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Аннотация
На основе метода научного 

познания к основным  систем-
ным факторам подготовки спор-
тсменов в интеллектуальных ви-
дах спорта относятся разработка 
и внедрение образовательных 
программ: возрастные границы, 
которые связаны с ранней воз-
растной специализацией, ранним  
возрастным участием в соревно-
ваниях разного уровня (нацио-
нального, континентального, меж-
дународного),  достижением меж-
дународного рейтинга, диапазо-
ном спортивного стажа и опыта; 
формирование, признание и ор-
ганизация соревнований по но-
вым видам спорта, дисциплинам 
и возрастным категориям; ис-
пользование эргогенных и эрго-
литических средств спортивной 
подготовки; развитие, внедрение 
и совершенствование новейших 
информационных и компьютер-
ных технологий; расширение гео-
графической территориальности 
стран-участников на соревнова-
ниях и их призеров; спортивно-
маркетинговая политика. 

Ключевые слова: системные 
факторы, подготовка спортсме-
нов, спортсмены-интеллектуалы, 
интеллектуальные виды спорта, 
шахматы, шашки, спортивный 
бридж, Го. 

Постановка проблеми. Ана-
лізуючи інтелектуальні види 
спорту, безпосередньо як спорт, 
можна констатувати, що вони ма-
ють певні відмінності від олім-
пійських, професійних та у біль-
шості випадках неолімпійських 
видів спорту. Такими відміннос-
тями можна вважати гіподинаміч-
ність навчально-тренувального 
процесу та змагальної діяльності; 
ефективність навчання залежить 
від рівня розвитку розумових 
та інтелектуальних здібностей; 
специфічність тренувального та 
змагального навантаження при-
падає на реалізацію розумових 
якостей та прояву інтелектуаль-
них зусиль; результативність зма-
гань досягається за рахунок аб-
страктно-логічного обігрування 
суперника; пріоритетність підго-
товки припадає на спеціальну-ін-
телектуальну підготовленість та 
її складові – теоретичну, психо-
логічну та спеціально-практичну; 
другорядність фізичної підготов-
ки як допоміжної та спрямованої 
на зміцнення здоров’я, розвиток 
фізичних якостей, формування 
різнобічних рухових умінь та на-
вичок, підвищення рівня рухової 
активності; специфічність реа-
лізації принципів, використання 
засобів та методів спортивної під-
готовки; особливість присвоєння 
міжнародних звань з урахуванням 
основних досягнень на міжнарод-
ному рівні. 

Annotation
On the basis of the scientific 

knowledge  the main factors of the 
training system of athletes in the 
intelligent sports include the de-
velopment and implementation of 
educational programs: age limits 
which are associated with early age 
specialization, early age participat-
ing in competitions at various levels 
(national, continental, international), 
achievement of international rating, 
a range of sporting experience and 
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and organization of competitions in 
the new sports, disciplines and age 
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ergolitical means of sports prepara-
tion; development, implementation 
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tion and computer technologies; ex-
pansion of geographic territoriality 
of the countries-participants of com-
petitions and their winners; sports 
marketing policy. 
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Л.П. Матвеєв (2010) зазначає, 
що процес підготовки спортс-
менів до високих спортивних 
досягнень носить комплексний 
характер та реалізується через 
«підсистеми», до яких відно-
сяться змагання, спортивне тре-
нування та системні фактори [6]. 
Однак, на нашу думку, системні 
фактори необхідно розглядати як 
окрему складову системи багато-
річного спортивного вдоскона-
лення, оскільки вони впливають 
на структуру та етапи підготовки, 
основні закономірності трену-
вального процесу (принципи, за-
соби, методи, види підготовки) та 
змагальну діяльність (систему ор-
ганізації, спортивні досягнення) 
оптимізуючи їх ефект [4]. 

Враховуючи вищезазначене, 
система підготовки в інтелектуаль-
них видах спорту (шахи, шашки, 
Го, спортивний бридж) спрямована 
на формування компетентностей, 
а її підсистема пов’язана насампе-
ред з інтелектуальною, спеціаль-
но-практичною, психологічною та 
фізичною підготовками, організа-

цією та проведенням спортивних 
змагань [2, 3, 4].

Таким чином, на сьогодні є 
актуальним питанням щодо ви-
значення та наукового обґрун-
тування системних факторів як 
складових системи підготовки в 
інтелектуальних видах спорту.

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами. 
Робота виконується згідно зі зве-
деним 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: визна-
чити та науково обґрунтувати 
системні фактори спортивної під-
готовки спортсменів, які займа-
ються інтелектуальними видами 
спорту, в аспекті їх урахування в 
практичній діяльності. 

