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ВСТУП 

 

Мета викладання навчальної дисципліни „Олімпійський та професійний 

спорт” полягає в набутті теоретичних знань з історії виникнення олімпійського 

спорту та розвитку професійних видів спорту, сучасного стану професійного та 

олімпійського спорту у світі та в Україні, дослідження шляхів професіоналізації 

олімпійського спорту, вивчення основних економічних та правових 

взаємовідносин між спортсменами та роботодавцями в професійному спорті, 

організації та систем проведення змагань в різних професійних видах спорту. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є набуття майбутніми 

фахівцями необхідних знань про характер і зміст олімпійського та 

професійного спорту, щоб на їх основі сформувати необхідні вміння та навички 

для ефективної професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Олімпійський та 

професійний спорт” є ознайомлення студентів з теоретичними питаннями і 

практичними досягненнями, а також розвиток у студентів творчого потенціалу, 

компетентності, гуманістичної спрямованості, формування і становлення 

професіоналізму, розвиток мислення, творчості. Дуже важливо, щоб майбутні 

спеціалісти фізичного виховання усвідомили педагогічну діяльність, як 

рефлексивне керування діяльністю особистості, уявили себе суб’єктом цієї 

діяльності, опановували механізм використання особистісного потенціалу для 

розв’язання завдань навчання фізичного виховання, засвоїли елементи техніки 

керування своїм організмом. 
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема Історія розвитку олімпійського спорту 

Мета: забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями,  

ознайомлення з основними фактами з історії розвитку олімпійського спорту. 

Короткі теоретичні відомості 

З давніх років олімпійські ігри були головною спортивною подією усіх 

часів і народів. Почесними родоначальниками Олімпійських ігор вважають 

богів, царів, правителів і героїв. Установлено з очевидною безспірністю що: 

відомі нам Олімпійські ігри започатковані у 776 р. до нашої ери.  

 Кожні змагання перетворювалися на свято для народу, своєрідний 

конгрес для правителів і філософів, конкурс для скульпторів і поетів.  

 Дні олімпійських урочистостей – дні загального миру. Для древніх 

еллінів ігри були інструментом світу, що полегшував переговори між містами, 

сприяли порозумінню і налагодженню зв’язків між державами.  

 Олімпіади звеличували людину, відбивали світогляд, наріжним каменем 

якого були культ досконалості духу і тіла, ідеалізація гармонійно розвинутої 

людини – мислителя і атлета. Олімпійцю-переможцю ігор співвітчизники 

віддавали почесті, яких удостоювалися боги, на їхню честь створювалися 

пам’ятники за життя, складалися хвалебні оди, влаштовувалися бенкети. 

Олімпійський герой, одягнений у пурпур, увінчаний вінком, в’їжджав у рідне 

місто на колісниці не через звичайні ворота, а через пролом у стіні, який того ж 

дня зашпаровували, щоб олімпійська перемога увійшла у місто і ніколи не 

покидала його. 

За багато століть олімпійський рух подолав чимало перешкод, забуття і 

відчуження. Але, незважаючи ні на що, олімпійські ігри популярні і до 

сьогодні. У наші дні олімпіада − одне з найбільших подій у світі. Ігри оснащені 

сучасною технікою – за результатами стежать комп’ютери і телекамери, час 
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визначається з точністю до тисячних часток секунди, спортсмени та їхні 

результати багато в чому залежать від технічного оснащення.  

 Завдяки засобам масової інформації не залишилося жодної людини в 

цивілізованому світі, яка б не знала, що таке олімпіада або не бачила б змагання 

по телевізору.  

 За останні роки олімпійський рух набув величезних масштабів і столиці 

Ігор на час їхнього проведення стають столицями світу. Спорт набуває все 

більшого значення в житті людей. 

Завдання до теми 

1. Визначити основні етапи відродження олімпійського руху сучасності. 

2. Розповісти про концепцію олімпізму П’єра де Кубертейна.  

Методичні поради 

25 жовтня 1892 р. під час п’ятиріччя Союзу французьких товариств 

атлетичних видів спорту у великому амфітеатрі паризької Сорбонни П’єр де 

Кубертен вперше офіційно заявив, що вдається до безпосередньої реалізації 

проекту відродження Олімпійських ігор „за принципами, які відповідають 

потребам сьогоднення”. Він переконав цей авторитетний Союз створити 

міжнародний форум в організації Олімпійських ігор, і навіть виробити вимоги 

до їх учасників. Підготовку такого світового форуму було доручено трьом 

комісарам, один із яких − П’єр де Кубертен. Навесні 1893 р. він розіслав листи 

у багато країн світу, у яких писав: „Відродження Олімпійських ігор за 

принципами, які відповідали б потребам сучасного суспільства, уможливлять  

зустрічі представників усіх народів світу через кожні чотири роки. Ми 

сподіваємося, що і мирні та шляхетні змагання будуть найкращим вираженням 

духу інтернаціоналізму”. 

Міжнародний атлетичний конгрес відкрився 16 червня 1894 року. Через 

тиждень, вирішивши відродити Олімпійські ігри, делегати конгресу 

сформували діючий комітет, що повинен був організувати і започаткувати Ігри. 

Так створили МОК. Кубертен був обраний генеральним секретарем, а 

представник Греції Викелас Деметріус − президентом. 10 квітня 1896 р. У. 
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Деметріус подав у відставку, а П’єр де Кубертен був обраний Президентом 

МОК. Конгрес затвердив Олімпійську хартію, яка ухвалила рішення проводити 

Олімпійські ігри раз на чотири роки з метою „зміцнення братерства та миру  

між народами”. Перші Олімпійські ігри було вирішено провести в 1896 році у 

столиці Греції Афінах. 

У серпні 1894 року у Парижі відбувся XII Олімпійський конгрес століття, 

який отримав назву „Конгрес єдності”. 

Два роки проводилася напружена робота і 6 квітня 1896 р. на 

Мармуровому стадіоні грецької столиці у присутності 80 тисяч глядачів було 

оголошено про відкриття перших Олімпійських ігор сучасності. На ігри до 

Афін приїхали 295 атлетів з 13 держав. Змагання передбачали дев’ять видів 

спорту. Спортсмени з десяти країн стали чемпіонами, найуспішніше виступили 

атлети США. 

Дуже важливо, що з перших ігор члени МОК доклали зусиль для 

відродження як комплекс змагань, а й у дусі Олімпійської хартії відродити 

Олімпізму як синтезу спорту, культури й мистецтва, високої духовності та 

моральності. Їх надзвичайно цікавили морально-етичні, соціально-педагогічні і 

виховні аспекти олімпізму. З цією метою було встановлено, щоб Ігри 

проводились у різних містах і на різних континентах. Так, через 1500 років 

Олімпійські гри були відновлені. 

З тих пір минуло понад 100 років. Упродовж цього періоду 24 рази 

запалювався вогонь літніх Олімпійських ігор (під час світових воєн три 

Олімпіади не проводилися). Найчастіше Ігри проводилися: на європейському 

континенті – 14 разів, 6 − у містах Америки, 2 − в Азії і 2 − в Австралії. 

З 1924 р. проводяться зимові олімпійські ігри, які мають свою нумерацію. 

Але поняття „Олімпіада” збережено лише для літніх Ігор. 

Місце проведення Олімпійських ігор вибирають демократичним шляхом 

МОК. Право їх організації надається місту, а не країні. Тривалість Ігор − не 

більше 16 днів (зимових Ігор − не більше 10 днів). Олімпійський рух має свою 

емблему і прапор, затверджені МОК на пропозицію Кубертена в 1913 році. 
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Емблема − п’ять переплетених кілець блакитного, чорного, червоного (верхній 

ряд), жовтого і зеленого (нижній ряд) кольорів, які символізують 5 об’єднаних 

в Олімпійському русі континентів. Девіз Олімпійського руху − Citius, Altius, 

Fortius (швидше, вище, сильніше). Прапор − біле полотно з олімпійськими 

кільцями.  

Відтоді склався ритуал проведення Ігор: запалювання олімпійського 

вогню на церемонії відкриття (вогонь запалюється від сонячних променів в 

Олімпії і доставляється факельною естафетою спортсменів у місто-організатор 

олімпійських ігор); проголошення одним із видатних спортсменів країни, у якій 

проводяться Ігри, олімпійської клятви від імені всіх учасників Ігор; 

проголошення від імені суддів клятви про неупереджене суддівство; вручення 

переможцям і призерам змагань медалей; підняття державного прапора країни 

та виконання національного гімну на честь переможців. З 1932 р. організатор 

Олімпійських ігор будує так зване олімпійське містечко для учасників Ігор. 

Відповідно до Олімпійської хартії ігри є змаганням між окремими 

спортсменами, а не між національними командами. Однак з 1908 р. поширився 

так званий неофіційний загальнокомандний залік − визначення місця, зайнятого 

командами, за кількістю отриманих медалей. При цьому пріоритет у 

встановленні командного місця відводиться золотим медалям, а приїх рівності 

− срібним і бронзовим нагородам. 

З розвитком олімпійського руху до нього долучається дедалі більше  

країн. На Іграх у Сіднеї брали участь команди 199 держав. Усе більше 

збагачується і спортивна програма. Майже на кожній Олімпіаді ву її програмі 

з’являються нові види спорту, відповідно збільшується й кількість  

олімпійських нагород. На іграх в Афінах було вручено 43 золотих медалі, а в 

Сіднеї розігрувалися вже 300 комплектів олімпійських нагород. Починаючи з 

других Олімпійських ігор збільшилося кількість медалей, що розігрувалися, 

завдяки участі в олімпійських стартах жінок. Усього за минулі роки в сучасних 

Олімпійських іграх взяли участь близько 140 тисяч спортсменів. Сьогодні 

Олімпійські ігри перетворилися на найбільше спортивне свято планети.   
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Контрольні питання 

1. Що Ви знаєте з історії Давньогрецьких олімпійських ігор? 

2. Ким були розроблені сучасні принципи олімпійського спорту? 

Література: [5, 7, 10]. 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема Структура та хартія олімпійського спорту. Організаційна 

структура та керівництво професійним спортом 

Мета: ознайомити студентів зі складом і загальною організацією 

олімпійського руху. 

Короткі теоретичні відомості 

Олімпійський рух, що знаходиться під верховною владою МОК, включає 

організації, спортсменів і осіб, які згодні керуватися Олімпійською хартією. 

Метою олімпійського руху є сприяння побудові мирного та досконалішого 

світу за допомогою виховання молоді засобами спорту відповідно до ідей 

олімпізму і його цінностей. 

Трьома головними складовими олімпійського руху є: Міжнародний 

олімпійський комітет (МОК), міжнародні спортивні федерації (МСФ) і 

національні олімпійські комітети (НОК) Для будь-якої особи або організації, 

що належить до Олімпійського руху в будь-якій якості, положення 

Олімпійської хартії обов’язкові; вони також повинні виконувати рішення МОК. 

Окрім трьох основних складових, до олімпійського руху входять також 

оргкомітети по проведенню Олімпійських Ігор (ОКОЇ), національні асоціації, 

клуби і особи, що є членами МСФ і НОК, і особливо спортсмени, дотримання 

інтересів яких є основним елементом діяльності олімпійського руху, а також 

судді, рефері, тренери і інші спортивні офіційні особи та технічні фахівці, а 

також інші організації і установи, визнані МОК.  

Завдання до теми 

1. Розглянути сучасну структуру Міжнароного олімпійського комітету. 
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2. Ознайомитися із організаціями, які займаються зміцненням та 

популяризацією олімпійського руху у світі. 

Методичні поради 

Сучасна структура МОК (Міжнародний олімпійський комітет) виглядає 

так: 15 осіб повинні представляти міжнародні спортивні федерації чи їх 

об’єднання, 15 – національні олімпійські комітети чи їх регіональні асоціації, 

15 – діючі атлети і 70 – так звані індивідуальні члени. Віковий ліміт членів 

МОК встановлено від 18 до 70 років. 

