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Формування концепції самореалізації особистості у спорті в умовах 

трансформаційних змін: теоретичні і праксеологічні виміри 

 

В статті сформовано концепцію самореалізації особистості у спорті в 

умовах трансформаційних змін; розкрито, що самоактуалізація як 

світоглядна здібність людини у світі спорту є реалізацією потенцій, талантів, 

здібностей людини як у фізичному, так і духовному вимірах. Розкрито, що 

самоактуалізовані особистості у спорті є прикладом розвитку тілесності, 

спонтанності, інтуїтивності людини. Виявлено понятійно- категоріальний 

апарат концепції самореалізації особистості в контексті визначення понять - 

самоволодіння собою, самоконтроль, самовиховання, що сприяють розвитку 

спорту на всіх рівнях. Проаналізовано міжнародно-правові акти, зарубіжний 

досвід розвитку спорту та умови його фінансового забезпечення. Для аналізу 

самореалізації особистості у спорті використано синергетичну методологію, 

яка найбільш адекватно відображає сутність особистості в умовах кризового 

буття. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями         Актуальність наукового 



дослідження зумовлена наступними чинниками. По-перше, недостатньою 

теоретичною розробленістю концепції самореалізації особистості у спорті в 

умовах сучасних трансформаційних змін, так і осмислення комплексу 

кумулятивних змін, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. 

Останнє сприяє досягненню стабільного розвитку сучасного суспільства, 

адже ми живемо за доби глобалізації, коли важливим є пошук шляхів виходу 

особистості із з складних економічних та соціальних ситуацій. По-друге, на 

сьогоднішній день в Україні спостерігається певний дефіцит теоретико-

методологічної рефлексії концепції самореалізації особистості у спорті в 

умовах кризи, вирішенню яких може слугувати соціодіагностика 

антиентропійних процесів, яка може сприяти стабільності українського 

соціуму, коли людина використовується не як засіб, а як кінцева мета 

сучасного розвитку. По-третє, становлення і розвиток парадигми 

цивілізаційного розвитку сучасного українського суспільства обумовлено 

об’єктивним перебігом антропо -культурного сучасного процесу, що 

утверджується у вітчизняному соціальному просторі, в основі якого людина, 

її саморозвиток та самоактуалізцаія. По-четверте., цивілізаційні засади, на 

яких повинен базуватися сучасний соціум ХХІ століття, продовжують 

поглиблювати значення роздумів реалізацію феномена цілісної особистості, 

яка повинна розвиватися і в умовах кризового соціуму, поставивши вимогу 

розробки таких категоріальних форм цивілізаційного дискурсу, як 

самовиховання, самоактуалізація, самореалізація особистістю своєї 

цілісності, самореалізація особистості у спорті. По-п'яте, на сьогодні в 

сучасній соціально-філософській думці відсутня концепція самореалізації 

особистості у спорті в умовах трансформаційних змін. Під концепцією ми 

розуміємо систему взаємозалежних поглядів, спосіб розуміння, трактування 

явищ, процесів, певний спосіб розуміння явищ і процесів, пов’язаних з 

самореалізацією особистості у спорті.                                                                                          

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми, на яку спирається автор .                           Проблема 



самовизначення особистості як   філософська       проблема розглядається в 

філософських доробках   С.К'єркегора,       К.Ясперса, М.Хайдеггера, 

Ж.П.Сартра, А.Камю.                                            Самовизначення особистості 

у світі спорту                                                                                                          

це свідомий акт виявлення і утвердження особистісної позиції в проблемних 

спортивних ситуаціях, що являють собою цілісну систему закономірностей 

руху культурної і моральної свідомості. Саме розум в змозі озброїти кризову 

свідомість основоположним, інтегруючим принципом "прочитання" 

людського буття і свідомості у формах його засвоєння, здатних здійснити 

оцінювання останніх не лише за предметними наслідками чи істині як такою, 

але й у їх безпосередності, тобто саме по значенню праксеологічних смислів 

їх для людської (спортивної) життєдіяльності. У вітчизняній літературі автор 

орієнтується на роботи В.Білогур, М. Ібрагімова. Виділення   невирішених   

раніше   частин   загальної     проблеми, котрим присвячується стаття. 