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення науково-мето-
дичної літератури, нормативно-

правових документів та матері-
алів мережі Інтернет (офіційних 
сайтів); наукового пізнання; сис-
темного аналізу. 

Результати дослідження та 
їх обговорення. Процес багато-
річної підготовки спортсменів 
за теорією  Л.П. Матвеєва (2010) 
передбачає систему та підсистему 
спортивної підготовки, засновану 
на загально педагогічних позиці-
ях та весь цей процес носить при-
кладно-спеціалізоване навчання 
та виховання [6]. 

В інтелектуальних видах спор-
ту система підготовки спортс-
менів, ураховуючи їх приклад-
но-спеціалізоване навчання, 
передбачає формування спеціаль-
них компетентностей (пізнаваль-
ну, практичну, творчу, комуніка-
тивну та соціальну), які  пов’язані 
з обсягом спеціальних знань, ін-
телектуальних та процесуальних 
навичок вирішувати специфічні 
ігрові завдання, демонструвати 
практичні уміння здійснювати 
науковий пошук з самореалізації 
власних здібностей, які дозво-

Рис. 1. Системні фактори, що впливають на спортивну підготовку та 
змагальну діяльність спортсменів в інтелектуальних видах спорту 
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ляють досягти значних резуль-
татів у змагальній діяльності та 
реалізуються через специфічні 
принципи навчально-пізнаваль-
ної діяльності [2, 4]. Підсистема 
спортивної підготовки передба-
чає спортивне тренування та зма-
гання [4, 6]. 

Системні фактори процесу 
підготовки спортсменів-інтелек-
туалів, як окремі складові спор-
тивної підготовки, впливають та 
доповнюють структуру, підхід 
і організацію навчально-трену-
вального процесу й  змагальну 
діяльність, оптимізуючи їх ефект 
для реалізації поставлених за-
вдань (рис. 1).               

1. Освітні програми націо-
нального та міжнародного рів-
ня безпосередньо впливають на 
розвиток інтелектуальних видів 
спорту у напрямку популяриза-
ції та інтелектуального розвитку 
людей різного покоління, через 
впровадження їх в систему освіти, 
формування доступної системи з 
організації та проведення змагань 
на аматорському рівні без досяг-
нення максимальних спортивних 
результатів та в подальшому  за-
лученні до професійної  змагаль-
ної діяльності. До міжнародних 
програм, що реалізуються під 
егідою ЮНЕСКО, можна відне-
сти Програму навчання бриджу у 
школах (1996 р.) [1] та Програму 
навчання гри в шахи у школах та 
університетах (1998 р., 2005 р.), 
до національних – Концепцію 
загальнодержавної цільової соці-
альної програми розвитку шахів 
«Інтелект нації» на 2013-2020 рр., 
та Концепцію загальнодержавної 
цільової соціальної програми роз-
витку фізичної культури і спорту 
на 2012-2020 рр., у яких передба-
чені питання щодо впровадження 
навчанню шахам у загальноосвіт-
ніх школах 1-4 класів, формування 
шахових клубів в сільській місце-
вості, вдосконалення системи від-
бору та підготовки національних 
збірних команд, популяризації ша-
хів у засобах масової інформації, 
поліпшення матеріально-техніч-

ної бази  тощо.
2. Вікові межі як фактор обу-

мовлюється ранньою віковою 
спеціалізацією; участю у змаган-
нях не тільки національного але 
й міжнародного рівнях; ранніми 
досягненнями світового рейтин-
гу; діапазоном спортивного стажу 
та досвіду. 

Незалежно від того, що від-
повідно до Програми ДЮСШ та 
СДЮШОР, початок занять інте-
лектуальними видами спорту ре-
комендований з 6-ти річного віку 
(винятком є спортивний бридж), 
початок занять здійснюють з 4-5 
років. Це пов’язано з тим, що сьо-
годні інтелектуальні види спор-
ту висувають достатньо високі 
вимоги до їх інтелектуального 
розвитку, збільшується кількість 
обдарованих дітей зі здібностя-
ми запам’ятовувати, аналізувати, 
приймати рішення. 

Для мотивації та підтримки 
розвитку інтелектуальних видів 
спорту серед дітей, молоді та лю-
дей старшого віку, політика між-
народних, континентальних та 
національних федерацій перед-
бачає організацію та проведен-
ня змагань міжнародного рівня, 
безпосередньо чемпіонатів світу 
серед різних вікових груп, по-
чинаючи з 6-9 років. Так, напри-
клад, у швидких шашках з 1994р. 
проводяться змагання серед юні-
орів, з 1993р. – кадетів, з 1997р. 
– міні-кадетів, з 2005 р. – дітей. 
Змагання з чекерсу (шашки) се-
ред юніорів  проводяться з 2004р., 
змагання серед молодіжних ко-
манд зі спортивного бриджу – з 
1987р., серед юнацьких команд – 
з 1993р., а першість Європи серед 
школярів – з 1994р. 

