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Аннотация
В статье представлена ин-

формация об автономии системы 
спортивных мероприятий в не-
олимпийском спорте и ее при-
оритетах, которые направлены 
на решение социальных и по-
литических задач глобального и 
локального характера. На основе 
метода научного познания пред-
ставлена классификация спор-
тивных мероприятий, в которую 
входят спортивные соревнования, 
спортивные фестивали и спор-
тивные слеты и которые  прово-
дятся на международном, кон-
тинентальном, региональном и 
национальном уровнях. Наиболее 
значимыми на международном 
уровне являются комплексные 
спортивные соревнования – Все-
мирные игры различной направ-
ленности, на национальном – 
Всеукраинские игры проводимые 
под патронатом Спортивного ко-
митета Украины при поддержке 
Министерства молодежи и спор-
та, Национального олимпийского 
комитета, спортивных федераций 
по неолимпийским видам спорта
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Постановка проблеми. Нео-
лімпійський спорт, наприкінці 
ХХ та на початку ХХІ століття, 
посідає значне місце в соціо-
культурному явищі суспільства 
та стає галуззю, безпосередньо 
пов’язаною з визначенням стилю 
та рівнем життя людини, викорис-
тання у сфері освітніх і культур-
них послуг,  в процесі відпочинку, 
фізичній рекреації, фізичній реа-
білітації та професійної підготов-
ки [4]. 

На сьогоднішній день, як за-
значають Є.В. Імас, О.В. Борисо-
ва та І.О. Когут (2016), визначено 
ряд протиріч і проблем неолім-
пійського спорту в умовах гло-
балізації спорту, які потребують 
ефективного вирішення їх через 
вдосконалення нормативно-пра-
вового законодавства, аналіз пе-
редумов виникнення та станов-
лення його як соціального явища, 
визначення місця і ролі в міжна-
родному спортивному русі у су-
часному суспільстві, підвищення 
рівня підготовки фахівців у су-
часних політичних та соціально-
економічних умовах [6]. Однак  
необхідно зазначити, що неолім-
пійський спорт має прозору та 
відкриту система управління на 
міжнародному та національному 
рівнях [4, 5].

Розвиток неолімпійського 
спорту починається через різно-
манітні форми рухової активнос-
ті, вуличні, водні, підводні, гірські 
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та повітряні розваги, які поступо-
во переходять на рівень масового 
спорту і спорт вищих досягнень, 
набуваючи національного стату-
су, а в подальшому міжнародного. 

Сьогодні неолімпійський 
спорт створив достатню конку-
ренцію олімпійському та профе-
сійному спорту, який пов’язаний 
з організацією та проведенням 
різноманітних фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів,  
які дозволяють реалізувати та 
розширити межи власних фізич-
них і функціональних можливос-
тей через спеціальну підготовку 
та систематичну участь у них, а 
також подолати труднощі, що ви-
никають; насамперед, ‒  емоцій, 
пов’язаних з успіхами та пораз-
ками. Тому ми не можемо гово-
рити тільки про види спорту, які 
не входять до програми олімпій-
ських ігор, а й про олімпійські 
види, які набули свого розвитку 
серед ветеранів, військовослуж-
бовців, поліцейських та інших ка-
тегорій населення, в яких досяг-
нення максимального результату 
є не першорядним. Таким чином, 
діапазон спортивних заходів у 
неолімпійському спорті достат-
ньо широкий, що підтверджує 
актуальність до вивчення та ана-
лізу їх як видовищного масового 
соціального та спортивного руху 
сучасності.

Робота виконується згідно зі 
Зведеним планом НДР у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2016-
2020 рр. за темою: «Історичні, 
організаційно-правові та теорети-
ко-методичні основи підготовки 
спортсменів в неолімпійському 
спорті» державний реєстрацій-
ний номер 0116U003008.        

Мета дослідження. Здійсни-
ти аналіз і розкрити особливості  
спортивних заходів у неолімпій-
ському спорті.

