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Анотації: 

Здійснено пошук проблемного 

поля у організації та проведенні 

змагань в умовах комерціалізації 

спорту. Визначено основні 

дослідження українських науковців 

та їх внесок у проблему 

необхідності внесення змін 

у змагання з легкої атлетики 

та гандболу, враховуючи умови 

комерціалізації спорту. 
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Постановка проблеми. Спортивні змагання в спорті є центральним елементом який 

визначає усю систему організації, методики та підготовки спортсменів для результативності 

змагальної діяльності. Без змагань неможливе саме існування спорту тому спорт може роз-

глядатися як сфера знань та діяльність яка спрямована на функціонування та розвиток зма-

гань [8, 11]. 

Спортивні змагання є своєрідною моделлю людських відносин, які реально існують у 

світі: боротьба, перемоги та поразки, спрямованість до постійного покращення, досягнення 

цілей, в тому числі і матеріальних [11]. 

Завдяки змаганням можна визначити ефективність організаційних та матеріально-тех-

нічних основ підготовки, системи відбору, кваліфікації тощо. Саме під час змагань у спорт-

сменів та команд проявляється максимальний рівень своїх можливостей, який відповідає 

рівню їх підготовки, і саме на змаганнях встановлюються нові рекорди. Враховуючи вище 

сказане важливим є вдосконалення є вдосконалення змагань, в тому числі і їх організацій-

но-економічних аспектів. 

Особливості змагальної діяльності у виді спорту багато в чому залежать від їх органі-

заційних аспектів, так єдиноборства, складно координаційні види спорту, спортивні ігри, 

швидкісно-силові та циклічні види спорту матимуть свою особливу структуру змагань які 

дозволятимуть оцінити їх саме за цим показником та в подальшому їх вдосконалювати в 

певному напрямку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання досліджен-

ня планується згідно теми «Професійний спорт в освітньому та науковому просторі» плану 

науково-дослідної роботи ЛДУФК на 2016–2020 рр. 

Мета дослідження: визначити проблемне поле організації та проведення змагань з 

фехтування в умовах комерціалізації спорту 

Результати досліджень та їх обговорення. Еволюція спортивної діяльності вказує на 

удосконалення різних її компонентів. Важливими серед них є процеси комерціалізації, про-

фесіоналізації, глобалізації тощо [3, 8, 11]. Особливості цих процесів потрібно враховувати 

при розвитку окремих видів спорту на національному рівні і важливим для їх якісного роз-

витку є врахування тенденцій, які наявні для діяльності міжнародних суб’єктів спортивної 

діяльності.  

Дослідження Зєнкової А. М. [4, 5] щодо організації та проведення легкоатлетичних 

змагань в України визначили, що найбільших змін під впливом сучасних тенденцій, зокрема 

комерціалізації спорту, зазнають процеси, пов’язані з організацією та проведенням змагань. 

Сьогодні зміни організаційних підходів до проведення змагань є типовими для багатьох ви-

дів спорту. 

У дослідженнях автора вперше було визначено особливості впливу комерціалізації на 

організацію та проведення легкоатлетичних змагань, систематизовано основні фактори (ор-

ганізаційні, фінансові, соціальні тощо), що впливають на ефективність організації та прове-

дення змагань, розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційних ос-

нов проведення змагань, доповнено дані щодо вдосконалення діяльності складових органі-

зації та проведення легкоатлетичних змагань [4]. 

Фахівцем було зазначено, що тенденції зближення спорту з бізнесом та зміни всесвіт-

ньої легкоатлетичної системи змагань відображаються на особливостях організації змагань, 

що проводяться окремими країнами. Було вказано, що змагання повинні охоплювати інтере-

си всіх категорій учасників. Організатори повинні вирішувати завдання, пов’язані з демон-

страцією своїх можливостей, з точки зору організації змагань та створення умов для демон-

страції спортсменами високих результатів. Як приклад змагань що розвиваються шляхом 

дотримання вищезазначених умов в Україні автором було зазначено турнір «Зірки жерди-
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ни» де елементи комерційного підходу до організації турніру забезпечують можливість за-

прошення спортсменів найвищого рівня, ефективну роботу з глядачами, яскраві церемоніа-

ли, продуктивну роботу зі спонсорами та рекламодавцями, залучення ЗМІ до, під час та піс-

ля турніру [3]. 

Багатьма дослідниками було зазначено, що рівень розвитку спорту в країні цілком за-

лежить від якості організації та проведення змагань та їх популярності [7, 8]. 