До складу першого МОК були обрані представників Аргентини, Бельгії, 

Великобританії, Угорщини, Греції, Італії, Нової Зеландії, Росії, США, Франції, 

Чехії та Швеції; перші члени МОК стали організаторами національних 

олімпійських комітетів (НОК) у своїх країнах. До обов’язків МОК входить 

регулярне проведення Олімпійських ігор (ОІ) і Зимових Олімпійських ігор 

(ЗОІ), їх постійне вдосконалення, керівництво розвитком олімпійського спорту 

в усьому світі. 

Вищою організацією у вирішенні питань Олімпійського руху є МОК. 

Штаб-квартира МОК знаходиться у Лозанні (Швейцарія). Постійно діючим 

органом МОК є Виконком, який вирішує різні поточні проблеми. Найважливіші 

питання вирішуються на конгресах і сесіях МОК. Важливу функцію сьогодні 

виконує спортивний арбітражний суд (САС), який вирішує усі спірні питання 

під час Ігор. Спортивний арбітражний суд з 1994 року юридично не залежить 

від МОК. Він діє під егідою Міжнародної арбітражної ради. Щодо пропаганди 

ідей олімпізму велике значення мають Міжнародна Олімпійська Академія, яка 

функціонує під патронажем МОК, і олімпійські академії країн, які входять до 

олімпійського руху. У пропаганді ідей олімпізму беруть участь і нещодавно 

засновані нові організаційні форми – олімпійські музеї. 23 червня 1993 року у 

Лозанні, де розташована штаб-квартира МОК, відкрили Олімпійський музей, 

що у 1995 році за підсумкам конкурсу зайняв 1-е місце у номінації  „Кращий 

музей року у Європі”. Олімпійський музей в Лозанні – не тільки „храм історії”, 
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а й діючий інформаційно-пропагандиський центр, який об’єднує минуле й 

сьогодення Олімпійських ігор.  

У зміцненні олімпійського руху з кожним роком посилюється значення 

визнаної МОК у 1968 році Асоціації національних олімпійських комітетів 

(АНОК), яка регулярно проводить генеральні асамблеї, створені задля 

зміцнення дружби між спортсменами різних країн. Однією з її функцій є захист 

інтересів малих країн. До олімпійського руху залучено 45 країн. Найменша з 

них – Мауру, острів у Тихому океані з населенням 10000 чоловік, найбільша – 

Свазіленд, з населенням 860000 чоловік. На Генеральній асамблеї АНОК в 

Атланті (1994 р.) за ними закріплено право направляти на Олімпійські ігри по 6 

спортсменів, попри кваліфікаційні стандарти, встановлені окремими 

міжнародними спортивними федераціями.  

Третьою організаційною формою олімпійського руху є Генеральна 

асамблея міжнародних спортивних федерацій (ГАМСФ), яка функціонує з  

1967 р. Основні завдання цієї організації: сприяння зміцненню міжнародного 

авторитету та незалежності міжнародних спортивних об’єднань за видами 

спорту; встановлення тісних контактів між спортивними федераціями і МОК; 

внесення до МОК та інших міжнародних спортивних об’єднань пропозицій 

щодо поліпшення проведення та організації міжнародних спортивних форумів. 

Основи Олімпійської хартії розроблені П’єром де Кубертеном, 

затверджені Паризьким конгресом 1894 р. і декларують рішення про 

відродження олімпіад сучасності. Це − збірник статутних документів МОК з 

питань олімпійського руху: основні завдання, принципи, засади, правила 

організації та проведення Олімпійських ігор і т. д. Хартія складається з кількох 

розділів. Перший присвячений основним принципам олімпійського руху. Право 

проведення Олімпійських ігор МОК надається місту, а не країні чи певній 

території. Усю відповідальність щодо підготовки та проведення Ігор несе НОК 

країни, де знаходиться обране місто. Доходи від Ігор спрямовані лише на 

розвиток олімпійського руху і аматорського спорту. У тому ж розділі йдеться 

про олімпійські символи, емблеми, прапор, вогонь. Другий розділ присвячений 
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МОК, його структурі, статусу, правам, фінансам; третій роз’яснює положення 

міжнародних спортивних федерацій; у четвертому йдеться про національні 

олімпійські комітети і у п’ятому – про сучасні Олімпійські ігри (кодекс допуску 

до них спортсменів, медичний кодекс, список визнаних МОК міжнародних 

спортивних федерацій, питання програми Ігор). Також розповідається про 

олімпійські нагороди, про порядок висвітлення ходу Ігор засобами масової 

інформації. „Протокол Олімпійських ігор” містить положення про порядок 

обчислення олімпіад, тривалість і терміни проведення Ігор, про церемонії 

відкриття і закриття, нагородження призерів тощо. Наголошується на 

недопустимості використання Олімпійських ігор з політичною та комерційною 

метою, встановлюється порядок роботи сесій МОК і спеціальних комісій 

комітету.  

Хартія – це своєрідна конституція олімпійського руху, звід основних 

законів,  за якими живе весь величезний світ сучасного олімпійського спорту. 

Контрольні питання 

1. Які функції виконує Генеральна асамблея міжнародних спортивних 

федерацій?  

2. Розкажіть про структуру Олімпійської хартії. 

Література: [6, 10, 11]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема Міжнародні спортивні федерації (МСФ). Національні 

олімпійські комітети (НОК) та їх значення для розвитку міжнародного 

олімпійського руху  

Мета: Створити правильне уявлення і розуміння діяльності 

Міжнародної олімпійської системи в цілому та зокрема її складових – 

Міжнародних спортивних федерацій і Національних олімпійських комітетів. 

Короткі теоретичні відомості 

 За Олімпійською хартією кожна МСФ є самостійною і незалежною. 

МСФ – позадержавний орган, який керує одним або декількома видами спорту 
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на всесвітньому рівні і має у свієму складі організації, які керують цим видом 

на національному рівні. На сьогодні інараховується близько 80 МСФ, з яких 36 

є олімпійськими (6 із них зимових). 

МСФ у межах свого виду спорту повинні: 

- забезпечувати розвиток свого виду спорту; 

- сприяти реалізації мети Олімпійської хартії; 

- нести відповідальність за керівництво змаганнями на ОІ; 

- розробляти критерії допуску до ОІ; 

- забезпечувати технічну допомогу в реалізації програми ”Олімпійська 

солідарність”. 

НОК є керівним органом олімпійського руху в країні. Без визнання 

Національного олімпійського комітету Міжнародним олімпійським комітетом 

спортсмени країни не можуть брати участь в Олімпійських іграх. Обов’язками 

НОК є: 

- пропаганда на національному рівні принципів олімпізму; 

- відкриття інститутів, розробка навчальних програм з олімпійського 

руху; 

- виступи проти дискримінації і насильства у спорті; 

- боротьба проти вживання допінгу. 

Завдання до теми 

1. Визначити напрями і особливості діяльності МСФ. 

2. Визначити функції НОК як проміжної ланки між спортсменами певної 

країни та вищими керівними організаціями олімпійського руху. 

Методичні поради 

Олімпійські ігри по своїй значущості давно перевершили інші міжнародні 

спортивні заходи. Федерації з неолімпійських видів спорту намагаються 

включити свої види до олімпійських програм, а олімпійські федерації – 

збільшити кількість дисциплін, що увійшли до програми Ігор. Популярність 

різних видів спорту, їх поширення у світі, заходи уряду щодо розвитку 

залежать від наявності цих видів спорту в олімпійській програмі.  
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Міжнародні спортивні федерації (МСФ) зацікавлені у популяризації свого 

виду спорту та його поширенні, домагаються визнання їхнього виду спорту 

Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) і включення до олімпійської 

програми, розширення олімпійської програми у своїх видах спорту і є головною 

силою, яка впливає на МОК у питаннях розширення програми Олімпійських 

ігор. Знання тенденцій розвитку олімпійської програми можуть бути 

використані Національнім олімпійським комітетом у випереджаючому роз-

витку окремих видів спорту, дисциплін та видів змагань, організації змагань, 

підготовці спортсменів. Ще на першій сесії МОК було прийнято пропозицію 

про те, що Олімпійські ігри повинні включати сучасні види спорту, зберігаючи 

олімпійський дух Древньої Греції. Сутність взаємозв’язку між МСФ і МОК 

чітко визначив П’єр де Кубертен, виступаючи на щорічній сесії МОК у 1900 р.: 

„Олімпійський рух уже не є результатом дії окремої організації (МОК), це − 

результат взаєморозуміння і співробітництва між МСФ, НОК і МОК”. МСФ – 

міжнародні неурядові організації, які керують одним або декількома видами 

спорту на всесвітньому рівні і мають у своєму складі організації, які керують 

цими видами на національному рівні. Перші міжнародні спортивні федерації 

були організовані ще у XIX столітті до створення МОК, наприклад Міжнародна 

федерація гімнастики (1881 р.), Міжнародний союз ковзанярів, Міжнародний 

союз веслярських товариств (1892 р.). 

Національний олімпійський комітет (НОК) – національний орган 

координації світового олімпійського руху, який забезпечує участь 

представників своєї країни в Олімпійських іграх, координує діяльність 

федерацій з окремих видів спорту щодо підготовки атлетів та тренерів для 

участі в Олімпійських іграх. Діяльність Національних олімпійських комітетів 

контролюється керівним органом олімпійського руху – Міжнародним 

олімпійським комітетом. Національні олімпійські комітети мають право 

висувати кандидатури міст своєї країни для проведення Олімпійських ігор. 

На сьогодні існує більше 200 Національних олімпійських комітетів, які 

представляють незалежні держави, а також деякі залежні території. Національні 
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олімпійські комітети мають усі 192 країни, що входять до Організації 

Об’єднаних Націй, а також 13 інших територій. 

НОКи мають виключні повноваження у виборі та призначенні міста, яке 

може бути кандидатурою для організації Олімпійських ігор у відповідних 

країнах. З метою виконання своїх завдань НОКи можуть співпрацювати з 

урядовими органами, з якими вони повинні розвивати гармонійні відносини. 

Однак, вони не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка суперечить 

Олімпійській хартії. НОКи можуть також співпрацювати з неурядовими 

органами. Вони повинні зберігати автономію і протидіяти будь-якому тиску, 

включаючи (але не обмежуючись) політичний, юридичний, релігійне або 

економічний, що могло б перешкодити виконувати Олімпійську хартію. 

Незалежно від свого складу НОКи повинні включати:  

1. Усіх членів МОК в їхній країні, якщо такі є. Вони мають право голосу 

на генеральних асамблеях НОК.  

2. Усі національні федерації, які є членами МСФ, чиї види спорту 

включені до програми Олімпійських ігор, або їх представників.  

3. Діючих або тих, які пішли зі спорту, спортсменів, і брали участь в 

Олімпійських іграх, проте останні повинні залишити свою посаду не пізніше, 

ніж після закінчення трьох олімпіад з моменту їх останньої участі в 

Олімпійських іграх. 

Найважливішими спортивними заходами, що проводяться цими 

організаціями, є регіональні ігри, ідея проведення яких належить П’єру де 

Кубертену і бере свої витоки з iсторії олімпійського руху Стародавньої Греції. 

Достеменно відомо, що у Стародавній Греції поряд з Олімпійськими іграми 

значною популярністю користувались різні регіональні ігри: Істмійські, 

Немейські та Піфійські. 

Контрольні питання 

1. Назвіть перші міжнародні спортивні федерації у світі. 

2. Визначити склад НОК? 

