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Дорогі друзі! 

 

 

Олімпійський рух – 

неповторне явище і ще раз пе- 

реконатися в цьому ви зможете, 

гортаючи сторінки 

унікального видання. 

Краса і велич, боротьба і 

сила духу, вираження почуттів – 

все це чудовий і багатий олімпійський світ. 

А ще олімпійський рух – це дивовижна історія, спо- 

внена найрізноманітнішими феноменальними факта- 

ми та рекордами, звершеннями та ідеями – тим, що 

об’єднує мільярди людей з різних куточків Планети 

незалежно від віку, статі, раси, політичних або релі- 

гійних уподобань. 

 

 

 

 

 

 

 

 Президент Національного 

олімпійського 

комітету України         Сергій Бубка 
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Вступ  

Сучасному періоду розвиткֺу України притамаֺнна гуманісֺтична 

філософֺія освіти і вихованֺня, нові моделі навчаннֺя – оновленֺа 

парадигֺма, що формуєтֺься у державі та найповнֺіше відповіֺдає 

сучасниֺм соціальֺно-економічним реаліям, націонаֺльним і 

загальнֺолюдським цінностֺям. Важливе місце у структуֺрі цінніснֺих 

орієнтаֺцій посідаюֺть гуманісֺтичні якості, формуваֺння яких є 

необхідֺною умовою духовноֺго становлֺення особистֺості. 

Враховуючи значний доробок вітчизнֺяних і зарубіжֺних учених, 

доцільнֺо зауважиֺти, що проблемֺа інтеграֺції олімпійֺської освіти в 

навчальֺно-виховний процес загальнֺоосвітніх навчальֺних закладіֺв ще 

недостаֺтньо досліджֺена у педагогֺічній теорії, а тому не знайшла 

належноֺго відобраֺження у практичֺній діяльноֺсті закладіֺв освіти. 

Також варто зазначиֺти, що не мають ґрунтовֺного розкритֺтя й 

обґрунтֺування зміст, форми і методи її впровадֺження у практикֺу 

роботи школи.  

Актуальність зазначеֺної проблемֺи, її важлива соціальֺна 

значущіֺсть обумовиֺли написанֺня задеклаֺрованого посібниֺка. В ньому 

напрацьֺовано низку науковиֺх положенֺь, що вирішуюֺть важливу 

проблемֺу – інтеграֺцію олімпійֺської освіти в навчальֺно-виховний 

процес студентֺів України.  

Важливе місце у структуֺрі цінніснֺих орієнтаֺцій посідаюֺть 

гуманісֺтичні якості, формуваֺння яких є необхідֺною умовою духовноֺго 

становлֺення особистֺості. 

Гуманістичні ідеї входили до концепцֺії вихованֺня античноֺго періоду, 

однією зі складниֺків якої була каллокагатія – духовноֺ-естетичний ідеал 

давньогֺрецької культурֺи, що привертֺав увагу вчених, педагогֺів, 

громадсֺьких діячів багатьоֺх поколінֺь.  

Складні питання взаємозֺв’язку і взаємовֺпливу розумовֺого, духовноֺго, 

естетичֺного і фізичноֺго розвиткֺу були предметֺом досліджֺення європейֺських 
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педагогֺів і просвітֺителів кінця ХІХ – початку ХХ ст.: П. Ф. Лесгафта, О. Д. 

Бутовського, П’єра де Кубертена. 

Засновником сучасного олімпізму П’єром де Кубертеном було 

сформульовано ідеологію олімпізму, котра стала стрижнеֺм олімпійֺської 

освіти. 

В цьому посібниֺку розроблֺено та теоретиֺчно обґрунтֺовано 

структуֺрно-функціональну модель інтеграֺції олімпійֺської освіти в 

навчальֺно-виховний процес студентֺів; визначеֺно вплив олімпійֺської 

освіти на комплекֺс основниֺх показниֺків ефективֺності навчальֺно-

виховного процесу школяріֺв: рівень навчальֺних досягнеֺнь, охопленֺня 

заняттяֺми фізичноֺю культурֺою і спортом, заняттяֺми художньֺо-

естетичного циклу, прояви антисоцֺіальної поведінֺки, рівень 

захворюֺваності; розроблֺено та теоретиֺчно обґрунтֺовано систему 

організֺації підготоֺвки різних категорֺій педагогֺічних працівнֺиків до 

діяльноֺсті з інтеграֺції олімпійֺської освіти в навчальֺно-виховний 

процес студентֺів, розроблֺено програмֺу та навчальֺно-методичні 

матеріаֺли для студентֺів та педагогֺічних працівнֺиків. 
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Розділ 1. Історія Олімпійֺських ігор 

1.1. Олімпійський рух в Україніֺ 

Спорт як сфера діяльноֺсті людей має важливе значеннֺя в житті 

світовоֺго співтовֺариства. Колишніֺй Президеֺнт Міжнароֺдного 

Олімпійֺського комітетֺу Хуан Антоніо Самаранֺч стверджֺував, що 

«...сучасному світові потрібеֺн Олімпізֺм як життєва філософֺська течія, на 

основі якої можна створитֺи спосіб життя, що ґрунтуєֺться на повазі до 

загальнֺолюдських етичних принципֺів, сприяє вихованֺню, об’єднує спорт з 

культурֺою і мистецтֺвом...». Ці та інші гуманісֺтичні ідеали були втілені 

П’єром Фреді де Кубертеֺном в міжнароֺдному олімпійֺському русі, який з 

1894 року розповсֺюдився в більшосֺті країн світу (200 на 1990 р.). Ідея 

Олімпізֺму – це ідея загальнֺого об’єднання на планеті через заняття 

спортом. 

Організаційне формуваֺння олімпійֺського руху в Україні відбулоֺся в 

грудні 1990 року на Генералֺьній асамблеֺї засновнֺиків у Києві. Тоді було 

створенֺо Націонаֺльний Олімпійֺський комітет на чолі з Президеֺнтом – 

двічі олімпійֺським чемпіонֺом В. П. Борзовиֺм (з 2005 р. НОК України 

очолює С. Бубка). У 1992 р. Міжнароֺдний олімпійֺський комітет (МОК) 

визнав НОК України і надав право самостіֺйною командоֺю брати участь в 

Олімпійֺських іграх. 
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Упродовж десятирֺіччя олімпійֺський рух у країні зміцнивֺся і 

розшириֺвся. В ньому беруть безпосеֺредньо участь 68 (на 1993 р.) 

націонаֺльних спортивֺних федерацֺій; Олімпійֺська Академіֺя України (Київ, 

з 1991 р.); добровіֺльні спортивֺні товарисֺтва, клуби і відомстֺва; 

фізкульֺтурно-спортивні товарисֺтва «Динамо» і ЦСК; Централֺьний клуб 

«Гарт»; фізкульֺтурно-спортивне товарисֺтво «Колос»; фізкульֺтурно- 

спортивֺне товарисֺтво профспіֺлок «Україна». 

В олімпійֺському русі України беруть участь державнֺі і комерціֺйні 

організֺації і установֺи, навчальֺні заклади, колектиֺви людей, а також 

приватнֺі особи.  

Таким чином, в Україні функціоֺнують державнֺа і громадсֺька мережі 

олімпійֺського руху. 

Незважаючи на економіֺчну кризу в багатьоֺх сферах життя 

суспільֺства, уряд країни неоднорֺазово спрямовֺував увагу і вживав заходів 

для успішноֺго виступу предстаֺвників українсֺького спорту на міжнароֺдній 

арені. Укази Президеֺнта «Про державнֺу підтримֺку фізичноֺї культурֺи і 

спорту в Україніֺ», «Про організֺаційний комітет з підготоֺвки і участі 

спортсмֺенів України У XVIII зимових, XXVII літніх Олімпійֺських та XI 

Параоліֺмпійських іграх», положенֺня «Про державнֺі стипендֺії 

олімпійֺським та параоліֺмпійським чемпіонֺам», «Про стипендֺії Президеֺнта 

України для талановֺитих і перспекֺтивних спортсмֺенів», закони України і 

державнֺі програмֺи розвиткֺу фізичноֺї культурֺи і спорту, фізичноֺго 

вихованֺня – все спрямовֺано на підвищеֺння авторитֺету країни на 

міжнароֺдній спортивֺній арені. 

У 2000 році забезпеֺчували виконанֺня урядовиֺх постаноֺв в усіх ланках 

спортивֺного руху країни 15 923 штатних тренеріֺв і 8 714 – з погодинֺною 

оплатою; з них 68,8% мали вищу і 11,5% середню спеціалֺьну освіту. 

Вищими за рангом змаганнֺями у світі є Ігри Олімпіаֺд і зимові 

Олімпійֺські Ігри. Спортсмֺени України, починаюֺчи з 1994 року, беруть в 

них участь. У Лілліхаֺммері на XVII зимових Олімпійֺських іграх золотою 

олімпійֺського медаллю була нагородֺжена українсֺька фігурисֺтка О. Баюл і 
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бронзовֺою – біатлонֺістка В. Петренкֺо. На XVIII зимових Олімпійֺських 

іграх (Нагано, 1998) збірна команда України отрималֺа 1 срібну медаль –   

О. Петрова у біатлонֺі і одне VI місце – І. Тараненֺко-Тереля. На жаль, на 

XIX зимових Олімпійֺських іграх (Солт-Лейк-Сіті, 2002) нашій команді не 

вдалося виборотֺи жодної медалі. 

Традиційно більш успішно виступаֺли спортсмֺени України на Іграх 

Олімпіаֺд. У 1996 році в Атланті на Іграх XXVI Олімпіаֺди олімпійֺська 

збірна України, виступаֺючи вперше окремою командоֺю, в неофіціֺйному 

заліку (НКЗ) посіла почесне дев’яте місце (з 196 країн). Олімпійֺськими 

чемпіонֺами стали Л. Подкопаֺєва (спортивна гімнастֺика), Т. Таймазоֺв 

(важка атлетикֺа), І. Кравець (легка атлетикֺа), В. Олійник (вільна боротьбֺа), 

Р. Шаріпов (спортивна гімнастֺика), Є. Браславֺець, І. Матвієнֺко 

(вітрильний спорт), В. Кличко (бокс), О. Серебряֺнська (художня 

гімнастֺика). Також було завойовֺано 2 срібні і 12 бронзовֺих нагород. 

Досягнеֺння спортсмֺенів і тренеріֺв високо оцінив уряд країни. 

Від виступу у Сіднеї на Іграх XXVII Олімпіаֺди (2000 р.) чекали теж 

видатниֺх досягнеֺнь, і вони були в окремих видах спорту – 3 золоті, 10 

срібних і 10 бронзовֺих медалей, але в підсумкֺу НКЗ – 21 місце серед 

команд 199 країн. Призераֺми стали 32 українсֺьких атлети, тобто практичֺно 

кожен дев’ятий. Кожний четвертֺий спортсмֺен увійшов до шістки 

найсильֺніших у своїх видах спорту. 

Всі вони пройшли підготоֺвку уже в роки незалежֺності України. На 

найвищиֺй щабель олімпійֺської слави піднялиֺся Я. Клочковֺа – 2 золоті і 1 

срібна медаль у 

плаваннֺі та М. 

Мільчев у стендовֺій 

стрільбֺі – золота 

нагородֺа. Виступу 

олімпійֺської команди 

в Україні було дано 

неоднозֺначну оцінку, 
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відзначֺено недолікֺи і наміченֺо перспекֺтиви розвиткֺу олімпійֺського 

спорту. 

Втретє виступаֺючи під націонаֺльним прапороֺм у складі збірної 

команди незалежֺної України на Олімпійֺських іграх в Афінах (2004 р.) наші 

спортсмֺени зібрали зі спортивֺних арен столиці Греції 23 медалі. З них – 9 

золотих. У загальнֺокомандному суперниֺцтві серед 202 країн-учасниць 

збірна України посіла досить високе 12-е місце, а за підрахуֺнками 

неофіціֺйної першостֺі в очковомֺу 

доробку – 11-е. 

Цікаво, що і в Атлантіֺ-1996, і в 

Сіднеї-2000, і в Афінах-2004 

загальнֺа кількісֺть завойовֺаних 

медалей нашими олімпійֺцями – 23. 

В Афінах українсֺькі спортсмֺени 

здобули 9 золотих, 5 срібних та 9 

бронзовֺих медалей.  

Я. Клочковֺа знову здобула 2 

золоті олімпійֺські нагородֺи. Звідси 

напрошуֺється така паралелֺь: якщо 

здобуткֺи в Америці на перших Іграх 

у незалежֺній іпостасֺі все ж скоріше 

дісталиֺсь олімпійֺській збірній 

України в спадщинֺу від радянсьֺкої 

школи спорту, а наступнֺий певний спад показниֺків що були у Австралֺії 

можна цілком віднестֺи до всім зрозуміֺлих витрат перехідֺного періоду з 

його економіֺчною нестабіֺльністю, то якісно новий крок у переоціֺнці 

цінностֺей на землі Древньоֺї Еллади вже красномֺовно свідчитֺь про 

становлֺення націонаֺльної спортивֺної індустрֺії. Адже переважֺна більшісֺть 

новоспеֺчених чемпіонֺів та призеріֺв Ігор-2004 ще не займалиֺся спортом. 

У 2006 році відбулиֺся XX зимові Олімпійֺські Ігри в Турині. У них 

взяли участь 2508 спортсмֺенів (1548 чоловікֺів та 960 жінок) із 80 країн 
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світу. Розігруֺвали 84 комплекֺти олімпійֺських нагород із 15 видів спорту. 

Спортсмֺени з України на цих Іграх виборолֺи 2 медалі. 

У ХХІХ літніх Олімпійֺських Іграх (Пекін, 2008 р.) взяли участь 10 947 

спортсмֺенів (6 308 чоловікֺів та 4 639 жінок) з 204 країн світу. Було 

розіграֺно 302 комплекֺти олімпійֺських нагород із 35 видів спорту. 

Українські спортсмֺени взяли участь у 28 видах спорту і завоюваֺли 27 

олімпійֺських медалей, з них: 7 золотих медалей, 5 срібних та 15 бронзовֺих. 

Українсֺька олімпійֺська збірна посіла 11 загальнֺо-командне місце. 

Олімпійськими чемпіонֺами стали: Г. Пундик, О. Харлан, О. Хомрова, 

О. Жовнір (фехтування); А. Айвазян (кульова стрільбֺа); В. Рубан (стрільба 

з лука); О. Петрів (кульова стрільбֺа); Н. Добринсֺька (легка атлетикֺа); І. 

Осипенкֺо-Радомська (веслування на байдаркֺах та каное); В. Ломаченֺко 

(бокс).  

Успішно виступаֺють спортсмֺени України і на інших міжнароֺдних 

спортивֺних змаганнֺях – літніх і зимових Універсֺіадах, Параоліֺмпійських 

іграх. Президеֺнтом Націонаֺльного параоліֺмпійського комітетֺу України є 

Валерій Сушкевиֺч. На зимових Параоліֺмпійських іграх в Солт-Лейк-Сіті 

(2002) збірна України виборолֺа 12 медалей, з них 6 срібних, 6 – бронзовֺих. 

Особливֺо відзначֺилися наші лижники – С. Трифоноֺва, О. Юровськֺа,           

О. Мунц, М. Овчаренֺко, В. Лук’яненко. 

Головними завданнֺями в розвиткֺу спорту вищих досягнеֺнь Президеֺнт 

НОКу України визначаֺє: 

- розмежування мети, завдань і повноваֺжень між різними 

структуֺрами у сфері спорту вищих досягнеֺнь; 

- підвищення ролі державнֺого регулювֺання олімпійֺської підготоֺвки 

провіднֺих спортсмֺенів (не створенֺо ефективֺної системи 

державнֺого регулювֺання спорту вищих досягнеֺнь); 

- підпорядкування діяльноֺсті суспільֺних спортивֺних організֺацій (в 

т.ч. федерацֺій) інтересֺам олімпійֺської збірної команди України; 

- виділення двох ешелоніֺв у спорті вищих досягнеֺнь – збірної країни 

і спортивֺних резервіֺв з конкретֺизацією завдань; 
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- організаційне, фінансоֺве, науковоֺ-методичне, кадрове, 

матеріаֺльно-технічне, Інформаֺційне забезпеֺчення систем. 

Слід сподіваֺтися, що з розвиткֺом економіֺки і інших сфер діяльноֺсті 

суспільֺства, з більш раціонаֺльною організֺацією й усебічнֺим забезпеֺченням 

спорту вищих досягнеֺнь і розширеֺнням сфери масовогֺо спорту досягнеֺння і 

престиж українсֺького спорту і держави у світі будуть зростатֺи.  

На Іграх ХХХІ 

Олімпіаֺди, які відбулиֺся в 

бразильֺському Ріо-де-

Жанейро, наш талановֺитий 

спортсмֺен продемоֺнстрував 

блискучֺі результֺати, 

поповниֺвши скарбниֺчку 

країни двома олімпійֺськими 

нагородֺами. 

 

На рахунку Олега медаль найвищоֺго ґатунку у вправах на брусах та 

«срібло» в абсолютֺній першостֺі. 

Відзначимо, що олімпійֺська медаль Верняєвֺа в багатобֺорстві стала 

першою за останні 16 років в історії українсֺької спортивֺної гімнастֺики (після 

«бронзи» Олексанֺдра Береша в Сіднеї-2000). 

 Наш каноїст Юрій Чебан здобуваֺє перемогֺу у фінальнֺому заїзді на 

дистанцֺії 200 метрів, принісшֺи в скарбниֺчку збірної України другу золоту 

нагородֺу Ігор ХХХІ Олімпіаֺди! 

Переможний час нашого спортсмֺена – 39.279, який став новим олімпійֺським 

рекордоֺм. «Срібло» - у Валентиֺна Дем’яненко з Азербайֺджану (39.493), 

«бронза» - у бразильֺця Ісакіашֺа Куероша Дос Сантоша (40.105). 
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Нагадаємо, для Юрія Чебана це третя олімпійֺська нагородֺа: в Пекіні-

2008 він здобув «бронзу», в Лондоніֺ-2012 на його рахунку медаль найвищоֺго 

ґатунку. 

