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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВУ  

З ФЕХТУВАННЯ У СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ В УКРАЇНІ 

Олександр Дрюков  
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту 

Анотації: 
Актуальність. Аналіз підготовки 

спортивного резерву у спортивних школах 
в Україні дав можливість встановити наяв-
ність проблеми, яка полягає у відсутності 
концептуальних підходів щодо розробки 
програм (стратегій) розвитку спортивного 
резерву в Україні. Мета – розробити Кон-
цепцію розвитку спортивного резерву з 
фехтування у спортивних школах в Украї-
ні. Методи – аналіз науково-методичної 
літератури та документальних джерел, ан-

 
Concert of Fencing Sports Reserve 

Development in Sports Schools of Ukraine  
Topicality. Analysis of sports reserve 

preparation in sports schools of Ukraine has 
allowed to identify the issue, which consists in 
the lack of conceptual approaches to the 
development of programs (strategies) for sports 
reserve development in Ukraine. Objective – to 
develop the Concept of fencing sports reserve 
development in sports schools of Ukraine. 
Меthods – analysis of scientific and 

 
Концепция развития спортивного резерва 

по фехтованию в спортивных школах в 
Украине  

Актуальность. Анализ подготовки спор-
тивного резерва в спортивных школах в Ук-
раине дал возможность установить наличие 
проблемы, которая заключается в отсутствии 
концептуальных подходов к разработке про-
грамм (стратегий) развития спортивного резер-
ва в Украине. Цель – разработать Концепцию 
развития спортивного резерва по фехтованию 
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кетування, експертні оцінки, PEST-аналіз, 
SWOT-аналіз, аналіз і синтез, абстракція, 
статистична обробка даних. Результати. 
Показано, що необхідним елементом до-
сліджень, обов’язковим етапом під час 
складання будь-якого рівня стратегічних 
планів (програм, концепцій) є PEST- та 
SWOT-аналізи. На основі методології 
PEST- та SWOT-аналізу було отримано 
кількісні оцінки діяльності організації у 
розвитку спортивного резерву з боку внут-
рішнього та зовнішнього середовищ, що 
дало можливість систематизувати всю 
наявну інформацію для прийняття виваже-
них рішень стосовно розвитку спортивно-
го резерву. Ці нові знання дали можливість 
сформувати та науково обґрунтувати Кон-
цепцію розвитку спортивного резерву з 
фехтування у спортивних школах в Украї-
ні. Особливість Концепції полягає в тому, 
що в ній визначено стратегічні підходи до 
подальшого розвитку спортивного резерву 
у спортивних школах в Україні, а також 
Концепція може слугувати цільовим орієн-
тиром для розробки та реалізації програм-
них документів у сфері розвитку фехту-
вання та його окремих напрямів.  

Висновки. Розроблено Концепцію 
розвитку спортивного резерву з фехту-
вання у спортивних школах в Україні на 
системному аналізі чинників внутрішньо-
го та зовнішнього середовищ, які впли-
вають розвиток спортивного резерву в 
діяльності спортивної школи.  

methodological literature and documentary 
sources, questionnaires, expert evaluations, 
PEST-analysis, SWOT-analysis, analysis and 
synthesis, abstraction, statistical data 
processing. Results. It is shown that PEST-
analysis and SWOT-analysis represent a 
necessary element of studies, a compulsory 
stage in drawing up any level of strategic plans 
(programs, concepts). Based on the 
methodology of PEST-analysis and SWOT-
analysis, quantitative assessments of the 
organizations’ activities in the development of 
the sports reserve from the internal and external 
environment were obtained, which allowed to 
organize all available information for making 
informed decisions with regard to sports reserve 
development. This new knowledge made it 
possible to form and scientifically substantiate 
the Concept of fencing sports reserve 
development in sports schools of Ukraine. The 
most characteristic feature of the concept is that 
it defines strategic approaches to further 
development of sports reserve in sports schools 
of Ukraine, and may serve as a benchmark for 
the development and realization of program 
documents in the field of fencing and its 
specific areas development.  

Conclusions. The concept of fencing 
sports reserve development in sports schools of 
Ukraine has been elaborated on the system-
oriented analysis of internal and external 
environment factors that influence the 
development of sports reserve in the activity of 
sports school. 