Література: [1, 7, 10]. 
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Семінарське заняття № 4 

Тема Взаємодія МОК, НОК, МСФ і ОКОІ як передумова успішного 

проведення Олімпійських ігор 

Мета: вивчити умови успішної співпраці основних спортивних 

організацій, що беруть участь в організації та проведенні Олімпійських ігор. 

Короткі теоретичні відомості 

 Олімпійський рух об’єднує мільйони спортсменів, незалежно від їх 

політичних і релігійних поглядів, расової приналежності. Боротьба за втілення 

в життя прогресивних олімпійських принципів свідчать, про 

загальнодемократичну сутність олімпійського руху. Ідея мирних спортивних 

змагань молоді, міжнародне співробітництво, досягнення взаєморозуміння і 

дружби між народами знаходять конкретне вираження в Олімпійських іграх.  

Організаційною основою олімпійського руху є МОК та національні 

олімпійські комітети, міжнародні і національні федерації з видів спорту, що 

входять до програми Олімпійських ігор. В олімпійському русі беруть участь і 

інші міжнародні спортивні організації, що визнають її завдання та принципи. 

Олімпійська хартія – офіційний документ, у якому викладено завдання та 

принципи олімпійського руху, що регламентує відносини між МОК, НОК, 

МСФ та ОКОІ та встановлює правила проведення ОІ. 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з історією створення міжнародних спортивних 

федерацій. 

2. Розглянути значення і повноваження Асоціації національних 

олімпійських комітетів в олімпійському русі. 

Методичні поради 

Згідно з олімпійською хартією, з метою сприяння олімпійському руху 

МОК може визнавати в якості МСФ міжнародні неурядові організації, які 

керують одним або декількома видами спорту на всесвітньому рівні і мають у 

своєму складі організації, що керують цими видами на національному рівні. Що 

стосується значення міжнародних федерацій для олімпійського руху, їх 
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статути, встановлені порядки і діяльність повинні також відповідати 

Олімпійській хартії. Кожна МСФ є самостійною і незалежною. Однак у 

початковому періоді спільної діяльності МОК і МСФ відносини між цими 

організаціями були іншими. 

Деякі міжнародні федерації з олімпійських видів спорту організаційно 

оформилися раніше МОК. Наприкінці ХІХ ст. у зв’язку з пробудженням 

масового інтересу до спорту почали проводитися міжнародні змагання між 

спортсменами деяких країн Європи і США. Найбільшої популярності набули 

змагання з велосипедного спорту, легкої атлетики, гімнастики, ковзанярського 

спорту, боксу, тенісу. Проте вже перші міжнародні зустрічі переконали їх 

організаторів, спортсменів і тренерів у тому, що відсутність єдиних правил і 

норм, що регламентують проведення змагань, гальмувала розвиток 

інтернаціональних спортивних зв’язків. Це сприяло формуванню міжнародних 

об’єднань з різних видів спорту. Першим таким об’єднанням була Міжнародна 

федерація гімнастики (1881 р.). У 1892 р. були утворені Міжнародна федерація 

веслових товариств та Міжнародний союз ковзанярів. 

Створення Міжнародного олімпійського комітету і початок регулярного 

проведення ігор олімпіад стимулювало організацію Міжнародних спортивних 

федерацій. У період з 1900 до 1908 рр. було створено ще 7 міжнародних 

федерацій: Міжнародний союз велосипедистів (1900 р.), Міжнародна федерація 

футбольних асоціацій (1904 р.), Міжнародна федерація автомобільного спорту 

(1904 р.), Міжнародний союз стрілецького спорту (1907 р.), Міжнародний союз 

парусного спорту (1907 р.), Міжнародна федерація хокею (1908 р.), 

Міжнародна любительська федерація плавання (1908 р.). 

Уже наприкінці минулого століття деякі міжнародні спортивні 

об’єднання провели велику роботу з упорядкування системи міжнародних 

змагань, співставлення результатів, показаних на різних змаганнях. Слід 

зазначити, що у ХІХ ст. проводилась велика кількість неофіційних змагань, 

організатори яких намагалися надати їм статус чемпіонатів світу, Європи, 

Південної Америки та ін. Ці змагання організовували різні установи (газетно-
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журнальні видавництва, спортивні товариства та ін.) на суто суб’єктивній 

основі. Деякі з таких змагань отримали міжнародне визнання, однак більшість 

турнірів проходили безладно і супроводжувалися конфліктами, суперечками, 

що не сприяло авторитету спорту. Особливо гостра ситуація склалася у важкій 

атлетиці, плаванні і боротьбі, де протягом року неодноразово проводилося по 

декілька змагань, кожному з яких їх організатори прагнули надати статус 

чемпіонату світу або Європи, не переймаючись щодо складу учасників та рівня 

їхньої майстерності. 

Поступово проведення чемпіонатів світу або Європи в окремих видах 

спорту почало переходити до відання створених міжнародних спортивних 

федерацій з дотриманням єдиних умов і правил.  

При проведенні декількох перших сучасних Олімпійських ігор 

Міжнародні спортивні федерації не брали участі у формуванні програм 

змагань, правил і суддівства. Уся відповідальність за вирішення цих питань 

покладалася на спортивні організації країн-організаторів Ігор олімпіад. Однак 

після розбіжностей між представниками США та Англії на Іграх 1908 р. у 

Лондоні багато членів МОК висловили думки, що національні спортивні органи 

повинні бути позбавлені повноважень щодо формування програм Олімпійських 

ігор, системи підбору учасників та ін. Особливо активно вимагав перегляду 

сформованої практики видатний діяч міжнародного спортивного руху У. Слоен. 

Він обґрунтовано порушував питання про створення міжнародної системи, яка 

б забезпечувала формування програми Олімпійських ігор, відбір учасників і 

правила змагань.  

Олімпійська хартія у такий спосіб визначає роль МСФ в олімпійському 

русі: 

- розробляти та забезпечувати виконання правил занять відповідними 

видами спорту та стежити за виконаннями цих правил; 

- забезпечувати розвиток свого виду спорту в усьому світі; 

- сприяти реалізації завдань, закладених в Олімпійській хартії; 
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- встановити свої критерії допуску до змагань на Олімпійських іграх 

відповідно до Олімпійської хартії і представляти їх для затвердження 

МОК; 

- брати на себе відповідальність за технічний контроль і керівництво 

своїми видами спорту на Олімпійських іграх, які проводяться під 

патронатом МОК; 

- забезпечувати технічну допомогу для реалізації програми 

”Олімпійська солідарність”. 

Крім того, МСФ можуть формувати пропозиції, адресовані МОК щодо 

вдосконалення Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі, включаючи 

організацію та проведення Олімпійських ігор, кандидатур міст-організаторів 

Ігор та їх можливостей. МСФ також беруть участь у підготовці Олімпійських 

конгресів, діяльності різних комісій МОК. 

Національний олімпійський комітет, як керівний орган олімпійського 

руху в країні, поряд з МОК і МСФ, є однією з найважливіших структур у 

міжнародній системі олімпійського спорту. Без визнання НОК країни 

Міжнародним олімпійським комітетом спортсмени цієї країни не можуть брати 

участі в олімпійських іграх.  

В Олімпійській хартії наголошується, що місією НОК є розвиток і захист 

олімпійського руху в своїх країнах. 

До обов’язків НОК належить пропаганда на національному рівні, в 

рамках спортивної діяльності, основоположних принципів олімпізму та 

сприяння поширенню його в навчальних програмах з фізичної культури і 

спорту в школах і ВУЗах. 

НОК також повинні забезпечувати дотримання Олімпійської хартії в 

своїй країні; заохочувати розвиток спорту та вищих досягнень, а також 

масового спорту;  надавати допомогу в підготовці спортивних кадрів, зокрема 

організовуючи курси, що ці сприяють пропагані основоположних принципів 

олімпізму; боротися проти будь-яких проявів дискримінації  та насильства у 
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спорті, а також використання препаратів і процедур, заборонених МОК або 

МСФ. 

НОК не може бути причетний до діяльності, що суперечить Олімпійській 

хартії. У разі порушення цього МОК має право застосовувати до НОК заходи та 

санкції, аж до виключення його з олімпійського руху або позбавлення 

визнання. Ці ж заходи та санкції можуть бути застосовані до НОК у випадку, 

якщо його діяльність, або діяльність національних федерацій, або інших 

органів, які є членами НОК суперечать чинним у цій країні правовим 

положенням або порядкам. 

До складу НОК обов’язково входять члени МОК для даної країни (якщо 

такі є), представники національних федерацій з олімпійських видів спорту 

(мінімум з п’яти національних федерацій), діючі або які пішли зі спорту 

спортсмени-учасники Олімпійських ігор. 

Уряд та інші громадські органи не можуть призначати членів НОК. Однак 

НОК на свій розсуд може прийняти рішення про обрання членами 

представників влади. 

Найменування НОК має відповідати територіальним кордонам і 

традиціям країни і має бути затвердженим МОК. 

До найважливіших завдань НОК належить організація делегацій та 

керівництво ними на Олімпійських іграх, регіональних, континентальних і 

всесвітніх змаганнях, які перебувають під патронатом МОК. НОК здійснює 

відбір спортсменів у делегацію, враховуючи заявки федерацій, спортивні 

досягнення, а також здатність кожного спортсмена бути прикладом для 

спортивної молоді всієї країни, вирішує усі питання, пов’язані з екіпіровкою 

учасників, їх проїздом, розміщенням, страхуванням від нещасних випадків 

тощо. Організацією всесвітнього рівня є Асоціація національних олімпійських 

комітетів (АНОК), утворена в 1968 р., яка протягом декількох років здійснює 

заходи щодо налагодження співпраці між НОК у справі розвитку олімпійсього 

спорту. 
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Після утворення АНОК зв’язки між МОК і НОК активізувалися, 

Національні олімпійські комітети почали активніше впливати на розвиток 

олімпійського руху. Основними напрямами роботи АНОК є: забезпечення 

тісного співробітництва між НОК та МОК; поширення передового досвіду 

роботи та інформації, розробка та внесення в МОК проектів та пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення олімпійського руху; посилення значення НОК 

для спортивного руху країн; надання в різнпланової технічної допомоги НОК в  

організаційних питаннях, підготовки кадрів, будівництва спортивних споруд та 

ін. 

Контрольні питання 

1. Визначте повноваження МСФ згідно з Олімпійською хартією. 

2. Які функції виконує НОК до початку та під час проведення 

Олімпійських ігор? 

Література: [1, 10, 11]. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема Професіоналізація олімпійського руху як необхідна вимога 

продиктована часом 

Мета: визначити передумови професіоналізації олімпійського спорту та 

його основні етапи. 

Короткі теоретичні відомості 

Однією з основних тенденцій, що визначає на сучасному етапі розвиток 

олімпійського спорту, є його професіоналізація. У спорті відбуваються такі самі 

процеси, які в інших галузях суспільного життя – науці, релігії, правосудді, 

мистецтві – почалися значно раніше і на сьогодні в основному завершилися. 

Сучасний спорт вимагає від спортсменів такого рівня самовіданності, витрат 

часу, фізичних і психічних навантажень, які неможливі без належного 

матеріального стимулювання і забезпечення різними послугами. У галузі 

спорту з’явилась велика кількість фахівців вузької спеціалізації – тренерів, 

спортивних лікарів, учених, масажистів та інших, для яких спорт є сферою 
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їхньої професійної діяльності. Професіоналізація поступово охопила і суто 

спортивну діяльність: підготовка кваліфікованих спортсменів та їхня участь у 

змаганнях фінансуються по-різному (стипендії, зарплати, компенсації, виплати 

за рекламу і участь у стартах, премії тощо), і цей процес бурхливо розвивається. 

Нині більшість олімпійських видів спорту досить інтенсивно розвивається 

шляхом, який раніше пройшов професійний спорт. 

Завдання до теми 

1. Визначити основні перешкоди, з якими стикаються спортсмени на межі 

професійного і олімпійського спорту. 