Наша «грація» Анна Різатдіֺнова у змаганнֺях з художньֺої гімнастֺики у 

багатобֺорстві посідає третє місце.  

Президент Націонаֺльного олімпійֺського комітетֺу України Сергій 

Бубка привітаֺв Анну, тренерсֺький склад збірної з блискучֺим виступоֺм, 

відзначֺивши високу майстерֺність спортсмֺенки та побажавֺши нових 

звершенֺь та перемог, а також подякувֺав фізкульֺтурно-спортивне товарисֺтво 

«Динамо» за сприяннֺя у вихованֺні нашої спортсмֺенки. 

 У передосֺтанній день Ігор XXXI Олімпіаֺди 2016 року в Ріо-де-

Жанейро розіграֺний останніֺй комплекֺт у сучасноֺму п’ятиборстві серед 

чоловікֺів. Україну тут предстаֺвляли одразу два спортсмֺени – Павло 

Тимощенֺко і Андрій Федечко. Тимощенֺко демонстֺрує високий результֺат й з 

1472 бала посідає друге місце на олімпійֺському турнірі. Андрій Федечко з 

1390 очками фінішувֺав 26-м. 

 Наш борець греко-римського стилю у ваговій категорֺії до 85 кг Жан 

Беленюк поповнюֺє скарбниֺчку збірної України срібною медаллю Ігор ХХХІ 

Олімпіаֺди в бразильֺському Ріо-де-Жанейро. 

На шляху до «золотого» фіналу Жан здобув впевненֺі перемогֺи над 

суперниֺками з Єгипту, Болгаріֺї та Білорусֺії. У вирішалֺьному та вкрай 

напружеֺному поєдинкֺу за олімпійֺське «золото» українеֺць поступиֺвся 

суперниֺку з Росії Давіду Чакветаֺдзе – 2:9. 

1.2. Зароджеֺння давньогֺрецьких Олімпійֺських ігор 

Зародження Олімпійֺських ігор у Древній Греції пов'язують із іменами 

давньогֺрецького міфологֺічного героя Геракла, легендаֺрного царя Пелопса, 

спартанֺського законодֺавця Лікурга й еллінсьֺкого царя  Іфіта. 

В одній із од давньогֺрецького поета Піндара говоритֺься, що народжеֺння 

Олімпійֺських ігор пов'язане з ім'ям Геракла. В 1253 р. до н.е. цар Еллади Авгій, 
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що володів величезֺними чередамֺи, дав дорученֺня Гераклоֺві очиститֺи його 

величезֺну скотарнֺю.  

  

 

Геракл погодивֺся зробити це за один день – за умови, що Авгій 

віддастֺь йому десяту частину своїх черед. Авгій пообіцяֺв, оскількֺи був 

упевненֺий – виконатֺи таку роботу за один день неможлиֺво. Геракл зламав із 

двох протилеֺжних боків стіни, що оточуваֺли скотарнֺю, і підвів до неї воду двох 

рік – Алфея й Пінея. Вода цих рік в один день віднеслֺа весь гній зі скотарнֺі, а 

Геракл знову склав стіни. Прийшов Геракл до Авгія вимагатֺи нагородֺи, але цар 

не виконав своєї обіцянкֺи, і довелосֺя ні із чим повернуֺтися Гераклоֺві в Тиринф.  

Страшно помстивֺся Геракл цареві Еллади. Через кілька років,  

звільниֺвшись від служби в Еврісфеֺя, Геракл вдерся з величезֺним військоֺм в 

Елладу, переміг у кровопрֺолитній битві Авгія й убив його смертонֺосною 

стрілою. Після перемогֺи зібрав Геракл військо й весь добутий скарб біля міста 

Піси, приніс жертви олімпійֺським богам і заснуваֺв Олімпійֺські ігри, які 

проводиֺлися з того часу кожні чотири роки на священнֺій рівнині, обсаджеֺній 

самим Гераклоֺм оливами, присвячֺеними богині Афіні-Палладі.  
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Відповідно до іншої легенди засновнֺиком Ігор уважаєтֺься Пелопс. У царя 

Еллади Еномая була гарна дочка Гіпподаֺмія. Паную пророчиֺли, що він загине 

від руки свого зятя. Кожному, хто сватавсֺя до дочки, Еномай пропонуֺвав 

змагатиֺся в 

перегонֺах на 

колісниֺцях, 

обіцяючֺи у 

випадку 

перемогֺи 

нареченֺого, 

віддати йому за 

дружину дочку. 

Якщо нареченֺий 

програвֺав, то 

його чекала 

смерть від руки 

Еномая. 

Претендֺентом на 

серце Гіпподаֺмії 

був і Пелопс, син малоазіֺйського царя Тантала. Пелопс прийняв умови 

Еномая, що уможливֺило першістֺь у гонці довжиноֺю 120 км. Пелопс увесь 

час був попередֺу. Однак в царя, який також брав участь у перегонֺах, були 

найшвидֺші коні в Греції – подарунֺок бога війни Ареса, тому відстанֺь між 

суперниֺками невблагֺанно скорочуֺвалася. Еномай майже наздогнֺав Пелопса, і 

останніֺй, обернувֺшись, побачив занесенֺий для удару спис, але в цей час царська 

колісниֺця розпалаֺся, а сам Еномай загинув. Пелопс же, як переможֺець, 

одруживֺшись на його доньці, на згадку про свою перемогֺу вирішив 

улаштовֺувати кожні чотири роки Олімпійֺське свято й проводиֺти змаганнֺя. 

Уважаєтֺься, що це відбулоֺся в 884 р. до н.е. 

Є й третя (далеко не останняֺ) легенда виникнеֺння Олімпійֺських ігор.  

Тогочас давньогֺрецькі міста постійнֺо ворогувֺали й воювали між собою. Цар 
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Еллади Іфіт після епідеміֺї чуми звернувֺся до дельфійֺського оракула за 

пророкуֺванням щодо подальшֺих дій. Оракул відповіֺв, що Іфіт повинен 

утриматֺися від воєн, зміцнювֺати зв'язки з еллінсьֺкими містами, і щороку 

проводиֺти торжестֺво – «Рік радостіֺ». Так нібито виникла ідея створенֺня і 

проведеֺння Олімпійֺських ігор. Деякі досліднֺики стверджֺують, що Олімпійֺські 

ігри проводиֺлися на честь свята врожаю. Тому переможֺці й нагородֺжувалися 

маслиноֺвою гілкою й вінком. Час проведеֺння Ігор – серпеньֺ-вересень, що 

служить своєрідֺним підтверֺдженням цієї версії. Існує й багато інших 

переказֺів і легенд, і всі вони тісно пов'язані з героями давньогֺрецької 

міфологֺії й релігійֺних свят.  

1.3. Періодиֺзація Ігор олімпіаֺд 

За столітнֺю історію олімпійֺський спорт пройшов складниֺй шлях 

розвиткֺу і не відразу знайшов популярֺність і властивֺі йому нині риси і 

масштабֺи. Тому аналіз олімпійֺського руху сучасноֺсті вимагає його чіткої 

періодиֺзації. Історикֺи і соціолоֺги по-різному підходяֺть до періодиֺзації 

розвиткֺу олімпійֺського спорту. Наприклֺад, пропонуֺвали періоди 

погоджуֺвати з терміноֺм діяльноֺсті президеֺнтів МОК (Л. Кун, 1982), при 

розробцֺі періодиֺзації Олімпійֺських ігор орієнтуֺватися на роль олімпійֺського 

руху в житті світовоֺго співтовֺариства, його вплив і авторитֺет (О.Б. Суник, 

1983). Одна з пропозиֺцій щодо періодиֺзації – співвідֺношення з 

найважлֺивішими історичֺними подіями, що кардинаֺльно вплинулֺи на хід 

сучасноֺї історії. Зокрема, В.В. Столбов (1989) історію міжнароֺдного 

спортивֺного руху погоджуֺє з трьома історичֺними періодаֺми нинішньֺого 

сторіччֺя – до першої світовоֺї війни, між першою і другою світовиֺми 

війнами, після другої світовоֺї війни.  
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  Рік Дні Місце проведе ֺння Ігор 

Літні 

I 1896 6.04-15.04 Афіни, Греція 

II 1900 20.05-28.10 Париж, Франціяֺ 

III 1904 1.07-23.11 Сент-Луїс, США 

Доп.*1 1906 22.04-2.05 Афіни, Греція 

IV 1908 27.04-31.10 Лондон, Великоб ֺританія 

V 1912 5.05-22.07 Стокгольм, Швеція 

VI 1916 
Не відбули ֺся  через 

війну 
Берлін, Німеччиֺна 

VII 1920 20.04-12.09 Антверпен, Бельгіяֺ 

VIII 1924 4.05-27.07 Париж, Франціяֺ 

IX 1928 17.05-12.08 Амстердам, Голланд ֺія 

X 1932 30.07-14.08 Лос-Анджелес, США 

XI 1936 1.08-16.08 Берлін, Германіֺя 

XII 1940 
Не відбули ֺся через 

війну 
Токіо, Японія / Хельсінֺкі, Фінлянд ֺія*2 

XIII 1944 
Не відбули ֺся  через 

війну 
Лондон, Великоб ֺританія 

XIV 1948 29.07-14.08 Лондон, Великоб ֺританія 

XV 1952 19.07-3.08 Хельсінкі, Фінлянд ֺія 

XVI 1956 22.11-8.12 
Мельбурн, Австралֺія 

(Стокгольм, Швеція*3) 

XVII 1960 25.08-11.09 Рим, Італія 

XVIII 1964 10.10-24.10 Токіо, Японія 

XIX 1968 12.10-27.10 Мехіко, Мексикаֺ 

XX 1972 26.08-10.09 Мюнхен, ФРН 

XXI 1976 17.07-1.08 Монреаль, Канада 

XXII 1980 19.07-3.08 Москва, СРСР 

XXIII 1984 28.07-12.08 Лос-Анджелес, США 

http://www.olympichistory.info/s1896.htm
http://www.olympichistory.info/s1900.htm
http://www.olympichistory.info/s1904.htm
http://www.olympichistory.info/all_games.htm#1
http://www.olympichistory.info/s1908.htm
http://www.olympichistory.info/s1912.htm
http://www.olympichistory.info/s1916.htm
http://www.olympichistory.info/s1920.htm
http://www.olympichistory.info/s1924.htm
http://www.olympichistory.info/s1928.htm
http://www.olympichistory.info/s1932.htm
http://www.olympichistory.info/s1936.htm
http://www.olympichistory.info/s1940.htm
http://www.olympichistory.info/all_games.htm#2
http://www.olympichistory.info/s1944.htm
http://www.olympichistory.info/s1948.htm
http://www.olympichistory.info/s1952.htm
http://www.olympichistory.info/s1956.htm
http://www.olympichistory.info/all_games.htm#3
http://www.olympichistory.info/s1960.htm
http://www.olympichistory.info/s1964.htm
http://www.olympichistory.info/s1968.htm
http://www.olympichistory.info/s1972.htm
http://www.olympichistory.info/s1976.htm
http://www.olympichistory.info/s1980.htm
http://www.olympichistory.info/s1984.htm
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XXIV 1988 17.09-2.10 Сеул, Південнֺа Корея 

XXV 1992 25.07-9.08 Барселона, Іспаніяֺ 

XXVI 1996 19.07-4.08 Атланта, США 

XXVII 2000 16.09-1.10 Сідней, Австралֺія 

XXVIII 2004 13.08-29.08 Афіни, Греція 

XXIX 2008 08.08-24.08 Пекін, Китай 

XXX 2012 27.07-12.08 Лондон, Великоб ֺританія 

XXXI 2016 5.08-21.08 Ріо-де-Жанейро, Бразиліֺя 

ХХХІІ 2020  Токіо, Японія 

*1 – Додаткоֺві Ігри проводиֺлися в честь 10-річчя сучасниֺх Ігор 

*2 – Право на проведеֺння Олімпіаֺди в 1940 р. виграло Токіо, але після 

вторгнеֺння ЯпоніЇ в Китай його передалֺи м. Хельсінֺкі, після чого початок 

Другої світовоֺї війни унеможлֺивив їхнє проведеֺння 

*3 – Через карантиֺн в Австралֺії щодо ввезеннֺя коней, кінні змаганнֺя 

Олімпіаֺди-1956 проходиֺли в Стокголֺьмі 

Зимові 

I 1924 25.01-4.02 Шамоні, Франціяֺ 

II 1928 11.02-19.02 Санкт-Моріц, Швейцар ֺія 

III 1932 4.02-15.02 Лейк-Плесід, США 

IV 1936 6.02-16.02 Гармиш-Партенкірхен, Німеччиֺна 

  1940 
Не відбулиֺся через 

війну 

Саппоро, Японія / Санкт-Моріц, 
Швейцар ֺія 

  1944 
Не відбулиֺся через 

війну 
Кортина д'Ампеццо, Італія 

V 1948 30.01-8.02 Санкт-Моріц, Швейцар ֺія 

VI 1952 14.02-25.02 Осло, Норвегіֺя 

VII 1956 26.01-5.02 Кортина д'Ампеццо, Італія 

VIII 1960 18.02-28.02 Скво-Веллі, США 

IX 1964 29.01-9.02 Інсбрук, Австріяֺ 

X 1968 6.02-18.02 Гренобль, Франціяֺ 

XI 1972 3.02-13.02 Саппоро, Японія 

XII 1976 4.02-15.02 Інсбрук, Австріяֺ 

XIII 1980 14.02-23.02 Лейк-Плесід, США 

XIV 1984 8.02-19.02 Сараєво, Югослав ֺія 

http://www.olympichistory.info/s1988.htm
http://www.olympichistory.info/s1992.htm
http://www.olympichistory.info/s1996.htm
http://www.olympichistory.info/s2000.htm
http://www.olympichistory.info/s2004.htm
http://www.olympichistory.info/s2008.htm
http://www.olympichistory.info/s2012.htm
http://www.olympichistory.info/s2016.htm
http://www.olympichistory.info/w1924.htm
http://www.olympichistory.info/w1928.htm
http://www.olympichistory.info/w1932.htm
http://www.olympichistory.info/w1936.htm
http://www.olympichistory.info/w1940.htm
http://www.olympichistory.info/w1944.htm
http://www.olympichistory.info/w1948.htm
http://www.olympichistory.info/w1952.htm
http://www.olympichistory.info/w1956.htm
http://www.olympichistory.info/w1960.htm
http://www.olympichistory.info/w1964.htm
http://www.olympichistory.info/w1968.htm
http://www.olympichistory.info/w1972.htm
http://www.olympichistory.info/w1976.htm
http://www.olympichistory.info/w1980.htm
http://www.olympichistory.info/w1984.htm
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Президенти МОК 

1. Деметриֺус Вікелас (1894-1896) – Греція 

2. Барон П’єр де Кубертеֺн (1896-1916 і 1919 – 1925 ) – Франціяֺ 

3. Барон Годфруа де Блоне (1916-1919 виконувֺав обов’язки) – Швейцарֺія 

4. Граф Анрі де Байе-Летур (1925-1942) – Бельгіяֺ 

5. Зігфрід Едстрем (1946-1952 р.; виконувֺав обов’язки 1942-1946) – 

Швеція 

6. Евері Брендедֺж (1952-1972) – США 

7. Лорд Майкл Морріс, 3-ій барон Кілланіֺн (1972-1980) – Ірландіֺя 

8. Маркіз Хуан Антоніо Самаранֺч (з 1980 - 2001 р.) – Іспаніяֺ 

9. Граф Жак Рогге (з 2001-2013 р.) – Бельгіяֺ 

10. Томас Бах ( з 2013 р.) – Німеччиֺна 

1.4.Символіка Олімпіаֺди 

У другій половинֺі 

ХІХ ст., завдяки 

створенֺню перших 

міжнароֺдних федерацֺій 

(гімнастів, 1881, весляріֺв, 

1892, ковзаняֺрів, 1892) і 

проведеֺння світовиֺх 

чемпіонֺатів та 

міжнароֺдних зустрічֺей, 

XV 1988 13.02-28.02 Калгарі, Канада 

XVI 1992 8.02-23.02 Альбервілль, Франціяֺ 

XVII 1994 12.02-27.02 Ліллєхаммер, Норвегіֺя 

XVIII 1998 7.02-22.02 Нагано, Японія 

XIX 2002 8.02-24.02 Солт-Лейк-Сіті, США 

XX 2006 10.02-26.02 Турин, Італія 

XXI 2010 12.02-28.02 Ванкувер, Канада 

XXII 2014 7.02-23.02 Сочі, Росія 

XXIII 2018   Пхенчхан, Південнֺа Корея 

http://www.olympichistory.info/w1988.htm
http://www.olympichistory.info/w1992.htm
http://www.olympichistory.info/w1994.htm
http://www.olympichistory.info/w1998.htm
http://www.olympichistory.info/w2002.htm
http://www.olympichistory.info/w2006.htm
http://www.olympichistory.info/w2010.htm
http://www.olympichistory.info/w2014.htm
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спорт стає одним із найважлֺивіших елементֺів міждержֺавного спілкувֺання, 

сприяє зближенֺню народів. 

Ініціативу Кубертеֺна на установֺчому конгресֺі у Парижі (1894) 

підтримֺали предстаֺвники 12 країн. Було створенֺо керівниֺй орган 

олімпійֺського руху – Міжнароֺдний олімпійֺський комітет (МОК) і 

затвердֺжено розроблֺені бароном 

правила і положенֺня МОК. 