Організаційні основи проведення змагань з легкої атлетики в сучасних умовах істотно 

змінилися під впливом процесів комерціалізації, професіоналізації, глобалізації та розши-

рення міжнародного календаря [4]. 

Зєнкова А.М. наголосила, що задля ефективної організації та проведення змагань з 

легкої атлетики у різних напрямах, слід враховувати їх особливості, обумовлені специфікою 

кожного напряму, а саме: спрямованість змагань (результат, комерційна вигода, оздоров-

лення, соціальна адаптація); критерії ефективності (прибуток; рівень результатів; задово-

лення, отримане від змагань); зміна правил; пристосування регламентів змагань до вимог 

сучасного спорту та кількість легкоатлетичних дисциплін. 

Рисами сучасних легкоатлетичних змагань, що розвиваються в умовах комерціалізації 

є необхідність відповідати вимогам ринку спортивних послуг, жорстка конкуренція з більш 

привабливими для глядачів видами спорту, прибутки отримані від якісно проведеної марке-

тингової програми змагань, та інші важливі аспекти, що склалися в умовах функціонування 

легкої атлетики як частини сучасного ринку спортивних послуг [5]. 

Важливим вкладом автора є визначення умов що впливають на організацію та прове-

дення змагань у сучасній легкій атлетиці. Цими факторами є планування, фінансування, 

управління, законодавча база, матеріально-технічне та кадрове забезпечення, наукове забез-

печення та маркетинг. 

До етапів організації та проведення змагань віднесено наступні етапи: підготовка 

проекту; створення та функціонування організаційного комітету; визначення мети та роз-

робка концепції змагань; формування розкладу та програми змагань; кадрове забезпечення; 

управління фінансовою складовою; проведення змагань та підведення підсумків. 

Також автором було визначено категорії учасників змагань, це ЗМІ, спонсори, глядачі, 

спортсмени та організатори. І ще одним з завдань яке було розв’язано автором це визначен-

ня критеріїв економічної ефективності змагань, до них віднесено: конкуренція, непередба-

чуваність переможця; правильний вибір цільової аудиторії; стабільність календаря; вигідні 

час та місце проведення; оптимальна кількість стартів у сезоні [3, 4]. 

Павлюк І. С. [9, 10] було зазначено, що аналіз міжнародної практики дав змогу з’ясу-

вати, що національна організаційно-управлінська структура гандболу у європейських краї-

нах – це одна вертикально-інтегрована система підготовки, для якої характерна централіза-

ція, а також система змагань, що об’єднує олімпійський і професійний напрями. Професійні 

структури функціонують лише на національному рівні й формують самостійну систему зма-

гань. Реорганізація СВД спричиняє і негативні зміни, насамперед, зміни ціннісних орієнта-

цій спортсменів і тренерів, відсутність програм розвитку гандболу в Україні, зменшення 

бюджетного фінансування, перехід висококваліфікованих спортсменів і тренерів до зару-

біжних клубів, зниження рівня національного чемпіонату, а також невідповідність націо-

нальної системи змагань світовим тенденціям розвитку (зменшення кількості дитячо-

юнацьких змагань і відсутність комерційних стартів). 

Отже, фахівцями було вивчено основні фактори, що впливають на ефективність орга-

нізації та проведення змагань, які запропоновані на основі проведених дослідження щодо 

розвитку виду спорту та розробки концепцій їх подальшого розвитку. Наявна інформація 

щодо обґрунтуванні і розробки організаційно-методичних підходів, спрямованих на вдоско-
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налення діяльності тренувальних центрів щодо забезпечення підготовки спортсменів в олім-

пійському спорті, а також особливості впливу комерціалізації на організацію та проведення 

змагань з різних видів спорту. 

Фахівець Дрюков О. В. [1, 2] здійснюючи дослідження щодо фехтування визначив 

концептуальні основи розвитку фехтування у дитячо-юнацьких спортивних школах в Украї-

ні. Метою його роботи було розробити концептуальні основи для успішного і динамічного 

розвитку фехтування у дитячо-юнацьких спортивних школах в Україні. Також фахівцем бу-

ло визначено що основними причинами нинішнього стану розвитку фехтування у спортив-

них школах в Україні є: 

–  низький рівень законодавчої підтримки розвитку фехтування в державі; 

–  недостатність фінансового і матеріально-технічного забезпечення діючих спортив-

них шкіл; 

–  висока залежність від бюджетного фінансування; 

–  відсутність ефективного науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів; 

–  низька престижність праці тренерів; 

–  низька заробітна плата тренерів; 

–  вимушений від’їзд за кордон талановитих тренерів і перспективних спортсменів; 

–  недостатня маркетингова активність. 