Методи дослідження. Аналіз 
та узагальнення науково-мето-
дичної літератури та докумен-
тальних матеріалів, наукового 
пізнання, системний  аналіз, істо-
рично-типологічний аналіз.   

Результати дослідження. 
Важливим компонентом розвит-
ку неолімпійського спорту є вико-
нання однієї з основної функції, 
яка пов’язана з організацією та 
проведенням спортивних заходів 
різного рівня та спрямованості. 
Їх організація та проведення є 
ефективним інструментом між-
народної та державної політики, 
політики активної пропаганди 
здорового способу життя для но-
вих поколінь,  соціокультурної 
діяльності суспільства та особис-
тості, яка вирішує соціальні та 
політичні завдання глобального 
та локального характеру: 

‒ підтримка та розвиток 
неолімпійських видів спорту на 
рівні масового спорту та спорту 
вищих досягнень;

‒ створення нових форм 
організації дозвілля у спортивно-
му русі;

‒ пропаганда неолімпійського 
спорту та здорового способу жит-
тя як засобу цілеспрямованого 
розповсюдження соціальної 
активної позиції до спортивної 
діяльності, формування свідомо-
го позитивного відношення до неї 
та виховання у людей прагнення 
до гармонії, ідей і норм поведінки 
у відповідності до загальноприй-
нятих цінностей  спорту;

‒ залучення широкої аудиторії 
до спортивної діяльності, орга-
нізації та проведення спортивно-
го дозвілля з метою задоволення 
активних і пасивних їх учасників;  

‒ формування спортивної куль-
тури спілкування та єтикету, збе-
реження традиційних цінностей 
спорту;

‒ зміцнення миру та 
міжнародних зв’язків між спор-
тсменами, тренерами, спор-
тивними міжнародними та 
національними організаціями, які 
забезпечують управління, органі-
зацію та розвиток неолімпійсько-
го спорту;

‒ здійснення обміну досвідом 
щодо організації та проведення 
спортивних заходів і вирішення 
ідеологічних, політичних, еко-

номічних і медичних питань, 
пов’язаних з неолімпійським 
спортом; 

‒ викорінення дискримінації 
за расовими, статевими та 
релігійними ознаками активних і 
пасивних учасників; 

‒ об’єднання зусиль усіх спор-
тивних, фізкультурно-оздоровчих, 
дозвільних, суспільних та інших 
організацій для підвищення якості 
життя.

В процесі участі людини в 
різних спортивних заходах з нео-
лімпійського спорту, незалежно 
від їх рівнів (міжнародного, кон-
тинентального, регіонального 
та національного), здійснюється 
моральний розвиток особистос-
ті, безпосередньо спрямований 
на формування соціально-цін-
нісних якостей, які визначають 
його ставлення до інших людей, 
до суспільства, до самого себе і 
в сукупності представляють те, 
що прийнято називати мораль-
ної вихованістю. На тлі спілку-
вання протягом спортивних за-
ходів здійснюється формування 
моральних якостей в контексті 
відповідальності, дисциплінова-
ності, правил і норм поведінки, 
гордості за спортивні досягнен-
ня, вмінням  керувати своїми ді-
ями та співвідносити їх з діями 
інших, ‒ не тільки тих, хто бере 
в них безпосередню участь, але й 
пасивних їх учасників (глядачів, 
технічного персоналу, преси, те-
лебачення та ін.).

Організація та проведення 
спортивних заходів з неолімпій-
ського спорту має пріоритети, які 
пов’язані з:

‒ відродженням традиційних 
і національних видів спорту, 
різних видів рухової активності 
та активного відпочинку;

‒ поширенням та інтеграцією 
неолімпійського спорту в різні 
сфери життєдіяльності людей – 
культурну, освітню, побутову, ви-
робничу, військову;

‒ збільшенням чисельності 
людей, які активно беруть участь 
у заходах і формуванні у них по-
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Таблиця 1
Характеристика Всесвітніх ігор різної спрямованості

Мета проведення Під патроном / за 
підтримкою Організація проведення

Всесвітні ігри
Популяризація неолімпійського  спорту, 
підвищення статусу та іміджу федерацій 

з неолімпійських видів спорту на 
міжнародному та національному рівнях,  

зміцнення співпраці між членами федерацій і 
збереження традиційних цінностей спорту

Міжнародної асоціації 
Всесвітніх ігор

 /  МОК, Міжнародного 
конвенту «СпортАккорд», 

Міжнародних 
спортивних федерацій

З 1981 р. проводяться 
раз на чотири роки. 

