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Аналіз факторів, що впливають на процес залучення дорослого 
населення до регулярної рухової активності на місцевому рівні
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Анотації:
Мета дослідження – оптимізація 
діяльності системи спорту для 
всіх та налагодження дієвої орга-
нізаційної взаємодії між різними 
структурами муніципального рівня. 
Проведено опитування пересічних 
громадян працездатного віку (610 
осіб), 100 спеціалістів, двох груп 
експертів (15 та 18 осіб відповідно). 
Виявлено фактори, що найбільше 
впливають на процес залучення 
населення до рухової активності: 
індивідуальні, соціально-економіч-
ні, інфраструктурні. Класифіковано 
чинники, комплексно оцінено сту-
пінь та наслідки впливу кожного 
з них на процес функціонування 
системи на рівні місцевих громад. 
Запропоновано комплекс дій з міні-
мізації впливу стримуючих факторів 
та максимізації прояву чинників, що 
сприяють залученню населення до 
регулярних занять фізичною куль-
турою і спортом. Виділено основні 
напрямки діяльності: забезпечення 
доступу широких верств населен-
ня до маловитратних спортивних 
споруд, інвентарю, обладнання; 
створення екологічно безпечних та 
комфортних умов для занять рухо-
вою активністю; подолання дефіци-
ту інформованості населення щодо 
організації рухової активності.

Шлепаков Л.Н., Вареник О.Н. Анализ фак-
торов, влияющих на процесс привлечения 
взрослого населения к регулярной двига-
тельной активности на местном уровне. 
Цель исследования – оптимизация деятель-
ности системы спорта для всех и налажива-
ние действенного организационного взаимо-
действия между различными структурами 
муниципального уровня. Проведен опрос ря-
довых граждан трудоспособного возраста 
(610 человек), 100 специалистов, двух групп 
экспертов (15 и 18 соответственно). Выявле-
ны факторы, влияющие на процесс привле-
чения населения к двигательной активности: 
индивидуальные, социально-экономические, 
инфраструктурные. Классифицированы 
факторы, комплексно оценена степень и по-
следствия влияния каждого из них на про-
цесс функционирования системы на уровне 
местных общин. Предложен комплекс дей-
ствий по минимизации влияния сдерживаю-
щих факторов и максимизации проявления 
факторов, способствующих привлечению на-
селения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Выделены основные 
направления деятельности: обеспечение 
доступа широких слоев населения к малоза-
тратным спортивным сооружениям, инвен-
тарю, оборудованию; создание экологически 
безопасных и комфортных условий для заня-
тий двигательной активностью; преодоления 
дефицита информированности населения по 
организации двигательной активности.

Shlepakov L.N., Varenyk O.N. 
Analysis of the factors influencing 
the process of attracting adults to 
regular physical activity at the local 
level. The purpose of the study – the 
optimization of system performance 
sport for all and the establishment of 
effective organizational relationships 
between the various entities at the 
municipal level. Conducted a survey 
of the ordinary citizens of working 
age (610 persons), 100 specialists, 2 
expert groups (15 and 18 respectively). 
The factors influencing the process 
of attracting people to the motor 
activity: individual, social, economic, 
infrastructure. Classified factors 
comprehensively assessed the extent 
and consequences of the influence of 
each process on the system at the level 
of local communities. A set of actions 
to minimize the impact of constraints 
and maximizing the manifestations of 
factors conducive to attracting people 
to regular physical training and sports. 
The basic directions of activity: access 
of the general public to low cost sports 
facilities, tools, equipment, creation of 
environmentally safe and comfortable 
environment for practicing physical 
activity, overcoming the deficit of 
public awareness of the organization 
of motor activity.
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Вступ. 1

В сучасних соціально-економічних умовах стрім-
ко зростає роль людського фактора в структурі сус-
пільного виробництва матеріальних та духовних благ. 
Особливого значення здоров’я людини як носія робо-
чої сили набуває в умовах постійного зростання дефі-
циту дешевих матеріальних ресурсів та необхідності 
пошуку шляхів зменшення собівартості продукту за 
рахунок збільшення долі використання нематеріаль-
них чинників (А.С. Гальчинський, 2006; Ю.П. Мічуда, 
2008; Г.А. Родіна, 2009; О.Ю. Бобровська, 2010).

Забезпечувати умови збереження та покращення 
здоров’я людини в Україні покликані, в першу чергу, 
такі соціальні структури суспільства як система охо-
рони здоров’я (З.С. Гладун, 2000; Н.І. Соколова, 2005; 
О.В. Баєва, 2006; В.Кузьменко, 2007), освіти (Н.Г. 
Долбишева, 2005; С.В. Королінська,2007; О.Л. Бла-
гій, 2009; Т.С. Бондар, 2010), культури (О.І. Леонтьє-
ва, 2005). Особлива роль в цьому процесі відводиться 
соціальній системі фізичного виховання і спорту, яка 
розробляє та впроваджує базисні засади організації 
рухової активності різних верств населення: про-
грамного, ресурсного, організаційно-управлінського 
забезпечення (Т.Ю.Круцевич, 2003; В.М. Платонов, 
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2006; М.М. Булатова, 2007; М.О. Олійник, 2008; І.І. 
Приходько, 2010).

