз 
присутня певна суб’єктивність. 
Оцінювати сильні та слабкі сто-
рони необхідно у порівнянні з 
конкурентами.

Дослідники Путятіна Г.М. і 
Середа Н.В. під час свого дослід-
ження використовували марке-
тингову методику дослідження 
макросередовища PEST-аналіз. 
Цей метод застосовувався для 
дослідження політичних (P), еко-
номічних (E), соціальних (S) і 
технологічних (T) факторів, які 
впливають на ефективне функці-
онування ДЮСШ [6].

У результаті проведеного 
PEST-аналізу ДЮСШ сформо-
вано загальну картину факторів 

аналіз та SMART-аналіз.
Методику SWOT-аналіз вико-

ристовували у своїх дослідження 
такі фахівці: Дрюков О.В., який 
на основі цього методу розробив 
концептуальні основи для успіш-
ного і динамічного розвитку фех-
тування у спортивних школах 
в Україні [4, 5]; Салахова Е.К., 
яка здійснила аналіз конкурен-
тоспроможності фітнес-клубів; 
Путятіна Г.М. та Середа Н.В., які 
під час свого дослідження вико-
ристовували маркетингову мето-
дику дослідження макросередо-
вища PEST-аналіз, що дозволило 
їм сформувати загальну карти-
ну факторів макросередовища, 
які мають найбільший вплив на 
функціонування ДЮСШ [6, 7].

Мета дослідження: визна-
чити основні засоби оцінювання 
організації змагань з фехтування.

Результати дослідження та 
їх обговорення. На основі ана-
лізу наукової та методичної літе-
ратури нами було визначено, що 
основними методиками, які ви-
користовуються для дослідження 
організацій і процесів, є: SWOT-
аналіз, PEST-аналіз та SMART-
аналіз.

Також під час аналізу були 
проаналізовані такі методики, як 
GAP-аналіз, SNW-аналіз та «5 
сил Портера» але, враховуючи їх 
особливості та напрям їх вико-
ристання, вони не можуть бути 
застосовані доля оцінювання ор-
ганізації змагань з фехтування.

Було також визначено, що най-
популярнішим з методик страте-
гічного аналізу і планування роз-
витку різноманітних об’єктів та 
процесів є SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз – метод страте-
гічного планування, що полягає у 
виявленні факторів внутрішнього 
і зовнішнього середовища органі-
зації та поділі їх на чотири кате-
горії:

Strengths (сильні сторони). 
Ознака того, в чому було досяг-
нуто успіху, або особливість, що 
надає додаткові можливості;

Weaknesses (слабкі сторони). 

Відсутність важливих елементів 
функціонування об’єкта, недолі-
ки у порівнянні з іншими органі-
заціями;

Opportunities (можливості). 
Вони вказують на сприятливі 
можливості, які можна використа-
ти для отримання певних переваг;

Threats (загрози). Елементи, що 
можуть здійснювати негативний 
вплив на діяльність об’єкту [8].

На основі цієї методики Дрю-
ков О.В. розробив концептуаль-
ні основи для успішного і дина-
мічного розвитку фехтування у 
спортивних школах в Україні. До-
слідник визначив сильні та слабкі 
сторони у діяльності ДЮСШ, по-
тенційні зовнішні загрози і спри-
ятливі можливості та їх оцінку [4].

Важливо зазначити те, що пе-
релік основних факторів, які мож-
на віднести до сильних і слабких 
сторін, а також до можливостей 
та загроз зовнішнього середови-
ща, що ранжуються за значущіс-
тю – повністю формувався екс-
пертами.

SWOT-аналіз – це універсаль-
ний метод стратегічного аналізу, 
і його можна застосовувати до 
будь-яких організацій для побу-
дови стратегії в різних галузях ді-
яльності [9].

Автором було доповнено та 
розширено існуючі розробки 
щодо стратегічного аналізу і пла-
нування розвитку об’єктів на під-
ставі методології SWOT-аналізу 
для побудови ефективної страте-
гії розвитку видів спорту у галузі 
фізичної культури і спорту.