Програма складається 
з неолімпійських 

видів спорт

Всесвітні ігри майстрів (ветеранів)
Заохочення  та стимулювання дорослих людей 

до активного способу життя та підтримки 
активної спортивної діяльності протягом всього 

життя, укріплення позицій спортивного руху 
серед ветеранів у співпраці з міжнародними 

спортивними федераціями щодо його розвитку 
у світі, укріплення дружби та взаєморозуміння 

між спортсменами різного віку незалежно 
від статі, раси, релігії та розвитку спорту

Міжнародної 
асоціації майстрів 
спорту (ветеранів) 

/ МОК, Міжнародного 
конвенту «СпортАккорд», 

Міжнародних 
спортивних федерацій,

Літні з 1985 р., зимові 
з 2010 р.  Проводяться 

раз на чотири роки. 
Програма складається 

з олімпійських та 
неолімпійських 

видів спорту

Всесвітні ігри поліцейських та пожежників
Формування знань про культуру різних 
країн, обмін професійним досвідом між 
співробітниками поліції усіх країн світу, 

визначення рівня професійної та фізичної 
підготовленості поліцейських,  надання 

можливості подальшого розвитку двосторонніх  
дружніх і професійних стосунків між різними 

поліцейськими організаціями усіх континентів, 
формування у поліцейських свідомого ставлення 

до самовдосконалення через заняття спортом

Каліфорнійської 
поліцейської  

федерації атлетів  
/ МОК, Міжнародного 

конвенту «СпортАккорд», 
Міжнародних спортивних 
федерацій, Національних 

департаментів поліції

З 1985 р. проводяться 
один раз в два роки. 

Програма складається 
з неолімпійських (в 

тому числі, прикладних) 
та олімпійських 

видів спорту

Всесвітні ігри Спорт для всіх
Збір інформації про традиційні ігри 

всього світу з метою захисту культурної 
спадщини, збереження та організація 

традиційних спортивних змагань з ігор і 
танців народів світу, залучення людства 

до рухової активності, а також підтримка 
розвитку неолімпійських видів спорту

Всесвітньої асоціації 
Спорт для всіх

/МОК, Міжнародного 
конвенту «СпортАккорд», 

Міжнародних 
спортивних федерацій, 

ВОЗ, ЮНЕСКО

З 1992 р. проводяться  
один раз на чотири 
роки. Спортивна  

програма складається 
з неолімпійських, 

національних 
та олімпійських 

видів спорту
Всесвітні ігри серед військовослужбовців (літні / зимові)

Послання миру та дружби між країнами, 
об’єднання військовослужбовців незалежно 

від ідеологічних та політичних поглядів 
з метою передачі досвіду, підвищення 

професійної підготовки, популяризація спорту, 
заохочення до занять різними видами спорту

Міжнародного союзу 
військового спорту

 / МОК, Міжнародного 
конвенту «СпортАккорд», 

Міжнародних 
спортивних федерацій, 
ООН, Європейського 
союзу, Ради Європи, 

Міжнародного  комітету 
червоного хреста

Літні ігри з 1995 р., 
зимові ігри з 2010 р.

Проводяться раз 
на чотири роки. 