Починаючи з 2003 в Україні започатковано і роз-
вивається рух, який набув значної популярності та ви-
знання як соціального явища на світовому рівні під 
назвою «Спорт для всіх» [7;9;10]. Виникнення цієї 
ідеї детерміноване необхідністю пошуку дієвих шля-
хів забезпечення умов здійснення рухової активності 
для широких верств населення з метою збереження та 
зміцнення здоров’я (М.В. Дутчак, 2009).

Спорт для всіх є відкритою системою, яка функ-
ціонує під впливом численних як позитивних, так і 
негативних впливів, що формуються у споріднених 
системах [1]. Серед основних факторів, що вплива-
ють на процес залучення людини або групи людей до 
рухової активності є такі основні: індивідуальні, або 
внутрішні, та соціально-економічні, інфраструктурні, 
або зовнішні, що чинять як сприятливу, так і стриму-
ючу дію [4].

Серед наукових праць останнього часу, що присвя-
чені вивченню факторів, які впливають на процес за-
лучення різних верств населення до регулярної рухової 
активності слід відзначити роботи вітчизняних дослід-
ників М.В. Дутчака, Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхньої,  
іноземних авторів [11-16] та інш. [1;3]. Актуальним 
постає питання визначення найбільш дієвих серед цих 
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чинників, використання яких в сучасних умовах до-
зволить активізувати процес залучення населення до 
регулярної рухової активності на місцевому рівні. Прі-
оритетним напрямком покращення діяльності системи 
спорту для всіх повинно стати налагодження організа-
ційної стратегічної взаємодії між усіма зацікавленими 
структурами муніципального рівня [5;6;8].

Для подальшої оптимізації діяльності системи по-
стала необхідність визначити та оцінити домінантні 
фактори, класифікувати чинники, та комплексно оці-
нити ступінь та наслідки впливу кожного з них на про-
цес функціонування спорту для всіх на рівні місцевих 
громад. Для цього шляхом аналізу даних, отриманих 
з літературних джерел та в результаті соціологічних 
опитувань, виявлено найбільш значимі серед них, що 
найбільше впливають на залучення населення до ру-
хової активності.

Дослідження виконано згідно «Зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2011-2015 
рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту за темою 3.9. «Удосконалення наукових засад 
спорту для всіх, фітнесу та рекреації» (номер держре-
єстрації 0111U001735).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – подальша оптимізація діяль-

ності системи спорту для всіх шляхом налагодження 
дієвої організаційної взаємодії між різними структу-
рами муніципального рівня. 

Завдання: а) визначити та оцінити домінантні фак-
тори; б) класифікувати чинники та оцінити ступінь і 
наслідки впливу кожного з діючих факторів на про-
цес функціонування спорту для всіх на рівні місцевих 
громад; в) намітити напрямки подальших організацій-
них дій.

Для з’ясування позитивних та негативних факто-
рів, що відповідно сприяють, або стримують процес 
залучення населення до рухової активності на місце-
вому рівні, до участі в опитуванні були запрошені:
• пересічні громадяни працездатного віку – мешканці 

обраних муніципальних утворень (610 осіб);
• спеціалісти – практики, що представляють різні 

структури муніципального рівня, які прямо чи опо-
середковано причетні, або можуть бути причетними 
до процесу залучення різних верств населення до 
рухової активності (100 осіб);

• дві групи експертів (15 та 18 осіб відповідно), які на 
думку організаторів опитування є найбільш компе-
тентними у питаннях діяльності системи спорту для 
всіх на місцевому рівні.

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; аналіз документів; опитування (анкетування, 
усне опитування); експертна оцінка; системний ана-
ліз; організаційний аналіз та організаційний діагноз; 
методи аналізу даних. В процесі опрацювання резуль-
татів опитувань було застосовано методи теорій ін-
формації та нечітких множин.

Результати дослідження. 
За результатами дослідження, відповідно до його 

мети та завдань, було з’ясовано думки різних груп 

респондентів за трьома основними аспектами діяль-
ності системи спорту для всіх на рівні муніципальних 
утворень, а саме:
• питання, що розкривають особисте ставлення різ-

них верств населення до діяльності системи спорту 
для всіх (табл. 1);

• соціально-економічні фактори, що впливають на 
діяльність спорту для всіх як відкритої динамічної 
системи (табл. 2);

• технологічні та природні чинники формування, 
функціонування та розвитку інфраструктури систе-
ми спорту для всіх на рівні місцевих громад (табл. 3).