в спортивных школах в Украине. Методы – 
анализ научно-методической литературы и до-
кументальных источников, анкетирование, 
экспертные оценки, PEST-анализ, SWOT-ана-
лиз, анализ и синтез, абстракция, статистичес-
кая обработка данных. Результаты. Показано, 
что необходимым элементом исследований, 
обязательным этапом при составлении любого 
уровня стратегических планов (программ, кон-
цепций) является PEST- и SWOT-анализы. На 
основе методологии PEST- и SWOT-анализа 
было получено количественные оценки дея-
тельности организации в развитии спортивно-
го резерва со стороны внутренней и внешней 
среды, что позволило систематизировать всю 
имеющуюся информацию для принятия взве-
шенных решений по развитию спортивного 
резерва. Эти новые знания позволили сформи-
ровать и научно обосновать Концепцию разви-
тия спортивного резерва по фехтованию в 
спортивных школах в Украине. Особенность 
Концепции заключается в том, что в ней опре-
делены стратегические подходы к дальнейше-
му развитию спортивного резерва в спортив-
ных школах в Украине, а также может служить 
целевым ориентиром для разработки и реали-
зации программных документов в сфере разви-
тия фехтования и его отдельных направлений.  

Выводы. Разработана Концепция разви-
тия спортивного резерва по фехтованию в 
спортивных школах в Украине на системном 
анализе факторов внутренней и внешней сре-
ды, влияющих на развитие спортивного ре-
зерва в деятельности спортивной школы. 

Ключові слова:  
концепція, спортивні школи, фехтування, 
PEST-аналіз, SWOT-аналіз. 

 
concept, sports schools, fencing, PEST-
analysis, SWOT-analysis. 

 
физические качества, физическая подготов-
ка, гипоксия, аквафитнесc, плавание. 

 

Постановка проблеми. Аналіз підготовки спортивного резерву у спортивних школах в Ук-

раїні виявив низку проблем у сфері нормативно-правового регулювання, матеріально-технічного, 

фінансового, науково-методичного, медичного, кадрового, проблем організаційно-управлінсько-

го характеру [6]. Ці дані свідчать про те, що підготовка спортивного резерву з фехтування у спор-

тивних школах в Україні не відповідає сучасним вимогам і потребує корінного реформування. 
Роботу виконано в рамках теми «Організаційно-управлінські умови розвитку резервного 

спорту в спортивних школах України (на матеріалі фехтування)» (номер держреєстрації: 

0115U000903). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз науково-методичної літератури, 
присвяченої діяльності підготовки спортивного резерву [5, 8–10, 14 та ін.], дав можливість вста-

новити наявність проблеми, яка полягає у відсутності концептуальних підходів щодо розробки 

програм (стратегій) розвитку спортивного резерву в Україні. На сьогоднішній день одним із 

популярних інструментів стратегічного аналізу і планування розвитку різноманітних об’єктів є 

PEST-аналіз [3, 4, 11, 13 та ін.] та SWOT-аналіз [1, 4, 7, 15 та ін.]. PEST-аналіз – це маркетинговий 
інструмент, призначений для виявлення політико-правових, економічних, соціальних та 

технологічних аспектів та їх впливу на об’єкт дослідження. SWOT-аналіз – це матричний метод 

оцінки, який передбачає виявлення і оцінку сильних, слабких сторін об’єкту дослідження, а 

також можливостей і загроз. Таким чином, PEST-аналіз та SWOT-аналіз – це універсальні мето-
ди стратегічного аналізу, які можна застосувати до будь-яких організацій для побудови стратегій 

в різноманітних сферах діяльності. Водночас, практично відсутня наукова концепція побудови 

ефективної стратегії розвитку спортивного резерву на підставі методології PEST-аналізу, SWOT-

аналізу або інших методик стратегічного аналізу з кількісною оцінкою внутрішнього та зовніш-

нього середовищ, що дає можливість систематизувати всю наявну інформацію для прийняття 
виважених рішень стосовно розвитку спортивного резерву. 
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Отже зазначимо, що цю проблему вивчено недостатньо, вона є актуальною та потребує 

подальшого дослідження. 