Науковець Дрюков О. В. обумовлював необхідність розробки Концепції розвитку фех-

тування у спортивних школах в Україні сучасним станом спорту вищих досягнень. Такий 

стан висуває нові, більш високі вимоги до підвищення організаційного, методичного, мате-

ріально-технічного забезпечення розвитку конкретного виду спорту. Необхідність розробки 

Концепції обумовлена зростанням популярності фехтування у світі [2]. 

Отже, автором було розроблено Концепцію розвитку фехтування у спортивних шко-

лах в Україні, яка базується на досягненнях та традиціях розвитку фехтування в Україні та 

світі. Її розробка ґрунтується на системному аналізі чинників внутрішнього та зовнішнього 

середовища, що впливають на розвиток фехтування в діяльності дитячо-юнацької спортив-

ної школи та на вибір стратегії його розвитку у нових соціально-економічних умовах. Але 

Дрюков О. В. обравши дослідження фехтування в олімпійському русі не приділяв уваги 

необхідності змін в організації та проведенні змагань з фехтування в умовах комерціалізації 

сучасного спорту. 

Ще один дослідник сучасного фехтування Н. Козлова здійснила дослідження метою 

якого було науково обґрунтувати і розробити організаційно-методичні підходи, спрямовані 

на вдосконалення діяльності тренувальних центрів щодо забезпечення підготовки спортсме-

нів в олімпійському спорті (на матеріалі фехтування) [6, 7]. 

Завдяки дослідженням автора вперше були впорядковані і зведені в цілісну систему 

організаційно-методичні підходи до розвитку тренувальних центрів в олімпійському спорті 

і в фехтуванні. Було визначено що в основі передового історичного досвіду зі створення 

спортивних тренувальних центрів лежить намагання забезпечити сприятливі умови для ви-

рішення задач спортивної підготовки, на сучасному етапі – активізація соціальної підтрим-

ки спортсменів обумовила зростання кількості та якості послуг, що надаються [6]. 

Також було вперше розроблено системну модель тренувального центру з підготовки 

спортсменів, що характеризує його розвиток, цілісність, структуру, функціонування і ре-

сурси. 

У дослідженнях присутня інформація щодо алгоритму формування тренувального цен-

тру, що передбачає послідовне і паралельне проходження таких основних етапів, як аналіз 

законодавчої, нормативно-правової бази та інфраструктури розвитку спорту в країні, вибір 

або створення основної тренувальної бази, пошук або формування організацій, здатних на-
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дати необхідну кількість якісних послуг; фінансове, юридичне та документальне забезпе-

чення; підбір висококваліфікованих фахівців, сучасного обладнання та інвентарю для всіх 

підрозділів; пошук і впровадження інновацій. 

Були доповнені і розширені знання з організації діяльності спортивного центру дани-

ми про кооперацію організацій, здатних надати адміністративно-господарські, тренувальні, 

сервісні, медичні, наукові, освітні, соціальні, інформаційні послуги в необхідній кількості та 

належної якості; за національними системами олімпійської підготовки спортсменів  харак-

теристикою тренувальних центрів в різних країнах; з історії формування системи олімпійсь-

кої підготовки  періодами розвитку тренувальних центрів; за системою підготовки україн-

ських спортсменів  аналізу передумов, сучасного стану та подальшого розвитку спортив-

них тренувальних центрів. 

Отже, було визначено що вирішенню проблеми відповідності централізованої підго-

товки сучасним вимогам олімпійського спорту сприятиме створення системного уявлення 

про діяльність тренувальних центрів, основаного на узагальненні наявних теоретичних і ем-

піричних знань щодо забезпечення підготовки найсильніших національних команд, і впро-

вадження розробленої системної моделі у практичну діяльність з урахуванням національних 

особливостей розвитку спортивної сфери та виду спорту в країні. 

У працях Н. Козлової був проведений аналіз організаційних аспектів діяльності спор-

тивних центрів, структура і зміст послуг, що надаються в умовах централізованої підготов-

ки восьми найсильніших національних команд з фехтування за результатами останніх трьох 

Ігор Олімпіад [7]. 