Програма складається 
з олімпійських та 
неолімпійських 

видів спорту



26

Всесвітні екстремальні ігри (літні/зимові)
Популяризація екстремальних видів 

спорту, реалізація індивідуальних 
можливостей спортсменів в екстремальних 

умовах, залучення до здорового способу 
та активної життєвої позиції

Союзу екстримального 
спорту / Міжнародних 
спортивних федерацій 

Літні з 1995 р., зимові 
з 1997 р. проводяться 
щорічно. Програма 

складається зі спортивної 
частини, до якої 

входять неолімпійські 
види спорту, та 

фестивалю (спортивних 
конкурсів та розваг)

Всесвітні інтелектуальні ігри
Розширення впливу та популяризації 

інтелектуальних настільних ігор 
у світовому просторі

Міжнародної асоціації  
інтелектуального спорту 

/ МОК, Міжнародного 
конвенту «СпортАккорд», 

Міжнародних 
спортивних федерацій, 

ЮНЕСКО та ООН

З 2008 р. проводяться 
раз на чотири роки. 

Програма складається з 
п’яти інтелектуальних 

видів спорту

Всесвітні ігри кочівників
Збереження та відродження культури кочівників 

народів миру, через  зміцнення культурних 
зв’язків між країнами, виведення національних 

видів спорту кочових народів світу  на 
міжнародний рівень, підтримка спортивних 
організацій та їх діяльність, яка присвячена 

розвитку і пропаганді етноспорту в світі

Керівництвом 
Киргизької республіки, 

Національного 
олімпійського комітету 
Киргизької республіки

  / Олімпійського комітету 
Азії , Міжнародних 

та Національних 
спортивних федерацій

З 2014 р. проводяться раз 
на два роки. Програма 

складається зі спортивної 
частини, до якої 

входить неолімпійські 
національні види 

спорту Азії, та 
етнокультурної програми 

(показових змагань)   
Всесвітні ігри під егідою «СпортАккорд»

Всесвітні ігри єдиноборств
Популяризація спортивних цінностей, 
інтеграція різних культур, їх знань в 

галузі спортивних єдиноборств

Міжнародного конвенту 
«СпортАккорд»

/ МОК, Міжнародних 
спортивних федерацій,

З 2010 р. проводяться в 
залежності від торгів. 
Програма складається 

з неолімпійських та 
олімпійських видів 
спорту єдиноборств

Всесвітні інтелектуальні ігри
Розвиток  і популяризація інтелектуального 

спорту на освітньому рівні (школах та 
університетах) через організацію та проведення 
відкритих змагань та Онлайн-змагань, що надає 
можливості зіграти з сильнішими та провідними 

гравцями світу. Розвиток освітніх телепередач 
для молоді з інтелектуальних видів спорту

Міжнародного конвенту 
«СпортАккорд» 

/ МОК, Міжнародних 
спортивних федерацій, 
Всесвітньої асоціації 

інтелектуального спорту

З 2011 р. проводяться 
щороку. Програма 
складається з п’яти 

інтелектуальних 
видів спорту

Всесвітні елітні  інтелектуальні ігри (на основі ребрендингу)
Популяризація інтелектуального спорту у 

світі за участю спортсменів-інтелектуалів, які 
входять до світової інтелектуальної еліти

Міжнародного конвенту 
«СпортАккорд» 

/ МОК, Міжнародних 
спортивних федерацій, 
Всесвітньої асоціації 

інтелектуального спорту

З 2016 р. планують 
проводити щорічно. 

Програма складається з 
п’яти інтелектуальних 

видів спорту
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треби до активної спортивної 
діяльності та створенням іміджу 
до здорового та спортивного спо-
собу життя; 

‒ об’єднанням людей всього 
світу незалежно від їх расових, 
статевих і релігійних ознак; 

‒ створенням необхідних умов 
для організації та проведення 
спортивних заходів, які пов’язані 
з матеріально-технічною та спор-
тивною базами, а також можли-
востями брати участь у заходах не 
тільки активних, але й пасивних 
учасників дитячого та дорослого 
населення; 

‒ можливостями у співпраці 
неолімпійського спорту з різними 
державними та громадськими ор-
ганами управління міжнародного, 
континентального, регіонального 
та національного рівнів (освіта, 
охорона здоров’я, культура, со-
ціальний захист населення, мо-
лодіжна політика), а також із за-
собами масової інформації, які 
здійснюють підтримку та допо-
могу в організації та проведенні 
різних спортивних заходів;