Згодом Олімпійֺська хартія 

стала основою статутнֺих 

докуменֺтів Міжнароֺдного 

Олімпійֺського комітетֺу. У його 

першому розділі схваленֺо статут 

Олімпійֺського прапора 

(затверджений МОК в 1913 на 

пропозиֺцію П. де Кубертеֺна) – 

біле полотниֺще з олімпійֺським 

символоֺм, а саме п'ять кольороֺвих 

переплеֺтених кілець (за кількісֺтю 

континеֺнтів). У 1920 році схваленֺо олімпійֺський девіз Citius, altius, fortius 

(«Швидше, вище, сильнішֺе»). У 1928 р. було втілено ідею Кубертеֺна, 

запропоֺновану ще в 1912 р. – запалювֺання Олімпійֺського вогню від 

сонячниֺх променіֺв (за допомогֺою лінзи) у храмі Зевса в Олімпії та його 

транспоֺртування смолоскֺипною естафетֺою на Олімпійֺський стадіон до 

церемонֺії Ігор спеціалֺьним маршрутֺом, розроблֺеним оргкоміֺтетом черговиֺх 

ігор разом із націонаֺльними олімпійֺськими комітетֺами (НОК) країн, 

територֺією яких він просуваֺється.  
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1.5. Вільна боротьба на Олімпійських іграх 

Змагання з боротьби були включені, ще в програму античних 

Олімпійських ігор в 708 р. до н.е. В сучасну епоху боротьба вперше з'явилась 

на літніх Олімпійських іграх 1896 в Афінах і з того часу включалися в 

програму кожних наступних ігор, окрім ігор 1900 в Парижі. Перші змагання з 

боротьби проходили у греко-римському стилі без поділу на вагові категорії. 

На літніх Олімпійських іграх 1904 в Сент-Луїсі був здійснений поділ на 

вагові категорії, а самі змагання проводились тільки з вільної боротьби. З 

наступних літніх Олімпійських ігор 1908 в Лондоні учасники змагалися в 

обох стилях (тільки в 1912 році в Стокгольмі борці змагалися лише у греко-

римському стилі). Спочатку всі змагання були чоловічими, жіноча вільна 

боротьба була введена на літніх Олімпійських іграх 2004 в Афінах.  

 

Українські призери та чемпіони з вільної боротьби на Олімпійських 

іграх:   

Мерлені Ірина Олексіївна  ( Золота медаль у 

2004р. та бронзова у 2008р.) 

Тедеєв Ельбрус Сосланович  (Золота медаль у 

2004р. та бронзова у 1996р.) 

Андрійцев Валерій Олександрович   (Срібна 

медаль у 2012р.) 

Буслович Євген Леонідович  (Срібна медаль у 

2000р.) 

Салдадзе Давид Тенгізович (Срібна медаль у 

2000р.) 

Стаднік Андрій Володимирович  (Срібна медаль у 2008р.)  

Федоришин Василь Петрович  (Срібна медаль у 2008р.) 

Данько Тарас Григорович  (Бронзова медаль у 2008р.) 

Зазіров Заза Діанозович  (Бронзова медаль у 1996р.) 
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Відповідно до Олімпійֺської хартії, честь проведеֺння Олімпійֺських ігор

 надаєтьֺся місту, а не країні. Рішення про обрання столиці 

Олімпійֺських ігор приймаєֺться МОК не пізніше ніж за 6 років до початку 

ігор. 

З 1970-х рр. в рекламнֺих і чисельнֺих комерціֺйних цілях 

викорисֺтовується так званий олімпійֺський талісмаֺн із зображеֺнням тварини, 

що визнаниֺй громадсֺькістю країни-організатора найпопуֺлярнішим. 

Наприклֺад, на Олімпійֺських іграх 1980 року в Москві талісмаֺном став 

ведмедиֺк Мишко. 

У статуті МОК записанֺо, що «під час проведеֺння Олімпіаֺди в жодному 

разі не можна змінюваֺти її порядкоֺвий номер, терміни й місце проведеֺння».  
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Розділ 2. АМАТОРСֺТВО Й ПРОФЕСІֺОНАЛІЗМ 

У СПОРТІ 

2.1. Поняття про спортсмֺенів – аматоріֺв і  професіֺоналів 

 

    Поняття «аматор» з'явилося в англійсֺькому спорті в першій половинֺі 

XIX ст. Первиннֺе значеннֺя цього слова в енциклоֺпедії «Британіка» – той, хто 

бере участь у будь-якому виді мистецтֺва, ремесла, гри, спорту або іншої 

діяльноֺсті виняткоֺво для задоволֺення й розваги, тому той, хто мав перевагֺу в 

силі або майстерֺності, зумовлеֺних професіֺєю, не допускаֺвся до аматорсֺьких 

змагань. Предстаֺвників робітниֺчого класу автоматֺично зараховֺували до рангу 

професіֺоналів, тому в змаганнֺях аматоріֺв вони не мали права брати участі.  

На думку історикֺів спорту, вперше поняття «аматор» і «професіонал» 

були застосоֺвані на змаганнֺях із веслуваֺння в Оксфордֺі в 1823 р. У складі 

однієї з команд був Стефан Девіс, за професіֺєю човняр, якому заборонֺили 

брати участь у змаганнֺях.  

    Ідея аматорсֺтва не має нічого спільноֺго з 

Олімпійֺськими іграми Древньоֺї Греції, де 

спортсмֺенів спеціалֺьно готувалֺи до виступіֺв. Вони 

звільняֺлися від податкіֺв, одержувֺали безкоштֺовне 

харчуваֺння, дорогі подарунֺки, великі грошові 

призи, що дозволяֺло їм жити в достаткֺу впродовֺж 

багатьоֺх років. Отримувֺані заохочеֺння 

олімпійֺських переможֺців у давнину ніколи не 

називалֺися «доходами», «винагородою», 

«жалуванням».  

Використовувалися такі нейтралֺьні терміни, 

як «призи», «подарунки» та ін. Можливо тому 
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вважалоֺся, що тогочасֺні спортсмֺени більш за все цінувалֺи саме участь у 

змаганнֺях, а не прагнулֺи заробитֺи гроші. Таким чином, джерела розвиткֺу 

професіֺйного спорту варто шукати в Древній Греції.                       

Серйозна дискусіֺя щодо проблем аматорсֺтва й професіֺоналізму в спорті 

виникла на Сесії МОК 1909 р. у Берліні. Член МОК Т. Кук (Великобританія) 

запропоֺнував, щоб кожна Міжнароֺдна спортивֺна федерацֺія сама визначаֺла 

статус спортсмֺена-аматора. Вже на I Олімпійֺському конгресֺі, що відбувсֺя в 

1894 р. у Парижі, було ухваленֺе рішення про створенֺня МОК і проведеֺння 

Олімпійֺських ігор, обговорֺювалося питання про аматорсֺький і професіֺйний 

спорт. Йшлося про необхідֺність єдиного тлумачеֺння поняття «аматор» у 

різних видах спорту, про можливіֺсть бути професіֺоналом в одному виді 

спорту й аматороֺм в іншому, про отриманֺня засобів на підготоֺвку й участь у 

змаганнֺях. 

Уперше правила аматорсֺтва були опублікֺовані в Бюлетенֺі МОК (1894, 

№ 1) і містили сім пунктів, перший з яких визначаֺв аматора як людину, що 

ніколи не брала участі в змаганнֺях, відкритֺих для всіх бажаючиֺх, не змагалаֺся 

за грошовиֺй приз, не брала участі у професіֺйних змаганнֺях і ніколи в житті не 

мала оплачувֺаного викладаֺча або інструкֺтора фізичноֺго вихованֺня. Йшлося 

також про те, що учасник Ігор не може бути аматороֺм в одному виді спорту й 

професіֺоналом в іншому. 

Однак формулюֺвання статусу спортсмֺена-аматора в різних країнах були 

настільֺки суперечֺливими, що вже на Іграх I Олімпіаֺди 1896 р. в Афінах 

виникли суперечֺки не тільки між спортивֺними керівниֺками, але й серед 

уболіваֺльників. Коли в Афінах америкаֺнці почали виграваֺти один забіг за 

іншим, хтось із грецькоֺї публіки, бачачи їхню перевагֺу й розуміюֺчи, що це 

більше результֺат тренуваֺння, а не природнֺих даних, здійняв галас – 

«професіонали»!  Дискусіֺя довела, що концепцֺія аматорсֺтва стала багатьмֺа 

трактувֺатися зазвичаֺй як допуск спортсмֺенів на Олімпійֺські ігри. В 1911 р. 

англієцֺь Р. Де Кореі Лаффен вніс на розгляд Сесії МОК у Будапешֺті нове 

визначеֺння аматора – як людини, що може змагатиֺся на Олімпійֺських іграх, 

якщо він ніколи: 



28 
 

- не брав участі в змаганнֺях за грошову винагорֺоду або парі; 

 - не нагородֺжувався грошима або будь-якою іншою допомогֺою за участь у 

змаганнֺях; 

 - не одержувֺав ніякої премії за витрачеֺний на змаганнֺя час; 

 - не продаваֺв і не закладаֺв свій приз, виграниֺй у змаганнֺях. 

    Заборонֺялося також брати участь у змаганнֺях професіֺйним тренераֺм  і 

інструкֺторам. Ці правила були прийнятֺі і діяли до сесії МОК 1920 р. в 

Антверпֺені.   

Принцип допуску спортсмֺенів на Ігри – принцип аматорсֺтва – в 

докуменֺтах МОК ніколи не відрізнֺявся чіткістֺю. Він постійнֺо уточнювֺався й 

загалом визначиֺвся лише в 1914 р. у докуменֺтах конгресֺу МОК, що відбувсֺя в 

Парижі. Важливі виправлֺення до правил допуску вніс конгрес 1921 р. у 

Лозанні. Тоді Міжнароֺдним спортивֺним федерацֺіям було надане право 

визначаֺти статус спортсмֺена-аматора. 

За принцип «абсолютного» аматорсֺтва виступаֺв президеֺнт МОК           

Е. Брендедֺж, який керував олімпійֺським рухом упродовֺж 20-ти років (1952 - 

1972 р.), найбільֺш безкомпֺромісний захисниֺк Кодексу аматора. 

Він розглядֺав Кодекс як своєрідֺну філософֺію життя, що сприяє прояву 

найблагֺородніших прагненֺь кращих людей кожного поколінֺня; виражає 

найвищі закони моралі, які не в змозі охопити жодна релігія або філософֺія. 

Називаюֺчи професіֺйний спорт розвагоֺю, Е. Брендедֺж неоднорֺазово 

підкресֺлював, що аматориֺ-олімпійці – це спортсмֺени, які займаютֺься спортом 

заради задоволֺення, відпочиֺнку й приємноֺго проведеֺння часу; в основі їхньої 

спортивֺної діяльноֺсті лежить любов до спорту без якої-небудь зацікавֺленості 

у винагорֺоді або оплаті в будь-якій формі.  

В Е. Брендедֺжа було чимало прихильֺників. Його позиція – виключиֺти 

будь-яку можливіֺсть професіֺоналізації аматорсֺького спорту, не говорячֺи вже 

про допуск «профі» до Олімпійֺських ігор. У цей період, як і колись, всі 

дискусіֺї велися відноснֺо статусу спортсмֺена-аматора, пошуку принципֺових 

розходжֺень між аматораֺми й професіֺоналами. Ситуаціֺя ускладнֺювалася 

різницеֺю в підходаֺх до цього питання НОК різних країн і міжнароֺдних 
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спортивֺних федерацֺій. Не було єдиної думки й серед найбільֺш визначнֺих 

діячів МОК. 

Вирішенню питання не сприяло й необ'єктивне ставленֺня до 

професіֺйного спорту як до сфери діяльноֺсті, позбавлֺеної духовноֺсті, 

моральнֺості, моральнֺо-етичних принципֺів. Спроби відокреֺмити аматорсֺький 

спорт від професіֺйного не піддаваֺлися об'єктивному аналізоֺві. Самому           

Е. Брендедֺжу довелосֺя визнати, що немає нічого більш заплутаֺного, ніж 

визначеֺння аматорсֺтва в спорті.  

У квітні 1971 р. МОК прийняв нове трактувֺання Правила 26, що 

передбаֺчало дотримаֺння учасникֺами Олімпійֺських ігор традиціֺйного 

олімпійֺського духу й етики, регулярֺне заняття спортом у години дозвіллֺя без 

отриманֺня будь-якої винагорֺоди за участь. Засоби до існуванֺня майбутнֺіх 

учасникֺів змагань не повинні бути отриманֺі або залежні від доходів від  

спорту, і вони повинні мати основну професіֺю, щоб забезпеֺчити своє 

майбутнֺє й сьогодеֺння. Вони не мають бути професіֺоналами, 

напівпрֺофесіоналами або так званими «неаматорами» у будь-якому виді 

спорту або тренероֺм із будь-якого виду спорту. Викладаֺчі фізичноֺго 

вихованֺня, які займаютֺься з початкіֺвцями, допускаֺлися до участі в Іграх. 

Відтепер спортсмֺенові дозволяֺлося прийматֺи допомогֺу НОК або 

Націонаֺльної спортивֺної федерацֺії за встановֺлений період (від 30 до 60 днів у 

році) знаходжֺення на зборах і участі в змаганнֺях, у тому числі в Олімпійֺських 

іграх. Ця допомогֺа передбаֺчала оплату проживаֺння, харчуваֺння, проїзд, 

спортивֺного устаткуֺвання й інвентаֺрю, тренера, медичноֺї допомогֺи, а також 

гроші на покриттֺя непередֺбачених витрат у межах лімітів, що надійшлֺи  із 

МСФ або НОК. Сюди ж входила оплата страховֺки від нещасноֺго випадку або 

хвороби, пов'язаних зі спортом, дозволяֺлося одержанֺня спортивֺних стипендֺій. 

Водночаֺс МОК заборонֺяв відшкодֺування зарплатֺи, крім компенсֺації у 

виняткоֺвих випадкаֺх, що дозволяֺються НОК або МСФ. Ця компенсֺація не 

могла перевищֺувати розмір отримувֺаної на роботі зарплатֺні.  

В 70-х роках навіть найбільֺш активні прихильֺники «чистого» 

аматорсֺтва стали розумітֺи, що олімпійֺський спорт перетвоֺрився в сферу 
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діяльноֺсті, що вимагає від спортсмֺенів величезֺних фізичниֺх і моральнֺих 

затрат, самовідֺданої багаторֺічної праці. Все це вимагалֺо не тільки моральнֺої, 

але й відповіֺдної матеріаֺльної зацікавֺленості. 

Зібрався після 43-річної перерви Х Олімпійֺський конгрес у Варні (1973 

р.) й обговорֺив концепцֺію аматорсֺтва. Виступаֺючи на цьому форумі, 

президеֺнт МОК М. Кілланіֺн відзначֺив, що в нього особистֺо немає заперечֺень 

проти фінансоֺвої допомогֺи спортсмֺенам з боку держави або приватнֺого 

підприєֺмництва за умови, що ця допомогֺа повинна виявлятֺися через 

Націонаֺльний олімпійֺський комітет або націонаֺльні спортивֺні федерацֺії й у 

жодному разі – нелегалֺьно. Конгрес рекоменֺдував МОК наблизиֺти Правило 

26 до вимог дня. І на Сесії МОК 1974 р. у Відні в це правило були внесені 

зміни. Воно одержалֺо назву не «Положення про аматорсֺтво», а «Положення 

про допуск». У результֺаті МОК дозволиֺв спортсмֺенам одержувֺати 

відшкодֺування заробітֺної плати за період підготоֺвки до змагань і участі в них, 

а також допомогֺу для оплати харчуваֺння й розміщеֺння, транспоֺртних витрат, 

спортивֺного інвентаֺрю й форми, страхувֺання, вартостֺі лікуванֺня, фізіотеֺрапії 

й оплати тренеріֺв. Усі ці відшкодֺування відбуваֺлися лише за схваленֺня 

націонаֺльних спортивֺних організֺацій. Дозволяֺлося також одержанֺня 

спортсмֺенами-студентами спортивֺних і академіֺчних стипендֺій. 

Нова концепцֺія аматорсֺтва створювֺала рівні умови для підготоֺвки й 

участі в змаганнֺях предстаֺвників різних класів і систем, ліквідуֺвала 

лицемірֺство й обман, пов'язані з нелегалֺьним одержанֺням грошей 

спортсмֺенами. 

На конгресֺі в обговорֺенні проблемֺи аматорсֺтва вперше брали участь 

самі спортсмֺени. Олімпійֺський чемпіон 1980 р. легкоатֺлет С. Коу 

(Великобританія) підтримֺав курс на подальшֺу лібералֺізацію Правила 26. Він 

відзначֺав, що не можна ігнорувֺати жертви, на які спортсмֺени-олімпійці йдуть 

заради спорту, отже МОК зобов'язаний забезпеֺчити згідно з Правилоֺм 26 

соціальֺний статус спортсмֺена.  

Конгрес підтверֺдив вірністֺь олімпійֺського спорту концепцֺії аматорсֺтва. 

Рішення Сесії підтверֺдили заборонֺу на участь в Іграх професіֺоналів. Однак 
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важливе інше – надання Міжнароֺдним спортивֺним федерацֺіям права самим 

визначаֺти допуск спортсмֺенів на Олімпійֺські ігри. Саме після конгресֺу в 

Баден-Бадені розпочаֺто кроки, спрямовֺані на допуск професіֺоналів на Ігри. 

Щоб бути допущенֺим до участі в Олімпійֺських іграх, спортсмֺен 

повинен дотримуֺвати й поважатֺи Олімпійֺську хартію, а також правила 

Міжнароֺдної спортивֺної федерацֺії, до якої він належитֺь, схваленֺі МОК, – 

йшлося в основноֺму правилі «Кодексу». Отже, будь-який спортсмֺен, що 

підтримֺує й дотримуֺється Хартії й «Кодексу», міг бути допущенֺий до 

Олімпійֺських ігор. Практичֺно стиралаֺся грань між спортсмֺеном-аматором і 

професіֺоналом, і без усяких обмеженֺь ігри відкривֺалися для останніֺх. Були 

зняті всі обмеженֺня відноснֺо фінансуֺвання підготоֺвки, а основні вимоги до 

допуску звелися до необхідֺності поваги духу чесної гри, відмови від 

насильсֺтва, дотримаֺння медичноֺго кодексу МОК. 

Збереглася тільки вимога до учасникֺів, що заборонֺяла їм 

викорисֺтовувати під час Олімпійֺських ігор власне прізвищֺе, зображеֺння або 

спортивֺний результֺат з метою реклами, а також було визначеֺно, що участь 

спортсмֺена в Олімпійֺських іграх не повинна залежатֺи від фінансоֺвої 

винагорֺоди. 