Рання спеціалізація та рання 
участь у змаганнях безпосеред-
ньо впливає на спортивні до-
сягнення у світовому рейтингу. 
Яскравим прикладом на сьогодні 
є шахісти К. Магнус (1990 р.н), 
з Норвегії, який є наймолодшим 
спортсменом, який отримав зван-
ня «Гросмейстер FIDE» у 13 ро-
ків, подолавши планку у 2700 та 

2800 пунктів рейтингу, очоливши 
офіційний рейтинг FIDE у віці 19 
років (неофіційний рейтинг «Live 
Rating» очолив у 17 років), став-
ши володарем найвищого рейтин-
гу за всю історію його існування, 
досягнувши 2882 пункти та по-
бивши рекорд  у 2851 пункт, утри-
муваний Г. Каспаровим протягом 
13 років; Х. Іфань (1994 р.н) у 
13 років отримала звання «Грос-
мейстер серед жінок FIDE»  та 
очолила світовий рейтинг серед 
дівчат-юніорів, у 15 років отри-
мала звання «Гросмейстр FIDE», 
у 16 років стає чемпіонкою світу; 
М. Музичук (1990 р.н.) з України 
і О. Горячкіна (1998 р.н) з Росії, 
які у 14 років отримують звання 
«Гросмейстер серед жінок FIDE» 
та у 18 років одразу увійшли до 
Топ-20 світового рейтингу. Така 
тенденція спостерігається і в ін-
ших інтелектуальних видах спор-
ту, так спортсменка з гри Го Ю. 
Жіюнг (1997 р.н) з Китаю у 14 
років зайняла 2 позицію світового 
рейтингу серед жінок, а у 16 років 
його очолила; спортсмен з шашок 
Р. Бумстра (1993 р.) з Нідерландів 
у 13 років потрапляє в Топ-300 
рейтингу, а у 15 років до Топ-100, 
у 18 років до Топ-10.

Тож допуск спортсменів-ін-
телектуалів у дитячому віці до 
участі у міжнародних змаганнях 
сприяє отриманню рейтингових 
балів, що в свою чергу впливає на 
отримання звання «Міжнародний 
гросмейстер». Присвоєння звань 
за останні 10 років здійснюється 
у більш молодому віці, це можна 
спостерігати на прикладі україн-
ських спортсменів, які спеціалізу-
ються у шашках та шахах (табл. 
1). Така тенденція спостерігаєть-
ся у спортивному бриджі та Го.

Цікавим є те, що здійснюється 
омолодження світової Топ-10 та 
Топ-100. Так, наприклад, станом 
на липень 2016 р. до Топ-10 серед 
чоловіків та жінок входить 8 ша-
хістів 22-29 років, а середній вік у 
шахах спортсменів-інтелектуалів  
Топ-100 склав у чоловіків 31 рік, 
а у жінок 30 років.
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Аналіз рейтингу шахістів 
України (станом на 01.04.2017 р.) 
дозволяє стверджувати, що серед-
ній вік чоловіків склав 36 років, а 
серед жінок -  21 рік. Крім цього, 
до ТОП-100 України серед жінок 
входить 22 спортсменки віком до 
17 років (наймолодшій 11 років 
– Дубовик А., м. Дніпро), тоді як 
серед чоловіків 1 спортсмен (15 
років –Шевченко К., м. Київ) [12]. 
Таке омолодження призводить 
до витіснення спортсменів більш 
старшого віку, у більшості випад-
ках саме жіночої статі.

Таким чином, представлений 

аналіз дає підставу констатувати, 
що рання спеціалізація та участь 
у спортивних змаганнях, з одного 
боку впливає на світові досягнен-
ня, такі як отримання міжнарод-
ного звання, досягнення макси-
мального рейтингу та їх динаміку 
(рис. 2), з іншого – на структуру 
та зміст етапів спортивної підго-
товки, які змінюються, доповню-
ються, розширюються та вдоско-
налюються [3].