Методичні поради 

Сьогодні в олімпійському спорті триває процес формування професій, а в 

професійному – перш за все в таких його видах, як автогонки, бейсбол, гольф, 

футбол, велосипедний спорт, американський футбол, баскетбол, хокей, теніс, 

бокс та деяких інших – фахове формування в основному давно завершилось.  

Незважаючи на те, що на сучасному етапі розвитку олімпійського спорту 

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прихильно ставиться до процесу 

комерціалізації та професіоналізації спорту, не вбачаючи в цьому серйозної 

загрози олімпійському руху, і більше того, часто розглядає цей процес як 

важливий чинник зміцнення престижу олімпійського руху, розширення його 

фінансової бази і на цій основі сфер, форм та обсягу діяльності, правомірність 

професіоналізації олімпійського руху стала однією з найголовніших проблем 

сучасного спорту вищих досягнень, навколо якої розгорнулися гострі дискусії.  

Слід зазначити, що процес професіоналізації олімпійського спорту – 

складний і суперечливий. Це, перш за все пов’язано з намаганням зберегти 

основні принципи класичного олімпізму. Ставлення до професіоналізації 

спорту неоднозначне, як серед лідерів міжнародного спортивного руху, так і 

серед представників національних організацій, учених і навіть спортсменів. У 

проблемі професіоналізації спорту каменем спотикання довго було питання 

допуску професіоналів до участі в Олімпійських іграх. Однак у 1986 році МОК 

на прохання міжнародних спортивних федерацій (МСФ) дозволив допуск 
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професійних футболістів та хокеїстів, а потім тенісистів і баскетболістів до 

участі в Олімпійських іграх. Практичне вирішення цього питання міжнародний 

олімпійський комітет знайшов у наданні міжнародним спортивним федераціям 

права допуску спортсменів на Олімпійські ігри, що було чітко сформульовано 

вже понад 20 років тому головою комісії МОК з допуску В. Дауме: „Правила 

допуску” зжили себе. У 1981 р. поняття „аматор” було виключено з 

Олімпійської хартії. На підставі ретельного вивчення фактів комісія МОК з 

допуску дійшла висновку, що допуск як на Олімпійські ігри, так і на 

чемпіонати світу повинен бути санкціонований федераціями. Зрозуміло, що від 

згоди МОК надати міжнародним спортивним федераціям право вирішувати 

питання допуску професіоналів на Олімпійські ігри до по-справжньому 

відкритих Олімпійських ігор, у яких братимуть участь усі найсильніші спорт-

смени, – велика відстань. Передусім, повна „відкритість” Ігор призвела до 

безконтрольної залежності олімпійських видів спорту, МОК і національних 

олімпійських комітетів від бізнесу. Крім того, як показала практика останніх 

років, не кожний професіонал зможе отримати право участі в Іграх, і далеко не 

кожний професіонал, який здобув це право, захоче взяти участь в Іграх. 

Насамперед, питання визначається позиціями різних міжнародних спортивних 

федерацій. Наприклад, правила Міжнародної аматорської асоціації боксу 

(АІВА) проголошують, що жоден боксер, який взяв участь у поєдинках, у яких 

більше шести раундів, не може бути допущений до змагань, організованих 

федерацією. Керівництво цієї федерації не схильне змінювати це правило, 

вважаючи, що аматорський бокс принципово відрізняється від професійного – 

як за тривалістю боїв, технікою і тактикою, так і за системою організації, 

фінансування і ставленням багатьох спортсменів до цього питання. У 

баскетболі – навпаки. Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) позитивно 

вирішила питання допуску провідних професіоналів із національної 

баскетбольної асоціації (NBA) і Континентальної баскетбольної асоціації (CBA) 

– професійні спілки баскетболістів – до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. 

Однак ця ухвала була сприйнята з побоюванням багатьма спеціалістами в 
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США, які вважають, що в цьому випадку баскетбол буде монополізований 

професіоналами, що призведе до зниження інтересу до цього виду спорту в 

американських університетах, оскільки в такому випадку студенти-

баскетболісти не матимуть ніяких шансів потрапити до олімпійської збірної 

команди США. Існує також серйозна небезпека, яка пов’язана з тим, що 

глядачі, представники засобів масової інформації, комерційних структур 

можуть втратити інтерес до олімпійського турніру з баскетболу через явну 

перевагу найсильніших професіоналів над рештою суперників. Стосовно 

бейсболу існує обгрунтоване побоювання, що Асоціація професійного бейсболу 

не погодиться на допуск професіоналів до Ігор, оскільки в цей час у розпалі 

спортивний сезон у професійному бейсболі. Йдеться, очевидно, лише про 

участь в Іграх окремих молодих бейсболістів чи спортсменів, які завершують 

свою спортивну кар’єру. До речі, у бейсболі повторюється ситуація, що є 

характерною для хокею, коли Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) 

відкрила доступ професіоналам на Олімпійські ігри, зробивши тим самим хокей 

„найвідкритішим” із усіх олімпійських видів спорту. Однак керівництво 

Національної хокейної ліги (NHL) не відпускає найсильніших гравців 

професіоналів для підготовки до зимових Олімпійських ігор та участі в них. 

Нерідко виникає проблема стосовно участі в Іграх спортсменів, які вже до них 

були допущені. Особливо складною є ситуація з цього питання в футболі. 

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA) наполягає на проведенні 

олімпійського турніру тільки з участю футболістів віком до 23 років. МОК уже 

багато років намагається досягти скасування цього рішення як 

дискримінаційного та вимагає допуску до участі в олімпійських змаганнях з 

футболу всіх найсильніших спортсменів. Однак FIFA небезпідстно вважає, що 

в такому випадку олімпійські футбольні турніри створять конкурентами 

чемпіонату світу, а це неминуче призведе до падіння доходів міжнародної 

федерації, і тому категорично відмовляється зняти обмеження, обгрунтовуючи 

це тим, що і в теперішньому варіанті футбольний турнір Ігор Олімпіад 

приваблює найбільшу кількість глядачів і за касовими зборами посідає перше 
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місце. У велосипедному спорті відбулись значні реформи. Розформовано 

Міжнародну федерацію велосипедистів-професіоналів (FICP) і аналогічну 

Федерацію велосипедистів-аматорів (FІАС). Єдиним органом, який здійснює 

керівництво велосипедним спортом, залишається Міжнародна спілка 

велосипедного спорту (UСІ). Згідно з цим переглянуто всю систему змагань, 

світові рекорди загальними для професіоналів й аматорів, а в Іграх олімпіад 

можуть брати участь усі найкращі велосипедисти. Подальший розвиток 

ситуації з допуском спортсменів-професіоналів на Ігри буде визначатися 

низкою чинників. Одні з них – за допуск усіх найсильніших спортсменів до 

Ігор, інші займають вичікувальну позицію, ухвалюючи обмежені рішення, треті 

вважають за доцільне зберегти теперішнє становище.  

В усіх випадках, коли розглядається проблема участі професіоналів у 

Олімпійських іграх, представники міжнародних спортивних федерацій 

розглядають це питання, передусім, з точки зору інтересів своїх організацій. 

Однак і МОК діє подібним чином. Так, Х. А. Самаранч протягом кількох років 

категорично наполягав на скасуванні вікових обмежень для футболістів, 

одночасно заявляючи, що не прагне бачити на Іграх професійних фігуристів, 

які, на його думку, є слабшими за тих спортсменів, які виступають на 

Олімпійському турнірі. Багато залежить і від фірм, з якими професійні 

спортсмени уклали контракти. Наприклад, фірми, що уклали контракти з усіма 

провідними тенісистами світу, не завжди зацікавлені у тому, щоб відпускати їх 

для участі в Олімпійських іграх; часто самі спортсмени – особливо з видів 

спорту, що мають високий відсоток серйозних травм (наприклад, бокс) – 

сумніваються у доцільності участі в олімпійських змаганнях, які не обіцяють 

особливих матеріальних винагород і є проблематичними з точки зору 

підвищення авторитету, оскільки існує велика можливість програшу навіть 

маловідомому спортсменові. До того ж, напружений Олімпійський турнір може 

стати причиною серйозної травми, тому боксери-аматори при першій 

можливості намагаються перейти до професійного спорту. Однак, незалежно 

від того, як федерації будуть вирішувати питання допуску професійних 
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спортсменів до Ігор і як будуть ставитися до цього менеджери і спонсори, та й 

самі спортсмени, епоха зближення професійного й олімпійського спорту 

настала – Олімпійські ігри вже ніколи не будуть такими, як раніше. Слід 

зауважити, що багаторічна боротьба багатьох діячів спортивного руху за 

збереження класичних ідеалів олімпізму та чистоти олімпійського руху, 

боротьба проти професіоналізму в спорті протягом останніх десятиліть 

здебільшого мала ідеалістичний характер. І хоча добре зрозуміло, що 

заохочення процесу професіоналізації олімпійського спорту призводить до 

зміни його традиційної суті, вносить у спорт дух діляцтва і наживи, призводить 

до порушень сталих уявлень про олімпійські принципи, необхідно визнати, що 

цей процес став реальністю. Подальші перспективи розвитку спорту будуть усе 

міцніше пов’язані з професіоналізмом, і збереження принципів олімпійського 

спорту стане можливим за умов реальної оцінки стану справ й оперативного 

реагування на конкретні ситуації, враховуючи інтереси олімпійського руху. 

Прагнення зберегти уявлення про „чисте” аматорство, що не відповідає 

реальності, здатне лише загальмувати розвиток спорту в країнах, де буде 

проводитись така політика. Слід також підкреслити, що збереження принципу 

аматорства не тільки не змогло перешкодити посиленню тенденції 

професіоналізації спорту, але й спрямувало цей процес у русло лжеаматорства і 

махінаторства (нелегальні виплати, фіктивні посади тощо). У результаті цього 

розмірковування про аматорство у спорті сприймається як фарс.  

Контрольні питання 

1. Які причини спонукають професійних спортсменів відмовлятись від 

участі в Олімпійських іграх? 

Література: [3, 5, 7,10]. 

 

Семінарське заняття № 6 

Тема Економічні аспекти розвитку професійного спорту, правові 

аспекти і основи трудових відносин у професійному спорті 

Мета: ознайомити студентівз особливостями професійного спорту з 
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огляду на його прибутковість та правомірність. 

Короткі теоретичні відомості 

Купівля і продаж гравців мають широке поширення в ігрових видах 

спорту. До теперішнього часу практика наймання гравців залишається 

колишньою. Трудові взаємовідносини у професійному спорті базуються на 

чинному законодавстві країни, Статутах ліг (асоціацій) та Асоціацій 

спортсменів професійних ліг. 

Між керівництвом ліг (асоціацій) та керівництвом Асоціацій спортсменів-

професіоналів укладаються колективні угоди. 

На основі колективної угоди та вище названих правових документів 

укладаються індивідуальні контракти між спортсменом і клубом. 

До індивідуальних контрактів заносяться статті, що передбачають 

обмеження прав спортсменів, та статті їх заохочення і покарання. 

Ряд статей індивідуальних контрактів вступають у протиріччя з чинним 

трудовим законодавством і Конституцією США. 

Завдання до теми 

1. Розглянути професійний спорт з точки зору підприємницької 

діяльності. 

2. Визначити особливості системи трудових відносин, що існують на 

ринках праці спортсменів-професіоналів. 

Методичні поради 

Найважливішою складовою сфери фізичної культури є професійний 

спорт, який представляє найвищу, найбільш розвинену і комерціалізовану 

частину усієї сукупності фізкультурно-спортивних відносин. Більшість 

спортсменів-любителів хотіли б стати професіоналами, зірками великого 

спорту та діючими особами великого бізнесу. 