Проблемна ситуація                                                В умовах розвитку процесу 

демократизації сучасного світу, становлення громадянського суспільства і 

пошуків свободи самореалізації особистості у спорті відбувається пошук 

оптимальних шляхів подальшого удосконалення властивостей людини, 

становлення цивілізаційних суспільних відносин, відкривається простір для 

прояву конструктивної активності особистості в усіх сферах 

життєдіяльності, у тому числі і в спорті. Відносно цього має бути 

сконструйована і цілісна концепція систем цінностей самореалізації 

особистості у спорті, які б сприяли її цілісності.                                                                                                       

Мета наукового дослідження - формування концепції самореалізації 

особистості у спорті в умовах трансформаційних змін в контексті 

теоретичних і праксеологічних вимірів.                            Дана мета 

реалізується в наступних задачах:                           1.проаналізувати   

теоретичні   засади дослідження особистості, направлені на виявлення 

самореалізації   особистості    у      спорті   в умовах трансформаційних змін;                                                                           

2.визначити сутність і значення самоактуалізації як світоглядної здібності 



людини у світі спорту, що є реалізацією потенцій, талантів, здібностей 

людини як у фізичному, так і духовному вимірах;                                                                                              

3.обґрунтувати положення концепції про те, що самоактуалізовані 

особистості у спорті є прикладом розвитку тілесності, спонтанності, 

інтуїтивності людини;                                                                              

4.розкрити понятійно-категоріальний апарат концепції самореалізації 

особистості в контексті визначення понять - самоволодіння собою, 

самоконтроль, самовиховання, що сприяють розвитку спорту на всіх рівнях;                                                      

5.проаналізувати міжнародно-правові акти, зарубіжний досвід розвитку 

спорту та умови його фінансового забезпечення;  6.застосувати для аналізу 

самореалізації особистості у спорті синергетичну методологію, яка найбільш 

адекватно відображає сутність особистості в умовах кризового буття.                       

Обґрунтування роботи Для аналізу самореалізації особистості у спорті ми 

будемо використовувати синергетичну методологію, яка найбільш 

адекватніше відображає сутність особистості в умовах кризового буття. Як 

не дивно, але в основі будь-якої самоорганізуючої системи лежить хаос - 

енергійне і безупорядковане самоздійснення різнобічних елементів буття. 

