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Анотація. В статті, на основі систематизації та аналізу науково-методичної і 

спеціальної літератури, вивчено різні види аналізу внутрішнього середовища спортивного 

клубу. У процесі дослідження його сильних і слабких сторін, зовнішніх можливостей та 

загроз використано метод «SWOT-аналізу». Розроблено стратегію подальшого розвитку 

спортивного клубу «MAХIMA». 

Вступ. Внутрішнє середовище спортивного клубу можна дослідити за багатьма 

методологіями, але найефективнішою є «SWOT-аналіз». Призначення цього аналізу – 

виявлення сильних і слабких сторін організації, а також її зовнішніх можливостей і загроз. 

Зібрані дані за допомогою SWOT-аналізу дають можливість розробити стратегію 

подальшого розвитку організації, встановити низку переваг перед конкурентами і, таким 

чином, посісти сприятливу конкурентну позицію на ринку послуг. 
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З огляду на це, за даними Л. Даниленко, Л. Карамушка, стратегічне планування, як 

процес розроблення місії, цілей, планів, корекції й перегляду системи заходів щодо їх 

виконання є ефективним засобом визначення ресурсів і пріоритетів розвитку організації [3].  

Степанова О. Н. стверджує, що процес управління фізкультурно-спортивною 

організацією включає низку етапів: аналіз можливостей організації з використанням SWOT-

аналізу, формулювання місії, створення маркетингової стратегії, розробку моделі ринкової 

поведінки, проведення заходів, контроль результатів і корекцію зроблених раніше дій та 

стратегій [4].  

Місія фізкультурно-спортивної організації, як зазначає Мічуда Ю. П., покликана 

визначити конкретну мету діяльності, у ній повинна відображатися позиція фізкультурно-

спортивної організації щодо зовнішнього середовища, а саме держави, партнерів, клієнтів, 

конкурентів тощо. В чіткому поетапному виконанні ці цілі обумовлюють впровадження 

розробленої маркетингової стратегії [1].  

За даними О. Б. Моргунець, якщо організація хоче оптимізувати маркетингову 

стратегію та водночас отримати перевагу споживачів, необхідно враховувати думки 

реальних і потенційних клієнтів у виборі виду стратегії [2].  

Незважаючи на те, що існує велика кількість маркетингових досліджень 

внутрішнього і зовнішнього середовища фізкультурно-спортивної організацій, проблема 

визначення сильних і слабких сторін саме спортивного клубу у процесі дослідження його 

внутрішнього середовища, є недостатньо вивченою.  

Мета дослідження – вивчити внутрішнє і зовнішнє середовища та розробити 

стратегію подальшого розвитку спортивного клубу «MAХIMA». 

Завдання дослідження. 

1. Дослідити внутрішнє і зовнішнє середовища спортивного клубу «MAХIMA», 

його зовнішніх можливостей і загроз. 

2. Розробити стратегію подальшого розвитку спортивного клубу «MAХIMA» на 

основі SWOT-аналізу його сильних і слабих сторін. 

Методи дослідження. В ході дослідження застосовували методи теоретичного 

аналізу науково-методичної, спеціальної літератури, узагальнення практичного досвіду щодо 

зазначеної проблеми, SWOT-аналіз, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення.  Розробку маркетингової стратегії ми 

розподілили на п`ять етапів: 



«Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні» 

ІV Всеукраїнська інтернет-конференція “COLOR OF SCIENCE”, 29 січня 2021 року 

120 

 

1-й етап: аналіз-діагностика, який включав визначення сильних і слабких сторін 

організації, її зовнішніх можливостей і загроз, а також структуру попиту на послуги серед 

клієнтів спортивного клубу. Результати аналізу даних  представлені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура попиту на послуги серед чоловіків спортивного клубу 

«MAХIMA» 

 

В результаті дослідження нами було виявлено, що попит на фізкультурно-спортивні 

послуги серед чоловіків має дещо незвичну структуру.  Фітнес-послуги становлять 39%, тоді, 

як спортивне тренування – 3%. Це відрізняється від даних, представлених у науково-

методичній літературі. Активне дозвілля становить 23%, розваги – 26%. Таким чином, 

структура попиту дає можливість коректувати стратегію спортивного клубу   «MAХIMA».  