Однак для потрапляння в професійний спорт одного бажання 

недостатньо. І початківцям, і вже сформованим спортсменам-непрофесіоналам 

необхідно пройти горнило аматорського спорту, де конкуренція дуже висока. І 
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тільки найздібніші і цілеспрямовані проходять жорсткий відбір в еліту спорту – 

в когорту професіоналів. 

Професійний спорт, як і будь-яка елітна група, становить частку від 

основної кількості спортсменів і фізкультурників і не перевищує звичайно 

позначку в 0,1-0,5 %. Водночас за своєю витратністю та обсягом обігу 

грошових коштів він, як правило, багаторазово перевершує аматорський спорт і 

є нині вагомою частиною світової економіки. 

Як галузь економічної діяльності, професійний спорт виробляє для 

споживачів продукт у вигляді видовищних послуг. Глядачі отримують 

психологічне задоволення від споживання  спортивно-видовищних послуг і 

тому готові оплачувати їх. При цьому, чим вища якість послуг, що надаються 

(це виражається в престижності змагань), тим вища їх ціна. 

Видовищно-масові послуги, які поставляються професійним спортом, 

мають свої відмітні особливості, які роблять їх унікальними за своїми 

властивостями. Ця унікальність дозволяє їм успішно конкурувати з усіма 

іншими послугами аналогічних властивостей та якості, представлених на 

ринках шоу-бізнесу. 

Винятковість продукту професійного спорту полягає в таких специфічних 

ознаках: 

- елементи постійної новизни. Спортивне змагання – завжди новее 

видовище, яке практично ніколи не повторює попереднє. Кожен новий старт, 

поєдинок, гра – це захоплююча і незабутня подія, що приковує до себе увагу 

величезних мас людей різних національностей і віросповідань; 

-  елементи зберігання послуги. Прийнято вважати, що послуга не може 

зберігатися, тобто момент її надання та споживання збігаються у часі. Однак 

видовищно-масові послуги професійного спорту мають свою специфіку. 

Зокрема, вони мають властивість зберігання і відтворюваності, тобто одне і те 

ж спортивне видовище може бути записано на відеоносій і згодом 

відтворюватись на телебаченні, через Інтернет або на мобільних телефонах. І 
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кожен раз власник прав на спортивно-видовищну послугу має комерційну 

вигоду; 

- масовість, колективність споживання. Змагання професійних 

спортсменів практично завжди проходять у присутності безлічі уболівальників, 

привертають підвищену увагу електронних і друкованих ЗМІ. Крім цього, 

спортивні ігри і чемпіонати активно обговорюються у середовищі любителів 

спорту, у колі знайомих і колег. Саме ця особливість продукту професійного 

спорту використовується в рекламній справі для отримання вторинних 

економічних ефектів, які полягають у розширенні популярності і привабливості 

рекламованих товарів і послуг, і, як наслідок, стимулюванню збуту та 

споживання. 

Зважуючи на високу внутрішню конкурентіость, що вимагає постійних 

високих результатів і навантажень, час перебування спортсменів у системі 

професійного спорту обмежений. Середній вік виходу спортсменів з 

професійного спорту істотно варіюється залежно від видів спорту, але в 

середньому не перевищує 35−37 років. Ця обставина для економіки 

професійного спорту має істотне значення, так як при досягненні вікового 

порогу спортсмен знижує свої швидкісні і силові показники, а разом з ними 

знижується і якість наданої спортсменом послуги. Разом із зниженням якості 

зменшується і ціна послуги. У результаті спортсмену потрібно або змінювати 

амплуа (переходити на роботу тренера, арбітра чи менеджера), або залишати 

професійний спорт.  

Розглядаючи економічні відносини у сфері професійного спорту, 

необхідно відзначити особливу систему трудових відносин, що існують на 

ринках праці спортсменів-професіоналів. Подібна система відносин 

„роботодавець – спортсмен” не має аналогів для інших професій і ринків. 

Спортсмен – особливий вид товару, основний об’єкт угод купівлі-

продажу, як носій спортивних знань і умінь. Роботодавці купують спортсменів 

на ринках праці в буквальному сенсі, набуваючи не тільки їх послуги, а й 

значною мірою обмежуючи права спортсменів – право на свободу пересування, 
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вибору розпорядку дня, раціону харчування, напоїв тощо. Разом з укладенням 

контракту спортсмен-професіонал отримує набір приписів і обмежень. На цей 

набір накладається система самообмежень з метою досягнення високого 

результату. У період дії терміну контракту спортсмен може бути всупереч його 

бажанню переданий в оренду до іншого клубу або перепроданий в інше місто 

або країну.  

Ринки праці професійних спортсменів мало схожі на традиційні – на них 

не функціонують служби зайнятості, не публікуються інформаційні бюлетені з 

переліком відкритих вакансій та кваліфікаційних вимог. Спеціальні тренери-

селекціонери зі спортивних організацій різного рівня „просівають” ринок, 

відстежуючи успіхи та невдачі окремих спортсменів. Помічених перспективних 

спортсменів „беруть на замітку”, дають їм грошову оцінку і потім запрошують 

на роботу. Водночас спортсменів, які не демонструють обнадійливих 

результатів, переводять в резерв або дублюючий склад. Якщо сторонній клуб 

пропонує за нього прийнятну ціну, його, не вагаючись, продають. При цьому 

циркуляція кадрів відбувається на ринках праці професійних спортсменів 

латентно, приховано від зовнішнього спостерігача, тобто діє в умовах 

закритості та дотримання комерційної таємниці. 

Питання про ціну того чи іншого спортсмена на професійно-орієнтованих 

ринках праці − дуже важливе з кількох причин. По-перше, ціни на професійних 

спортсменів, як правило, дуже високі; по-друге, потенційні таланти спортсмена 

і його можливості невизначені; по-третє, професійний спорт вельми 

ризикований щодо отримання травм і пошкоджень. У професійному спорті 

дуже велика можливість невірної оцінки тих чи інших індивідів, так що часто 

роботодавцям доводиться купувати „кота в мішку”. Отже, система 

ціноутворення у професійному спорті значною мірою заснована на 

суб’єктивних оцінках і прогнозах, що робить сферу спортивного бізнесу досить 

ризиковою. 

Ритм життя професійних спортсменів такий, що практично весь свій час 

вони проводять на зборах, тренуваннях і змаганнях. Тому самостійно займатися 
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пошуками нової, більш високооплачуваної роботи спортсмени-професіонали не 

мають можливості. У той же час така потреба у спортсменів існує. Виникає 

потреба у притоку нових кадрів і роботодавців. Утворену нішу заповнюють 

спеціальні посередники – агенти, які зводять разом попит і пропозицію. 

Агенти на ринках праці професійних спортсменів виконують такі функції, 

як пошук нових роботодавців, спонсорів; обговорюють зі сторонами умови 

укладання контрактів, розміри гонорарів, умови переїзду до нового місця 

проживання та багато іншого. Винагородою агентам слугують комісійні 

відрахування від сум контрактів спортсменів. У результаті виявляються 

задоволені інтереси усіх сторін угоди. Таким чином, агенти на сучасних ринках 

праці спортсменів-професіоналів представляють необхідний елемент 

переміщення трудових ресурсів від одних роботодавців до інших. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає винятковість продукту професійного спорту? 

3. Які „гравці” існують на ринку праці професійного спорту? 

Література: [6, 7,10]. 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема Джерела прибутків професійних команд, гравців, ліг і асоціацій 

Мета: ознайомити студентів з основними джерелами збагачення гравців 

команд, їх тренерів та власників. 

Короткі теоретичні відомості 

Професійний спорт – це гігантська галузь індустрії розваг. Як приклад, 

розвиток професійного спорту у США і його економіки визначаються перш за 

все попитом на цей вид діяльності. Історичний аналіз показує, що якщо певний 

вид спорту є збитковим, то рано чи пізно він припиняє своє існування. На 

професійній основі, як правило, розвиваються найбільш видовищні і прибуткові 

види спорту – автоперегони, американський футбол, бейсбол, баскетбол, бокс, 

боротьба, гольф, кінні скачки, теніс, хокей та ін. Однак бізнес професійних ліг і 

команд відрізняється від традиційних економічних моделей ведення бізнесу в 
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інших сферах. Ретельне вивчення економіки професійного спорту допоможе 

розкрити його сутність і принципи функціонування 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з основними джерелами отримання доходів професійних 

команд, ліг та асоціацій. 

2. Розкрити сутність непрямих джерел доходів у професійному спорті. 

Методичні поради 

Одне з основних і постійних джерел доходів професійного спорту – 

реалізація квитків на змагання. Навіть стрімкий розвиток телебачення не зміг 

негативно вплинути на відвідуваність змагань. Наприклад, у 80-ті роки, 

незважаючи на підвищення цін на квитки в середньому у 2,5 рази, 

відвідуваність ігор команд НХЛ зросла з 10,7 до 13,7 млн осіб, НФЛ – з 14,0 до 

17,3, НБА – з 9,4 до 18,6, ГБЛ – з 43 до 55 млн осіб.  

Відвідуваність змагань обумовлюється багатьма факторами: кількістю та 

демографічним складом населення; рівнем доходів населення і вартістю 

квитків; наявністю в командах „зірок”; зручністю і комфортністю місць на 

спортивних аренах; додатковими послугами тощо. За розрахунками 

економістів, існує тісний взаємозв’язок між кількістю жителів у місті та 

відвідуваністю змагань. В основу цього розрахунку покладено такі дані: в 

містах з населенням до 900 тис. середня відвідуваність може становити не 

менше 8,4 тис. вболівальників на матч в ігрових видах спорту, а потім кожен 

додатковий мільйон жителів може додати близько 2 тис. глядачів. Цей 

розрахунок досить відносний, однак ліги суворо дотримуються цього правила, 

яке дозволяє засобам масової інформації міста прищепити любов до єдиної в 

місті команди, що позитивно впливає на відвідуваність. 

Основою квиткового бізнесу в командних ігрових видах професійного 

спорту є продаж сезонних абонементів. Так, усі 27 палаців спорту, в яких 

команди НБА виступали у 90-х роках, могли вмістити 470 тис. глядачів. На ці 

місця продавалося щорічно 250−300 тис. сезонних абонементів, що становило 

близько 60 % загальної кількості місць у залах. Ще ефективніше був 
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організований продаж абонементів у НХЛ, де доходи від реалізації квитків 

становили 60 % від загальної суми доходів ліги, а у вільний продаж надходило 

лише 15-20 % квитків. 

Слід зазначити, що більше 75 % сезонних абонементів на ігри купують 

різні фірми та корпорації за статтею „ділові зустрічі”. Набуло популярності 

обговорення та вирішення ділових питань в плавальних басейнах, на тенісних 

кортах, за грою в гольф, на трибунах і в ложах стадіонів чи палаців спорту. 

Багато ділових зустрічей починаються з обміну думками щодо минулих 

футбольних або баскетбольних матчів. 

Величезне значення для залучення глядачів на змагання має реклама та 

організація проведення самих змагань. Що стосується реклами, то її 

потребують ті види спорту, які проводять змагання періодично і в різних містах 

(бокс, теніс, гольф, легка атлетика). Професійні команди мають стабільні 

календарі і більшість їх шанувальників у місті знають, коли і де грає їхня 

команда. Тому основна частка рекламних витрат у цих видах спорту припадає 

на виготовлення кольорових програм, фотографій команд і окремих гравців, які 

згідно з контрактом, зобов’язані самі вести велику рекламну роботу. 