‒ удосконаленням системи 
організації занять неолімпійським 
спортом, упровадження нових 
організаційно-управлінських 
рішень, спрямованих на створен-
ня ефективної системи масової 
фізкультурно-оздоровчої та фіз-
культурно-спортивно роботи з на-
селенням;

‒ залученням меценатів і 
спонсорів щодо підтримки та 
фінансування спортивних заходів 
у якості власної реклами та про-
сування бренду, а також отриман-
ня прибутку;      

‒ підвищенням іміджу 
неолімпійського спорту з ме-
тою використання його в  
профілактичній роботі у боротьбі 
з наркоманією, пияцтвом, 
курінням, правопорушеннями 
тощо;

‒ вихованням особистості, яке 
пов’язане з  розумовим, мораль-
ним, трудовим, естетичним та 
інтелектуальним.

Спортивні заходи в неолімпій-

ському спорті підрозділяються на 
три групи – спортивні змагання, 
спортивні фестивалі та спортив-
ні зльоти, які організовуються та 
проводяться на міжнародному, 
континентальному, регіональному 
та національному рівнях (рис. 1).

Основною формою проведен-
ня спортивних заходів з неолім-
пійських видів спорту є спортивні 
змагання, які поділяються за різ-
ними критеріями і, насамперед, 
напруженості та важливості в сис-
темі підготовки та об’єднують як 
спортсменів професіоналів, так і 
аматорів [2]. В.Н. Платонов [12] 
акцентує увагу на тому, що спор-
тивні змагання – це своєрідна мо-
дель людських відносин, реально 
існуючих в світі: боротьби, пере-
моги й поразок; та спрямовані на 
постійне вдосконалення й праг-
нення до найвищих результатів, 
досягнення творчих, престижних 
і матеріальних цілей. Крім цього, 
як зазначає А.А. Красніков [10], 
спортивні змагання виступають 
складним структурним явищем, 
що представляє собою діяль-
ність суперників (спортсменів) 
і пасивних учасників (глядачів і 
вболівальників), тих, хто органі-
зовує змагання та їх регламентує 
(організатори, обслуговуючий 
персонал, судді), тих, хто оці-
нює процес суперництва та його 
результат (судді), також має від-
повідне матеріально-технічне 
забезпечення (спортивне спору-
дження, обладнання, інвентар та 
спортивний одяг). В.С. Келлер  та 
В.М. Платонов [8] вказують, що 
основним їх призначення, з одно-
го боку, є досягнення максималь-
ного спортивного результату за 
рахунок реалізації функціональ-
них можливостей спортсменів, з 
іншого ‒ є засобом підвищення 
спортивної майстерності, вдо-
сконалення психічних і рухових 
функцій, вольових якостей та ха-
рактеру спортсмена.

Спортивні змагання міжна-
родного, континентального, ре-
гіонального та  національного 
рівнів проводяться з одного виду 

спорту або носять комплексний 
характер, при цьому в окремих 
випадках до програми входять 
суто неолімпійські види спор-
ту (чемпіонати, кубки, Всесвітні 
ігри різної спрямованості), а в ін-
ших олімпійські та неолімпійські 
(Континентальні та Регіональні 
ігри). Найбільш значущими комп-
лексними спортивними змагання-
ми, що набули свого розвитку на 
початку 1980-х років, є Всесвітні 
ігри, які вирішують певні завдан-
ня, а організація та проведення їх 
відповідає вимогам Олімпійської 
хартії, виконуючи вимоги Всес-
вітньої антидопінгової асоціації,  
Кодексу етикету та інших право-
вих документів.

Проведення Всесвітніх ігор 
сприяло формуванню серії Ігор 
різної спрямованості, які ство-
рювалися за ініціативою Міжна-
родних спортивних організацій з 
метою підвищення престижу та 
популяризації спорту,  насампе-
ред неолімпійського, серед різних 
категорій населення. Їх автономія 
полягає у особливостях системи 
управління, організації та прове-
денні змагань, вирішенні завдань 
та контингенту учасників. Так, 
управління здійснюється Міжна-
родними спортивними організа-
ціями, які безпосередньо забезпе-
чують організацію та проведення 
Ігор, однак вони проводяться під 
патронатом МОК та за рахунок 
підтримки міжнародних спор-
тивних федерацій видів спорту, 
які входять до програми змагань 
[2-3, 8, 12-22]. Ці Ігри вирішують 
достатньо широке коло завдань і 
залежать від їх спрямованості та 
прикладності. (табл. 1).