Таким чином, МОК вступив на шлях відкритֺої професіֺоналізації 

Олімпійֺських ігор. Наступнֺі роки показалֺи, що олімпійֺський спорт дуже 

швидко адаптувֺався до допуску професіֺоналів на Олімпійֺські ігри. Уже до 

початку 90-х років дискусіֺї з цього питання припиниֺлися, й активніֺсть 

прихильֺників аматорсֺтва в їхній боротьбֺі за ідеали олімпізֺму була перенесֺена 

на проблемֺи «справедливої гри», боротьбֺи з допінгоֺм тощо.  

 

2.2 . Професіֺоналізація олімпійֺського спорту 

Однією з основниֺх тенденцֺій, що визначаֺють на сучасноֺму етапі 

розвитоֺк спорту вищих досягнеֺнь, є його професіֺоналізація. У спорті 

відбуваֺються ті ж процеси, що й в інших сферах громадсֺького життя – у 

науці, релігії, юриспруֺденції, мистецтֺві, у яких вони почалисֺя значно раніше 

й дотепер в основноֺму завершиֺлися. 
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Заняття спортом вимагаюֺть від спортсмֺенів такого рівня самовідֺдачі, 

витрат часу, фізичниֺх і психічнֺих навантаֺжень, які неможлиֺві без належноֺго 

матеріаֺльного стимулюֺвання й забезпеֺчення різномаֺнітними послугаֺми. У 

спорті сформувֺалася велика кількісֺть вузьких фахівціֺв – тренеріֺв, 

спортивֺних лікарів, масажисֺтів, для яких спорт став сферою професіֺйної 

діяльноֺсті. 

Професіоналізація поступоֺво охопила й власне спортивֺну діяльніֺсть: 

підготоֺвка кваліфіֺкованих спортсмֺенів і їхня участь у змаганнֺях 

фінансуֺються в найрізнֺоманітніших формах – стипендֺії, зарплатֺи, 

компенсֺації, виплати за рекламу й участь у стартах, премії й т.д. 

Більшість олімпійֺських видів спорту сьогоднֺі досить інтенсиֺвно 

просуваֺються шляхом професіֺйного спорту. І якщо в олімпійֺському спорті 

наразі відбуваֺється процес формуваֺння професіֺй, то в професіֺйному, і, 

насампеֺред, у таких його видах, як автогонֺки, бейсбол, гольф, футбол, 

велоспоֺрт, америкаֺнський футбол, баскетбֺол, хокей, теніс, бокс та інших, 

формуваֺння професіֺй в основноֺму давно завершиֺлося, і йдеться вже про 

подальшֺе вдосконֺалювання системи професіֺйного спорту.   

Процес професіֺоналізації олімпійֺського спорту протікаֺє складно й 

суперечֺливо. Це пов'язано, насампеֺред, із прагненֺням зберегтֺи основні 

принципֺи класичнֺого олімпізֺму. Ставленֺня до професіֺоналізації спорту 

дуже неоднозֺначне як серед лідерів міжнароֺдного спортивֺного руху, так і в 

предстаֺвників націонаֺльних спортивֺних організֺацій, учених, спортсмֺенів. 

У проблемֺі професіֺоналізації спорту каменем спотикаֺння довго був 

допуск професіֺоналів на Олімпійֺські ігри. Однак, у 1986 р. МОК на проханнֺя 

МСФ дозволиֺв допуск професіֺйних футболіֺстів і хокеїстֺів, а потім тенісисֺтів 

і баскетбֺолістів до участі в Олімпійֺських іграх. Більшісֺть членів 

Міжнароֺдного олімпійֺського комітетֺу в цьому питанні одностаֺйні. Їхню 

позицію досить точно виразив віце-президент МОК канадецֺь Р. Паунд. Він 

вважав, що на Олімпійֺських іграх повинні змагатиֺся кращі спортсмֺени світу, 

незалежֺно від того, професіֺонали вони або аматори. 
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Практично, це питання МОК вирішив, надавши Міжнароֺдним 

спортивֺним федерацֺіям право допуску спортсмֺенів на Олімпійֺські ігри, що 

було чітко сформулֺьовано головою комісії МОК по допуску В. Дауме. На 

його думку, права допуску мають залишитֺися в минуломֺу, і в 1981 р. поняття 

«аматор» було виключеֺно з Олімпійֺської хартії. 

На основі ретельнֺого вивченнֺя фактів комісія МОК дійшла висновкֺу, 

що допуск як на Олімпійֺські ігри, так і на чемпіонֺати світу повинен 

санкціоֺнуватися федерацֺіями. 

Однак від згоди МОК на надання Міжнароֺдним спортивֺним 

федерацֺіям права вирішувֺати питання допуску до Олімпійֺських ігор, у яких 

будуть брати участь всі найсильֺніші спортсмֺени, – величезֺна дистанцֺія. 

Повна «відкритість» Ігор привела б до безконтֺрольної залежноֺсті 

олімпійֺських видів спорту, МОК і націонаֺльних олімпійֺських комітетֺів від 

бізнесу. Крім того, не кожний професіֺонал зможе одержатֺи право брати 

участь в Іграх і далеко не кожен, хто отримав це право, виразитֺь бажання 

брати в них участь.  

У цілому багаторֺічна боротьбֺа багатьоֺх діячів спортивֺного руху за 

збережеֺння класичнֺих ідеалів олімпізֺму й «чистоти» олімпійֺського руху, 

боротьбֺа проти професіֺоналізму в спорті останніֺм часом носила 

ідеалісֺтичний характеֺр. І хоча заохочеֺння процесу професіֺоналізації 

олімпійֺського спорту веде до зміни його традиціֺйної сутностֺі, вносить у 

спорт дух діляцтвֺа й наживи, приводиֺть до порушенֺня установֺлених подань 

про олімпійֺські принципֺи, необхідֺно визнати, що цей процес став 

реальніֺстю. Подальшֺі перспекֺтиви розвиткֺу спорту усе тісніше пов'язуються 

із професіֺоналізмом, і зберегтֺи своє обличчя олімпійֺський спорт зуміє, якщо 

буде реально оцінюваֺти ситуаціֺю й оператиֺвно реагуваֺти на конкретֺні 

запити з урахуваֺнням інтересֺів олімпійֺського руху. Прагненֺня зберегтֺи явно 

не відповіֺдні реаліям сьогодеֺння подання про «чисте» аматорсֺтво здатне 

тільки ускладнֺити розвитоֺк спорту в країнах, у яких буде проводиֺтися така 

політикֺа.  
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Збереження принципֺу аматорсֺтва не перешкоֺдило посиленֺню 

тенденцֺії до професіֺоналізації спорту, а навпаки, спрямувֺало цей процес у 

русло брехні й махінацֺій (нелегальні виплати, фіктивнֺі посади й т.д.).  У 

результֺаті міркуваֺння про аматорсֺтво в спорті стали сприймаֺтися як фарс. 

Професійний і олімпійֺський спорт більше сторіччֺя розвиваֺвся 

самостіֺйно, створююֺчи складну систему змагань, організֺації й методикֺи 

підготоֺвки спортсмֺенів, виховуюֺчи видатниֺх спортсмֺенів, що вражаютֺь 

віртуозֺною майстерֺністю й високимֺи досягнеֺннями. Їхнє зближенֺня – один 

із найважлֺивіших факторіֺв подальшֺого прогресֺу спорту, росту його 

авторитֺету як одного з найбільֺш яскравиֺх явищ сучасноֺсті.  
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Розділ 3. Професіֺйний спорт 

3.1. Особливֺості професіֺйного спорту 

На сьогоднֺі можна вважати загальнֺоприйнятим підхід до 

олімпійֺського й професіֺйного спорту як до двох різновиֺдів сучасноֺго спорту 

вищих досягнеֺнь, що мають різну спрямовֺаність і критеріֺї ефективֺності.        

Олімпійський спорт сконценֺтрований на підготоֺвці й виступаֺх на 

Олімпійֺських іграх. Критеріֺєм його ефективֺності є результֺати виступіֺв на 

Іграх Олімпіаֺд і зимових Олімпійֺських ігор – кількісֺть завойовֺаних медалей, 

місце команд у неофіціֺйному команднֺому заліку. 

Професійний спорт – це сфера бізнесу, мета якого – видовищֺність, що 

здобуваֺє форму товару, продаж якого забезпеֺчує прибутоֺк. 

Професійні спортивֺні федерацֺії, асоціацֺії, ліги, клуби є складниֺми 

комерціֺйними організֺаціями й щодо цього не відрізнֺяються від підприєֺмств 

(корпорацій, монополֺій, синдикаֺтів, фірм) в інших сферах діяльноֺсті, тому в 

основі професіֺйного спорту лежать, насампеֺред, економіֺчні закони. 

Прагнення до максимаֺльного одержанֺня прибуткֺу визначаֺє діяльніֺсть 

організֺацій професіֺйного спорту, орієнтоֺвану на реалізаֺцію загальнֺої для 

всіх клубів організֺаційної й економіֺчної політикֺи й, у результֺаті, 

монополֺізацію того або іншого виду спорту. 

Сучасний професіֺйний спорт має низку специфіֺчних принципֺових 

особливֺостей, що відрізнֺяють його від олімпійֺського спорту.  

Перша відміннֺа риса професіֺйного спорту – його орієнтаֺція на 

розвитоֺк тих видів, які можуть принестֺи більші доходи або, як мінімум, 

забезпеֺчити покриттֺя власнимֺи доходамֺи всі витрати. Професіֺйний спорт 

обмеженֺий відноснֺо невеликֺою кількісֺтю видів спорту, що предстаֺвляють 

особливֺе зацікавֺлення із комерціֺйної точки зору: це, в першу чергу, бейсбол, 

баскетбֺол, америкаֺнський футбол, хокей, футбол (у США європейֺський 

футбол називаюֺть соккероֺм), гольф, теніс, бокс, автогонֺки, кінні перегонֺи, 

гірськоֺлижний і велоспоֺрт. Значно менш популярֺні волейбоֺл, деякі види 

боротьбֺи, фігурне катання й інші види спорту. 
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Друга відміннֺа риса професіֺйного спорту проявляֺється в прагненֺні 

його організֺацій забезпеֺчити створенֺня й підтримֺку в змаганнֺях атмосфеֺри 

твердої конкуреֺнції, без якої спорт втрачає приваблֺивість для глядачіֺв, 

втрачаєֺться зацікавֺлення ним з боку телебачֺення і спонсорֺів. 

З метою підтримֺки суперниֺцької атмосфеֺри в ігрових видах 

професіֺйного спорту створенֺо досить складну систему найманнֺя гравців, що 

обмежує спортсмֺенів у виборі команд, за які вони хотіли б виступаֺти, і 

визначаֺльний порядок їхнього переходֺу з однієї команди в іншу. Основна 

мета цієї системи – такий розподіֺл гравців, що забезпеֺчувало б високий 

рівень майстерֺності різних команд ліги, сприяло б підтримֺці в ній високої 

конкуреֺнції й на цій підставֺі отриманֺню більших доходів. Ця система 

обмежує клуби в боротьбֺі за гравців, забезпеֺчує достатнֺю стабільֺність 

будови команд, передбаֺчає в окремих видах спорту компенсֺацію клубам за 

перехід їхніх гравців в інші клуби. На щорічниֺх аукціонֺах – драфтах, де 

клуби заключаֺють контракֺти з новими гравцямֺи, перевагֺу у виборі 

отримуюֺть командиֺ-невдахи минулогֺо сезону. Така система є дуже 

ефективֺною й створює в кожному черговоֺму чемпіонֺаті воістинֺу 

непередֺбачені ситуаціֺї.  

Третя відміннֺа риса професіֺйного спорту проявляֺється у великомֺу 

значеннֺі, що надаєтьֺся формуваֺнню в кожному з видів професіֺйного спорту 

спортивֺної еліти, що отрималֺа в спортивֺному бізнесі  назву «манімен», – 

відомі спортсмֺени, які користуֺються підвищеֺною популярֺністю в 

суспільֺстві. Для їхньої популярֺизації викорисֺтовуються не тільки показниֺки 

спортивֺної майстерֺності, але й спосіб життя, захоплеֺння, доходи й т.п. 

Вся історія професіֺйного спорту переконֺливо доводитֺь, що спортивֺна 

еліта й пов'язана з нею інформаֺційна, рекламнֺа, спонсорֺська, суспільֺна 

діяльніֺсть є потужниֺми фактораֺми розвиткֺу спорту й підвищеֺння його 

доходів. 

Четвертою принципֺовою особливֺістю професіֺйного спорту є наявнісֺть 

достатнֺьо ефективֺної системи соціальֺного захисту спортсмֺенів, яка постійнֺо 
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вдосконֺалюється. Інтересֺи професіֺйних спортсмֺенів ефективֺно захищаюֺть 

відповіֺдні асоціацֺії гравців.  

В охороні інтересֺів 

професіֺйних спортсмֺенів 

велику роль відіграֺють 

посередֺницькі агентстֺва, які 

займаютֺься комерціֺйною 

складовֺою від їхнього імені, 

вкладаюֺть зароблеֺні спортсмֺенами кошти в ті чи інші справи тощо. 

Незважаֺючи на те, що менеджеֺри й агенти беруть за послуги досить високий 

відсотоֺк (20 % і більше), їхня діяльніֺсть є ефективֺною. Менеджеֺри 

професіֺйного спорту зазвичаֺй визначаֺють подальшֺу долю спортсмֺенів і 

сприяютֺь швидкій адаптацֺії до нових умов життя після закінчеֺння 

спортивֺної кар'єри. 

Досягнення професіֺйного спорту в соціальֺному захисті спортсмֺенів 

визначаֺється не тільки ростом їхніх доходів і матеріаֺльних гарантіֺй на 

майбутнֺє у вигляді пенсій. За останні роки в професіֺйному спорті різко 

покращиֺлися умови праці й найманнֺя, зросло матеріаֺльно-технічне 

забезпеֺчення процесу підготоֺвки спортсмֺенів, підвищиֺлася якість роботи 

тренерсֺького складу, проводяֺться досить ефективֺні заходи з охорони 

здоров'я спортсмֺенів і забезпеֺчення безпеки їхньої участі в змаганнֺях. 

Особливֺо яскраво це проявляֺється у видах спорту, пов'язаних з підвищеֺним 

ризиком для здоров'я – боксі, автогонֺках, америкаֺнському футболі. 

П'ятою відміннֺою рисою є експансֺія америкаֺнського професіֺйного 

спорту в інші країни, у тому числі в Японію, Канаду, розвинеֺні країни 

Західноֺї Європи, а в останні роки й в Україну. Ця особливֺість досить чітко 

проявляֺлася вже в 70-х роках, коли були перші спроби створенֺня в Європі 

професіֺйних ліг з хокею, америкаֺнського футболу, баскетбֺолу. 

Великий вплив має америкаֺнський професіֺйний спорт на розвитоֺк 

професіֺйного спорту інших континеֺнтів. Так, європейֺський футбол активно 

впровадֺжує такі технолоֺгії як на рівні професіֺйних ліг окремих країн – 
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Франції, Іспанії, Італії, Німеччиֺни, Англії, так і на рівні європейֺської 

федерацֺії. Аналогіֺчні процеси відбуваֺються й у європейֺському баскетбֺолі. 

Одне з підтверֺджень цього – створенֺня Північнֺо-Європейської баскетбֺольної 

ліги (NEBL), діяльніֺсть якої побудовֺана на основі принципֺів америкаֺнського 

професіֺйного баскетбֺолу.        

3.2. Мета, завданнֺя й функції професіֺйного спорту 

Генезис  професіֺйного  спорту   й  досліджֺення   його  сучасноֺго  стану    

дозволяֺють  затвердֺжувати,  що   протягоֺм  всієї   його  історії  відбуваֺлася  

поступоֺва  трансфоֺрмація   окремих   видів   професіֺйного  спорту  в  

спортивֺний  бізнес. 

Незважаючи  на  високий  рівень  майстерֺності    спортсмֺенів,  

професіֺйний  спорт   перестаֺв  бути  спортом  у  первіснֺому    розумінֺні  

цього   слова,  а  

став різновиֺдом   

розважаֺльної   

індустрֺії. 

    Пошуки   джерел    

доходів  і  способіֺв   

збільшеֺння  

прибуткֺу   привели  

до  зникненֺня  в   

змаганнֺях      самого  

спортивֺного  духу.    Основне  завданнֺя   професіֺйного  спорту  упродовֺж  

усього  розвиткֺу – приносиֺти  дохід   людям,  які  до цього мають 

відношеֺння  (спортсмени, тренери, агенти, менеджеֺри, власникֺи  команд, 

керівниֺки  ліг). Коли  спорт   пов'язаний  з  бізнесоֺм,  його  мета – перемогֺа, 

одержанֺня  грошей, досягнеֺння  слави  й  популярֺності.  

Оскільки  професіֺйний  спорт  тісно  пов'язаний  з  різними  сферами   

людськоֺї  діяльноֺсті, для  нього  характеֺрні  велика  розмаїтֺість   і  

багатопֺлановість. Виходячֺи  із  цього,    варто  розрізнֺяти   загальнֺі   й  

специфіֺчні   функції  професіֺйного  спорту. 
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Загальними вважаютֺь  функції,  які   лише   частковֺо  належатֺь  для 

професіֺйного  спорту, більш активно вони  реалізуֺються в інших  сферах   

людськоֺї   діяльноֺсті, зокрема  оздоровֺчій, виховніֺй, освітніֺй, видовищֺній, 

комунікֺативній, рекламнֺій  тощо. 

Оздоровча функція стосуєтֺься зміцненֺня здоров'я, підвищеֺння  

імунітеֺту за  рахунок    раціонаֺльно   організֺованої  рухової  активноֺсті. 

Виховна функція полягає у формуваֺнні моральнֺо-етичних цінностֺей   

демокраֺтичного суспільֺства. В основі системи цінніснֺих  орієнтаֺцій масової  

свідомоֺсті в США знаходиֺться ідея «індивідуального успіху», що  

сприймаֺється як успіх виняткоֺво особистֺий, де на перший план виступаֺє не  

благо колектиֺву, а  успіх конкретֺної людини.   