Аналізуючи це джерело доходів, слід враховувати такий фактор, як 

раціональна практика формування ціни на квитки, яка визначається не 

конкуренцією з іншими командами ліги, а головним чином, конкуренцією з 

альтернативними джерелами заповнення дозвілля населення, включаючи й інші 

види професійного спорту. Керівники і власники команд, палаців спорту добре 

знають ринок розваг у країні та розуміють, що високі ціни на квитки можуть 

згубно позначитися на доходах. За останні 10 років середня ціна квитків на ігри 

професійних команд з футболу, бейсболу, баскетболу та хокею підвищилася 

приблизно у 2 рази. Зважуючи на відвідуваність, поки що ця ціна задовольняє 

любителів спорту. Порівняно з театрами вона у 2−3 рази нижча, що, 

безсумнівно, підтримує високу відвідуваність ігор професійних команд. 

У післявоєнний період в бюджетах команд з’явилося нове перспективне 

джерело доходів, яке згодом посіло провідне місце у розквіті всього 
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спортивного бізнесу – продаж прав на телетрансляції спортивних змагань. 

Дохід, отриманий лігами і командами від телекомпаній, які купують права на 

телетрансляцію змагань, є значною мірою гарантованим, оскільки контракти, як 

правило, укладаються на 3−5 років. Він не залежить від відвідуваності змагань. 

Важливо і те, що дохід від продажу телеправ на трансляцію змагань має стійку 

тенденцію до збільшення, тоді як ціни на квитки на ті ж змагання 

підвищуються значно повільніше. 

Наступне джерело фінансування професійного спорту – дохід від 

концесій стадіонів та інших спортивних споруд. Кожен глядач, який прийшов 

подивитися спортивний захід, є потенційним покупцем прохолодних напоїв, 

їжі, пам’ятних сувенірів, програм і безлічі інших товарів. Так, під час звичайної 

гри хокейної команди „Нью-Йорк Рейнджер” у Палаці спорту „Медісон сквер 

гарден” продається 20 тис. гарячих хот-догів, 15 тис. банок пива, 10 тис. 

пляшок содової, 2500 програм і 500 щорічників команди, 10 тис. вимпелів, 

прапорців і спортивних майок. Загальний дохід від концесій тільки за одну гру 

становить близько 80 тис. доларів. Якщо врахувати, що ця хокейна команда 

проводить у Палаці спорту 41 регулярну гру на своєму полі, то сумарний дохід 

становить понад 3 млн доларів за сезон. 

Розмір доходу від концесій залежить від того, планує команда або 

адміністрація сама торгувати в роздріб або здасть в оренду торговельним 

фірмам з відрахуваннями певного відсотка від продажу до бюджету команди. 

Надання різноманітних послуг безпосередньо на спортивних аренах 

позитивно впливає на відвідуваність змагань. Істотний дохід клуби мають і від 

паркування автомобілів глядачів на час матчу. Вартість паркування становить в 

середньому 4−5 доларів. Клуби облаштовують автостоянки поблизу 

спортивних споруд і на час матчу дозволяється парковка на них тільки тим, хто 

має квитки на змагання. Власники абонементів фешенебельних лож мають на 

клубних автостоянках закріплені за ними на весь сезон місця для паркування 

автомобілів. Ця послуга приносить не тільки додаткові прибутки, але й сприяє 

кращій реалізації квитків. 
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Наступне джерело доходів – продаж атрибутики клубів: значки, вимпели, 

прапорці, краватки, шалі, косинки, шапочки, шарфи, а також фотографії гравців 

з їхніми автографами, плакати, буклети, відеокасети із записами ігор та ін. 

Крім названих вище прямих джерел доходів є ще кілька непрямих, до 

яких слід віднести нарахування амортизаційних відрахувань на контракти 

гравців. Щоб зрозуміти, що ця фінансова операція, по суті, дає чистий дохід 

власнику команди, проілюструємо її на прикладі. Податкове законодавство 

дозволяє власнику команди зменшити розмір прибутку, що підлягає 

оподаткуванню, на розрахункову суму амортизаційних відрахувань. Ставши 

власником клубу, він оформляє у федеральному податковому управлінні 

спеціальну угоду, в якій обумовлюється відсоток суми, витраченої на 

придбання команди, що може бути амортизований з вартості контрактів з 

гравцями. Припустимо, команда отримала прибуток 20 млн доларів. Витрати, за 

даними її власника, становили 24 млн доларів, тобто на папері команда зазнала 

збиток у розмірі 4 млн доларів. Однак, якщо у витратах власник указав 5 млн 

доларів у вигляді амортизаційних відрахувань на контракти з гравцями, то це 

означає, що він отримав 1 млн доларів чистого неоподаткованого прибутку. 

Важливим непрямим джерелом доходів більшості команд є політика 

багатьох муніципальних рад міст, в яких розміщуються професійні команди, 

спрямована на надання власникам команд пільг і знижок на аренду спортивних 

споруд, що належать місту. Міста витрачають мільярди доларів на будівництво 

муніципальних стадіонів для професійних команд. Власники команд платять за 

використання спортивних споруд, однак ці суми тільки частково покривають 

витрати на їх утримання. Це означає, що місцеві платники податків виплачують 

другу частину з власної кишені, побічно субсидуючи власників команд. 

Контрольні питання 

1.  Від чого залежить ціноутворення на квитки на спортивні змагання? 

2. Наведіть приклади символічної атрибутики, продаж якої забезпечує 

дохід професійних команд. 

Література: [1, 9,10, 11]. 
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Семінарське заняття № 8 

Тема Особливості підготовки спортсменів-професіоналів у різних 

видах спорту 

Мета: ознайомити студентів з основними підходами у тренуванні 

спортсменів на прикладі ігрових видів спорту. 

Короткі теоретичні відомості 

Виховання спортсмена складається з таких органічно взаємопов’язаних 

частин: технічної, тактичної, фізичної (загальної і спеціальної), моральної, 

польової та теоретичної підготовки. 

При проведенні тренувань слід брати до уваги вік, підготовленість 

спортсмена, особливості видів спорту, періодів. Новачкам, наприклад, треба 

більше працювати над виробленням фізичних якостей, елементами спортивної 

техніки, тоді як підготовленим спортсменам необхідні спеціальна технічна 

підготовка та оволодіння тактичною майстерністю. В підготовчому періоді 

тренувань більше уваги приділяється загальній фізичній і спеціальній 

підготовці, а в змагальному – технічній. 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися зі спеціальними методиками тренування на прикладі 

баскетболу, хокею та тенісу. 

Методичні поради 

Розглянемо системи підготовки професійних спортсменів на прикладі 

декількох ігрових видів спорту. 

Баскетбол. Найбільш ефективна система підготовки баскетболістів 

розроблена у США. Система підготовки висококваліфікованих баскетболістів 

базується на масовості, якісній матеріально-технічній базі та високому 

професіоналізмі великої кількості тренерів. Це − величезна піраміда, в основі 

якої більше трьох мільйонів юних (до 12 років) спортсменів. Ще 5 млн учнів 

середніх шкіл і коледжів утворюють другий ешелон баскетбольної піраміди. 

Біля мільйона баскетболістів грають у різноманітних напівпрофесійних і 

професійних командах. Систематично проводяться регіональні та національні 



37 

 

чемпіонати серед школярів та студентів коледжів і університетів. Увінчує цю 

піраміду НБА. У розпорядженні баскетболістів у США − понад 1000 залів 

місткістю більш ніж 6 тис. глядачів кожний. До того ж є ще більше 35 тис. 

баскетбольних залів, у яких кількість місць не перевищує 3 тисяч. Понад 52 

тисячі тренерів займаються вдосконаленням майстерності американських 

баскетболістів. 

Система багаторічної підготовки баскетболістів орієнтована на 

досягнення високого кінцевого результату, а не на поточні успіхи. Переважна 

більшість молодих талановитих баскетболістів мріє про виступи в НБА. У 

цьому зацікавлені і тренери, що працюють на різних рівнях американського 

баскетболу – від професійних і аматорських команд − до команд коледжів і 

шкіл, оскільки від цього залежить їх професійний імідж, добробут і можливість 

тренувати у майбутньому команду вищого класу, в т.ч. і елітної ліги. 

Календар змагань у НБА настільки насичений, що практично не 

залишається часу для повноцінного тренувального процесу з розвитку фізичних 

кондицій. А витримати такий режим змагальних навантажень можуть тільки 

добре функціонально та фізично підготовлені баскетболісти. Тому на 

початкових етапах підготовки велика увага надається різнобічній фізичній 

підготовці. Баскетболісти НБА − це швидкі, сильні, спритні та витривалі 

спортсмени з прекрасно розвиненими м’язами.  

Кожна команда НБА, безумовно, має свої особливості побудови системи 

підготовки. Проте є ряд положень, характерних для всього американського 

професійного баскетболу. Після закінчення сезону змагань баскетболісти йдуть 

у відпустку. Кожний баскетболіст несе персональну відповідальність за рівень 

своєї функціональної і фізичної підготовленості. Командні тренування в цей 

період не проводяться, але кожний гравець виконує індивідуальну програму, 

що рекомендовану тренерами. 

За три тижні до початку сезону змагань гравці збираються для командної 

підготовки. Перший тиждень – тестування фізичної підготовленості гравців, 

відпрацювання технічних елементів гри; другий тиждень – відпрацювання 
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взаємодії гравців у нападі та захисті; третій тиждень – тренувальні ігри. Після 

завершення третього тижня підготовки тренери визначають гравців основного 

складу. У змагальному періоді, у вільні від змагань дні, команди проводять по 

1−2 тренування тривалістю 2−2,5 години. Головна увага привертається до 

взаємодії гравців у різноманітних ігрових ситуаціях, технічне вдосконалення 

окремих ігрових прийомів. У командних тренуваннях американські тренери до 

автоматизму відпрацьовують 40−50 тактичних схем. При цьому спеціальному 

тренуванню кидків у кошик практично не надається уваги. На думку 

американських тренерів, відпрацювання цього елемента повинно входити до 

індивідуальної програми тренування кожного баскетболіста. 

Командними діями керує головний тренер. Йому допомагають 3−4 

асистенти. Усі вправи гравці виконують з максимальною самовідданістю. З цим 

логічно пов’язані часті заміни гравців. Вони супроводжуються схвальними 

оплесками запасних на адресу того, хто покидає майданчик, та 

підбадьорливими вигуками на адресу, хто виходить на заміну. У змагальних 

двобоях баскетболісти чітко дотримуються настанови на конкретний матч, що 

свідчить про високу ігрову дисципліну. Кожний матч професіонали проводять у 

впертій боротьбі від першої до останньої хвилини зустрічі. Вони ніколи не 

грають упівсили, навіть коли їм протистоїть слабший суперник і перебіг 

зустрічі не викликає сумніву. 

Коли головний тренер припиняє хід тренування або бере перерву у грі, 

щоб дати конкретні вказівки, всі гравці та асистенти тренера буквально 

завмирають і уважно його слухають. Причому, так відбувається навіть у тих 

випадках, коли наставник говорить банальні речі. Це зайвий раз свідчить про 

високу дисциплінованість гравців та незаперечний авторитет головного 

тренера. 

Великого значення американські фахівці надають раціональному 

збалансованому харчуванню. В кожному професійному клубі є лікар-дієтолог, 

котрий розробляє раціон харчування на виїздах. В інший час баскетболісти 

харчуються самостійно, але з урахуванням рекомендацій дієтолога. Великої 
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уваги надається психічній підготовці. В кожній команді НБА є спортивний 

психолог. 

Тренувальний процес відрізняється високою дисциплінованістю і 

самовідданістю баскетболістів. Усі вправи, в тому числі і найпростіші, гравці 

виконують з максимальною самовідданістю. У процесі тренувань і матчів 

баскетболісти постійно психологічно підтримують один одного (оплески, 

схвальні жести та вигуки). Тренування проходять з високою інтенсивністю. В 

командних тренуваннях до автоматизму відпрацьовується набір певних 

техніко-тактичних дій. В індивідуальних заняттях наголошується на 

вдосконаленні найбільш виражених здібностей баскетболіста. Кожний повинен 

чимось вирізнятися. У змаганнях гравці ретельно дотримуються тактичних 

настанов тренера на конкретну гру. Професійних баскетболістів відрізняє 

висока працездатність, дисциплінованість і виняткова самовідданість як у 

змаганнях, так і в тренуваннях. 