Спортивні фестивалі виступа-
ють масовим спортивним святом 
культурно-розважального харак-
теру, які проводяться за широкою 
тематикою у вигляді популярних 
і цікавих форм їх проведення. 
На спортивних фестивалях на 
якому здійснюється демонстра-
ція спортивних досягнень, роз-
повсюдження та знайомство зі 
спортивними традиціями й наці-
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ональною спортивною спадщи-
ною. Спортивні фестивалі з нео-
лімпійського спорту дозволяють 
варіювати цільову аудиторію та 
мають позитивний емоційний 
фон, завдяки яким є можливість 
познайомитися з цікавими людь-
ми, об’єднувати людей за спіль-
ними інтересами, заохоченнями, 
досягненнями, ідеями та привер-
нути увагу до занять фізичною 
культурою та спортом. Участь у 
них дає змогу людині завоювати 
певну нішу в суспільстві і стати 
невід’ємною частиною нашого 
сучасного життя,  насамперед ‒ 
спортивного життя.  

Організація та проведення 
спортивних фестивалів, в особли-
вості із залученням уваги ЗМІ, 
здійснюють значний внесок у со-
ціальне, економічне та політичне 
життя того регіону, де вони про-
водяться. Це пов’язане з можли-
вістю презентувати свої ідеї, по-
казати свої досягнення, не тільки 

в спортивній, але й у інших сфе-
рах діяльності, а також познайо-
митися з ідеями інших і, звичайно 
ж, отримати професійну оцінку 
спортивній діяльності. Так, на-
приклад, з 1995 р. проведення 
щорічних Міжнародних спортив-
них фестивалів з екстремальних 
видів спорту.    

Спортивні зльоти представля-
ють собою з’їзди, збори членів 
представників будь-якої спор-
тивної організації для вирішення 
різних питань, демонстрації до-
сягнень і знайомства з основними 
напрямками її розвитку  та розви-
тку неолімпійських видів спорту.

Необхідно зазначити, що на 
території України з метою роз-
витку та  підтримки неолімпій-
ського спорту, у відповідності до 
програми та за регламентом між-
народних заходів, проводяться 
ряд спортивних заходів на Всеу-
країнському, обласному та місь-
кому рівні за підтримкою Мініс-

терства молоді та спорту України, 
Спортивного комітету України, 
Міністерства освіти та науки, Мі-
ністерства внутрішніх справ та 
ін. Так, наприклад, Всеукраїнські 
ігри ветеранів, Спартакіади МВД, 
Ігри з багатоборства тілоохорон-
ців та ін. 

Однак достатньо вагомий вне-
сок здійснюється з боку Спортив-
ного комітету України та спортив-
них федерацій з неолімпійських 
видів спорту, стосовно організації 
та проведення щорічних Всеукра-
їнських ігор різної спрямованості 
(рис. 2), метою яких є популяри-
зація неолімпійських видів спор-
ту та здорового способу життя 
серед дітей, молоді та дорослого 
населення [11].

Всеукраїнські ігри з єдино-
борств (UCG) ‒ це перші комплек-
сні змагання, які були проведені у 
2011 р. під егідою Спортивного 
комітету України, за підтримки 
Міністерства молоді та спорту 
України, Національного олімпій-
ського комітету та спортивних 
федерацій з неолімпійських видів 
спорту. Ігри об’єднують числен-
них прихильників єдиноборств, 
сприяють їх популяризації та за-
лученню до здорового способу 
життя. Програма ігор складається 
з офіційних змагань з 8-10 неолім-
пійських видів єдиноборств (кік-
боксингу, муай-тай, панкратіону, 
джиу-джитсу, боротьби Алиш, 
сумо, самбо, ушу, фрі-фійт, кара-
те) та показових виступів (кендо, 
капоейро, айкідо, карате та ін.), 
в яких бере участь еліта україн-
ських спортсменів та спортсмени 
різного рівня підготовленості. 