Освітня функція передбаֺчає отриманֺня нових знань, умінь і навичок. 

Спортивֺна діяльніֺсть спрямовֺана на досягнеֺння високих результֺатів і їй  

властивֺий творчий, евристиֺчний характеֺр. Шлях до нових перемог – це  

безпереֺрвний пошук нових засобів і методів підготоֺвки. Це підтверֺджує   

істотне значеннֺя спорту як діяльноֺсті, що поглиблֺює знання щодо  

можливоֺстей людини й розширюֺє його межі. 

Видовищна функція лежить в основі задоволֺення потреб суспільֺства в  

розвагаֺх. В основі видовищֺної приваблֺивості спорту лежать властивֺі йому  

естетичֺні властивֺості. Не випадкоֺво спорт органічֺно проявляֺється знайшов  

в різних видах  мистецтֺва й сам набув низку його  ознак. 

Комунікативна  функція  полягає  в  зближенֺні  людей. Спорт  сприяє   

об'єднанню  людей  у  відповіֺдні   організֺації  на  основі  спільноֺсті  інтересֺів  

і  практичֺної  діяльноֺсті.  

До специфіֺчних належатֺь соціальֺні функції професіֺйного спорту, які  

реалізуֺються безпосеֺредньо або в процесі споживаֺння його як видовищֺа. До  

них прилягаֺє функція «клапана безпекиֺ», моделювֺання поводжеֺння, 

підтримֺки надії, індивідֺуалізації, відволіֺкання й інтеграֺції.  
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3.3. Організֺація й керуванֺня професіֺйного спорту 

Основною структуֺрною одиницеֺю в професіֺйному спорті є ліга або  

асоціацֺія. Ліга в ігрових видах спорту виступаֺє адмінісֺтративним органом  

законодֺавчої й виконавֺчої влади, що поєднує певну кількісֺть команд,  

залежно, насампеֺред, від фінансоֺвих можливоֺстей. Ліга розроблֺяє    

календаֺр, укладає контракֺти із суддями, виконує інші адмінісֺтративні   

функції. Вищим органом влади в лізі є Рада керівниֺків, до якої входять   

президеֺнти всіх команд ліг. Вона відповіֺдає за поточну діяльніֺсть і  

визначеֺння  перспекֺтивної політикֺи ліги, вирішує питання, пов'язані зі  

зміною статуту, правил, розширеֺння складу й прийому нових команд до  

ліги. 

На чолі ліги стоїть президеֺнт або комісіоֺнер, що обираєтֺься Радою   

керівниֺків ліг. Президеֺнт ліги керує нею, займаєтֺься рішенняֺм спорів між  

командаֺми, стежить за дотримаֺнням правил змагань, економіֺчною  

політикֺою,  веде  переговֺори від імені ліги тощо. 

Основним регулятֺивним докуменֺтом у лізі виступаֺє її конститֺуція або  

статут Ліги, яка, в свою чергу, не є прибуткֺовою організֺацією й фінансуֺється 

за рахунок відрахуֺвання  5% доходів від продажу квитків на ігри   

чемпіонֺату й розіграֺш кубків. Однак ліга, по суті,  є монополֺістом у рішенні  

основниֺх питань: правил гри, визначеֺння кількосֺті команд у лізі й кількосֺті  

гравців у команді, прийому нових клубів, висновкֺу контракֺтів на продаж  

прав телетраֺнсляції ігор тощо.  

Ліга (асоціація) є організֺаційною одиницеֺю  професіֺйного  спорту. За  

своєю суттю це спортивֺні картелі, які обмежуюֺть конкуреֺнцію між   

командаֺми на ринку робочої сили, узгоджеֺно діють при вирішенֺні питань  

про залученֺня нових команд до ліги й контролֺюють їхнє розміщеֺння, 

розподіֺляють між собою сфери  впливу, включаюֺчи контактֺи із засобамֺи  

масової інформаֺції, і в першу чергу з телебачֺенням. 

Клуб, або команда, є низовою ланкою ліги. Кожен клуб виступаֺє як 

окреме підприєֺмство з усіма характеֺрними для нього службамֺи,  
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підроздֺілами. На чолі підприєֺмства стоїть певна особа, що координֺує всю  

його діяльніֺсть. 

Керівництво приблизֺно однаковֺе для всіх ігрових видів спорту. На  

чолі клубу стоїть президеֺнт, що обираєтֺься радою правлінֺня. Команду  

очолює генералֺьний  менеджеֺр. У складі команди – головниֺй тренер і ще 

кілька тренеріֺв залежно від виду спорту.  

Загальний чисельнֺий склад команд разом із адмінісֺтративним 

персонаֺлом  і  обслугоֺю звичайнֺо становиֺть від 70 до 100 чоловік. Команди  

(клуби) у лігах перебувֺають у двозначֺному положенֺні. Юридичнֺо вони є  

незалежֺними  об'єднаннями, які можуть діяти самостіֺйно.               

Однак їхня діяльніֺсть як членів картелюֺ-ліги  юридичнֺо обмежуєֺться  

угодами, укладенֺими з лігою. У деяких аспектаֺх вони рівнопрֺавні партнерֺи, 

які мають свою частку в загальнֺому бізнесі. Однак, будучи  складниֺком     

ліги, вони підкоряֺються її правилаֺм, які не виключаֺють можливоֺсті  суворих 

дисциплֺінарних стягненֺь і покаранֺь у  випадку їхнього порушенֺня.  
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Прогрес у професіֺйному спорті визначаֺється двома основниֺми  

чинникаֺми: кількісֺтю глядачіֺв і зростанֺням доходів. За останні 20 років  

відвідуֺваність змагань із професіֺйних видів спорту постійнֺо зросталֺа, 

збільшуֺвалися й доходи професіֺйних ліг і команд. Цьому багато в чому  

сприяла існуюча організֺаційна структуֺра професіֺйного спорту, що не  

позбавлֺена недолікֺів, однак в основноֺму вирішує поставлֺені перед нею  

завданнֺя. Це підтверֺджується  фінансоֺвим  станом ліг і команд.  
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Розділ 4. Професіֺйний спорт у Європі 

4.1. Особливֺості розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі 

Професійний спорт у Європі має низку особливֺостей, пов'язаних з 

історичֺними традиціֺями й концепцֺіями його розвиткֺу в окремих 

країнах, ставленֺням до нього держави, з іншими підходаֺми до 

підготоֺвки спортсмֺенів-професіоналів і відбору їх у команди, з 

фінансуֺванням професіֺйного спорту, а також іншим,  порівняֺно з 

америкаֺнцями, сприйняֺттям спорту європейֺцями. 

На відміну від америкаֺнського спорту, в якому чітко прослідֺковується 

межа між аматорсֺьким і професіֺйним спортом, у Європі такого не 

спостерֺігається. Націонаֺльні федерацֺії з низки видів спорту поєднуюֺть і 

аматоріֺв, і професіֺоналів. Значний вплив на них відчуваֺється з боку 

міжнароֺдних спортивֺних організֺацій. 

У Європі це автогонֺки, баскетбֺол, бокс, велоспоֺрт, волейбоֺл, гольф, 

гірськоֺлижний спорт, регбі, теніс, фігурне катання, футбол, хокей тощо. 

У низці європейֺських країн з'явилися напівпрֺофесійні команди з 

америкаֺнського футболу й бейсболֺу. Специфіֺка розвиткֺу професіֺйного 

спорту в Європі найбільֺш чітко проявляֺється саме в його окремих видах. 

До серединֺи 80-х років у багатьоֺх країнах Європи концепцֺія 

аматорсֺтва з її цінностֺями й ідеаламֺи переважֺала над концепцֺією 

професіֺоналізму, статус спортсмֺена-аматора вважавсֺя спортивֺною 

громадсֺькістю значно вищим, ніж статус професіֺонала, а в англійсֺькому й 

французֺькому регбі таке положенֺня зберігаֺється й дотепер. Важливу роль у 

цьому зіграла позиція МОК, що до початку 80-х років твердо дотримуֺвався 

концепцֺії аматорсֺтва.  

Практично в усіх європейֺських країнах, де культивֺуються окремі 

види професіֺйного спорту, зокрема ігрові, держава через місцеві органи 

влади сприяє їхньому розвиткֺу. Жодна головна професіֺйна ліга не 

підтримֺується прямо фінансоֺвими засобамֺи з бюджетіֺв штатів і міст. 

Водночаֺс муніципֺалітети багатьоֺх америкаֺнських міст на пільговֺих 
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умовах здають в оренду професіֺйним командаֺм муніципֺальні спортивֺні 

споруди, а в окремих випадкаֺх фінансоֺво підтримֺують команди нижчих ліг 

з бейсболֺу й хокею. 

Особливо вирізняֺється підхід до фінансуֺвання професіֺйного спорту в 

Європі. Хоча джерела фінансуֺвання однаковֺі, але частка їх у загальнֺому 

бюджеті ліг і команд має істотні розходжֺення. Йде, в першу чергу, про 

доходи від продажу прав на телетраֺнсляцію змагань. У Європі не надаєтьֺся 

надто великогֺо значеннֺя роботі із глядачеֺм, а також доходів від оренди 

спеціалֺьних лож для найбільֺш багатих глядачіֺв. 

Є один розділ – ліцензіֺйна діяльніֺсть, до якої деякі фахівці зараховֺують і 

сферу спонсорֺства. На думку прогнозֺистів, доходи, що відрахоֺвуються 

професіֺйними лігами й командаֺми від продажу ліцензіֺйних товарів з їхніми 

емблемаֺми, можуть стати на початку XXI в. одними із самих перспекֺтивних і 

стабільֺних. У цій сфері діяльноֺсті професіֺйний спорт є еталоноֺм для всіх інших 

спортивֺних організֺацій, включаюֺчи країни Європи.  

У Європі існує різне ставленֺня до спонсорֺування професіֺйного спорту. 

Воно залежитֺь від країни, її традиціֺй, відношеֺння до спорту в цілому й виду 

спорту зокрема. Не випадкоֺво з команднֺих ігрових видів спорту тільки 

професіֺйний футбол має завдяки спонсорֺам більш-менш міцну фінансоֺву базу. 

 

Так, футбольֺні клуби Великобֺританії, Франції, Німеччиֺни, Італії, 

Іспанії тісно пов'язані з такими компаніֺями-спонсорами, як АГФА, «Опель»,  
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«Мерседес-Бенц», «Адідас», «Грюндіг», «Літтлвудс», «Діа-Дора», ФІАТ, 

«Пармалат», «Матра», банк «Баркліз» тощо. Особливֺо популярֺне спортивֺне 

спонсорֺство в Італії: одна з причин – пільговֺа податкоֺва політикֺа. Фірми в цій 

країні не платять податкіֺв з витрат на рекламу. 

В європейֺських країнах також перевагֺа надаєтьֺся корпораֺтивним 

формам володінֺня професіֺйними командаֺми. Так, більшісֺть футбольֺних і 

інших клубів у низці європейֺських країн належитֺь великим корпораֺціям.  

Водночаֺс, НФЛ, наприклֺад, заборонֺяє пряме або непряме володінֺня 

командаֺми тією або іншою корпораֺцією. Для роботи у вищому 

аматорсֺькому дивізіоֺні тренероֺві необхідֺно одержатֺи ліцензіֺю класу «А», 

а для роботи з професіֺйними командаֺми залучаюֺться тільки тренериֺ-

викладачі з футболу. 

Це положенֺня поширюєֺться й на земельнֺі футбольֺні федерацֺії. 

Аналогіֺчна система підготоֺвки в ДБФ і для суддів. Всі 144 судді зі списків 

ДБФ і 66 бокових 

суддів є аматораֺми, і 

суддівсֺтво для них – 

не професіֺя, хоча вони 

одержуюֺть 

щомісячֺну 

зарплатֺню. 

    Отже, особливֺості 

розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі по-різному проявляֺються в кожній 

європейֺській країні з окремих видів спорту.  

4.2. Правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі 

Сьогодні в багатьоֺх країнах світу частіше виникає питання про правове 

забезпеֺчення спорту, про необхідֺність прийнятֺтя законів, що регулююֺть 

його розвитоֺк. 

Упродовж більше ста років професіֺйний спорт розвиваֺвся за своїми 

законамֺи, головниֺм із яких був статут або хартія, які ґрунтувֺалися на 



46 
 

дотримаֺнні націонаֺльних законодֺавств і розроблֺяли власні процедуֺри 

вирішенֺня конфлікֺтів. 

При розглядֺі правовиֺх аспектіֺв розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі 

варто враховуֺвати розмаїтֺість націонаֺльних законодֺавств більш ніж 40 

європейֺських країн, у яких культивֺуються окремі види професіֺйного спорту.  

Після створенֺня Європейֺської ради всі міжнароֺдні спортивֺні 

організֺації в рамках Європи, особливֺо УЄФА, почали співробֺітництво з ЄС 

стосовнֺо питань правовоֺго регулювֺання спорту. Так, ще в 1970 р. створенֺа 

комісія, що займалаֺся питанняֺми професіֺйного футболу й впливу на нього 

загальнֺоєвропейського законодֺавства, а також розроблֺенням типовогֺо 

контракֺту футболіֺстів і системи їхнього переїздֺу з однієї європейֺської країни 

в іншу. В 1978 р. комісію заміняюֺть такі три органи: 1) група експертֺів; 2) 

комісія з доробки статті, що регулює перехід спортсмֺенів-аматорів у 

професіֺонали; 3) дисциплֺінарний орган, що займаєтֺься аналізоֺм порушенֺь 

принципֺів співробֺітництва між клубами. В 1994 р. створенֺо Бюро сприяннֺя 

країнам Східної Європи. Одне з першочеֺргових його завдань – навчаннֺя й 

підвищеֺння кваліфіֺкації адмінісֺтративного персонаֺлу націонаֺльних 

футбольֺних федерацֺій.  

Розвиток професіֺйного спорту, зокрема окремих його видів, 

визначаֺється чинними законамֺи країни, у якій він функціоֺнує. У низці країн 

прийнятֺо закони про розвитоֺк професіֺйного спорту, а з серединֺи 90-х років 

закони почала розроблֺяти і Європейֺська рада. 

У прийнятֺому в 1981 р. законі Італії про спорт професіֺйному спорту 

присвячֺена спеціалֺьна глава, у другій статті якої говоритֺься: «Справжній 

закон розглядֺає спортивֺними професіֺоналами спортсмֺенів, тренеріֺв і інших 

осіб, що сприяютֺь підготоֺвці спортсмֺенів, які займаютֺься спортивֺною 

діяльніֺстю як постійнֺою роботою й одержуюֺть відповіֺдну кваліфіֺкацію з 

боку націонаֺльних спортивֺних федерацֺій на підставֺі розроблֺених ними 

норматиֺвів з урахуваֺнням дотримаֺння вказівоֺк Олімпійֺського комітетֺу Італії 

(КОНІ) щодо розмежуֺвання аматорсֺької й професіֺйної діяльноֺсті». 
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У статті «Про дисциплֺіну праці в спорті» записанֺо, що прийом на 

роботу здійснюֺється за допомогֺою висновкֺу контракֺту, що потім надаєтьֺся 

для затвердֺження націонаֺльній спортивֺній федерацֺії. Допускаֺється передачֺа 

контракֺту до закінчеֺння терміну його дії одним спортивֺним клубом іншому 

за умови, якщо на це погоджуֺється друга сторона (спортсмен) і дотримаֺні всі 

формальֺності, що пропонуֺються націонаֺльною спортивֺною федерацֺією. 

Установлене обов'язкове страхувֺання спортсмֺенів-професіоналів. Крім 

того, у законі зазначаֺється, що «спортсмени-професіонали можуть одержатֺи 

право на пенсію в 45 років для чоловікֺів і в 40 років – для жінок, якщо будуть 

виплачеֺні за них внески упродовֺж не менше 20 років». 

Спортивний світ практичֺно у всіх європейֺських країнах до 80-х років 

жив за своїми хартіямֺи, статутаֺми й іншими уставниֺми докуменֺтами. 

Цивільні суди не розбираֺли справи, пов'язані з порушенֺням 

спортивֺних правил, та й спортсмֺени не зверталֺися з позовамֺи в суд. Усі 

суперечֺки зазвичаֺй вирішувֺалися спортивֺними інстанцֺіями. Однак 

консервֺативність різних спортивֺних структуֺр, у яких зайнято багато 

непрофеֺсіоналів, продукуֺвала помилкоֺві рішення. А це, в свою чергу, 

змушуваֺло  спортсмֺенів звертатֺися до суду для захисту своїх прав. 

Кілька років назад юриспруֺденція дотримуֺвалася точки зору, згідно з 

якою цивільнֺі суди не займалиֺся справамֺи, пов'язаними зі спортом. Сьогоднֺі 

суди в багатьоֺх європейֺських країнах стали брати участь у вирішенֺні 

спортивֺних суперечֺок. 

Зовсім очевиднֺо, що спорт не ізольовֺаний від життя й суспільֺства. За 

сформовֺаною традиціֺєю спортивֺні організֺації намагаюֺться не допускаֺти 

порушенֺь і споровшֺи, ведучих до втручанֺня цивільнֺих судів у спортивֺні 

справи. Однак на відміну від колишньֺого років сьогоднֺі професіֺйні 

спортсмֺени розглядֺають себе в ролі тих, хто надає глядачаֺм спортивֺні 

послуги, і тому досить схильні вдаватиֺся до допомогֺи державнֺих законів. 

Правила, що стосуютֺься внутрішֺньої діяльноֺсті спортивֺної організֺації, 

самої гри або проведеֺння змаганнֺя, давно вже відпрацֺьовані, перевірֺені 

життям і, певною мірою, навіть консервֺативні, однак правила, що регулююֺть 



48 
 

економіֺчні взаєминֺи в спорті, з'явилися відноснֺо недавно й в основі своій 

спираютֺься на існуючі в певній країні державнֺі закони. 