Хокей. Міжнародна ліга хокею на льоду (ЛІХГ) значноє мірою впливає 

на розвиток цього виду спорту. Вона сприяє створенню нових національних 

хокейних організацій, допомагає молодим федераціям спорядженням та 

інвентарем, спрямовує фахівців і команди відповідного клаcу для передачі 

досвіду, організовує навчання та підвищення кваліфікації спортивних 

керівників, тренерів і суддів. Але, незважаючи на все це, хокеїсти більшості 

країн за якістю гри все ще не можуть наблизитися до еліти світового хокею, яку 

утворюють гравці шести країн: Канади, колишнього СРСР (зараз Росії), 

колишньої Чехословаччини (зараз Чехії), Швеції, Фінляндії і США. Найбільш 

вагомих і стабільних результатів упродовж останніх десятиліть досягали 

команди першої четвірки. Причина їхніх успіхів полягає у високій 

популярності хокею і створенні об’єктивних передумов до його поступального 

розвитку. 

У Канаді опорною ланкою в розвитку хокею є професійні ліги 

(Американська, Центральна і Міжнародна), юніорські ліги, аматорський і 

університетський хокей. В основі піраміди − дитячо-юнацький хокей. При 
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хокейних клубах функціонують хокейні школи, до яких набирають дітей з 6−8-

річного віку. Навчання − платне, але для найбільш обдарованих його сума 

зменшується відповідно до зростання спортивної майстерності. Навчання в 

канадських хокейних школах знаходиться на середньому рівні. Як правило, в 

Канаді більше грають, ніж тренуються. Юних хокеїстів поділяють на шість 

вікових груп, в яких проводяться місцеві або регіональні змагання: 10−12 років, 

12−14 років, 14−15 років, 15−16 років, 16−17 років і 18−19 років. Перші п’ять 

вікових груп сформовані так, що той або інший юний хокеїст, залежно від 

хисту і рівня тренованості, може виступати за команди однієї з двох вікових 

груп. Наприклад, 12-річні хокеїсти можуть виступати в командах і першої і 

другої вікових груп. 

В Росії в хокей грають біля 2 млн спортсменів. Однак матеріально-

технічна база істотно поступається канадській. Тут діє біля 60 критих та 70 

відкритих ковзанок зі штучним льодом. Узимку заливають багато майданчиків 

з природним льодом. З хокеїстами працюють біля двох тисяч дипломованих 

тренерів. Підготовка хокеїстів здійснюється на науковій основі. Особливістю є 

рання спеціалізація та відбір найбільш обдарованих юних спортсменів для 

підготовки в спеціалізованих хокейних школах.  

У Швеції для хокею характерна рання спеціалізація – з 6−7 років. 

Готують хокеїстів у клубах і хокейних школах. Хокейні школи у своїй роботі 

керуються фундаментальними принципами: 

1. Поєднання практичних і теоретичних занять. Наприклад, у хокейній 

школі м. Тімро кожний тиждень для учнів демонструються фільми про 

розіграші Кубка Стенлі, про те, як забивають голи найкращі форварди світу, як 

захищають ворота найбільш надійні голкіпери, як працюють зі спортсменами 

видатні тренери. 

2. Тісні контакти хокейних шкіл з загальноосвітніми школами та 

батьками юних хокеїстів. Це формуванню у дітей зацікавленості до занять 

хокеєм і здійснювати контроль за їхньою поведінкою і навчанням. Дітей з 
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поганою поведінкою і незіадовільними оцінками в загальноосвітніх школах 

тимчасово не допускають до тренувань. 

3. Хокей – це передусім гра. Саме тому юні хокеїсти повинні багато грати 

у всілякі ігри, роблячи це швидко і якісно. Це − і традиційні (футбол, гандбол, 

регбі), і придумані ігри (тільки провідною або протилежною рукою, футбол, 

синтезований з гандболом, різноманітні рухливі ігри). 

4. Формування характеру через наджорсткі умови. У великому хокеї 

переважна більшість матчів проходить в умовах жорсткого протиборства. Щоб 

добитися адекватності тренувальних умов стосовно ігрових, до програми 

підготовки юних хокеїстів включаються заняття карате. 

5. Формування коллективізму і самобутності кожного гравця. В 

підготовці юних хокеїстів культивується здорове невдоволення собою і 

прагнення до вдосконалення, незалежно від успіхів, а також повага до всіх 

інших, незалежно від соціального стану та успіхів у грі. 

6. Школи готують юних хокеїстів не до дитячих турнірів, а на 

перспективу. Їхня мета готувати не просто гравця, а найкращого гравця. Ця 

настанова пронизує тренувальний процес від перших кроків у хокеї до 

закінчення хокейної школи. 

У Швеції реалізується також централізована програма підвищення якості 

гри юних хокеїстів в обороні. Систематично проводяться семінари для тренерів 

юніорських і молодіжних команд, у яких охоче беруть участь і тренери 

дорослих команд. До програм семінарів входять теоретичні заняття і 

проведення практикантами тренувальних занять. Практикуму надається 

першорядного значення. Організатори семінарів прагнуть, щоб кожний з 

тренерів-практикантів ретельно засвоїв методику навчання ефективним 

захисним діям, щоб у подальшому він зміг з успішно передавати отримані на 

семінарах знання і вміння своїм вихованцям. 

Для хокеїстів юнацького та юніорського віку в 90-ті роки шведським 

хокейним союзом проводилися спеціальні тренувальні збори на інтернатній 
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основі. Кваліфіковані інструктори та провідні шведські хокеїсти навчали на цих 

зборах молодих гравців техніці і тактиці гри в обороні. 

Система підготовки хокеїстів у командах НХЛ зумовлена системою 

змагань. У регулярному чемпіонаті НХЛ кількість ігор сягає до трьох на 

тиждень (середа, субота, неділя). Тому майже неможливо в такому режимі 

змагань проводити тривалі та інтенсивні тренувальні заняття.  

У змагальному сезоні професіонали тренуються, як правило, один раз на 

день. Командні тренування нетривалі, але високоінтенсивні, з частою зміною 

гравців. Відпрацьовуються до автоматизму певні техніко-тактичні ігрові схеми, 

у тому числі до зустрічі з конкретним суперником. При цьому немає чіткого 

розмежування між лініями оборони і нападу – атаку може успішно завершити 

кожний з п’ятірки гравців. Командні тренування доповнюються 

індивідуальними заняттями з фізичної підготовки та вдосконалення 

найсильніших якостей спортивної майстерності конкретного гравця. 

Сильні команди здатні нав’язувати суперникові свою тактику і 

здійснювати на нього постійний тиск. Тому в колективних тренуваннях великої 

уваги надається формуванню стійкості до стресових ситуацій. Психічною 

підготовкою керують штатні спортивні психологи. 

Після закінчення сезону змагань хокеїсти ідуть на канікули (травень-

серпень). Влітку переважає самостійна робота над розвитком фізичних якостей 

і досягненням до початку тренувань, у тренувальному таборі, необхідного рівня 

функціональної підготовленості. За три тижні до початку регулярного 

чемпіонату всі гравці клубів НХЛ і їхніх „Фарм-Клубів” збираються у 

тренувальні табори. Упродовж першого тижня проводиться комплексне 

обстеження стану здоров’я, рівня функціональної, фізичної та технічної 

підготовленості кожного гравця. Під час тренувального збору в таборі 

проводяться щоденні, в середньому двогодинні, командні тренування на льоду, 

котрі доповнюються індивідуальним удосконаленням технічної майстерності 

гравців. Окрім цього чотири рази на тиждень проводяться заняття з фізичної 

підготовки. В тренуваннях на льоду напрацьовуються і доводяться до 
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автоматизму певні схеми техніко-тактичних дій, що дозволяє хокеїстам 

виконувати їх у змаганнях з високою швидкістю, а тренерам, за необхідності, 

варіювати склад п’ятірок. У фізичній підготовці акцентується на розвиткові 

швидкісно-силових якостей. 

У кінці збору команди проводять по декілька підготовчих, або, як їх 

називають в НХЛ, виставочних матчів. За підсумками тестування, тренувань у 

таборі та виставочних ігор комплектуються основні склади клубів НХЛ. У 

практиці роботи клубів НХЛ трапляються випадки, коли гравця основного 

складу у минулому сезоні після табірного збору переводять до „Фарм-Клубу” 

для набуття спортивної форми. Якщо спортивна форма не відповідає 

необхідним кондиціям (надмірна маса тіла, недостатня функціональна 

підготовленість тощо) з вини хокеїста, то на період його виступів за „Фарм-

Клуб” зарплата буде знижена. 

У клубах НХЛ тренувальний процес складається з трьох 

взаємопов’язаних блоків: самостійна робота хокеїстів під час літніх канікул, 

командна підготовка у процесі тритижневого передсезонного збору і 

організація тренувального процесу в паузах між іграми регулярного чемпіонату 

і Кубка Стенлі. На відміну від європейських команд високого класу, котрі 

проводять по 2−3 тренування на день, хокеїсти НХЛ тренуються лише 1−2 рази 

на день і лише на передсезонному зборі. Упродовж сезону змагань вони 

тренуються лише один раз на день. Тренування нетривалі, але по інтенсивності 

наближені до умов змагань. Характерним для підготовки професійних хокеїстів 

є відпрацювання до автоматизму певної кількості техніко-тактичних схем. 

Важливе місце у підготовці професіоналів займають позатренувальні засоби 

відновлення та підвищення працездатності. 

В НХЛ практикується спеціалізація тренерів. Всією підготовкою керує 

головний тренер, що користується незаперечним авторитетом. Йому 

допомагають тренери-асистенти з різних компонентів підготовки (фізична 

підготовка, підготовка воротарів тощо). 
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Теніс. До недавнього часу вважалось, що Австралія і США значно 

випереджають європейські країни за рівнем розвитку тенісу. Цей вид спорту 

вважають національним – він має достатню матеріально-технічну базу та 

кваліфіковані тренерські кадри. За традицією спортсмени – представники цих 

країн перемагають у найпрестижніших турнірах і щорічно виборюють провідні 

місця у першій десятці і сотні світової тенісної класифікації. Однак в останній 

чверті ХХ століття співвідношення сил на міжнародній арені значно змінилося. 

Деяких європейських країн (Швеція, Німеччина, Чехія, Словаччина, Іспанія та 

ін.) торкнувся „тенісний бум”, який викликав різкий підйом інтересу до цього 

виду спорту, розширення та модернізацію матеріально-технічної бази, стрімке 

зростання кількості спортсменів.  

Підготовка тенісистів вищого класу в Чехії здійснюється в тенісних 

школах молоді (ТШМ), тренувальних центрах молоді (ТЦМ) та в центрах вищої 

спортивної майстерності. Усі вони працюють за єдиними програмами, що 

орієнтовані на поступове планомірне підвищення спортивної майстерності. 

В тенісних школах молоді здійснюється базова підготовка 7−9-річних 

дітей. Метою цього етапу є формування інтересу до тенісу, ознайомлення з 

основами техніки і тактики, забезпечення гармонійного розвитку дітей, 

підготовка до змагальної діяльності. Спеціальна підготовка здійснюється на 

менших майданчиках, за спрощеними правилами і з застосуванням 

спеціального дитячого інвентаря. Перший рік систематичних занять тенісом не 

поділяється на періоди. В наступні роки використовується двоциклове 

планування тренувальних занять. 