Мета дослідження – розробити Концепцію розвитку спортивного резерву з фехтування у 

спортивних школах в Україні. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились на матеріалі ДЮСШ з фехту-

вання м. Києва. Роботу виконано на основі поєднання емпіричних та теоретичних методів – аналіз 

науково-методичної літератури та документальних джерел, опитування (анкетування та експерт-

ні оцінки), PEST-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз і синтез, абстракція, статистична обробка даних. 

Результати дослідження. Як вже зазначалося, PEST- та SWOT-аналізи є необхідними 

елементами досліджень, обов’язковим етапом під час складання будь-якого рівня стратегічних 

планів (програм, концепцій). PEST-аналіз [12] проводили на основі експертних оцінок з 

урахуванням вагомості факторів і розподілу їх за рівнем значущості (табл. 1). SWOT-аналіз 

проводили на основі методу експертних оцінок професора Г. Я. Гольдштейна [2] (табл. 2). PEST-

аналіз (див. табл. 1) показав, що законодавча підтримка розвитку спортивного резерву в державі 

створює нові можливості для його розвитку; економічна ситуація (фінансування і матеріально-

технічне забезпечення спортивних шкіл) чинить величезний вплив на діяльність об’єкту 

дослідження; розвиток спортивного резерву значною мірою залежить від науково-технічного 

середовища (інноваційні технології та їх вплив на розвиток спортивного резерву; соціальні 

особливості (рівень тренерсько-викладацьких кадрів та умов праці у спортивних школах країни 

та від’їзд за кордон талановитих тренерів і перспективних спортсменів значно впливають на 

розвиток спортивного резерву в державі.  

SWOT-аналіз (табл. 2) показав, що сильними сторонами ДЮСШ щодо їх наявних можливос-

тей є: висока кваліфікація тренерів, затребуваність учнів школи у збірні команди міста і країни, 

досвід підготовки спортсменів. Сильні сторони найбільше допомагають захиститись від загрози 

відсутності спеціальних нормативно-правових актів для ефективного регулювання розвитку 

спортивного резерву. Сприятливою можливістю для ДЮСШ є прийняття державної цільової 

програми, спрямованої на розвиток дитячо-юнацького спорту і спортивного резерву. Слабкі 

сторони ДЮСШ – це висока залежність від бюджетного фінансування і низька заробітна плата. 

Все назване найбільше ускладнюється низьким рівнем законодавчої підтримки розвитку 

спортивного резерву в країні. 

Таким чином, проведені PEST- і SWOT-аналізи створили загальну картину ситуації в 

ДЮСШ, а також дозволили обґрунтувати Концепцію розвитку спортивного резерву в спортив-

них школах протягом найближчих років.  

Концепція припускає наступну її структуру: постановка проблеми, аналіз причин 

виникнення проблеми, мета виконання Концепції, очікувані результати її виконання, визначення 

ефективності, оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

виконання Концепції. 

Проблема розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних школах в Україні. 
Підготовка спортивного резерву у спортивних школах має давні традиції та потенційні можли-

вості – висока кваліфікація тренерів, досвід підготовки спортсменів. Однак підготовка спортив-

ного резерву з фехтування у спортивних школах в Україні не відповідає сучасним вимогам 

Зокрема, зменшується загальна кількість учнів, що займаються цим видом спорт; вкрай недостат-

нім є бюджетне фінансування; невідповідність матеріально-технічної бази світовим стандартам 

якості; низький рівень пропаганди в засобах масової інформації про цінності фехтування як ефек-

тивного та доступного засобу фізичного виховання; недосконалість організаційно-управлінсько-

го, правового та економічного механізму державної політики у сфері фізичної культури і спорту. 