За результатами анкетного опитування населення 
муніципальних утворень та спеціалістів, із застосуван-
ням теорії нечітких множин [2], за трьома вказаними 
блоками питань було виявлено фактори, що чинять з 
одного боку сприятливий, а з іншого – стримуючий 
влив на процес залучення населення до рухової актив-
ності. Аналіз отриманих даних, а також групове екс-
пертне опитування шляхом застосування методики го-
лосування, дозволили нам відібрати найбільш значущі 
серед цих факторів (табл. 1-3) для того, щоб в подаль-
шому визначити пріоритетні напрямки розвитку систе-
ми спорту для всіх в умовах місцевих громад шляхом 
налагодження процесу організаційної взаємодії між 
суб’єктами муніципального рівня, що найбільше заці-
кавлені в покращенні ефективності її діяльності.

Після того, як ми з’ясували думку пересічних гро-
мадян та спеціалістів стосовно позитивних факторів, 
та таких, що стримують процес залучення населення 
до рухової активності, ми запропонували обговорити 
цей блок питань групі експертів для того, щоб міні-
мізувати вплив суб’єктивних чинників, що властиві 
нечітким множинам. Ми запропонували експертам 
провести ранжирування виявлених факторів шляхом 
голосування.

Порівнюючи дані, що були отримані нами за ре-
зультатами опитування населення та фактори, на які 
вказали спеціалісти, можна зробити наступні узагаль-
нення. Населення основні сподівання щодо організа-
ції рухової активності, в основному, покладає на свої 
власні сили і позитивним є те, що члени місцевих гро-
мад готові долучатися до цього процесу, за умови на-
явності належної ініціативи та організаційно-управ-
лінського впливу з боку відповідних організаційних 
структур. В свою чергу, представники цих структур 
в особі опитаних нами спеціалістів сподіваються в 
більшій мірі не на власні сили щодо раціоналізації 
використання наявних ресурсів, а на вирішення на-
явних проблем за рахунок додаткових фінансових 
вливань ззовні. Досить високий відсоток опитаних 
спеціалістів вказують на необхідність використання 
організаційного резерву, що являє собою сумісне ви-
рішення на муніципальному рівні наявних проблем 
шляхом налагодження та оптимізації взаємодії між 
усіма структурами, що є прямо, або опосередковано 
причетними до процесу залучення населення до ру-
хової активності. Ця інформація стала корисною для 
нас під час розробки комплексу заходів, направлених 
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на оптимізацію діяльності системи спорту для всіх на 
муніципальному рівні.

Спираючись на результати групового експертного 
опитування, можна стверджувати, що чітко виділяєть-
ся ряд факторів, пов’язаних з інфраструктурою систе-
ми спорту для всіх на місцевому рівні, як позитивних, 
так і негативних, що перемежовуються між собою за 
своєю суттю. Це фактори, що стосуються умов органі-
зації рухової активності у місцях масового відпочин-
ку населення. Відносно організації рухової активнос-
ті населення за місцем проживання, то слід в першу 
чергу приділити увагу приведенню у належний стан 
існуючих об’єктів фізкультурно-оздоровчого призна-
чення, та використанню альтернативних можливос-
тей. Слід також звернути увагу на ряд факторів, які на 
сьогодні експерти взагалі не відносять до пріоритет-
них. Це – проведення разових масових заходів, будів-
ництво великих дороговартісних споруд, вибірковість 
доступу до окремих об’єктів тощо.

Завершальним завданням нашого дослідження 
стало окреслення основних дій щодо нейтралізації 
негативних факторів, що перераховані у таблиці 1, та 
стимулювання впливу позитивних факторів на процес 
залучення населення до регулярної рухової активнос-

ті. Узагальнюючи отримані дані, можемо намітити 
основні напрямки діяльності:
• забезпечення доступу широких верств населення до 

маловитратних спортивних споруд, інвентарю, об-
ладнання, спеціалістів;

• створення екологічно безпечних та комфортних 
умов для занять руховою активністю;

• подолання дефіциту інформованості населення 
щодо організації рухової активності.

Кожен із напрямків повинен передбачати комплекс 
конкретних дій, що потребують першочергового за-
провадження. Спираючись на дані, отримані шляхом 
проведеного емпіричного дослідження, нами визна-
чено такі дії по кожному із напрямів, що досліджу-
вались:

Забезпечення доступу широких верств населення 
до фізкультурно-спортивних об’єктів:
• будівництво багатопрофільних спортивних комп-

лексів; 
• облаштування прибудинкових майданчиків;
• впорядкування парків, інших зон відпочинку;
• використання інших альтернативних можливостей.