Необхідно зазначити, що в ін-
телектуальних видах спорту діапа-
зон загального спортивного стажу 
спортсменів може тривати до 60 

років, при цьому втримуватися на 
світовому рівні 20-50 років, а їх  
досягнення неможливо порівняти 
з досягненнями у динамічних ви-
дах спорту. Наприклад, у шахах 
серед чоловічої статі (станом на 
1.01.2017 р.) – А. Карпов (Росія) 
у світовому рейтингу знаходився 
34 роки, загальний спортивний 
стаж складає 41 рік; В. Іванчук 
(Україна) у світовому рейтингу – 
29 років, загальний спортивний 
стаж на сьогодні складає 38 років; 
серед жіночої статі – П. Крамлінг 
(Швейцарія) у світовому рейтин-
гу – 31 рік, загальний спортивний 

Таблиця 1
Вікові грані щодо отримання звання  «Міжнародного гросмейстера» 

українськими спортсменами, які спеціалізуються в шашках та шахах

І.П.спортсмена Стать Рік народження Рік присвоєння звання 
«Міжнародний Гросмейстер» Повний вік 

Класичні шашки
І. Куперман чол. 1922 1958 34
М.Кархов чол. 1936 1971 35

Р. Лещинський чол. 1957 1980 23
І. Кирзнер чол. 1964 1999 35
Ю. Анікеєв чол. 1983 2002 19
А. Іванов чол. 1988 2008 20
Л.Сівук жін. 1968 2003 35

Ю. Макаренко жін. 1973 1994 21
Л. Свірт жін. 1978 2001 23
Н. Єсіна жін. 1981 1998 17

В. Маричко жін. 1989 2005 16
Шахи

А. Хасін чол. 1923 1972 49
В. Гуревич чол. 1959 1998 39

М.Бродський чол. 1969 1994 25
В.Іванчук чол. 1969 1988 19

Р. Пономарьов чол. 1983 1998 14
О. Арещенко чол. 1986 2002 16
Я. Жеребух чол. 1993 2008 15
І. Нижник чол. 1996 2010 14

І. Челушкіна жін. 1961 1992 31
Н. Жукова жін. 1979 2010 31
Г.Ушеніна жін. 1985 2012 27
Г. Музичук жін. 1990 2012 22
М. Музичук жін. 1992 2015 23
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стаж – 43 роки; З. Лельчук (Німеч-
чина) у світовому рейтингу – 36 
років, загальний спортивний стаж 
– 45 років. У шашках серед чолові-
чої статі - Т. Сейбрандс (Нідерлан-
ди) у світовому рейтингу – 51 рік, 
загальний спортивний стаж – 55 
років; О. Чежов (Росія) у світово-
му рейтингу – 30 років, загальний 
спортивний стаж – 40 років; серед 
жіночої статі – К. Ван Літ (Нідер-
ланди) у світовому рейтингу – 33 
роки, загальний спортивний стаж 
– 41 рік; О.Альтшуль (Німеччина) 
у світовому рейтингу – 36 років, 
загальний спортивний стаж – 45 
років. Необхідно констатувати, що 
Т. Сейбрандс (1949 р.н.), О.Чежов 
(1964 р.н.) та К. Ван Літ (1966 
р.н.) на сьогодні входять у першу 
десятку найсильніших гросмей-
стерів, П. Крамлінг (1963 р.н.) та 
О.Альтшуль (1964 р.н.) – в другу 
десятку,  В.Іванчук (1969 р.н.) – в 
третю десятку, З. Лельчук (1961 
р.н.) в сотню світового рейтингу. 

3. Вихід нових дисциплін 
та видів спорту на міжнародний 
рівень сприяє формуванню ці-
лісної системи Кодексу з органі-
зації та проведення змагань. До 
таких дисциплін, незалежно від 

давньої історії їх розвитку, відпо-
відно до офіційних чемпіонатів 
світу можна віднести класичні 
російські шашки (чол. – 1985р., 
жін. – 1993р), бразильські шашки 
(1985р.), бліц (1993р.) та швидкіс-
ні шашки (рапід) (1998р.), турець-
кі шашки (чол. – 2014р., жін. – 
2016р.), бліц (1988р.) та швидкісні 
шахи (2001р.), категорію зміша-
них команд у шахах (2016р.) і т.д.

На структуру підготовки 
спортсменів-інтелектуалів впливає 
організація змагань серед різних 
вікових категорій. Крім дитячих та 
молодіжних категорій, як зазнача-
лося вище, здійснюється організа-
ція змагань серед студентів та вете-
ранів. Так, Чемпіонати світу серед 
ветеранів з шахів проводяться з 
1990р., зі спортивноого бриджу – з 
2000р., із стокліткових шашок та Го 
серед студентів 2003р. 

Цікавим фактом є те, що у 
відповідності до науково-техніч-
ного прогресу формується сис-
тема змагань з комп’ютерними 
програмами  щодо інтелектуаль-
них видів спорту. Один з перших 
Чемпіонатів світу (олімпіада) 
був проведений у змаганнях Го у 
1987р. шахах – 1996р.