Так на підставі аналізу даних автором було здійснено представлення спортивного тре-

нувального центру як системи ґрунтувалося на тому, що його діяльність, як підсистеми, в 

системі олімпійської підготовки спрямована на інтеграцію, розробку і реалізацію специфіч-

ної мети, а саме: забезпечення спортивної та соціальної діяльності учасників централізова-

ної підготовки. Для цього тренувальний центр вирішує такі основні завдання: 

–  якісне забезпечення тренувального процесу відповідно до встановлених світових 

стандартів; 

–  надання комфортних умов перебування в спортивному центрі; 

–  підвищення загальноосвітнього і професійного рівня членів олімпійського трену-

вального центру; 

–  проведення комплексу медико-біологічних заходів, спрямованих на збереження ста-

ну здоров’я та підвищення функціональних можливостей спортсменів; 

–  розробка і впровадження нових знань і технологій; 

–  забезпечення необхідною інформацією осіб, задіяних у підготовці спортсменів та 

функціонуванні тренувального центру; 

–  адміністративно-господарське забезпечення функціонування системи підготовки 

спортсменів; 

–  створення умов, що забезпечують соціальну діяльність спортсменів. 

Для об’єктивної оцінки рівня забезпечення підготовки національної команди з фехту-

вання на олімпійських базах автором було проведено анкетування фахівців шляхом соціо-

логічного опитування. За результатами дослідження виявлено, що загальна оцінка баз до-

статньо низька. Це свідчить про невідповідність послуг та умов у тренувальних центрах для 

олімпійської підготовки в Україні запиту практиків. На нашу думку, схожий підхід можна 

використати для оцінювання рівня ефективності організації та проведення змагань з фехту-

вання в Україні у процесі нашого дослідження. 

Еволюція спортивної діяльності вказує на удосконалення різних її компонентів. Важ-

ливими серед них є процеси комерціалізації, професіоналізації, глобалізації тощо [3, 8, 11]. 
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Особливості цих процесів потрібно враховувати при розвитку окремих видів спорту на на-

ціональному рівні і важливим для їх якісного розвитку є врахування тенденцій, які наявні 

для діяльності міжнародних суб’єктів спортивної діяльності.  

На даний момент у більшості олімпійських видів спорту відбувається активна комер-

ціалізація (легка атлетика, велоспорт, біатлон). Вона вносить свої корективи до процесу ор-

ганізації змагань, де потрібно враховувати інтереси не лише спортсменів, але й організато-

рів та глядачів [4]. 

Основою комерціалізації є отримання прибутку від проведення змагань, який забезпе-

чується видовищністю змагальної діяльності, відповідністю суспільним потребам, готовніс-

тю юридичних та фізичних осіб співпрацювати зі спортивними організаціями. При цьому, 

на думку фахівців, важливим є економічна ефективність системи змагань [9]. 

У науково-методичній літературі якісно представлені дослідження з питань обґрунту-

вання шляхів підвищення рівня організації та проведення легкоатлетичних змагань в умо-

вах комерціалізації та визначення умов, що забезпечують ефективну організацію та прове-

дення змагань у сучасній легкій атлетиці [4], організації та проведення змагань з волейболу, 

охарактеризовано міжнародну та національну систему змагань з гандболу та здійснено їх 

порівняння [10], обґрунтовано використання маркетингу у професійному футболі, в тому 

числі при організації змагань різного рівня, визначено шляхи розвитку професійного спорту 

в Україні. 

На відміну від зазначених досліджень, в різних видах спорту увагу науковців у фехту-

ванні сконцентровано на таких запитаннях як техніко-тактична підготовка фехтувальників, 

взаємозв’язок різних сторін підготовленості фехтувальників, а саме фізичної, техніко-так-

тичної та теоретичної, особливості розвитку фехтувальних центрів світу та структури підго-

товки фехтувальників в умовах ДЮСШ [1, 2]. 

Висновки. Відсутність наукових даних, пов’язаних із комерціалізацією фехтування за 

рахунок удосконалення організації та проведення змагань з фехтування в Україні, зокрема 

оцінки ефективності їх проведення, пошуку резервів для залучення різних груп (спортсме-

ни, глядачі тощо) формує актуальне науково-практичне завдання дослідження. 

Проблемне поле удосконалення пов’язане з протиріччями, які викликають потребу у 

підсиленні комерційної складової змагань у спорті, в тому числі у фехтуванні, включенні 

фахівців менеджменту, маркетингу та роботи зі ЗМІ до процесу організації змагань. 

Перспективи дослідження полягають у вивченні проблемного поля та розробці у по-

дальшому практичних рекомендації для організації та проведення змагань з фехтування в 

Україні в умовах комерціалізації. 
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