Адже, пасивність і порядок властиві самоорганізації косної матерії, в той час 

як самоорганізація як суспільного, так і індивідуального життя є синонімом 

автентичного (справжнього) життя. Стохастичні коливання параметрів 

(флуктуації) є тим фоном, на основі якого відбувається становлення і 

розвиток особистості в умовах кризового буття. Будь-яка система володіє 

емерджентними властивостями, властивими лише їй, а об'єднання 

допустимих станів системи і середовища для всіх її можливих сполучень дає 

специфічний простір екзистентності, тобто простір для самореалізації 

особистості [1; 2]. Якщо цілеспрямовані зміни чи флуктуації параметрів 

достатньо великі, то система втрачає свою якісну визначеність, вона або 

руйнується, або перетворюється в нову систему, усталеною на певному 

відрізку часу до чергової кризової ситуації. Життєздатна система може бути 

створена на основі використання природного потенціалу самоорганізуючої 



системи з урахуванням її власних законів. На відміну від відцентрового руху, 

коли негативна мотивація виштовхує організм із певної точки фазового 

простору, цілеспрямований рух характеризується дією позитивної мотивації, 

притягує організм до певної точки простору, пов'язаного з досягненням даної 

цілі. Відцентрова система, яка направляється актуально діючим негативним 

фактором, потребує певної інформації для вибору в точках біфуркації (проте 

цей вибір може бути і випадковим). На відміну від негативної "антицілі", 

позитивна ціль не існує в уже реалізованій реальності і тому не може 

виробляти "управлінську" взаємодію безпосередньо в якості фізичного 

простору. Але щоб перспектива самознищення "родового життя" не 

загрожувала знищенню людині, основою людської консолідації і спільноти 

повинні бути вирішені проблеми самоорганізації, самопізнання, визначення 

самості людини, самоактуалізації, самовиховання, самоволодіння, 

самопізнання, самоконтролю, які усвідомлюються як ціннісні площини 

концепції цілісності особистості. Тому синергетична методологія допомагає 

нам проявити сутність самореалізації особистості в умовах 

трансформаційних змін [3].    Самоактуалізація як світоглядна 

характеристика і здібність людини реалізувати себе у світі спорту є 

реалізацією потенцій, талантів, здібностей людини, так як людина не може 

жити в суспільстві без розвитку цих потреб; але лише для невеликої 

меншості вона в якійсь мірі може бути здійсненою в повній мірі. 

Самоактуалізовані особистості у спорті є прикладом розвитку тілесності, 

спонтанності, інтуїтивності людини, які набувають вагомості для 

розвитку того духовного і матеріального субстрату, який максимально 

втілює людську сутність, виявляє духовні регулятиви, без яких не може 

існувати і одухотворене суспільство. Суб'єктивно-психологічне розуміння 

самосвідомості особистості як знання свого "Я", як фізичне самопочуття 

індивіда є недостатнім. Дослідження самосвідомості «Я» як форми 

активності особистості переноситься у площину аналізу широких суспільних 

зв'язків, відносин, які складають сутність людини, породжують необхідність 



в активності суб'єкта у будь-якій сфері життієдіяльності. Специфіка 

самосвідомості, характер її розвитку і виявлення у спортивній діяльності - в 

діяльнісній суті людини. Самосвідомість зумовлюється суспільно- 

історичною детермінацію особистості, її функціональні особливості 

зумовлені системою взаємовідносин, в яких здійснює свою життєдіяльність 

особистість [4]. Плідним для нашого аналізу є розгляд самосвідомості в 

контексті предметно-діяльнісного і рефлексивно-комунікативного 

відношення людей до природи і один до одного. Це дозволяє виявити 

діалектику суспільної природи самосвідомості особистості та індивідуальної 

форми існування, яка впливає на розвиток фізичного і духовного субстрату. 

В єдиному філософському тлумаченні самовизначення в умовах кризового 

соціуму є діяльнісним по відношенню до ситуації, безкорисливим і навіть 

пов'язаним із ризиком, оскільки воно може поєднатися в образі такої інтуїції 

мислення і свідомості, коли тотожність мислення і буття, поняття і 

споглядання співпадають і стають предметом роздумів, сумнівів, 

проблемою, що вимагає постійного перетворення як мислення, так і буття 

людини. Пробудження свідомості і самосвідомості сприяє осмисленню 

людського єства і самоусвідомлення свого фізичного субстрату, який сприяє 

удосконаленню й духовної цілісності особистості, формуючи метафізику 

тілесності [ 5. Фізичне самоволодіння собою в умовах стресів, "шокового 

(кризового) стилю життя" є субстанційним визначенням здатності 

особистості формувати спортивні риси у напрямку людської завершеності і 

досконалості за допомогою розумно-моральної дії як такої у залежності від 

природних факторів. Фізичне самоволодіння проявляється у двох аспектах: 

1) мужності; 2) поміркованості. Самоволодіння собою у фізичному й 

духовному сенсі - це одне із загальних достоїнств, яка виходить із фізичної 

зрілості людини, включає здатність людини здійснювати діяльність в 

дезорганізуючих ситуаціях, ситуаціях стресів чи "кризового стилю" життя, і 

є показником соціальної і емоційної зрілості людини. Остання являє собою 

орієнтацію особистості у мінливому середовищі, яке постійно змінюється і 



як результат внутрішньої роботи ("роботи серця"), як самопізнання і 

порівняння себе з іншими, реалізація принципу суб'єкта, його діяльності і 

спілкування [6; 7 ].Одним із проявів фізичного самоволодіння є 

самоконтроль як опредмечення своєї фізичної і духовної суті, що 

узагальнює усвідомлення і оцінку суб'єктом власних дій, психічних процесів 

і станів. Таке усвідомлення людиною свого фізичного стану сприяє 

формуванню саморегуляції людиною своєї поведінки і навіть всього життя, 

передбачає можливість людини усвідомлювати і контролювати різноманітні 

психічні стани і ситуації, так як саморегуляція базується на основі вольової 

регуляції і моральної регуляції, які засновані на самоконтролі людини як 

інтегративного компонента цілісності особистості. Людина, яка 

самоконтролює сама себе, є центром фізичної і духовної активності, здатна 

предметно освоювати зовнішній і внутрішній світ, відкривати можливості 

для того метафізичного підґрунтя, яке робить людину особистістю. 