Ми вважаємо, що цю методи-
ку можна використовувати і при 
оцінюванні організації та прове-
дення змагань з фехтування, адже 
за допомогою сильних та слабких 
сторін можливо визначити осно-
вні чинники, на які необхідно ак-
центувати увагу при організації 
змагань, і ті, які необхідно ком-
пенсувати за допомогою інших 
чинників.

На основі SWOT-аналізу до-
слідник Салахова Е.К., здійснила 
аналіз конкурентоспроможнос-
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макросередовища, які мають 
найбільший вплив на функціо-
нування ДЮСШ: стан здоров’я 
дітей і підлітків віком 6–23 роки; 
фінансування ДЮСШ; вдоскона-
лення нормативно-правової бази; 
кількість ЗМІ, які освітлюють 
спортивні події та популяризують 
ФКС; ефективна та якісна робо-
та ВНЗ фізкультурного-профілю; 
клімато-географічні умови [7].

Нами планується використати 
цю методику для визначення фак-
торів макросередовища, які ма-
ють найбільший вплив на процес 
організації та проведення змагань 
з фехтування в Україні. До полі-
тичних факторів можна віднести: 
рівень підтримки спорту держа-
вою, законодавча база, яка регу-
лює процес організації та прове-
дення спортивних змагань тощо. 

Політична ситуація вивчаєть-
ся, тому що вона регулюється 
владою, яка, в свою чергу, ви-
значає середовище організації 
і отримання нею ключових ре-
сурсів для її діяльності. Основна 
причина вивчення економіки – це 
створення картини розподілу ре-
сурсів на певному рівні, яка є най-
важливішою умовою діяльності 
організації. Не менш важливі 
переваги визначаються за допо-
могою соціального компонента 
PEST-аналізу. Останнім чинни-
ком є технологічний компонент. 
Метою його дослідження прийня-
то вважати виявлення тенденцій у 
технологічному розвитку, які час-
то є причинами змін.

Ймовірність застосуван-
ня PEST-аналізу може бути 
пов’язано з визначенням факто-
рів спортивних змагань, узагаль-
нених нами в попередніх дослі-
дженнях [10].

На прикладі спортивних зма-
гань це можуть бути такі еконо-
мічні та організаційні фактори: 
кількість днів проведення; кіль-
кість учасників; місце проведен-
ня (основної частини та фіналів); 
система визначення переможця; 
винагорода; витрати на безпо-
середню організацію; додаткові 

послуги (спортсмени і глядачі); 
оплата суддів; пільгові умови ре-
єстрації; пільгові умови участі; 
реалізація квитків; спонсорська 
допомога; стартовий внесок; 
шоу-програми, витрати на власне 
майно, витрати на оренду фехту-
вального обладнання, витрати на 
оренду залу, витрати на оплату 
послуг [11, 12].

На нашу думку, до соціальних 
факторів можна віднести: зміни в 
базових цінностях, зміни в стилі 
і рівні життя, демографічні змі-
ни, вплив ЗМІ, популярність виду 
спорту.

Ми припускаємо, що при ор-
ганізації змагань з фехтування до 
технологічних факторів можна 
віднести фехтувальне обладнан-
ня, забезпечення змагань аудіо- та 
відео- технікою.

Проведення PEST-аналізу 
відбувається у  п’ять кроків: ви-
значення факторів впливу; ви-
значення сили впливу факторів; 
визначення рівня можливих змін 
фактору; визначення реальної 
значимості факторів; створення 
загальної таблиці PEST-аналізу.

Для чіткого визначення мети 
нашого дослідження, а саме – еко-
номічно ефективної організації та 
проведення змагань з фехтування 
нами планується використати ме-
тодику SMART-аналіз.

SMART – методика, що ви-
користовується в проектному 
управлінні, менеджменті, персо-
нальному розвитку як критерій 
оцінки задачі або мети. Утворена 
зі слів «specific», «measurable», 
«attainable», «relevant», «time-
bound» – конкретна, вимірювана, 
досяжна, доречна, визначена в 
часі. Вважається, що відповід-
ність наведеним критеріям зна-
чно збільшує імовірність досяг-
нення мети.