Тренувальні групи в ТШМ складаються з 6−12 осіб. Тривалість заняття – 

60 хвилин. Головним у роботі вважається формування основних тенісних 

навичок, які у майбутньому будуть удосконалюватися. Важливе значення на 

цьому етапі має налагодження оптимальної співдружності між школою і 

родиною дитини. 

Перспективних у спортивному відношенні дітей, які пройшли базову 

підготовку в ТШМ, направляють до тренувальних центрів молоді, де вони 
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проходять базову підготовку до вищих досягнень. Зарахування до ТЦМ 

здійснюється після ретельного вивчення перспективності кандидата за такими 

критеріями: 

1. Вікові межі − 11−17 років. 

2. Позитивний висновок лікаря ТЦМ після прохождения медичної комісії, 

що організовується Центром. 

3. Присутність в національній класифікації тенісистів. 

4. Фізична підготовленість відповідає віковим нормативам за 

результатами 8-ми тестів. 

5. Технічна підготовленість відповідає нормативам за результатами 

оцінки експертної комісії. 

Метою етапу підготовки до вищих досягнень є створення передумов до 

максимальної реалізації індивідуальних можливостей в умовах 

гостроконкурентної спортивної боротьби. Велика увага на цьому етапі 

надається плавному розвиткові фізичних якостей. Високий рівень фізичної 

підготовленості вважається однією з найважливіших передумов підвищення 

спортивної майстерності у подальшому. Разом з тим питома вага техніко-

тактичної і змагальної підготовки з року в рік зростає. Важливим аспектом 

підготовки в ТЦМ є виховання свідомого відношення до виконання 

тренувальних планів і обліку та аналізу тренувальної діяльності. 

 У ТЦМ існує чотири вікові групи: 

1-ша – дівчатка і хлопчики – 11−12 років (максимальна кількість у навчально-

тренувальній групі – 10 осіб); 

2-га – молодші дівчата і підлітки – 13−14 років (6 осіб); 

3-тя – старші дівчата – 15−17 років (2 особи); 

4-та – юнаки – 15−17 років (2 особи). 

Відраховують з центру при досягненні 17-річного віку; тривалій хворобі; 

систематичному невиконанні тренувальних планів; серйозних дисциплінарних 

провинах; систематичному зниженні спортивної майстерності упродовж 2-х 
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останніх років (за рейтингом у національній класифікації); незадовільному 

навчанні у загальноосвітній школі. 

При досягненні 14-річного віку перспективні юні тенісисти 

спрямовуються до центрів вищої спортивної майстерності (ЦВСМ). Якщо за 

встановленими критеріями спортсмена не включають до складу ЦВСМ, він 

може до 17 років тренуватися в ТЦМ або продовжити заняття в тенісному 

клубі. Слід відзначити, що загальна схема підготовки тенісистів вищого класу 

досить демократична. Відсутність необхідних результатів в 14-ти і навіть у 20-

річному віці не виключає можливості зарахування спортсмена до складу 

ЦВСМ, якщо його майстерність прогресує і досягає необхідного рівня. 

Критеріями для зарахування до ЦВСМ є: стан здоров’я; присутність в 

національній класифікації; відповідність результатів тестування техніко-

тактичної і фізичної підготовленості встановленим нормативам; певні риси 

характеру та моральний стан. 

Мета занять в ЦВСМ полягає в тому, щоб увійти до світової класифікації 

і стати спортсменом-професіоналом. Згідно з типовою програмою підготовки 

тенісистів у ЦВСМ тренувальні і змагальні навантаження зростають до 20−21-

річного віку, а в подальшому стабілізуються і навіть дещо знижуються у 25−26-

річному віці. Характерним для цього етапу є більш стрімке підвищення обсягу 

тренувальних навантажень на 9−13-й роки систематичних занять, порівняно з 

попередніми роками, а також значне підвищення змагальних навантажень. 

Найважливішим аспектом підготовки в ЦВСМ є також моделювання у 

тренувальному процесі різноманітних стресових ситуацій з метою 

психологічної підготовки спортсменів до подібних умов під час змагань. 

Ефективність процесу підготовки в ЦВСМ визначається за результатами 

тестування фізичної, техніко-тактичної і психічної підготовленості; кількістю 

перемог у внутрішніх і міжнародних турнірах; місцем у рейтингах національної 

і світової класифікації. 

Система підготовки висококваліфікованих тенісистів передбачає добре 

збалансовану систему особистих і командних змагань. Серія зимових змагань 
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проводиться з грудня до початку березня, літніх – з травня по вересень. 

Особисті першості розігруються в 5-ти вікових категоріях: дівчатка і хлопчики 

– до 12 років; молодші дівчата і підлітки – 13−14 років; старші дівчата і юнаки 

– 15−18 років; юніори – 19−20 років; дорослі спортсмени (разом з юніорами) – 

19 років і старші. 

Залежно від рівня спортивної майстерності тенісисти беруть участь у 

турнірах різного масштабу – від клубних та регіональних − до народної та 1-ї 

національних ліг. 

Ефективність системи підготовки висококваліфікованих тенісистів 

зумовлюється і високими вимогами до професійної майстерності тренерів. За 

рівнем кваліфікації вони поділяються на п’ять груп. Ліцензії 3-ї і 4-ї категорій 

можуть отримати особи, рівень спортивної майстерності яких у минулому був 

нижче народної ліги. Для цього необхідно пройти спеціальні курси при 

факультеті фізичного виховання вищого навчального закладу. Вони мають 

право працювати з тенісистами 1−3-го років навчання. Ліцензії 2-ї категорії 

можуть отримати особи, які в минулому виступали в народній лізі і закінчили 

спеціальні курси при факультеті фізичного виховання вищого навчального 

закладу. Ця ліцензія дає право працювати на посаді клубного тренера з 

гравцями клубних команд, збірних районів і областей. Для отримання ліцензії 

тренера 1-ї категорії необхідно бути в минулому гравцем не нижче 1-ї ліги і 

отримати вищу фізкультурну освіту. Вона дасть право працювати в ТЦМ і 

ЦВСМ або бути провідним тренером клубу. Нарешті вища тренерська 

кваліфікація – це тренер-інструктор (особистий тренер гравця-професіонала). 

Цю кваліфікацію присуджують тренерам 1-ї категорії, учні яких отримали 

статус професіонала. Атестація тренерів проводиться один раз на п’ять років. 

Розвиткові тенісу в Швеції у значній мірі сприяли успіхи Б. Борга. В цій 

країні з 8,5-мільйонним населенням понад 130 тисяч зареєстрованих тенісистів, 

близько 1000 клубів і близько п’яти тисяч кортів. У шведських 

загальноосвітних школах дітей навчають міні-тенісу. Гра ведеться легкими 

м’ячами і легкою ракеткою з коротшою ручкою, на кортах розміром з 
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бадмінтонний майданчик. Через півроку або рік, залежно від успіхів, 

переходять на звичайний корт. 

Близько 500 клубів мають спеціальні тенісні школи, які, як і чеські 

тренувальні центри, працюють за єдиною програмою. Кращих гравців 

переводять до груп вищої спортивної кваліфікації. В кожному з 24-х льонів 

(округів) Швеції є регіональні комісії у справах молоді, які відповідають за 

реалізацію національної програми розвитку тенісу. В льонах щорічно 

проводяться 2−4-тижневі тренувальні збори для 13−14-річних тенісистів. 

Програма цих зборів включає фізичну і техніко-тактичну підготовку, участь у 

змаганнях, різноманітні громадські заходи, що сприяють зближенню юних 

тенісистів, встановленню дружніх стосунків між ними. На зборах привчають до 

спортивного режиму дня, знайомлять з основами поведінки на турнірах. 

Щорічно кращі 13−14-річні тенісисти і тенісистки беруть участь у 

національному турнірі. Перед турніром проводиться тижневий збір під 

символічною назвою „Школа Девіса”. Щорічні збори проводяться також для 

25−30-ти найбільш перспективних дівчат і юнаків 14−18-річного віку з метою 

селекції та тренувань під керівництвом досвідчених тренерів. 

Федерація тенісу розробила типову програму багаторічної підготовки 

тенісистів. Вона орієнтована на різнобічну технічну підготовку юніорів, котрі 

вміють грати по всьому корту і володіють широким діапазоном ударів. Щоб 

запобігти форсуванню підготовки юних тенісистів, національна федерація 

тенісу не направляє на міжнародні турніри гравців, молодших 14-річного віку. 

Збалансована система тренувань доповнюється чітко організованою 

системою змагань. Регулярно проводяться тенісні турніри на трьох рівнях: 

клубні, регіональні і загальнонаціональні. Щорічно проводиться п’ять 

загальнонаціональних турнірів для юних тенісистів. 

Характерною особливістю системи підготовки висококваліфікованих 

тенісистів у Німеччині є високий рівень науково-методичного забезпечення. 

Спортивна наукова рада підготувала та видала п’ять томів навчальних програм, 

до кожного з яких в якості ілюстративного матеріалу додається кіно- або 
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відеофільм. Навчання і підвищення кваліфікації тренерів у Німеччині за своєю 

структурою аналогічне підготовці тренерських кадрів у Чехії і Словаччині. 

У США підготовка висококваліфікованих тенісистів здійснюється 

здебільшого в так званих „Тенісних академіях”.  

Найбільш продуктивно працює в останні роки Тенісна академія 

Н. Боллетьєрі у Брайдентоні (штат Флоріда). В ній тренувалися або проходили 

стажування такі відомі тенісисти як А. Агасі, Д. Курьє, М. Селеш, 

М. Навратілова, Б. Беккер, М. Пірс, А. Курнікова і багато інших. Це − тенісний 

інтернат, в якому спортсмени живуть і тренуються. Особливої уваги в 

тренуваннях (окрім техніко-тактичної і фізичної підготовки) надається 

формуванню таких важливих і необхідних для тенісиста якостей, як 

самоконтроль, дисципліна, витримка. Набирають до Академії з 8-річного віку. 

Діти шкільного віку відвідують загальноосвітні школи, що розташовані 

поблизу. В Академії надзвичайно суворий режим. Усе підпорядковано 

досягненню головної мети – підготовці висококваліфікованих тенісистів. 

Встають о шостій годині ранку, лягають спати о 10-й годині вечора. Телевізор 

дозволяється дивитися тільки в суботу і неділю. Щонайменше порушення 

режиму загрожує відрахуванням з Академії.  

В Україні також створена Тенісна академія при елітному тенісному клубі 

ЗАО „Наука-Спорт”. За організаційною структурою вона близька до чеської 

системи підготовки висококваліфікованих тенісистів. У ній передбачається 

робота з трьома категоріями учнів: новачки, середній рівень і елітна група. Для 

елітної групи передбачається стажування в зарубіжних тенісних центрах, 

зокрема в Тенісній академії у Філадельфії (США). 

Контрольні питання 

1. Опишіть принципи, на основі яких готують спортсменів у хокейних 

школах Швеції. 

2. Охарактеризуйте систему підготовки тенісистів вищого класу у Чехії. 

Література: [1, 9,10, 11]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 
10 20 15 10 10 15 10 

Т1.  Історія розвитку олімпійського спорту.  

Т2.  Структура та хартія Олімпійського спорту. Організаційна структура 

та керівництво професійним спортом. 

Т3. Міжнародні спортивні федерації (МСФ). Національні олімпійські 

комітети (НОК) та їх значення для розвитку міжнародного олімпійського руху. 

Т4. Взаємодія МОК, НОК, МСФ і ОКОІ як передумова успішного 

проведення  Олімпійських ігор.  

Т5. Професіоналізація олімпійського руху як необхідна вимога, 

продиктована часом.  

Т6. Економічні аспекти розвитку професійного спорту, правові аспекти і 

основи трудових відносин в професійному спорті. 

Т7. Джерела прибутків професійних команд, гравців, ліг та асоціацій.  

Т8. Особливості підготовки спортсменів-професіоналів у різних видах 

спорту. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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