Проблема самоконтролю особистості особливо важлива у переломні періоди 

суспільства, періоди "соціального хаосу", в яких надзвичайно необхідна 

адаптація і саморегуляція як людини, так і колективу, особливо в ситуаціях 

розпаду соціуму. Через архетипічні зразки пам'яті і поведінки можливо 

елімінувати до певного рівня вироблені цивілізацією і світовими релігіями 

норми поведінки і системи культурної комунікації. Концепція 

самоспостереження у виборі автентичних зразків поведінки являє собою 

певний модус існування людини, скерований констелятивним типом 

рефлексії і зобов’язує індивіда поглиблювати самоспостереження як за своїм 

внутрішнім світом, так і аналогічно інших людей (Петра, Павла). Останнє 

сприяє особистісному зростанню, як у часи сталого і спокійного розвитку 

цілих соціальних груп, так і критичних ситуацій, допомагає фіксувати різні 

прояви своєї душі (переживання, думки, почуття), грає надзвичайно важливу 

роль у формуванні самосвідомості і самоконтролю особистості. Ще І.Кант 

поставив такі питання: "Що робити, щоб світ, який знаходиться у злі" не 

перетворитися на пекло? І виробив ідеали суспільства і особистості, які 



допомагають позбавитися ентропійних процесів, процесів розкладу і 

деградації суспільства. Людство не може розвиватися, якщо не має тієї 

безумовної цілі, яка вимагає постановки і вирішення граничних питань 

буття, породження рефлексивно-регулятивного і трансцентного стилів буття, 

особистісного зростання, досягнення свободи волі, подолання "дурної 

нескінченності", дискретності "Я", а значить плекання ідеального типу 

тілесного і духовного. Саморегуляція (від лат. regulare - приводити в 

порядок, налагоджувати) в діяльності спортсмена як складова процесу 

формування особистістю своєї цілісності - це доцільне функціонування 

індивіда на різних рівнях організації, один із рівнів регуляції цілісності, що 

сприяє виявленню специфіки реалізуючих її засобів відтворення і 

моделювання цілісності, в тому числі і рефлексії суб'єкта. Саморегуляція 

діяльнсоті спортсмена - це те ”силове поле” руху єдності енергетичних, 

динамічних і змістовно-смислових факторів, які ”опосередковані 

безпосередньо” і впливають на функціонування індивіда як єдиного цілого, як 

єдиного організму. Це - прийняття спортсменом як суб’єктом спортивної 

діяльності цілей його спортивної активності; складання моделі спортивної 

діяльності;складання програми спортивної дії; визначення критеріїв для 

успішної реалізації цілей спортсмена; інформація про реально досягнуті 

результати; оцінка відповідності реальних результатів критеріям 

спортивного успіху; прийняття рішень відповідно концепції індивідуальної 

спортивної діяльності. Загальні закономірності саморегуляції спортсмена 

реалізуються в індивідуальній формі, яка залежить від конкретних умов, 

знеосіблюючих процеси "універсальною відчуження" індивіда, нервової 

діяльності, генетичної природи спортсмена від своєї спортивної дівяльності 

як такої. Сутність концепції самоактуалізації особистості у спорті 

проявляється тоді, коли відбувається формування "буттєвих цінностей" і 

"мета-цінностей", що включає наступні моменти цього осмислення: повне, 

живе і самовіддане переживання спортивних успіхів чи невдач з 

зосередженням на собі; існування фактично спортсмена у дії, а не в 



потенційності; чесність і прийняття відповідальності за свої дії; розвиток 

здібностей "кращого вибору"; розвиток всіх своїх потенційних актів. Пік 

переживання - перехідний момент самоактуалізації, коли людна усвідомлює 

себе більш цілісною істотою в умовах складного процесу самореалізації 

свого «Я» в спортивній кар’єрі, властивого іманентній сутності духовного 

самовизначення особистості.Праксеологічні виміри формування концепції 

самореалізації особистості у спорті в умовах трансформаційних змін 