Отже, сучасний стан розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних школах в 

Україні вимагає розв’язання цілої низки важливих проблем.  
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Таблиця 1 

Основні фактори PEST-аналізу ДЮСШ з фехтування м. Києва  

за результатами експертних оцінок (n=15) 

Політико-правові 

Оцінка 

з поправкою 

на вагу 

Економічні 

Оцінка 

з поправкою 

на вагу 

Законодавча підтримка розвитку 

спортивного резерву в державі 
0,33 

Фінансування і матеріально-технічне 

забезпечення спортивних шкіл 
0,33 

Державна політика розвитку 

спортивного резерву в країні 
0,32 

Інвестиційна політика в сфері розвитку 

резервного спорту 
0,31 

 
 

Забезпечення основними засобами 

функціонування спортивних шкіл 
0,30 

Соціальні 

Оцінка 

з поправкою 

на вагу 

Технологічні 

Оцінка 

з поправкою 

на вагу 

Рівень тренерсько-викладацьких кадрів 

та умов праці у спортивних школах 

країни 

0,18 
Інноваційні технології та їх вплив на 

розвиток спортивного резерву 
0,32 

Від’їзд за кордон талановитих тренерів 

і перспективних спортсменів 
0,16 

Нормативно-методичне забезпечення 

навчально-спортивного процесу 

підготовки спортсменів 

0,18 

Підвищення інтересу дітей і молоді 

до занять спортом 
0,14 

 
 

 
Це стосується вдосконалення організаційно-управлінських основ підготовки спортивного 

резерву у країні підготовка та підвищення кваліфікації тренерів, модернізації матеріально-

технічної бази, підвищення ефективності системи науково-методичного й медичного 

забезпечення спортивної роботи, удосконалення форм та методів пропаганди і агітації щодо 

цінності фехтування як ефективного та доступного засобу фізичного виховання тощо. 

Таблиця 2 

Основні фактори SWOT-аналізу ДЮСШ з фехтування м. Києва  

за результатами експертних оцінок (n=15) 

В
н

у
тр

іш
н

є 
се

р
ед

о
в

и
щ

е Сильні сторони 
Сума зважених 

оцінок експертів 
Слабкі сторони 

Сума зважених 

оцінок експертів 

1. Висока кваліфікація тренерів 

2. Затребуваність учнів школи 

у збірні команди міста і країни 

3. Досвід підготовки спортсменів 

4. Імідж організації 

52,85 

40,04 

 

39,76 

38,96 

1. Висока залежність від 

бюджетного фінансування 

2. Низька заробітна плата 

3. Низький рівень законодавчої 

підтримки розвитку 

спортивного резерву в країні 

–20,01 

 

–19,17 

–17,73 

З
о
в

н
іш

н
є 

се
р

ед
о
в

и
щ

е 

Сприятливі можливості 
Сума зважених 

оцінок експертів 
Загроза 

Сума зважених 

оцінок експертів 

1. Прийняття державної цільової 

програми, спрямованої на розвиток 

дитячо-юнацького спорту 

і спортивного резерву 

2. Прийняття закону України 

«Про дитячо-юнацький спорт 

і спортивний резерв» 

3. Підвищення оплати праці 

тренерів спортивних шкіл 

 

60,16 

 

 

 

50,40 

 

 

43,20 

1. Відсутність спеціальних 

нормативно-правових актів 

для ефективного регулювання 

розвитку спортивного резерву 

2. Відсутність на державному 

рівні стратегії розвитку 

спортивного резерву 

3. Збільшення витрат 

на підготовку кваліфікованих 

спортсменів 

51,12 

 

 

 

42,48 

 

 

35,28 
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Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання. 
Основними причинами нинішнього стану розвитку спортивного резерву з фехтування у 
спортивних школах в Україні є такі: 

– низький рівень законодавчої підтримки розвитку спортивного резерву у державі; 

– недостатність фінансового і матеріально-технічного забезпечення діючих спортивних шкіл; 

– висока залежність від бюджетного фінансування; 

– відсутність ефективного науково-методичного та медичного забезпечення підготовки 
спортсменів; 

– низька престижність праці тренерів; 

– низька заробітна плата тренерів; 

– недостатня маркетингова активність. 
Мета Концепції – створення умов для успішного і динамічного розвитку спортивного 

резерву з фехтування у спортивних школах. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Концепції. Концепцію розраховано 

орієнтовно на п’ять років. Для розв’язання проблеми необхідно здійснити такі заходи: 

– збереження і забезпечення традицій розвитку фехтування в державі; 
– удосконалення нормативно-правової бази діяльності спортивних шкіл; 

– запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного 

та медичного забезпечення розвитку спортивного резерву; 