Конкретність. Першим кри-
терієм є необхідність мати кон-
кретну, специфічну мету замість 
абстрактної. Це значить, що ціль 
має бути зрозумілою і однознач-
ною. Наша мета – здійснити еко-
номічно ефективну організацію 

змагань з фехтування на основі 
критеріїв для оцінювання, які в 
подальшому будуть нами розроб-
лені.

Певними фахівцями при ви-
користанні даної методики реко-
мендується орієнтуватись на такі 
питання: чого я хочу досягти?; 
специфічні причини, майбутні 
вигоди і переваги у разі досяг-
нення мети?; хто задіяний, кого 
це стосується?; вказати місце роз-
ташування; вказати вимоги та об-
меження.

Вимірюваність. Другий кри-
терій наголошує на необхідності 
мати вимірювані показники для 
визначення прогресу досягнення 
мети. Вважається, що прогрес у 
досягненні мети не можна вимі-
ряти, бо неможливо знати, чи є 
рух в напрямку успішного завер-
шення.

Фахівці вважають, що при 
врахуванні критерію вимірюва-
ності необхідно акцентувати ува-
гу на таких питаннях: Скільки?; 
Як можна дізнатися, що мети до-
сягнуто? Усі ці показники мають 
бути вимірюваними.

Досяжність. Третій критерій 
наголошує на важливості реа-
лістичності мети. При створенні 
мети необхідно зважити на наяв-
ність ресурсів, часу, грошей, ком-
петенцій.

Актуальність. Четвертий кри-
терій наголошує на необхідності 
вибору цілей, які мають значення.

Дослідниками зазначено, що 
актуальні цілі можуть відповіда-
ти на такі питання: чи це варто 
того?; чи слушний час?; чи від-
повідає це іншим потребам?; чи 
мета поставлена тому виконавцю, 
команді?; чи це може бути засто-
совано у поточному, соціо- еконо-
міко- технічному середовищі?

Визначеність в часі. П’ятий 
критерій наголошує на важли-
вості задання кінцевої дати вико-
нання. Постановка кінцевої дати 
допомагає зосередити зусилля 
на досягненні мети у визначений 
строк чи раніше.

Фахівцями зазначено, що ви-
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значена в часі мета зазвичай від-
повідає на такі питання: Коли?; 
Чого можна досягти за певний 
період?; Чого можна досягти за 
сьогодні?

Отже, нами було проаналізо-
вано три основні методики, які 
дозволяється використати при до-
слідженні процесів організації та 
проведення змагань з фехтування, 
а також для оцінювання економіч-
ної ефективності. В подальшому 
на основі цих методик плануєть-
ся розробити стратегічний аналіз 
організації змагань та перевірити 
його на практиці. 

Висновки. У сфері фізич-
ної культури та спорту методи-
ки SWOT-аналіз, PEST-аналіз 
і SMART-аналіз використову-
вались для розробки концепту-
альних основ успішного і дина-
мічного розвитку фехтування у 
спортивних школах в Україні, для 
аналізу конкурентоспроможності 
фітнес-клубів, для формування 
загальної картини факторів ма-
кросередовища, які мають най-
більший вплив на функціонуван-
ня ДЮСШ

З урахуванням усіх особли-
востей процесу організації та 
проведення змагань з фехту-
вання цінність проаналізованих 
нами методик полягає у тому, що 
їх можливо адаптувати до про-
цесу оцінювання економічної 
ефективності організації та про-
ведення змагань з фехтування. 
Перспективними напрямками 
в оцінюванні вважається визна-
чення сильних і слабких сторін в 
організації змагань з фехтування, 
а також можливостей і загроз їх 
проведення. Також при врахуван-
ні політичних, економічних, соці-
альних і технологічних факторів 
можливим є визначення усіх ас-
пектів, які впливають на організа-
цію змагань з фехтування.
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