Таблиця 1
Особисті фактори, що найбільше впливають на рухову активність населення

Фактори
сприятливі стримуючі

• бажання бути здоровим;
• бажання мати привабливе тіло;
• покращення емоційного настрою;
• зменшення ваги тіла;
• вид спорту не є вирішальним.

• відсутність належних умов для занять руховою актив-
ністю;

• дефіцит вільного часу;
• відсутність сторонньої допомоги.

Таблиця 2
Соціально-економічні фактори, що впливають на діяльність спорту для всіх

Фактори
сприятливі стримуючі

• бажання мати здорове та привабливе тіло;
• розуміння необхідності розбудови системи 

спорту для всіх;
• готовність населення брати особисту участь 

у покращенні стану об’єктів.

• недостатнє матеріальне забезпечення життєвих потреб;
• низький рівень загальної фізичної культури населення;
• пріоритет лікуванню хвороб, а не превентивним заходам;
• низький рівень соціальної активності населення.

Таблиця 3
Технологічні та природні чинники функціонування системи спорту для всіх на рівні місцевих громад

Фактори
сприятливі стримуючі

• можливість займатись руховою активністю в 
екологічно та естетично привабливих умовах

• наявність поруч з помешканням альтернатив-
них умов для занять руховою активністю;

• запровадження зон, вільних від паління, вжи-
вання спиртних напоїв, інших антисоціальних 
проявів.

• відсутність елементарних умов у місцях масового від-
починку (в т.ч. технічних, санітарних);

• відсутність інформації про роботу некомерційних за-
кладів;

• відсутність консультативної допомоги щодо організа-
ції самостійних занять;

• відсутність велодоріжок, велостоянок, пунктів прокату 
інвентарю.
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Забезпечення належних умов проведення занять 
руховою активністю:
• будівництво нових об’єктів за місцем проживання 

та у місцях масового відпочинку;
• організація мережі з надання комерційних послуг;
• обмеження діяльності суб’єктів, які не сприяють 

покращенню здоров’я;
• приведення до належного стану існуючої бази.

Подолання дефіциту необхідної інформації:
• використання ЗМІ;
• проведення масових заходів;
• облаштування консультативних пунктів, залучення 

волонтерів, громадських організацій;
• роз’яснювальна робота із населенням із залученням 

лікарів первинної ланки охорони здоров’я.
Необхідно зауважити, що такий перелік має лише 

загальне теоретичне значення, обрис дій, які необхідно 
запроваджувати на муніципальному рівні в загально-
національному масштабі. В умовах кожного конкрет-
ного муніципального утворення необхідною умовою є 
вираховування особливості кожної місцевої громади: 
культурні, ментальні, економічні, природні, географіч-
ні, інфраструктурні, організаційно-правові тощо.

Як зазначалось вище всі ці дії, що потребують за-
провадження, жоден суб’єкт системи спорту для всіх 
не здатен реалізувати з найбільшою ефективністю 
самостійно, будучи ізольованим від оточуючого се-
редовища. Це обумовлено такими основними влас-
тивостями системи спорту для всіх як її відкритість, 
нелінійність та динамічність розвитку. Отримання 
найкращого та найшвидшого ефекту від запроваджен-
ня вказаних дій слід очікувати лише за умови застосу-
вання механізму налагодження дієвої організаційної 
взаємодії між усіма структурами, що прямо, чи опо-

середковано зацікавлені в ньому.
Висновки. 
Отже, на основі даних, отриманих в процесі дослі-

дження можна зробити наступні узагальнення:
1. Заходи щодо оптимізації діяльності системи спорту 

для всіх повинні бути орієнтовані на споживача, в 
основному, з невисоким рівнем достатку, існує по-
треба диференційованого економічного регулюван-
ня процесів забезпечення системи спорту для всіх 
з боку держави як на місцевому, так і на загально-
державному рівнях.

2. Переважна більшість респондентів мають особисту 
зацікавленість у розвитку системи спорту для всіх 
та бажають бути залученими до регулярної рухової 
активності.

3. Більшість пересічних громадян мало поінформовані 
про діяльність системи спорту для всіх, та про за-
ходи, що запроваджуються для поліпшення умов за-
нять руховою активністю.

4. Існує необхідність пошуку шляхів раціоналізації 
використання для забезпечення рухової активнос-
ті всієї матеріально-технічної бази, що перебуває в 
муніципальній власності в інтересах всіх категорій 
мешканців, після приведення її до належного стану, 
в першу чергу, тих об’єктів, що не потребують зна-
чних капіталовкладень, вона може використовува-
тись більш ефективно.

Перспективи подальших досліджень в даному на-
прямку. Встановити коло осіб (стейкхолдерів), що є 
такими в структурі муніципальних утворень, на тео-
ретичному рівні визначити форми, принципи та поря-
док налагодження організаційної взаємодії між ними 
повинно стати наступним завданням нашого дослі-
дження.
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