 З 2012 р., під патронатом 
Спортивного комітету України, 
щорічно проводяться Всеукраїн-
ські пляжні ігри (UBG), які без-
посередньо спрямовані на вирі-
шення завдання з популяризації 
пляжних та водних видів спорту 
за рахунок офіційної програми 
(пляжного волейболу, пляжного 
футболу, гандболу, черліденгу, 
сумо, Z-games змагання – скелела-
зіння, кайтсерфінгу, дьортджам-
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Рис. 2. Всеукраїнські комплексні змагання 
з неолімпійських видів спорту
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пінгу, скейтбордингу, ролерблей-
дингу, слеклайну, скімбордингу, 
вейкбордингу, паркурута ін.) та 
організації здорового літнього до-
звілля й визначення власних мож-
ливостей за рахунок показових 
матчів «best of the best» з ігрових 
види спорту (футбол, гандбол, 
регбі, волейбол, футволей та ал-
тиман (фрізбі)), екстрим-розваг, 
знайомства та опанування різни-
ми видами рухової активності на 
піску та на воді.   

Не менш цікавою подією є ор-
ганізація та проведення з 2015 р. 
Всеукраїнських студентських ігор 
(USG), протягом яких вирішу-
ються завдання щодо підтримки 
Студентського спорту, популяри-
зації та ознайомлення з різними 
неолімпійськими видами спорту, 
залучення студентів до система-
тичних занять ними та формуван-
ня стійкого інтересу до організа-
ції дозвілля та здорового способу 
життя. Для вирішення поставле-
них завдань програма ігор склада-
лась з видів спорту, які є найбільш 
популярні та розповсюджені в у 
ВНЗ. До неї входять змагання з 
4-5 видів спорту зі спортивної ае-
робіки (фанк-аеробіка,  аероданс), 
шахів, черліденгу, боротьби сумо, 
спортивних танців,  футзалу.

Необхідно зазначити, що саме 
такий формат проведення Всеу-
країнських ігор на сьогодні наби-
рає оборотів та надає можливість 
залучати населення до спортив-
ного життя країни, формувати 
спортивну культуру та традиції 
неолімпійського спорту.   

Висновки. Неолімпійський 
спорт як сучасне соціальне явище 
виконує одну з найважливіших 
функцій, яка пов’язана з організа-
цією та проведенням спортивних 
заходів різної спрямованості на 
міжнародному, континентально-
му, регіональному й національно-
му рівнях, які мають свою авто-
номію. 

Найбільш значущими на між-
народному рівні є організація та 
проведення Чемпіонатів світу, 
Кубків світу та Всесвітніх ігор 

різної спрямованості, які мають 
певну автономію щодо завдань, 
організації проведення та програ-
ми, та підтримуються міжнарод-
ними правовими спортивними 
документами, насамперед ‒ Олім-
пійської хартії, Всесвітнього ан-
тидопінгового кодексу, Кодексу 
етикету, Правил змагань та ін.   

Достатньо вагоме місце за-
ймають Всеукраїнські ігри, які 
проводяться під патронатом 
Спортивного комітету України за 
підтримки Міністерства молоді 
та спорту України, Національно-
го олімпійського комітету, спор-
тивних федерацій. Ці Ігри безпо-
середньо пов’язані з організацією 
та проведенням змагань суто з не-
олімпійських видів спорту. Вирі-
шуючи низку завдань, пов’язаних 
з популяризацією видів спорту, 
залучення до занять різними фор-
мами рухової активності, органі-
зацією дозвілля та формуванням 
навиків до здорового способу 
життя.    

Перспективи подальшого 
дослідження у цьому напрямі по-
лягають в аналізі динаміки тен-
денцій розвитку Всесвітніх ігор 
різної спрямованості  в історич-
ному аспекті.  
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