До нових видів спорту мож-
на віднести спортивний покер. 
Створення  Міжнародної федера-
ції спортивного покеру у 2009 р. 
сприяло визнанню покеру міжна-
родним спортивним рухом, а та-
кож дозволило  у 2011 р. провести 
І Офіційний Чемпіонат світу, а в 
подальшому у 2013 р. організу-
вати континентальні чемпіонати 
Європи, Азії та Австралії [22]. 
Змагання зі спортивного покеру 
проводяться в рамках командних 
змагань, групових та індивідуаль-
них дисциплін. На сьогодні набу-
вають розвитку такі види спорту, 
як спортивне доміно, спортивні 
нарди та ін. 

4. Ергогенні та ерголітичні за-
соби системі підготовки займа-
ють вагоме місце серед системних 
факторів, які використовуються з 
метою підвищення розумової ак-
тивності, концентрації уваги та 
психічної стійкості, підтримки 
мозку в стані високої роботоздат-
ності, досягнення відмінної ін-
телектуально-спортивної форми, 
покращення мозкового кровообі-
гу, зниження емоційної та розу-
мової втоми, запобігання вікового 
погіршення пам’яті протягом усі-
єї спортивної кар’єри. 

На підставі методів науково-
го пізнання – аналізу, синтезу та 
аналогії – встановлено, що в сис-
темі підготовки та змагальної ді-
яльності в інтелектуальних видах 
спорту має місце використання 
ергогенних засобів (позатрену-
вальні та позазмагальні засоби), 
до яких відносять природні та 
гігієнічні, педагогічні, соціаль-
но-психологічні та медико-біо-
логічні, які займають різне місце 
на різних етапах багаторічної під-
готовки, річного циклу тренувань 
та їх періоду [5, 16, 19] (рис. 3). 

Для досягнення високого 
спортивного результату,  як у ди-
намічних так і у інтелектуальних 
видах спорту, використовуються 
ерголітичні (заборонені) засоби, 
безпосередньо допінг у вигляді 
речовин і препаратів природного 
або синтетичного походження, 
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Рис. 2. Історикографія особистих досягнень Чемпіонів 
світу з шахів серед жінок (станом на 1 січня 2016 р.):
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завдяки яким збільшується актив-
ність розумової,  нервової та ен-
докринної систем і м’язової сили.   

Починаючи з 1999 р. пробле-
ми використання заборонених 
Всесвітньою антидопінговою 
агенцією (WADA) речовин та 
препаратів представниками інте-
лектуальних видів спорту пред-
ставляє науковий і практичний 
інтерес. Це пов’язано з тим, що 
саме в цьому році Міжнародна 
федерація шахів була визнана 
МОК, а два роки по тому (2001) 
федерація затверджує антидопін-
гові правила в шахах, що сприяло 
їм стати часткою Олімпійського 
руху. Всесвітня федерація шашок 
з 2001 р. почала взаємодіяти з ан-
тидопінговим комітетом та роз-
робила антидопінгові правила. 
У 2005 р. на чемпіонаті світу зі 
спортивного бриджу, який про-
водиться під егідою ЮНЕСКО, 
Міжнародна федерація спортив-
ного бриджу підписує угоду із 
Всесвітньою антидопінговою ор-
ганізацією. У 2008 р. Міжнародна 
федерація Го приймає Всесвітній 
антидопінговий кодекс та його 
міжнародні стандарти розробля-
ючи та затверджуючи антидопін-
гові правила для своїх спортс-
менів. З урахуванням основних 
змін у Антидопінговому кодексу 
прийнятого WADA 14 листопа-

да 2014 р. міжнародні федерації 
інтелектуальних видів спорту 
(шахів, шашок, Го, спортивного 
бриджу) переглянули та розро-
били антидопінгові правила, що 
вступили в силу протягом 2015 
р. Вихід та визнання спортивно-
го покеру як виду спорту сприяло 
розробці та затвердженню у 2017 
р. Антидопінгових правил та під-
писанню договору Міжнародною 
федерацією спортивного покеру 
та WADA щодо виконання Анти-
допінгового кодексу [15, 17, 18, 
26, 27]. 

5. Новітні інформаційні та 
комп’ютерні технології їх розви-
ток, впровадження та вдоскона-
лення безпосередньо впливають 
на досягнення спортивного ре-
зультату та систему підготовки 
спортсменів-інтелектуалів. Це 
пов’язане з Он-лайн трансля-
ціями змагань та організацією 
Он-лайн змагань, використан-
ням комп’ютерних програм 
для навчання та вдосконалення 
спортивної форми, формування 
системи змагань спортсменів з 
комп’ютерними програмами та 
змагань між ними.    

Прямі трансляції Он-лайн та 
перегляд ігор у відеозапису до-
зволяють спортсменам на пряму 
здійснювати аналітичний аналіз 
гри, знаходити для себе рішення 

та варіанти переможних і про-
грашних ігрових позицій та ходів, 
вдосконалювати тактику та стра-
тегію гри.