пов’язані з розробкою правових засад спорту, які б захищали особистість та 

сприяли саморелаізації особистсоті у сфері спорту. Термін «міжнародне 

спортивне право» використовується в сучасній правовій літературі в двох 

значеннях: як частина міжнародного права, позначення сукупності актів 

міжнародного характеру регулюючих міжнародні спортивні відносини 

(конвенції акти міжнародного олімпійського комітету (МОК) тощо); як 

правове регулювання у сфері спорту на міжнародному рівні в широкому 

сенсі (властивий англосаксонській системіправа).                                                                                                                                                             

Найбільш важливими міжнародно-правовими актами у сфері фізичного 

виховання і спорту є: Міжнародна хартія фізичного виховання і спорту, 

проголошена Генеральною конференцією ООН в Парижі 21 листопада 1978 

року. Хартія була прийнята з метою поставити розвиток фізичного 

виховання і спорту на службу прогресу людства, сприяти їх розвитку і 

спонукати уряди, компетентні неурядові організації, працівників освіти, сім'ї 

та окремих осіб керуватися нею, розповсюджувати її та застосовувати на 

практиці. Спортивна хартія Європи, прийнята 7-й конференції міністрів з 

питань спорту європейських країн р. в Родос (Греція) 15 травня 1992 року. 

Прийняття Хартії створило основу для єдиної урядової політики 

європейських країн в сфері спорту. Спортивна Хартія Європи являє собою 

досить короткий правовий документ, який включає в себе 13 статей, де 

висвітлено загальні принципи політики країн-учасниць у фізкультурно- 

спортивній сфері [8]. До найбільш істотних тенденцій розвитку правового 

регулювання спортивних відносин на загальносвітовому рівні можна 



віднести: 1) підвищення децентралізації управління в області спорту, у тому 

числі в глобальному масштабі; підвищення правочинів саморегуляторних 

організацій у сфері спорту, зниження втручання держави у сферу спорту; 2) 

уніфікація національного законодавства про спорт по всьому світу; 3) 

тенденція ускладнення структури і збільшення обсягу законодавчого 

регулювання у галузі спорту у більшості країн з одночасним розширенням і 

активізацією використання різних форм систематизації законодавства про 

спорт; 4) переосмислення і радикальне удосконалення моделі управління 

професійним спортом; 5) вдосконалення правових механізмів боротьби з 

насильством і вживанням допінгу в спорті; 6) лібералізація спортивних 

трансферів; 7) лібералізація законодавства про спортивних трансляціях; 

приватизація фінансування професійного спорту, що спричинить розвиток 

спонсорства, прав на спортивні трансляції, модернізацію стадіонів та 

вдосконалення системи продажу квитків на спортивні змагання; підвищення 

ясності й прозорості для інвесторів, які вкладають кошти в спортивні 

проекти, підвищення гарантій захищеності інвестиційних інтересів; 8) 

підвищення захищеності прав спортсменів, у тому числі їх прав на охорону 

здоров'я та економічних прав; 9) подальше підвищення ідентифікації спорту 

як економічної діяльності [9].Хоча кожній країні властива своя національна 

система фізкультурно - спортивного руху, на Заході, як правило, вона являє 

собою органічне поєднання зусиль держави, урядових, громадських та 

приватних організацій та установ. За рівнем державного регулювання 

спортивної сфери країни можуть бути умовно розділені на дві категорії. До 

першої належать ті країни, де держава практично не втручається у спортивне 

життя, вона цілком автономна, тобто розвиток спорту належить до 

компетенції самих спортивних рухів. Найбільш яскравий приклад США, де 

не виявляється фінансової підтримки спорту з боку федерального уряду. В 

інших країнах (Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Японія) 