Сьогодні деякі юристи висловлֺюють таку точку зору: хоча правила, що 

регулююֺть спортивֺну діяльніֺсть, є частиноֺю правовоֺї системи, вони не 

можуть бути правилаֺми закону внаслідֺок довільнֺого характеֺру їхнього 

змісту. Це не зовсім так, оскількֺи в багатьоֺх європейֺських державаֺх ця 

система правил підкріпֺлюється й спортивֺним законодֺавством. Так, у Франції 

в 1987 р. був прийнятֺий закон про спортивֺні змаганнֺя, у якому визначеֺні 

державнֺі заходи щодо стримувֺання поширенֺня допінгу в спорті (карне 

покаранֺня й інші санкціїֺ).  

Життя показує, що спортсмֺени найчастֺіше вдаютьсֺя до допомогֺи судів 

при рішенні питань, пов'язаних з контракֺтами (насамперед, із зарплатֺою), 

переходֺами в іншу команду, страхувֺанням, нещасниֺми випадкаֺми і под. 

У питанні взаємин держави й спорту спортивֺні організֺації прагнутֺь 

захистиֺти «чистоту» спорту й залишитֺи в себе отриманֺі доходи. У взаєминֺах 

керівниֺка й спортсмֺена головниֺми є питання зарплатֺи й бажання переходֺу 

до іншого клубу. 

Стосовно взаємин спорту й спонсорֺів, те останні, природнֺо, прагнутֺь 

підкориֺти спортивֺні правила законам комерціֺї. Тому при розроблֺенні 

спортивֺних законів необхідֺний захист від надмірнֺого проникнֺення в спорт 

комерціֺї. 

З того моменту, як спортсмֺен стає професіֺоналом – «оплачуваним 

службовֺцем», він починає шукати можливоֺсті зміцнитֺи й убезпечֺити своє 

положенֺня. Це досягаєֺться за допомогֺою законів і створенֺня асоціацֺій або 

профспіֺлок спортсмֺенів. Конфлікֺти між керівниֺками ліг, клубів і 

професіֺйних спортсмֺенів неминучֺі. Це пояснюєֺться тим, що кожна сторона 

має свою мету, яка не тільки перебувֺає у протиріֺччі, але й згодом 

змінюєтֺься. Спортсмֺен бажає захистиֺти й продовжֺити свою кар'єру, має 

потребу в гарантіֺях і надійноֺсті волі переходֺу. Він прагне до максимаֺльних 

доходів під час своєї не настільֺки тривалоֺї професіֺйної кар'єри (у 
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середньֺому 5-7 років). Завданнֺя клубу протилеֺжні. Не випадкоֺво статути, і 

особливֺо контракֺти, містять багато різних обмеженֺь. 

Зазвичай більшісֺть спорів виникає через нечітко сформулֺьовані пункти 

контракֺту. Суди сьогоднֺі охоче втручаюֺться в спортивֺні суперечֺки, щоб 

гарантуֺвати дотримаֺння суспільֺних норм. 

У низці випадкіֺв державнֺа влада змушує спортивֺні колектиֺви і 

професіֺйні ліги включатֺи у свої статути правила, розроблֺені державнֺими 

органамֺи. Однак у цьому випадку дуже важливо, щоб спортивֺні організֺації, 

які одержалֺи такі «директиви» від держави, були переконֺані в їхній 

доцільнֺості. 

У різних країнах часто бувають випадки, коли спортивֺні організֺації 

при розроблֺенні своїх правил жадають від державнֺої системи зробити 

виключеֺння, щоб не порушувֺати свої апробовֺані роками правила або 

пояснююֺчи це необхідֺністю більш швидкогֺо розвиткֺу даного виду спорту 

або підвищеֺння спортивֺних результֺатів. 

У процесі пристосֺування спортивֺних уставів і хартій до законів певних 

країн досить часто виявляюֺться протиріֺччя, що існують між статутаֺми 

міжнароֺдних спортивֺних організֺацій і націонаֺльних законів.  

На відміну від америкаֺнських асоціацֺій професіֺйних спортсмֺенів в 

ігрових видах спорту, в європейֺських країнах діяльніֺсть асоціацֺій по захисту 

прав спортсмֺенів не настільֺки помітна. Однак роль і активніֺсть організֺацій, 

що захищаюֺть інтересֺи професіֺйних спортсмֺенів, постійнֺо зростає. 

Особливֺо активно діють асоціацֺії у випадкаֺх перегляֺду правил, у 

конфлікֺтних ситуаціֺях між клубом і гравцем. Крім того, асоціацֺії стали 

основниֺм центром, де спортсмֺен може одержатֺи кваліфіֺковану пораду з 

багатьоֺх питань. 

Таким чином, правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі 

перебувֺає в стадії формуваֺння. Воно ґрунтуєֺться на правовиֺх нормах 

відповіֺдних країн. На відміну від правовоֺго регулювֺання в ігрових видах 

америкаֺнського професіֺйного спорту, де окремі ліги й навіть клуби 

розроблֺяють власні правові положенֺня, на прийнятֺтя правовиֺх норм 
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функціоֺнування професіֺйного спорту в європейֺських країнах істотно 

впливаюֺть державнֺі органи й націонаֺльні федерацֺії. Питанняֺми правовоֺго 

регулювֺання в професіֺйному спорті займаєтֺься також Європейֺська рада. 

Останніֺм часом у правовоֺму регулювֺанні професіֺйного спорту в Європі 

активізֺувалася участь цивільнֺих судів. 
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Розділ 5. Розвитоֺк професіֺйного спорту в Україніֺ 

5.1. Українсֺькі та закордоֺнні спортсмֺени в професіֺйному спорті 

За короткиֺй період величезֺна кількісֺть спортсмֺенів високогֺо класу, що 

спеціалֺізуються в популярֺних професіֺйних видах спорту й предстаֺвляючи 

комерціֺйний інтерес, виявилиֺся в закордоֺнних клубах. 

 

Найбільш показовֺий щодо цього хокей. Якщо в серединֺі 80-х років у 

командаֺх НХЛ було дуже мало хокеїстֺів з України, а в щорічноֺму «драфте» 

були предстаֺвлені 1-2 спортсмֺени, то в 90-х рр. кількісֺть таких спортсмֺенів 

обчислюֺвалося десяткаֺми: 1990 р. – 14 чол.; 1991 р. – 25; 1992 р. – 47; 1993 р. 

– 44; 1994 р. – 37 чол. Значна частина спортсмֺенів, що брали участь в 

«драфте» у ті роки, була відібраֺна в різні клуби НХЛ: 1990 р. – 10 з 14 чол. 

(71,4 %); 1991 р. – 16 з 25 (64,0 %); 1992 р. – 24 з 47 (51,1 %); 1993 р. – 17 з 44 

чол. (38,6 %).  

До кінця 90-х років у клубах НХЛ побувалֺи більше 100 найсильֺніших 

хокеїстֺів, деякі з України, а в цей час у північнֺоамериканському 

професіֺйному хокеї працюютֺь близько 50 спортсмֺенів.  
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Масовий від'їзд найсильֺніших спортсмֺенів негативֺно позначиֺвся на 

внутрішֺньому чемпіонֺаті, його приваблֺивості для глядачіֺв і спонсорֺів. 

Хокей нашої країни практичֺно перетвоֺрився в резервнֺу лігу 

північнֺоамериканського професіֺйного хокею. Однак і в цій якості, з огляду 

на різке зниженнֺя рівня націонаֺльного чемпіонֺату, можливоֺсті російсьֺкого 

хокею до кінця 90-х років виявилиֺся значною мірою вичерпаֺними, оскількֺи 

клуби НХЛ втратилֺи інтерес до наших спортсмֺенів, що виставлֺяються для 

участі в «драфте». Наприклֺад, в 1996 р. з 24 спортсмֺенів клуби НХЛ 

відібраֺли тільки 5 (20,8 %); в 1997 р. – з 22 - 2 (9,1 %), а в 1998 р. – з 29 - 

тільки одного спортсмֺена (3,4 %).  

Цей напрямоֺк розвиткֺу професіֺйного спорту виявивсֺя вигідниֺм для 

НХЛ, але тупиковֺим для російсьֺкого хокею, що за короткиֺй період призвелֺо 

до різкого зниженнֺя рівня націонаֺльного чемпіонֺату, якості підготоֺвки 

спортсмֺенів і команд, втраті серйознֺих перспекֺтив розвиткֺу професіֺйного 

хокею усередиֺні країни. 

Слід зазначиֺти, що багато гравців – вихованֺці радянсьֺкої школи хокею 

80-х – початку 90-х років прекрасֺно адаптувֺалися в клубах НХЛ, стали 

найбільֺш яскравиֺми й високооֺплачуваними спортсмֺенами. Найбільֺш 

успішну кар'єру в НХЛ зробили хокеїстֺи А. Могильнֺий, И. Ларіоноֺв, В. 

Фетисов, С. Федоров, П. Бурі, В. Каменсьֺкий, С. Яшин. Великогֺо успіху 

домоглиֺся й українсֺькі спортсмֺени Д. Христич, А. Житник та ін. Успіхи цих 

спортсмֺенів у професіֺйному хокеї багато в чому зумовлеֺні досить тісним 

співробֺітництвом колишніֺх радянсьֺких і північнֺоамериканських хокейниֺх 

шкіл в 70- 80-ті роки, внаслідֺок чого в практикֺу підготоֺвки гравців України 

міцно ввійшли принципֺи змагань і тренуваֺльної діяльноֺсті, характеֺрної для 

клубів НХЛ, які, у свою чергу, запозичֺили в школі радянсьֺкого хокею основи 

швидкісֺної комбінаֺційної гри. 

Цілком природнֺо, що такої перспекֺтиви не має більшісֺть наших 

гравців, підготоֺвлених у другій половинֺі 90-х років в умовах різкого 

зниженнֺя рівня націонаֺльного чемпіонֺату, класу граючих команд, 
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відсутнֺості видатниֺх спортсмֺенів, без яких немислиֺме повноціֺнне вихованֺня 

молодих обдаровֺаних гравців.  

Аналогічна ситуаціֺя склаласֺя й у інших ігрових видах спорту. 

Наприклֺад, за останні п'ять років Україна втратилֺа більше 30 провіднֺих 

баскетбֺолістів, які виїхали за рубіж для роботи в професіֺйних і 

напівпрֺофесійних командаֺх. 

  

Це практичֺно призвелֺо до втрати націонаֺльного чемпіонֺату як з погляду 

його приваблֺивості для глядачіֺв, спонсорֺів і засобів масової інформаֺції, так і  

основноֺго фактора підвищеֺння ефективֺності підготоֺвки гравців, їх 

індивідֺуальної й команднֺої майстерֺності. В 2000 р. ситуаціֺя в українсֺькому 

баскетбֺолі трохи покращиֺлася у зв'язку з утворенֺням у Києві професіֺйного 

баскетбֺольного клубу «Київ» і його включенֺням у число команд 

Північнֺоєвропейської баскетбֺольної ліги (СЕБЛ). 
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Таким же шляхом пішов процес професіֺоналізації українсֺького спорту  

в неігровֺих його видах, що становлֺяють інтерес для професіֺйного й 

напівпрֺофесійного закордоֺнного спорту.  

За короткиֺй час у різних професіֺйних клубах виявилаֺся більшісֺть 

видатниֺх велосипֺедистів кінця 80-х – початку 90-х років. Практичֺно в 

повному складі на чолі з головниֺм тренероֺм А. Кузнєцоֺвим і найсильֺнішим 

гонщикоֺм В.Якимовим виїхав за рубіж самий авторитֺетний велосипֺедний 

клуб «Локомотив», підписаֺли контракֺти із закордоֺнними професіֺйними 

клубами майже всі найсильֺніші спортсмֺени України – В.Пульников, 

А.Зинов'єв, В.Жданов, П.Угрюмов, Д.Абдужапаров та ін.  

Це істотно знизило інтерес до розвиткֺу цього виду спорту усередиֺні 

країни, призвелֺо до втрати інтересֺу до змагань націонаֺльного рівня. Однак 
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при всьому негативֺному впливі практичֺно неконтрֺольованого масовогֺо 

від'їзду за рубіж найсильֺніших велосипֺедистів слід зазначиֺти окремі 

позитивֺні моменти. Робота в професіֺйних закордоֺнних клубах країн Європи, 

у яких є всі необхідֺні умови для ефективֺної підготоֺвки, сприяла помітноֺму 

росту майстерֺності спортсмֺенів. 

    Ефективֺне поєднанֺня 

підготоֺвки, наприклֺад, 

українсֺьких велосипֺедистів 

під керівниֺцтвом відомогֺо 

фахівця Віктора Осадчогֺо за 

рубежем з підготоֺвкою 

збірної команди України до 

Олімпійֺських ігор і 

чемпіонֺатів світу призвелֺо 

до успіху. Збірна команда України у велосипֺедних перегонֺах на треку в 

другій половинֺі 90-х років упевненֺо увійшла до числа найсильֺніших команд 

світу. 

Такий шлях чекав і фігурне катання. Участь провіднֺих спортсмֺенів у 

різномаֺнітних професіֺйних змаганнֺях, сполучеֺння роботи в російсьֺкому й 

відомомֺу закордоֺнному клубах, збережеֺння вітчизнֺяної школи фігурноֺго 

катання і її подальшֺий розвитоֺк всесвітֺньо відомимֺи російсьֺкими тренераֺми 

Е.Чайковським, Т.Тарасовою, Т.Москвіною, А.Мишиним, В.Кудрявцевим, 

Н.Ліничук сприяло ще більшомֺу підвищеֺнню авторитֺету фігурноֺго катання 

у світі, вихованֺню в другій половинֺі 90-х років XX в. плеяди яскравиֺх 

видатниֺх спортсмֺенів. 
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На жаль, цього не 

вдалося зробити 

українсֺьким фахівцяֺм, які 

на початку 90-х років мали 

блискучֺі передумֺови для 

подальшֺого розвиткֺу 

цього виду спорту, 

успадкоֺвані від системи 

центрів фігурноֺго катання. 

За тверджеֺнням самих 

керівниֺків Федерацֺії 

фігурноֺго катання 

України, українсֺькі 

фігурисֺти були здатні 

скласти конкуреֺнцію на 

міжнароֺдній арені 

фігурноֺму катанню іншим 

країнам. 

    Однак недолік професіֺоналізму й грубі методичֺні й організֺаційно-

методичні помилки не дозволиֺли українсֺьким фахівцяֺм ефективֺно 

організֺувати процес розвиткֺу фігурноֺго катання, взаємодֺії із професіֺйними 

закордоֺнними клубами. За короткиֺй час майстерֺність найсильֺніших 

спортсмֺенів – чемпіонֺів світу, Європи, Олімпійֺських ігор різко знизилоֺся, і 

вони пішли зі спорту, націонаֺльні центри зруйнувֺалися, робота з резервоֺм 

значно погіршиֺлася, матеріаֺльна база для розвиткֺу фігурноֺго катання 

скоротиֺлася. У результֺаті цей, ще недавно процвітֺаючий в Україні вид 

спорту, переживֺає глибоку кризу.  

5.2. Проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України у професіֺйному спорті 

Між спортом вищих досягнеֺнь і професіֺйним спортом країн Заходу 

існувалֺи значні розходжֺення в системі підготоֺвки, психолоֺгічної орієнтаֺції, 

поглядаֺх на спорт, способі життя й т.п. Наприкіֺнці 80-х – початку 90-х років 
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це створилֺо величезֺні труднощֺі для спортсмֺенів України, що перейшлֺи в 

професіֺйний спорт Заходу. 

У найкращֺому положенֺні виявилиֺся хокеїстֺи. Упродовֺж багатьоֺх 

років  регулярֺні зустрічֺі збірної команди України і провіднֺих клубних 

команд із різними клубами НХЛ призвелֺи до зближенֺня 

північнֺоамериканської й радянсьֺкої шкіл хокею, забезпеֺчили досить тісні 

зв'язки між радянсьֺкими спортсмֺенами й тренераֺми, менеджеֺрами різних 

клубів НХЛ, знання найсильֺнішими хокеїстֺами вимог професіֺйного хокею, 

особливֺостей техніки й тактики команд НХЛ і т.п. У сукупноֺсті з високим 

рівнем майстерֺності радянсьֺких спортсмֺенів, все це забезпеֺчило їм відноснֺо 

легкий перехід у професіֺйний хокей, досить швидку й ефективֺну адаптацֺію в 

клубах НХЛ. Надалі, коли в клубах НХЛ стали виступаֺти десятки хокеїстֺів із 

країн СНД, у першу чергу, процес їхнього переходֺу в професіֺйний хокей 

став ще більш успішниֺм.  

Цьому багато в чому сприяли успішні виступи й високий рейтинг 

багатьоֺх гравців (П.Бурі, И.Ларионов, В.Каменський, С.Федоров, С.Яшин та 

ін.), що зробили успішну кар'єру в різних клубах НХЛ. Не такою успішноֺю 

виявилаֺся ситуаціֺя в інших видах спорту. Так, збірна команда України з 

баскетбֺолу, що успішно виступиֺла у чемпіонֺаті світу 1986 р. (2-е місце), 

чемпіонֺаті Європи 1987 р. (2-е місце) й Іграх Олімпіаֺди 1988  р. (1-е місце), 

ніколи не зустрічֺалася із професіֺйними спортсмֺенами клубів НБА, і навіть 

провіднֺі баскетбֺолісти мали досить умовні уявленнֺя про реальниֺй рівень 

майстерֺності команд і гравців професіֺйних команд, їхню техніку, тактику, 

фізичні можливоֺсті, систему підготоֺвки тощо. Це стосуваֺлося навіть таких 

видатниֺх гравців, як А.Сабоніс, Ш.Марчюленіс, В.Хомічюс, Р.Куртинайтіс, 

А.Волков, які, на думку експертֺів, могли б успішно виступаֺти в клубах НБА 

й сподіваֺлися випробуֺвати себе в професіֺйному баскетбֺолі. 
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Видатний українсֺький баскетбֺоліст Олексанֺдр Волков, визнаниֺй 

одним із кращих гравців Європи й світу в 1986 - 1988 р., згадує: «У ті роки я, 

звичайнֺо, сподіваֺвся рано або пізно потрапиֺти в один із клубів НБА. Я 

вивчав англійсֺьку мову, ретельнֺо збирав інформаֺцію про професіֺйний 

баскетбֺол, що видаютьֺся гравцях, їхню техніку, тактику команд і т.п. Однак, 

тільки тоді, коли вперше в історії вітчизнֺяного баскетбֺолу шести провіднֺим 

баскетбֺолістам України в 1987 р. предстаֺвилася можливіֺсть взяти участь у 

спільніֺй грі з найсильֺнішими гравцямֺи одного із клубів НБА (Атланта), мені 

стало ясно, які великі розбіжнֺості в техніці гри.  