В процесі вдосконалення сис-
теми підготовки спортсменів-ін-
телектуалів використовується ме-
тод сучасних технологій в якості 
інформаційних баз, модулів, ен-
циклопедій, а також комп’ютерні 
навчальні програми, які вико-
нують функції партнера, супер-
ника та тренера. Так, наприклад 
у шахах, у 1948 р. вийшла книга 
Н. Винера «Кібернетика», в якій 
чітко представлена аналогія щодо 
створення шахової програми, ви-
користовуючи пошук мінімакса 
з лімітованою глибиною та оці-
нюванням функцій. У 1950 р. 
К.Шеннон надрукував статтю 
про комп’ютерні шахи «Програ-
мування комп’ютера для гри в 
шахи», а у 1952 р. Д. Принц роз-
робляє програму, яка вирішувала 
шахові завдання. Перша програм-
на шахова гра була розроблена 
1956 р. американцями П. Штей-
ном та М. Уеллом і в цьому році 
Д. Маккарті винайшов альфа-бета 
алгоритм пошуку вирішення ша-
хових завдань.  Видатний шахіст 
О. Бернштейн у 1958 р. розро-
бляє першу шахову програму, яка 
може повністю грати шахові пар-
тії, а в подальшому на цій основі 
розробляються ідентичні програ-
ми Kotok-McCarthy і т.п. У 2002 
р. були опубліковані основі фор-
мати ендшпільних баз, влючаю-
чи Edward Tablebases, De Koning 
Endgame Database і Nalimov 
Endgame Tablebases.

В середині 1980 р. для підго-
товки радянських шахістів ста-
ли використовуватися шахові 
комп’ютери різної модифікації 
– «Електроніка ІМ-01», «Елек-
троніка ІМ-05», «Електроніка 
ІМ-29» (шаховий партнер), «Ін-
телект-01», «Дебют», «Фенікс» 
та ін. 

На сьогоднішній день в сис-
темі підготовки юних спортсме-
нів-шахістів використовуються 
комп’ютерні ігри та програ-

Рис. 3. Ергогенні засоби системи підготовки спортсменів 
в інтелектуальних видах спорту (найбільш значущі)
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ми «Шахи у казках»,  «Шахова 
школа для початківців», «Шахо-
ва тактика», «Шахові дебюти», 
«Шахова стратегія», «Шахові 
комбінації», «Shredder Classic 3», 
«СТ-АRN3.0», «Шахові задачі», 
«Енциклопедія дебютних поми-
лок» і т.п.

7. Географічна териториаль-
ність країн-учасників змагань 
та їх призерів в інтелектуальних 
видах спорту має тенденцію до її 
розширення, що пов’язане з роз-
повсюдженням та розвитком їх в 
різних країнах світу, формуван-
ням нових дисциплін та визна-
нням нових інтелектуальних ви-
дів спорту.

На І Шаховій олімпіаді у 1927р. 
взяли участь спортсмени з 16 кра-
їн світу – представники Європи та 
Південної Америки, а на ХХХХІІ 
Олімпіаді у 2014 р. – 172 країни з 
п’яти континентів (рис. 4). 

Така тенденція спостерігаєть-
ся і в інших інтелектуальних ви-

дах спорту, які набувають свого 
інтенсивного розвитку в країнах 
Африки та Азії. Даний факт під-
тверджується кількістю країн-
учасників у командних чемпіона-
тах світу зі спортивного бриджу 
на «Бермудський кубок», оскільки 
на першому чемпіонаті у 1950р. 
(Бермудські острови) приймали 
участь три команди – зі США, Ве-
ликобританії та об’єднаної коман-
ди європейських країн, а з 2003 р. 
у ньому бере участь 22 команди у 
відповідності до зональної тери-
ториальності: 1 команда країни-
організатора, 6 – Європи (1 зона), 
3 – з Північної Америки (2 зона), 
2 – з Південної Америки (3 зона), 
2 – з Азії та Середнього Сходу (4 
зона), 1 – з Центральної Америки 
та Карибських островів (5 зона), 
3 – з Азійсько-Тихоокеанського 
регіону (6 зона), 2 – з Південно-
Тихоокеанського регіону (7 зона), 
2 – з Африки (8 зона). 

Розширення географічної те-

риториальності країн-учасників 
сприяє збільшенню кількості 
спортсменів-учасників з різних 
континентів. Даний факт підтвер-
джується кількістю країн-учас-
ників на Всесвітній командній 
олімпіаді зі спортивного бриджу, 
яка проводиться з 1960 р. серед 
чоловічих та жіночих команд у 
форматі один раз на чотири роки, 
а з 2008 р. проводиться в рамках 
Всесвітніх інтелектуальних ігор 
(рис. 5). Так, на першій Олімпіаді 
взяли участь 43 спортсмени (14 
жінок, 39 чоловіків) з 25 країн, а 
на ХІІ Олімпіаді – 115 спортсме-
нів (43 жінки, 72 чоловіки) з 72 
країн [14].  