держава здійснює лише матеріальну підтримку спорту при його повній 

автономії. До другої категорії належать країни, які проводять державну 



спортивну політику. Вони беруть на себе відповідальність за розвиток 

спорту. На центральному рівні ця робота доручається спортивному 

міністерству чи іншому відомству, в якому існує спеціальний орган, 

відповідальний за фізкультурно-спортивну роботу. Міністерства спорту 

функціонують у чотирнадцяти європейських державах [5]. Найчастіше ці дві 

моделі спортивного регулювання доповнюють одна одну. Наприклад, 

італійське законодавство визнає за своїм Олімпійським комітетом 

вирішальну роль у національному спортивному русі. Крім того, спортивна 

діяльність регулюється або центральними структурами (Німеччина), або 

регіональними (Італія Розглядаючи фінансування спортивних організацій за 

кордоном, можна відзначити, що існує так само, як і в області державного 

управління, дві моделі: американська система фінансування і стара система 

фінансування соціалістичних країн. У першій моделі фінансування 

здійснюється у більшій мірі за рахунок приватних інвесторів і 

коммерцианализации спорту. У другій же фінансування спортивних 

організацій здійснюються за рахунок державних дотацій з планового 

бюджету, як на муніципальному, так і на федеральному рівні. Як вже 

зазначалося вище, у розвинених зарубіжних країнах сфера спорту чітко 

розділена на масовий спорт, або спорт для всіх, спорт вищих досягнень 

(олімпійський) і професійний спорт. Кожен з цих напрямків фінансується з 

різних джерел і різної частини загального бюджету спортивних організацій.                                                                 

Фінансування масового спорту можна класифікувати на кілька моделей, 

спираючись на чотири визначальні критерії, серед яких:рівень залучення 

населення до занять спортом (з урахуванням членських внесків);рівень 

державного фінансування у розрахунку на одну особу;внесок прямих 

сімейних витрат;внесок волонтерського сектору. Кожна з моделей 

відображає різні історичні, інституційні та культурні чинники, також як і 

різні рівні економічного розвитку й регуляторні механізми у кожній з країн. 



Перша модель притаманна країнам півночі і заходу Європи. Ці країни 

мають високий рівень участі населення у спортивній діяльності і відносно 

високий рівень як приватного, так і державного фінансування. Група країн, 

які культивують таку модель, об'єднує Австрію, Бельгію, Данію, Фінляндію, 

Німеччину, Ірландію, Люксембург, Нідерланди, Швецію і Кіпр. В даній групі 

країн середній рівень сімейних витрат є низьким завдяки високому рівню 

державної підтримки, істотним надходженнями з інших фінансових джерел і 

високому рівню ВВП на душу населення. Внесок волонтерської праці також 

впливає на зменшення витрат на надання населенню спортивно-оздоровчих 

послуг високої якості. 

Друга модель поширена в країнах середземноморського регіону. Цим 

країнам властивий низький рівень державної підтримки масового спорту. 

Соціальні потреби в спортивно-оздоровчих послугах тут спираються на 

меншу державну допомогу, ніж у країнах першої групи. Однак населення 

демонструє готовність витрачати власні кошти за оздоровчі послуги 

спортивних клубів, враховуючи, рівень сімейних витрат більш високий у 

порівнянні з рівнем державних витрат. До цієї групи належать Греція, Італія, 

Мальта та Іспанія. У даній групі сімейні витрати на масовий спорт більш 

високі, ніж у країнах першої групи. Внесок волонтерського сектора також 

нижче, ніж у попередній групі, як і рівень участі у масовому спорті (членство 

в спортивних клубах). 

Третя модель охоплює декілька країн, в яких спортивна 

інфраструктура була фактично зруйнована після 1990 року. У цих, 

насамперед центральноєвропейських країнах, існує низький попит на 

спортивно-оздоровчі послуги. Крім того, державна політика у сфері спорту 

не має пріоритетного значення у створенні умов для зростання попиту на 

спортивно оздоровчі послуги внаслідок обмежених можливостей державних 

бюджетів. У цю групу входять Естонія, Угорщина, Литва, Португалія, 

Румунія, Словаччина і Словенія. У цих країнах рівень витрат із сімейного 

бюджету на заняття спортом є низьким, також як і внесок волонтерського 



руху. Фінансова підтримка з боку держави також відповідно низька. Рівень 

участі у масовому спорті (членство в спортивних клубах) становить 

приблизно стільки ж, скільки і в попередній групі. 