Дещо інші показники виявили серед жіночого населення (рис. 2). 

 

Рис.  2. Структура попиту на групи послуг серед жінок спортивного клубу «MAХIMA» 

Фітнес-послуги серед жінок займають найвищу позицію і складають 71%. 

Спортивне тренування – 2%, в основному це тренажерна зала. Проведення дозвілля складає – 

13% і розваги – лише 3%, що відповідає зайнятості жінок.  

SWOT-аналіз дозволив визначити сильні і слабкі сторони організації, а також її 

зовнішні можливості і загрози (табл. 1). 
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Таблиця 1 

SWOT-матриця формування ринкових стратегій для спортивного клубу «MAХIMA» 

Сильні сторони 

1. Кваліфікований персонал. 

2. Широкий перелік послуг. 

3. Сучасний інвентар і обладнання. 

4. Зручне місцезнаходження. 

Можливості 

1. Введення нових технологій. 

2. Розширення клієнтської бази за рахунок 

складання договорів з підприємствами. 

3. Покращення сервісу. 

4. Відкриття нових, «модних» послуг за 

наявності попиту. 

Слабкі сторони 

1. Зміна цінової політики. 

2. Орендна плата. 

3. Зниження попиту на більшість 

платних послуг через індивідуальні 

програми та програми для Vip-

клієнтів. 

4. Відсутність системи стратегічного 

планування. 

Загрози  

1. Посилення конкуренції, поява нових 

клубів. 

2. Незадоволеність споживачів. 

3. Більш низька ціна у конкурентів. 

4. Поява нових вимог щодо сертифікації 

інструкторів. 

5. Більш зручні абонементи відвідування у 

конкурентів. 

 

Аналіз SWOT-матриці дає можливість зробити висновки, що спортивний клуб має 

достатню кількість сильних сторін і має можливості для подальшого процвітання на ринку 

фізкультурно-спортивних послуг.  

2-й етап: визначення стратегічних цілей і задач організації; фінансової, 

інвестиційної, організаційної і кадрової політики. 

3-й етап: це визначення джерел доходу спортивного клубу, позиціонування 

організації на ринку послуг. 

4-й етап: визначення цінової політики в залежності від часу доби (знижки, націнки); 

використання маркетингових комунікацій для просування і продажу послуг. 

5-й етап: встановлення терміну реалізації маркетингової стратегії; визначення 

відповідальних осіб; розробка критеріїв оцінки виконання і результатів запровадження 

маркетингової стратегії. 

Висновки. Для подальшого успішного розвитку спортивного клубу «MAХIMA» в 

перспективі нами було визначено сильні і слабкі сторони, а також його зовнішні можливості 

і загрози, що надали змогу впорядкувати процес і розробити маркетингову стратегію 

розвитку організації, встановити низку переваг перед конкурентами і, таким чином, посісти 

сприятливу конкурентну позицію на ринку послуг.  
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Анотація. У статті проаналізовано рівень залучення жінок сільської місцевості до 

рухової активності у зимовий період. Визначено причини, що перешкоджають участі жінок у 

заняттях спеціально організованою руховою активністю. Висвітлено основні проблеми та 

труднощі, що виникають у жінок в організації самостійних занять руховою активністю у 

зимовий період.   

Вступ. Динамічний розвиток автомобільної промисловості, транспорту та засобів 

масової інформації полегшили життя людини. Водночас комфортні умови проживання, 

сидяча робота, міський транспорт суттєво знизили її рухову активність. Результатом низької 

рухової активності є різноманітні захворювання та надлишкова маса тіла, яка викликає 

найбільше переживань у жінок [6, 7, 8]. 