8. Маркетингова політика 
спрямована на реалізацію пла-
нів, пов’язаних з фінансуванням 
та вирішенням як безпосередніх, 
так і непрямих завдань з розвитку 
інтелектуального спорту. Осно-
ву спортивної маркетингової по-
літики в інтелектуальних видах 
спорту складають  маркетинг 
спортивних змагань, організація 
спортивного видовища, спонсор-
ство і доброчинність, спортивний 
товар, реклама, різновиди комуні-
кацій та телетрансляцій. 

Маркетинг спортивних зма-
гань обумовлений грошовим вне-
ском на право проведення зма-
гань, який повинен сплачуватися 
до їх початку Міжнародній фе-
дерації. Так, наприклад, у відпо-
відності до регламенту офіційних 
змагань з шашок-64 (2014) за пра-
во проведення Чемпіонату світу 
серед чоловіків та жінок та матчу 
за звання Чемпіона світу органі-
затори спортивних змагань спла-
чують 5 000 €, за проведення Чем-
піонату Європи – серед чоловіків 
та жінок – 3 000 €, етапу Кубку 
світу – 200 € [10]. За проведення 
IV Всесвітніх інтелектуальних 
ігор під егідою «СпортАккорд», 
що проводились у Пекіні (Китай), 
до оргкомітету від держави надій-
шло 1 087 264 $, а міста-організа-
тора – 1 245 090 $ [25].

Одним з компонентів мар-
кетингу спортивних змагань є 

Рис. 2. Географічна територіальність 
учасників Шахової олімпіади:

А – І Шахова олімпіада 1927 р. (обведені країни-учасники)
Б – ХХХХІІ Шахова олімпіада 2014 р. 
(обведені країни, які не брали участі)
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вступний та реєстраційний внесок 
спортсменів щодо їх участі в зма-
ганнях, який складає у відповід-
ності до рівня змагань від 15 € до 
5 000 €. Так,  вступний внесок для 
спортсменів на V Відкритому чем-
піонаті серед молоді 2017 р. склав 
200 €, а в Чемпіонаті світу серед 
юніорів – 750 € [13], на Всесвіт-
ніх іграх зі спортивного бриджу 
2012 р. склав 3 200 € за команду, 
а 2016 р. – 4 000 € [14]. Для участі 
у бліц-турнірі на Міжнародному 
відкритому шаховому фестивалі 
«Aeroflot Оpen» шахістам необхід-
но сплатити турнірний внесок у 
розмірі 300 € [7, 8, 9].  

Участь на Чемпіонатах світу 
та континентальних чемпіонатах 
у 2016 р. з шахів серед ветеранів 
(сеньйорів 50+ та 65+ і старші) 
не залежно від звань та рейтингу 
спортсмени сплачували вступ-
ний внесок в розмірі 70 € та реє-
страційний внесок у розмірі 80 €, 
крім цього, у випадку несвоєчас-
ної реєстрації стартовий внесок 
збільшується вдвічі [11]. Однак, 
є позитивний бік стосовно того, 
що 3 найкращим гравцям кожної 
категорії, які були кваліфікова-
ні на попередньому чемпіонаті, 
надавалися привілеї щодо їх без-
коштовного розміщення та харчу-
вання. 

Правлінням Міжнародної фе-
дерації шашок (секція-64) затвер-
джено регламент офіційних зма-
гань з шашок-64, у якому чітко 
встановлений турнірний внесок 
для кожного учасника до офіцій-
них змагань. Так, на Чемпіонатах 
світу у відповідності до вікової 
категорії та програми учасники 
змагань повинні сплатити турнір-
ний внесок у розмірі від 15 $ до 
120 $ (наприклад: гравці-чолові-
ки у класичній програмі − 120 $, 
а гравці-жінки – 80 $; ветерани 
у класичній програмі − 30 $, а у 
бліц-програмі − 15 $; гравці-при-
зери попередніх чемпіонатів се-
ред юнаків та дівчат 19, 16, 13, 
10 років та молодші у класичній 
грі сплачують 60 $, за заявкою 
національної федерації − 120 $ і 
т.п.), на Чемпіонатах Європи від 
15 $ до 100 $ (наприклад: гравці 
призери попередніх чемпіонатів 
та призери Кубку світу, у класич-
ній програмі сплачують 60 $; діти 
категорії «Юні надії 8 років і мо-
лодші», безпосередньо призери 
попередніх чемпіонатів та гравці 
поданих національною федераці-
єю (не більше 3), у класичній про-
грамі, швидкій програмі та бліц 
програмі сплачують 35 $ та 15 $ 
(відповідно до програм); а гравці, 
які не брали участь у відборі й бе-

руть участь за заявкою національ-
ної федерації, сплачують 50 $ та 
по 20 $ (відповідно до програм) 
[10].