Четверта модель (Болгарія, Чеська Республіка і Польща) майже 

ідентична попередній моделі. Важливою відмінністю цієї моделі є відносно 

висока частину фінансових надходжень від проведення державних лотерей, 

тоталізаторів і від азартних ігор. Чеська Республіка стоїть окремо від інших 

двох країн з причини високого вкладу волонтерського руху у розвиток 

спортивних організацій, що певною мірою компенсує незначні фінансові 

надходження з інших секторів. У даній групі низький обсяг сімейних витрат 

компенсується, як відносно високим рівнем державної підтримки масового 

спорту, так і надходженнями з інших джерел. У Польщі та Болгарії, 

наприклад, внесок державних органів у фінансування спорту значно 

перевищує середні видатки на душу населення з сімейного бюджету. 

На додаток до розглянутих вище чотирьом моделям можна визначити 

ще дві моделі, притаманні окремим країнам - Франції і Великобританії. У 

Франції рівень суспільного запиту на спортивно - оздоровчі послуги і рівень 

загальних витрат на заняття спортом на душу населення є приблизно 

порівнянними з аналогічними показниками країн, які застосовують першу 

модель фінансування масового спорту. Таким же високим, як у країнах 

першої групи, є рівень залучення населення до занять спортом. У той же час 

у Франції державний сектор робить більший внесок у фінансування масового 

спорту, ніж у країнах першої групи. На противагу, меншими є витрати із 

сімейних бюджетів. 

 Таким чином, ми розглядаємо поняття «особистості» з точки зору 

спорту і спортивної діяльності. Кожний індивід народжується з унікальною 

генетичною та біологічною природою, яку слід розвивати. Ідентичність 

особистості забезпечується трьома різними природами: біологічною, 

соціальною і культурною. У той же час існує додатковий фактор ідеалів, 

здатних регулювати нашу поведінку, до яких ми відносимо спорт і 



спортивну діяльність. Цілісна особистість - це сукупність елементів 

ідеального і матеріального, біологічного, соціального і культурного. 

Автономія чи унікальність особистості базується на переконані, що її 

властивості базуються на мета реалістичних принципах. Особистість завжди 

співвідноситься з системою: релігійною, економічною, політичною, 

культурною, правовою. Спорт - це інституціолізована форма діяльності, 

направлена на виявлення меж людських можливостей у будь-якому виді 

спортивної діяльності. Як соціальний інститут спорт представляє собою 

величезний комплекс, що обслуговує лабораторію з підготовки, мобілізації і 

перевірки екстремальних ресурсів людського організму, направлених на 

формування цілісності особистості [10]. 
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FORMATION OF THE CONCEPT PERSONAL FULFILLMENT IN 

SPORTS IN A TRANSFORMATIONAL CHANGE: THEORETICAL AND 

PRAXEOLOGICAL MEASUREMENTS 

In this paper, a concept of self-identity in the sport in terms of 

transformational change; revealed that self actualization as ideological intention 

and ability in the world of sports is an implementation of the potentials, talents, 

abilities, both physical and spiritual dimension; that samochwalow personality in 

sport is an example of the development of physicality and spontaneity, intuitive 

person; disclosed conceptual and categorical apparatus of the concept of self - 

through the notion of a self, self-control, self-discipline, international legal 

instruments that promote the development of sports at all levels; uncovered 

foreign experience of development of sports and terms offinancial security. 

Revealed that self-regulation of the athlete is the "force field" movement unity 

energy, dynamic and meaningful semantic factors that affect the functioning of the 

system as a whole, as a single organism. The identified characteristics, conditions 

and the concept of self-identity in the sport. For the analysis of self-identity in the 

sport used synergetic methodology that most adequately reflects the essence of a 

person in a crisis of existence. 

Keywords: the concept of self-identity, sports, sports of the highest 

achievements , mass sports, self-discipline, self-control , self-actualization 
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