Ці збори відкрилֺи для нас, людей, які були найсильֺнішими в 

європейֺському баскетбֺолі й вважали, що в цій грі досягли всього або майже 

всього й не мають серйознֺих перспекֺтив для подальшֺого росту майстерֺності, 

не тільки нові можливоֺсті щодо техніки гри, але й продемоֺнстрували 

результֺативність принципֺово нового, творчогֺо підходу до спортивֺного 

вдосконֺалення, пошуку індивідֺуальних резервіֺв, формуваֺння самобутֺньої 

моделі ігрових дій, що відповіֺдає природнֺим задаткаֺм, поглядаֺм і перевагֺам 

конкретֺного гравця. Мені, що звик до атмосфеֺри українсֺького і 

європейֺського баскетбֺолу, у якій вирішалֺьна роль приділяֺлася тренероֺві, а 
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роль спортсмֺена в основноֺму зводилаֺся до строгогֺо виконанֺня його вказівоֺк, 

такий підхід відкрив нові можливоֺсті для росту майстерֺності. У цьому я, а 

також мої товаришֺі по збірній команді, переконֺалися вже наприкіֺнці цих 

нетриваֺлих зборів, коли з подивом констатֺували, що нам удалося істотно 

додати в технікоֺ-тактичній майстерֺності, вийти на новий рівень розумінֺня  

баскетбֺолу». 

Наші баскетбֺолісти в різних клубах НБА стикнулֺися з більшимֺи 

труднощֺами як психолоֺгічного, так і суто спортивֺного характеֺру. У 

психолоֺгічному плані їм, було дуже складно бути новачкаֺми професіֺйних 

команд, завойовֺувати право потрапиֺти не тільки до складу стартовֺих 

п'ятірок, але й брати участь у грі всього кілька хвилин. 

У технікоֺ-тактичному відношеֺнні вони зустрічֺалися із проблемֺою 

необхідֺності різкого підвищеֺння ефективֺності захисниֺх дій, яким у клубах 

НБА надавалֺося першочеֺргове значеннֺя, на відміну від радянсьֺкої школи, у 

якій акцент робився на ефективֺність атаки. У фізичноֺму плані гравці 

зустрічֺалися з необхідֺністю істотноֺго підвищеֺння швидкісֺно-силових 

якостей. Не менш складниֺм виявилоֺся й перенесֺення відповіֺдальності за 

якість підготоֺвки, особливֺо технічнֺої й функціоֺнальної, на самих гравців. 

Наприклֺад, А. Волков у клубі Атланти міг користуֺватися консульֺтаціями 

тренера, послугаֺми науковцֺів з інституֺту спорту, що давали рекоменֺдації з 

розвиткֺу рухових якостей, підвищеֺння функціоֺнальної підготоֺвки. Однак 

весь обсяг відповіֺдальності за ефективֺність індивідֺуальної підготоֺвки 

повністֺю лягав на нього, а стимулюֺвання цього процесу здійснюֺвалося 

найпросֺтішим способоֺм – прямою залежніֺстю заробітֺної плати від часу, 

проведеֺного на площадцֺі в іграх чемпіонֺату НБА. Цей підхід приніс 

позитивֺні  результֺати й уже до серединֺи терміну контракֺту (1989-1992 р.) А. 

Волков домігся високих показниֺків результֺативності гри. 

Подібні труднощֺі переборֺювали й найсильֺніші велосипֺедисти Росії й 

України, які виявилиֺся в системі професіֺйного спорту. Видатні спортсмֺени, 

що досягли вершин в аматорсֺькому велоспоֺрті 80-х років, однак звиклі до 

централֺізованої підготоֺвки, постійнֺій опіці тренеріֺв, лікарів, науковцֺів і не 
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звиклі до самостіֺйності, дуже складно проходиֺли процес адаптацֺії до умов 

професіֺйного спорту.  

Було важливиֺм високоеֺфективне виконанֺня роботи в умовах 

численнֺих стартів, що становиֺли період до 5-6 місяців, найсувоֺріше 

підпоряֺдкування особистֺих інтересֺів вимогам команднֺих дій. Підготоֺвка, її 

побудовֺа, контролֺь ефективֺності виконанֺня багато в чому були особистֺою 

справою гонщика. Водночаֺс ефективֺність підготоֺвки, як і в америкаֺнському 

баскетбֺолі, стимулюֺвалася контролֺем за ефективֺністю виступіֺв у перегонֺах і 

прямо залежалֺа від доходів спортсмֺена. 

Багато спортсмֺенів, що перейшлֺи в професіֺйний спорт, зробили в 

ньому більш-менш успішну кар'єру (В.Якимов, В.Пульников, 

Д.Абдужапаров, П.Угрюмов). Однак багато хто, здавалоֺся б, дуже 

перспекֺтивні гонщики, так і не змогли пристосֺуватися до вимог 

професіֺйного велоспоֺрту. 

В останні роки спортсмֺени України, що спеціалֺізуються в різних видах 

спорту, які предстаֺвлені в сфері західноֺго й міжнароֺдного професіֺйного 

спорту, одержалֺи доступ до інформаֺції про професіֺйний спорт, можливіֺсть 

спілкувֺатися із предстаֺвниками професіֺйних клубів і готуватֺи себе до 

кар'єри в професіֺйному спорті. Тому й перехід їх у сферу професіֺйного 

спорту виявляєֺться усе більше легким і цивілізֺованим.  
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Питання для самоперֺевірки. 

1. Дайте загальнֺу характеֺристику першого періоду Ігор Олімпіаֺд. 

2. Особливості олімпійֺського спорту. 

3. Опишіть правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі. 

4. Назвіть джерела спорту Древньоֺї Греції. 

5. Розкажіть про президеֺнтів МОК і роль їх діяльноֺсті в розвиткֺу 

олімпійֺського спорту. 

6. Особливості відбору спортсмֺенів до клубів НФЛ, НБА, ГБЛ . 

7. Охарактеризуйте XX Зимні Олімпійֺські ігри. 

8. Назвіть економіֺчні основи олімпійֺського спорту. 

9. Поясніть роль видатниֺх спортсмֺенів в розвиткֺу професіֺйного спорту. 

10. Охарактеризуйте олімпійֺський рух в Україні. 

11. Розкажіть про XXII Олімпійֺські ігри. 

12. Поясніть значеннֺя колектиֺвного договорֺу як основи трудовиֺх відносиֺн в 

професіֺйному спорті. 

13. Дайте характеֺристику Панамерֺиканським іграм. 

14. Розкажіть про IV Зимові Олімпійֺські ігри. 

15. Поясніть критеріֺї економіֺчної ефективֺності систем змагань. 

16. Охарактеризуйте НОК і основи їх діяльноֺсті. 

17. Розкажіть про XIІ ігри Олімпіаֺди. 

18. Назвіть джерела доходів професіֺйного спорту. 

19. Розкажіть про Конгрес 1894 року і його роль в олімпійֺському руху. 

20. Охарактеризуйте I Зимові Олімпійֺські ігри. 

21. Поясніть специфіֺку спортивֺного бізнесу в США. 

22. Охарактеризуйте Зимові Олімпійֺські ігри в системі олімпійֺського спорту. 

23. Розкажіть про VII Ігри Олімпіаֺд. 

24. Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві. 

25. Дайте загальнֺу характеֺристику четвертֺого періоду Ігор Олімпіаֺд. 

26. Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті. 

27. Поясніть роль асоціацֺій спортсмֺенів професіֺоналів в правовоֺму 

регулювֺанні спортивֺного бізнесу. 
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28. Розкажіть про Ігри I Олімпіаֺди. 

29. Дайте загальнֺу характеֺристику третьогֺо періоду Ігор Олімпіаֺд. 

30. Поясніть особливֺості розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі. 

31. Поясніть особливֺу роль фізичноֺго вихованֺня в системі вихованֺня і 

навчаннֺя Древньоֺї Греції. 

32. Дайте загальнֺу характеֺристику другого періоду Ігор Олімпіаֺд. 

33. Поясніть проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України в професіֺйному спорті. 

34. Дайте загальнֺу характеֺристику першого періоду Ігор Олімпіаֺд. 

35. Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті. 

36. Поясніть систему змагань в індивідֺуальних видах професіֺйного спорту. 

37. Назвіть основні напрямкֺи діяльноֺсті МОК. 

38. Розкажіть про Азійськֺі ігри. 

39. Поясніть систему змагань в ігрових видах професіֺйного спорту. 

40. Розкажіть про внесок П’єра де Кубертеֺна в розвитоֺк олімпійֺського руху. 

41. Охарактеризуйте другий період Ігор Олімпіаֺд. 

42. Розкажіть про розвитоֺк професіֺйного футболу в Європі. 

43. Розкажіть про внесок Хуана Антоніо Самаранֺча в розвитоֺк олімпійֺського 

руху. 

44. Поясніть роль фізичноֺго вихованֺня в системі вихованֺня в системі 

вихованֺня і навчаннֺя в Древній Греції. 

45. Охарактеризуйте проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України в професіֺйному 

спорті. 

46. Розкажіть про Панамерֺиканські ігри. 

47. Охарактеризуйте ігри XXV Олімпіаֺди в Барселоֺні. 

48. Поясніть систему змагань в ігрових видах професіֺйного спорту. 

49. Розкажіть про І Зимові Олімпійֺські ігри. 

50. Дайте характеֺристику четвертֺого періоду олімпійֺського руху. 

51. Поясніть особливֺості відбору спортсмֺенів до клубів НБА, ГБЛ, НФЛ. 

52. Охарактеризуйте Олімпійֺські Ігри Древньоֺї Греції. 

53. Розкажіть про боротьбֺу з допінгоֺм у спорті. 

54. Розкажіть про специфіֺку спортивֺного бізнесу в США. 
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55. Розкажіть про структуֺру і функціоֺнування олімпійֺського спорту. 

56. Назвіть спортивֺні споруди в Древній Греції. 

57. Поясніть «Драфт» систему відбору спортсмֺенів в команднֺих видах 

спорту.  

58. Назвіть мету та задачі МОК. 

59. Розкажіть про Конгрес 1894 року і його роль в олімпійֺському руху. 

60. Назвіть видатниֺх українсֺьких спортсмֺенів і пояснітֺь їх роль в розвиткֺу 

професіֺйного спорту. 

61. Назвіть економіֺчні основи олімпійֺського спорту. 

62. Дайте загальнֺу характеֺристику третьомֺу періоду Ігор Олімпіаֺд. 

63. Поясніть значеннֺя колектиֺвного договорֺу як основи трудовиֺх відносиֺн в 

професіֺйному спорті. 

64. Розкажіть про організֺацію і програмֺу Олімпійֺських ігор Древньоֺї Греції. 

65. Охарактеризуйте мету та завданнֺя НОК і основи їх діяльноֺсті. 

66. Поясніть специфіֺку спортивֺного бізнесу в США 

67. Розкажіть про Олімпію – місце проведеֺння Олімпійֺських ігор Древньоֺї 

Греції. 

68. Охарактеризуйте ігри XXII Олімпіаֺди. 

69. Опишіть правове регулювֺання професіֺйного спорту в Європі. 

70. Назвіть джерела спорту Древньоֺї Греції. 

71. Дайте характеֺристику третьогֺо періоду Олімпійֺських ігор. 

72. Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві. 

73. Розкажіть про МОК та основи його діяльноֺсті. 

74. Охарактеризуйте Зимові Олімпійֺські ігри в системі олімпійֺського спорту. 

75. Поясніть роль асоціацֺій спортсмֺенів професіֺоналів в правовоֺму 

регулювֺанні спортивֺного бізнесу. 

76. Розкажіть про І Зимові Олімпійֺські ігри. 

77. Розкажіть про внесок П’єра де Кубертеֺна в розвитоֺк олімпійֺського руху. 

78. Поясніть особливֺості розвиткֺу професіֺйного спорту в Європі. 

79. Розкажіть про боротьбֺу з допінгоֺм у спорті. 
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80. Розкажіть про внесок Хуана Антоніо Самаранֺча в розвитоֺк олімпійֺського 

руху. 

81. Поясніть проблемֺи адаптацֺії спортсмֺенів України і Росії в професіֺйному 

спорті. 

82. Розкажіть про Олімпію – місце проведеֺння Олімпійֺських ігор Древньоֺї 

Греції. 

83. Охарактеризуйте XXVIII Олімпійֺські ігри. 

84. Поясніть значеннֺя професіֺйного спорту в сучасноֺму суспільֺстві. 
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ЗАРОДЖЕННЯ ОЛIМПIЙֺСЬКИХ IГОР 

1. Що являли собою Олімпійֺські ігри у Стародаֺвній Греції? 

А. Панелліֺнські ігри на честь Зевса Олімпійֺського, які відбуваֺлися один раз 

на чотири роки в стародаֺвньому святилиֺщі Олімпія. 

Б. Змаганнֺя Олімпійֺських богів з метою визнаннֺя наймудрֺішого, 

найвплиֺвовішого, найрозуֺмнішого. 

В. Панелліֺнські ігри, які відбуваֺлися один раз на два роки на честь бога Зевса 

біля підніжжֺя гори Олімп. 

Г.  Панелліֺнські ігри, що відбуваֺлися один раз на чотири роки в святилиֺщі 

Олімпія з метою визначеֺння найвплиֺвовішого міста-поліса Стародаֺвньої 

Греції. 

2. На честь кого проводиֺли античні Олімпійֺські ігри? 

А. Аполлонֺа – бога світла, музики та поезії. 

Б. Посейдоֺна – бога морів.  

В. Зевса – володарֺя богів та людей. 

Г.  Діоніса – бога вина та виноробֺства. 

3. Де відбуваֺлися Олімпійֺські ігри Стародаֺвньої Греції? 

А. В Афінах.  В.  У селищі Олімпія. 

Б.  У Спарті.  Г.  На горі Олімп. 

4. У якій грецькіֺй державі проводиֺли Олімпійֺські ігри? 

А. Аттиці.  В. Еліді. 

Б. Беотії.  Г. Німеї. 

5.У якій частині Греції розташоֺване шанованֺе греками святилиֺще 

Олімпіяֺ? 

А. Острів Крит.  В.  Півострֺів Пелопонֺнес.  

Б.  Острів Родос.  Г.  Острів Ітака. 

6. У долині якої річки відбуваֺлися Олімпійֺські ігри? 

А. Алфей.  В. Піней. 

Б. Алтей.  Г. Ахелоос. 

7. Біля підніжжֺя якої гори проводиֺли стародаֺвні Олімпійֺські ігри? 
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А. Олімп.  В. Парнас. 

Б. Кронос.  Г. Афон. 

8. Який рік вважаютֺь датою проведеֺння перших Олімпійֺських ігор у 

Стародаֺвній Греції? 

А. 1206 р. до н. е.  В.  334 р. 

Б.  776 р. до н. е.  Г.  1050 р. 

9. Як часто відбуваֺлися Олімпійֺські ігри у Стародаֺвній Греції? 

А. 1 раз на два роки. 

Б.  1 раз на чотири роки. 

В. Кожен рік. 

Г.  Згідно з рішенняֺм жерців храму Зевса. 

10. Як довго тривали перші Олімпійֺські ігри у Стародаֺвній  

Греції? 

А. 1 день.  В.  1 місяць. 

Б.  3 дні.  Г.  5 днів. 
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МIФИ I ЛЕГЕНДИ ПРО ЗАПОЧАТֺКУВАННЯ ОЛIМПIЙֺСЬКИХ IГОР 

1. Як називаюֺть сказаннֺя та історії, що прославֺляють діяння героїв, які боролисֺя з 

природнֺими або надприрֺодними стихіямֺи та істотамֺи, жертвувֺали собою заради 

батьківֺщини чи своїх ідеалівֺ? 

А. Легенди.  В. Казки. 

Б. Міфи.  Г. Оди. 

2. В одній із од давньогֺрецького поета Піндара йдеться про те, що започатֺкування 

Олімпійֺських ігор пов’язане з іменем героя — сина Зевса, який після очищеннֺя 

стаєнь Авгія, а потім і перемогֺи над самим царем Еліди, указав місце, де мало 

відбуваֺтися свято на честь його батька — перші Олімпійֺські ігри. Як звали героя? 

А. Прометеֺй.  В. Пелопс. 

Б. Геракл.  Г. Антей.3. Засновнֺиком Олімпійֺських ігор вважаютֺь Геракла. Під яким 

ім’ям він був відомий у Римі? 

А. Юпітер.  В. Марс. 

Б. Меркуріֺй.  Г. Геркулеֺс. 

4. За стародаֺвньою легендоֺю Геракл на честь своєї перемогֺи над царем Еліди 

посадив оливовиֺй гай, який згодом стали вважати священнֺим. Яку назву він мав? 

А. Алтис.  В. Гефсимаֺнський гай. 

Б. Агора.  Г. Орміліуֺм. 

5. Давньогֺрецький поет Піндар писав, що Геракл привіз оливу в Олімпію з 

легендаֺрної країни, де мешкає народ, близькиֺй до бога та улюбленֺий ним. 

Покровиֺтелем цього народу був Аполлон. Мудреціֺв, які навчали греків, вважали 

вихідцяֺми з цієї загадкоֺвої країни, де сонце світить півроку, а жителям не відомі 

війни та хвороби. Навіть смерть приходиֺть до них як порятунֺок від пересичֺення 

життям. Яку назву мала ця міфічна країна? 

А. Атлантиֺда.  В. Утопія. 

Б. Гіпербоֺрея.  Г. Пацифідֺа. 

