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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ 
 

Д.В. Сідоров, А.М. Лайчук 
 

Олімпійський рух – громадський рух, що базується на 

добровільному об’єднанні громадян та організацій з метою 

пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку 

фізичної культури та спорту. У всі часи людство шукало відповіді 

на вічні запитання: за якими принципи жити, яких ідеалів 

прагнути. Універсальним явищем, котре поєднало філософські, 

політичні, соціальні складові, сфери гармонійного розвитку 

особистості, миру й взаєморозуміння, є олімпійський спорт [1]. 

Метою статті є вивчення проблем сучасного олімпійського 

руху.  

Кожен учасник Ігор, звісно, прагне зійти на Олімп, завоювати 

олімпійську медаль, і на цьому шляху перед ним виникає 

проблема вибору: або перемогти, сповідуючи етичні норми та 

принципи, або здійснити це будь-якою ціною. Тож не дивно, що 

висока конкуренція часто породжує агресивність, застосування 

нечесних прийомів. У той же час не слід забувати, що етика 

олімпійського спорту передбачає реалізацію принципів – чесної, 

справедливої гри. 

Дуже серйозною загрозою в олімпійській етиці є допінг, 

розповсюдження якого останнім часом сягає великих розмірів. 

Кількість заборонених препаратів за останні півстоліття зросла 

більш ніж у 400 разів, а їхніх найменувань сьогодні налічується 

понад 24 тисячі. 

Корупція – теж одна з головних проблем сучасного 

олімпійського руху. Особливо це стосується суддівських 

скандалів. З необ’єктивністю арбітрів стикалися ще стародавні 

греки, в яких такі випадки вважалися особистою образою. 

Суддями олімпійських змагань, як правило, призначалися 

громадяни Еллади, котрі славилися своєю чесністю. Однак навіть 

вони іноді впливали на підсумок турніру. Так, 67 року до н.е. 

рефері одноголосно проголосили героєм Ігор імператора Нерона. 

При цьому вони дискваліфікували всіх, хто не злякався 

коронованої особи й не відмовився від участі у змаганнях. 

Наступна проблема – агресія і жорстокість. Мають місце 

випадки нечесної гри в багатьох  видах спорту. 



 

 

Однією зі складових концепції сучасного олімпізму є 

гуманістична ідея – рівність людей незалежно від кольору шкіри, 

расової чи національної приналежності та соціального статусу. 

Ще однією з найбільш актуальних проблем на сьогоднішній 

день, вважають проблему екології. Адже під час підготовки до 

Олімпійських ігор, насамперед страждає навколишнє середовище. 

Один із прикладів – це Зимові Олімпійські ігри у Сочі. Підготовка 

до  масштабної спортивної події людства забрала на своєму шляху 

велику кількість лісів, водойм.  

Основними проблемами сучасного олімпійського руху є: 

допінг, корупція, агресія і жорстокість, проблеми екології. 

Можливими шляхами вирішення проблем олімпійського руху 

є:  

• посилити здійснення допінг-контролю в усіх олімпійських 

видах спорту; 

• популяризувати гуманістичні цінності спорту серед широких 

верств населення, і передусім серед дітей, підлітків, молоді; 

• величезну роль у розповсюдженні та пропаганді принципів 

чесної, справедливої гри мають зіграти спільні дії педагогів, 

тренерів, спортсменів, державних та громадських організацій, 

мас-медіа; 

• широке впровадження у практику олімпійської освіти. 
Література 

1. http://sc.kr.ua/korisno-znati/problemi-suchasnogo-olimpiiskogo-rukhu. 
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