– поліпшення методичної та матеріально-технічної бази фехтування; 
– сприяння раціональної гендерної політики; 

– створення і запровадження типових програм спортивної підготовки спортсменів за видами 

зброї, що відповідає передовому міжнародному досвіду спортивної підготовки у фехтуванні; 

– розширення сфери позабюджетного фінансування; 

– покращення маркетингової діяльності. 
Очікувані результати виконання Концепції, визначення її ефективності. Реалізація 

Концепції в межах програми надасть можливість: 

– створити ефективну систему підготовки спортивного резерву для збірних команд України; 

– покращити імідж фехтування, його привабливість для дітей та молоді; 

– удосконалити педагогічну, матеріально-технічну, організаційно-управлінську, науково-
методичну, медичну базу для подальшого якісного розвитку спортивного резерву з фехтування у 

спортивних школах; 

– впровадити сучасні технології і науково-методичні розробки в сфері спортивної підготовки 

у фехтуванні; 

– сформувати у молодого покоління громадянський патріотичний світогляд і активну 

життєву позицію. 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконан-
ня Концепції. Фінансове забезпечення здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у 

державному та місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених законодавством. 
Контроль за виконанням Концепції здійснюється так: зовнішній – засновниками, внутріш-

ній – адміністрацією спортивної школи. 

Для об’єктивної оцінки розробленої Концепції було проведено експертне опитування 

фахівців. У якості експертів залучено 15 компетентних фахівців в сфері фехтування: керівники 
спортивних шкіл, провідні тренери, управлінці. Для визначення ступеня узгодженості думок 

експертів використовували коефіцієнт конкордації (згоди), величина якого дає можливість 

робити висновки про ступінь узгодженості думок експертів і, як наслідок, достовірності їх 

оцінок. Розрахунок коефіцієнта конкордації w=0.87, що вказує на досить високий ступінь 

узгодженості їхніх думок. Результати дослідження показали, що всі експерти (100%) позитивно 
оцінили Концепцію. Вони відмітили, що зміст всіх розділів Концепції доступний та зрозумілий. 
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Переважна більшість фахівців (88,2%) відмітила високий рівень її якості, а інші (11,8%) як 

середній. 

Висока оцінка експертами якості Концепції дає підставу зробити висновок про її високу 

практичну значущість. Така Концепція може слугувати цільовим орієнтиром для розробки і 

реалізації програмних документів у сфері розвитку фехтування та його окремих напрямів. 

Дискусія. Необхідність розробки Концепції розвитку спортивного резерву з фехтування у 

спортивних школах в Україні обумовлено сучасним станом спорту вищих досягнень. Такий стан 

висуває нові, більш високі вимоги до підвищення організаційного, методичного, матеріально-

технічного забезпечення розвитку спортивного резерву. 

Результати нашого дослідження відповідають отриманим даним авторів [5, 8–10, 14 та ін.], 

які свідчать що ефективність процесу розвитку спортивного резерву у спортивних школах визна-

чається комплексом взаємопов’язаних факторів: державною підтримкою, традиціями, кадровим 

забезпеченням, розвитком інфраструктури, соціально-економічною доступністю та іншими 

чинниками. 

Результати наших досліджень співпадають з висновками фахівців [2 – 4, 7, 11, 13 та ін.], що 

PEST-аналіз та SWOT-аналіз – це універсальні методи стратегічного аналізу і їх можна 

застосовувати до будь-яких організацій для побудови стратегії в різних сферах діяльності. 

Нами уперше на основі методології PEST-аналізу та SWOT-аналізу було отримано кількісні 

оцінки діяльності організації у розвитку спортивного резерву з боку внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Ці нові знання дали можливість сформувати на науково обґрунтувати 

Концепцію розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних школах в Україні. 

У цілому, результати наших досліджень дозволять вирішити важливе державне завдання – 

удосконалити якість підготовки спортивного резерву для збірних команд України. 

Висновки. Розроблено Концепцію розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних 

школах в Україні на системному аналізі чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, які 

впливають на розвиток спортивного резерву в діяльності спортивної школи. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою Державної цільової соціальної 

програми розвитку спортивного резерву з олімпійських видів спорту. 
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