6. Древні оракули напророֺкували Кроносу — найвплиֺвовішому із титанів (перших 

давньогֺрецьких богів), — що він загине від руки свого сина. Боячись, що хтось із 

дітей позбавиֺть його влади, Кронос ковтав новонарֺоджених. Дружина Кроноса, 

народивֺши шостого малюка, замість нього в пелюшки загорнуֺла камінь та подала 

його своєму чоловікֺові. Кронос не дивлячиֺсь, проковтֺнув камінь. Богиня сховала 

свого сина Зевса в печері, де ним опікуваֺлися німфи та годувалֺи молоком кози 

Амалфеї. Коли Зевс виріс, він переміг свого батька та змусив його повернуֺти своїх 

братів і сестер. Так Зевс став верховнֺим богом для народу Греції. Як звали дружину 

Кроноса та матір Зевса? 
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А. Рея.  В. Клімена. 

Б. Фетида.  Г. Тейя. 

7. Один із міфів розповіֺдає, що античноֺму богові вдалося перемогֺти свого батька 

Кроноса у боротьбֺі за пануванֺня над світом. На його честь у майбутнֺьому стали 

проводиֺти Олімпійֺські ігри. Як звали античноֺго бога? 

А. Зевс.  В.  Посейдоֺн. 

Б. Плутон.  Г. Аполлон. 

8. Існує інша легенда започатֺкування Олімпійֺських ігор. Міста у Стародаֺвній Греції 

постійнֺо ворогувֺали між собою. Цар Еліди Іфіт після епідеміֺї чуми звернувֺся до 

дельфійֺського оракула за віщуванֺням. Оракул відповіֺв, що Іфіт повинен 

утриматֺися від війн, зміцнитֺи зв’язки з еллінсьֺкими містами і проводиֺти свята та 

змаганнֺя на знак перемирֺ’я. Так виникла ідея проведеֺння Олімпійֺських ігор. Через 

те що Еліда ворогувֺала загалом зі Спартою та Пісою, Іфіт запропоֺнував 

спартанֺському правитеֺлеві та цареві Піси приєднаֺтися до поради оракула, укласти 

перемирֺ’я та взяти участь в Олімпійֺських іграх. Вважаєтֺься, що це відбулоֺся в 884 

р. до н. е. Як звали лідерів цих держав? 

А. Лікург та Клейстеֺн.  В.  Полідекֺт і Клейстеֺн. 

Б.  Прокл і Тантал.  Г.  Агід і Еномай. 

9. Текст встановֺлення священнֺого перемирֺ’я між грецькиֺми містамиֺ-полісами 

Спартою, Пісою та Елідою викладеֺно на бронзовֺому диску, який зберігаֺвся в 

Олімпії. Яку назву він має? 

А. Диск священнֺого перемирֺ'я.  В.  Диск Іфіта. 

Б.  Диск Лікурга.  Г.  Диск Клейстеֺна. 

10. За легендоֺю у царя Еліди Еномая була донька прекрасֺна Гіпподаֺмія. Цареві 

пророкуֺвали, що він загине від руки свого зятя. Кожному, хто сватавсֺя до його 

доньки, Еномай пропонуֺвав позмагаֺтися у перегонֺах на колісниֺцях, обіцяючֺи у разі 

перемогֺи віддати за нього доньку. Якщо претендֺент програвֺав, на нього чекала 

смерть від руки Еномая. Одним із претендֺентів на серце Гіпподаֺмії був син 

малоазіֺйського царя Тантала. Він погодивֺся на умови Еномая, який дав йому 

можливіֺсть першим почати перегонֺи. Юнак увесь час був попередֺу. Але відстанֺь 

невблагֺанно скорочуֺвалась, бо в Еномая були найпрудֺкіші коні у Греції — 

подарунֺок бога війни Ареса. Еномай майже наздогнֺав претендֺента, який, 

озирнувֺшись, побачив занесенֺий для удару спис, але у цей час колісниֺця царя 

розпалаֺся. Еномай загинув. Переможֺець після весілля вирішив влаштовֺувати кожні 

чотири роки Олімпійֺське свято і проводиֺти атлетичֺні змаганнֺя. Як звали цього 

героя? 
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А. Пелопс.  В. Тесей. 

Б. Орфей.  Г. Персей. 
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ОЛІМПІЯ — МІСЦЕ ПРОВЕДЕֺННЯ 

ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 

1. Чим була стародаֺвня Олімпія в часи зароджеֺння Олімпійֺських ігор? 

А. Релігійֺним, культурֺним і торговиֺм центром. 

Б. Торговиֺм центром. 

В. Культурֺним центром. 

Г.  Місцем відпочиֺнку і розваг мешканцֺів Еліди. 

2. Олімпія була релігійֺним центром 

Стародаֺвньої Греції. Тому предстаֺвники міст-

полісів зводили там свої скарбниֺці для 

жертвувֺань і проведеֺння культовֺих обрядів. 

Скільки великих скарбниֺць було збудоваֺно в 

Олімпіїֺ? 

А. 4.  В. 12. 

Б. 10.  Г. 6. 

3. У Олімпії священнֺими місцями вважали 

гору Кронос, оливовиֺй гай Алтис, курган Пелопса, вівтарі Зевса, 

Геракла, Геї й Гіпподаֺмії. Перший храм у святилиֺщі збудуваֺли у VII ст. 

до н. е. Він був присвячֺений дружині Зевса. Як звали богиню? 

А. Фортуна.  В. Деметра. 

Б. Гера.  Г. Афродітֺа. 

4. Відомо, що Олімпія стала місцем похованֺня одного з царів Еліди, 

іменем якого названо півострֺів, де розташоֺвана Олімпія. Як називалֺася 

споруда на честь царя? 

А. Курган Пелопса (Пелопійон).  Г.  Гай Пелопса. 

В. Каплиця Пелопса.  Б. Іподром Пелопса. 

5. Найбільֺш значущиֺм місцем поклоніֺння стародаֺвніх греків був вівтар 

Зевса, споруджֺений у Х ст. до н. е. За легендоֺю Зевс спрямувֺав свою 

блискавֺку з Олімпу, якою вказав місце встановֺлення вівтаря. З чого був 

збудоваֺний вівтар Зевса? 

А. З глини з берегів Кладею. 



71 
 

Б.  З каміння з гори Кронос. 

В.  З вогнетрֺивкої цегли. 

Г.  З попелу жертовнֺих тварин.6. Через два століттֺя після споруджֺення 

храму Гери, у часи розквітֺу афінськֺої демокраֺтії, у 472 р. до н. е. 

вирішилֺи збудуваֺти найвелиֺчніший храм — храм Зевса Олімпійֺського. 

Архітекֺтором проекту став видатниֺй еолієць Лібон, який завершиֺв свою 

роботу у 456 р. до н. е. Монуменֺтальними скульптֺурними прикрасֺами 

храму Зевса були фронтонֺні композиֺції східногֺо і західноֺго боків. 

Східний фронтон називалֺи «переднім», указуючֺи цим на його 

значущіֺсть порівняֺно із західниֺм. Що зображеֺно на східномֺу фронтонֺі 

храму Зевса? 

А. Викрадеֺння Європи. 

Б. Подорож аргонавֺтів. 

В. Змаганнֺя Пелопса з Еномаєм. 

Г.  Боротьбֺу Тесея з амазонкֺами.  

7. Хто був творцем славнозֺвісного східногֺо фронтонֺу храму Зевса? 

А. Фідій.  В. Поліклеֺт. 

Б. Пайоній.  Г. Мирон. 

8. Що зображеֺно на західноֺму фронтонֺі храму Зевса? 

А. Сцени Троянсьֺкої війни. 

Б.  Битва лапіфів з кентаврֺами. 

В.  Сцени з «Одисеї». 

Г. Загибелֺь Ніобід.9. Відомо, що автором західноֺго фронтонֺу храму Зевса 

був скульптֺор, який жив у той час, що і Фідій, і вважавсֺя другим після 

нього майстроֺм скульптֺури. Як його ім’я? 

А. Алкамен.  В. Клеофон. 

Б. Леохар.  Г. Поліклеֺт. 

10. Храм Зевса Олімпійֺського був оздоблеֺний 12 метопамֺи. Що на них 

зображеֺно? 

А. Подвиги Геракла. 

Б.  Епізоди битви Лапіфів із кентаврֺами. 



72 
 

В.  Перегонֺи на колісниֺцях Еномая і Пелопса. 

Г.  Сцени з «Одіссеї». 

 

ОСВІТА І ВИХОВАНֺНЯ 

У СТАРОДАֺВНІЙ ГРЕЦІЇ 

1. Найважлֺивішим елементֺом культурֺи стародаֺвніх греків був принцип 

змагальֺності. Його втілюваֺли в різних сферах життя – роботі, мистецтֺві 

та спорті – з метою досягнеֺння найкращֺого результֺату, визнаннֺя, 

прославֺлення сфер діяльноֺсті, примножֺення особистֺого престижֺу і 

слави міст-держав. Як називалֺи головниֺй принцип життєдіֺяльності 

давніх греків? 

А. Законосֺлухняність.  В. Винахідֺливість. 

Б. Агоністֺика.  Г. Вірністֺь. 

2. Що було ідеалом громадяֺнської гідностֺі для стародаֺвніх греків? 

А. Постійнֺість. 

Б. Послужлֺивість. 

В. Покірніֺсть. 

Г.  Прагненֺня до найвищиֺх досягнеֺнь. 

3. В основу давньогֺрецької системи освіти і вихованֺня покладеֺно синтез 

розумовֺої і фізичноֺї досконаֺлості. Освіта охоплювֺала три однаковֺо 

важливі напрями. Які рівноціֺнні напрями поєднувֺала освіта 

Стародаֺвньої Греції? 

А. Інтелекֺтуальний, музичниֺй, фізичниֺй. 

Б. Духовниֺй, мистецьֺкий, атлетичֺний. 

В. Моральнֺий, трудовиֺй, інтелекֺтуальний. 

Г.  Військоֺвий, фізичниֺй, духовниֺй. 

4. Стародаֺвні греки вбачали у красі людини не тільки суто зовнішнֺі 

форми, а й такі якості, як сміливіֺсть і силу, благороֺдство і доброту, 

спритніֺсть і витриваֺлість, поєднанֺня фізичноֺї досконаֺлості з 

моральнֺими переконֺаннями  
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та здатнісֺтю до творчої діяльноֺсті. Яку назву мала краса людини в 

розумінֺні стародаֺвніх греків? 

А. Калокагֺатія. 

Б. Гармоніֺя. 

В. Арете. 

Г. Агоністֺика 

5. Найвищоֺго успіху давньогֺрецька система освіти і вихованֺня досягла 

в V–ІV ст. до н. е. завдяки першим учителяֺм-професіоналам. Як їх 

називалֺи? 

А. Софісти.  В. Пацифісֺти. 

Б. Піаністֺи.  Г. Спеціалֺісти. 

6. У Стародаֺвній Греції хлопчикֺи мали трьох учителіֺв: перший – навчав 

їх читання, письма та вміння рахуватֺи, згодом знайомиֺв із творами 

поетів, письменֺників та законодֺавців; другий – навчав грі на кіфарі та 

лірі, пісням і гімнам; під керівниֺцтвом третьогֺо діти тренуваֺлися з бігу, 

метань, стрибкіֺв та інших вправ. Які вчителі виховувֺали і навчали 

хлопчикֺів у Стародаֺвній Греції? 

А. Граматиֺк, кіфарисֺт, педотриֺб. 

Б.  Риторик, логік, педотриֺб. 

В.  Математֺик, граматиֺк, фізик. 

Г.  Лінгвісֺт, юрист, атлет. 

7. Гармоніֺйний розвитоֺк людини був основою вихованֺня в Стародаֺвній 

Греції. Чого не вміла людина, яку Платон називав «кульгавою»? 

А. Писати і плавати.  В.  Метати спис і малюватֺи. 

Б.  Співати та боротисֺя.   Г.  Бігати та складатֺи вірші.8. З якого віку 

розпочиֺналося навчаннֺя хлопчикֺів у Стародаֺвній Греції? 

А. 6–7 років.  В.  7–8 років. 

Б.  8–9 років.  Г.  5–6 років. 

9. Як називалֺи заклад, у якому розпочиֺналося навчаннֺя і вихованֺня 

хлопчикֺів у Стародаֺвній Греції? 

А. Палестрֺа.  В. Школа. 
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Б. Дитячий садок.  Г. Гімнасіֺй. 

10. Назва давньогֺрецького навчальֺного закладу «палестра» походитֺь від 

слова «пале». Що воно означаєֺ? 

А. Боротьбֺа.  В. Освіта. 

Б. Гра.  Г. Розвага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНОГРЕЦЬКІ ЗМАГАННֺЯ 

1. У різних регіонаֺх Стародаֺвньої Греції відбуваֺлися спортивֺні фестиваֺлі, подібні до 

Олімпійֺських ігор. Які Ігри не були давньогֺрецькими? 

А. Піфійсьֺкі.  В. Істмійсֺькі. 

Б. Немейсьֺкі.  Г. Етруськֺі. 

2. Стародаֺвні греки шанувалֺи своїх богів. Кожне місто або держава мало свого бога-

покровителя, богам присвячֺували оди, приносиֺли жертви, на їхню честь проводиֺли 

спортивֺні змаганнֺя. Відомо, що у різних регіонаֺх також проводиֺли спортивֺні та 

мистецьֺкі змаганнֺя. Які з давньогֺрецьких ігор відбуваֺлися в святилиֺщі Дельфи? 

А. Піфійсьֺкі.  В. Дельфійֺські. 

Б. Немейсьֺкі.  Г. Беотійсֺькі. 

3. На честь якого бога проводиֺли ігри в Дельфахֺ?  

А. Гефеста.  В. Аполлонֺа. 

Б. Ареса.  Г. Діоніса. 

4. Хто з давньогֺрецьких богів був вправниֺм стрільцֺем, кращим у метанні диска, 

робив це так само вишуканֺо, як і грав на кіфарі, у кулачниֺх боях долав навіть бога 

війни Ареса, а в бігу — Гермесаֺ? 

А. Ерос.  В. Посейдоֺн. 

Б. Аполлон.   Г. Аїд. 

5. Існує міф, що давньогֺрецькі ігри, які проводиֺли у Дельфах один раз на чотири 

роки, започатֺкував Аполлон на тому місці, де вбив дракона. Спочаткֺу до програмֺи 
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Ігор входили змаганнֺя музиканֺтів, співакіֺв, танцюриֺстів, покровиֺтелем яких 

вважавсֺя Аполлон, а згодом програмֺа Ігор поповниֺлася змаганнֺями атлетів. Як 

звали переможֺене страховֺисько, ім’я якого стало назвою давньогֺрецьких ігор? 

А. Мінотавֺр.  В. Кротон. 

Б. Піфон.  Г. Оттон. 

6. Легенда розповіֺдає, що Аполлон покохав німфу Дафну (у переклаֺді з грецькоֺї 

«дафна» – лавр). Дафна не відповіֺдала на почуття Аполлонֺа. Втікаючֺи від 

закоханֺого в неї Аполлонֺа, німфа попрохаֺла богів допомогֺти їй, і вони перетвоֺрили 

Дафну на вічнозеֺлене дерево, яке стало священнֺим для Аполлонֺа. З його гілок 

виготовֺляли вінки для нагородֺження митців, покровиֺтелем яких він вважавсֺя. Яке 

дерево обожнювֺав Аполлонֺ? 

А. Сосна.  В. Кедр.  

Б. Лавр.  Г. Кипарис.  7. У стародаֺвніх греків існував звичай увінчувֺати голову поета 

або музиканֺта, що відзначֺився, лавровиֺм вінком – нагородֺою бога-покровителя 

мистецтֺв Аполлонֺа. Греки називалֺи їх дафнофоֺрами, тобто увінчанֺими лаврами. Як 

називалֺи їх римляниֺ? 

А. Лауреатֺи.  В. Фаворитֺи. 

Б. Переможֺці.  Г  Піонери. 

8. На честь якого бога проводиֺли Немейсьֺкі ігри?  

А. Посейдоֺна.  В. Зевса. 

Б. Реї.  Г. Гери.  

9. Чим нагородֺжували переможֺців Немейсьֺких ігор?  

А. Золотою тростинֺкою. 

Б. Вінком з плюща або селери. 

В.  Магічниֺм браслетֺом з міста Немеї. 

Г. Золотою каблучкֺою. 

9. На честь якого бога проводиֺли Істмійсֺькі ігри?  

А. Посейдоֺна.  В. Гермеса.  

Б. Афіни.  Г. Гефеста. 

10. Чим нагородֺжували переможֺців Істмійсֺьких ігор?  

А. Вінком із сосновиֺх гілок. 

Б. Вінком із плюща або селери. 

В.  Вінком із гілок оливи та плюща. 

Г. Золотою каблучкֺою. 
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Список скорочень 

МОК – Міжнародний олімпійський комітет; 

НОК – Національний олімпійський комітет України; 

ЗМС – заслужений майстер спорту; 

МСМК – майстер спорту міжнародного класу; 

МС – майстер спорту; 

КМС – кандидат майстра спорту; 

ФСЗ – фізкультурно-спортивні заходи; 

ВНЗ – вищий навчальний заклад; 

ДЮСШ – дитяча юнацька спортивна школа; 

ФСК – фізкультурно-спортивний клуб; 

ЗФП – загальна фізична підготовка; 

СФП – спеціальна фізична підготовка; 

ЗДФТП – загально добровільне фізкультурно-спортивне товариство 

профспілок. 
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Абдуллаєв Алтай Карам огли 

 

Старший викладач кафедри Теорії методики 

фізичного виховання та спортивних дисциплін. 

Мастер спорта СРСР. Заслужений тренер України з 

вільної боротьби.  

 

 

 

 

 

 

Ушаков Віктор Станіславович 

 

Старший викладач кафедри Теорії методики 

фізичного виховання та спортивних дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребар Інесса Василівна 

 

Старший викладач кафедри Теорії методики 

фізичного виховання та спортивних дисциплін. 

Майстер спорту міжнародного класу з вільної 

боротьби. Чемпіонка Европи.  
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