Достатньо вагомою складовою 
маркетингової політики виступає 
призовий фонд змагань, який на-
пряму залежить від рівня змагань, 
спонсорства і доброчинності та 
впливає на контингент учасників, 
рекламу, різновиди комунікацій та 
телетрансляцію. На IV Всесвітніх 
інтелектуальних іграх під егідою 
«СпортАккорд» (2014 р.) призо-
вий фонд на всі види спорту та 
програми склав – 1 245 090 $ [25], 
а на І Всесвітніх елітних  інтелек-
туальних іграх (2016 р.) у шахах 
за трьома програмами у категорії 
чоловіки та жінки склав 528 000 €, 
з них: за 1 місце − 9 000 € у чолові-
ків, 6 000 € − у жінок, за 2 місце − 7 
500 € та 5 000 €, за третє − 6 000 € 
та 4 000 € (відповідно статті) і т.д. 
до 16 позиції [23]. У 2015 р., 2016 
р. та  2017 р. на XXІІІ, XXІV та 
XXV Міжнародних відкритих ша-
хових фестивалях «Aeroflot Оpen» 
призовий фонд складав 140 000 €
(120 000 € − фонд на три Оpen 
турніри, а 20 000 € − фонд 
бліц-турніру). На чемпіонаті 
«Heerhugowaard Open 2017» з між-
народних та турецьких шашок го-
ловний приз складав 3 000 € [20]. 
У турнірі «Masters Group» у 2015 
р. взяли участь 10 спортсменів (які 
пройшли відбір за результатами 
минулого Оpen-турніру), призо-
вий фонд склав 20 000 € [19]. 

Згідно з довідником з правил 
змагань Міжнародної федерації 
шахів загальний мінімальний 
призовий фонд на Чемпіонаті 
світу повинен складати не менше 
15 000 €, на Чемпіонаті світу се-
ред аматорів – 7 500 €, командно-
му Чемпіонаті світу FIDE 50+ и 
65+ − 10 000 € [19]. 

На сьогодні найвищі призові 
складають на Кубку «Інга» у зма-
ганнях з комп’ютерного Го, осно-
вним спонсором якого є тайван-
ський банкір та засновник даних 
змагань Ін Чанці (Ing Chang-ki), 
який проводиться з 1988 р. раз на 

Рис. 5. Кількість учасників на Всесвітній командній 
олімпіаді зі спортивного бриджу (період 1960-2012 рр.):
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чотири роки. Автору програми,  
яка ставала лідером, присуджу-
вався грошовий приз від 250 000  
до 400 000 нових тайванських до-
ларів, а у випадку перемоги про-
грами над гравцем 1-го професій-
ного дану сплачується 40 000 000 
нових тайванських доларів [24].

Суттєві призові плануються в 
командних змаганнях з шахів на 
Кубок Шейха Заєда, який про-
йде у 2020 р. (Об’єднанні Араб-
ські Емірати), у розмірі 21 000 $ 
за перше місце, 15 000 $ за дру-
ге місце, 12 000 $ за третє місце, 
10 000 $ за четверте і т.д. до 16 
місця (5-8 місце по 5 000 $, 9-16 
місце 3 000 $) [19].

Спонсорство та доброчинність  
– одна зі складових маркетингу, 
які спрямовані на отримання при-
бутку або рекламу  власного то-
вару. Однак необхідно зазначити, 
що в окремих випадках спонсор-
ство змагань сприяє отримання 
прибутку у розмірі від 2% до 10%. 
Так, наприклад, на  IV Всесвітніх 
інтелектуальних іграх під егідою 
«СпортАккорд» (2014р.)  на орга-
нізацію та проведення змагань від 
спонсорів було надано 430 677$, 
що склало 15,6 % від загальної 
суми, а прибуток спонсорів після 
проведення змагань склав 16 878$ 
– 3,9 % від спонсорського вкладу 
[21].

Як зазначалось вище, спор-
тивний товар, реклама змагань 
та різновиди комунікації й теле-
трансляції є одними зі складових 
маркетингу. У більшості випад-
ках на їх витрачається до 10 % 
від загального кошторису витрат 
на змагання. Але незалежно від 
цього для отримання прибутку 
здійснюється продаж трансляцій 
матчів, який складає від 10 000 $ 
до 200 000 $. 

Також в більшості випадках у 
процесі проведення комплексних 
змагань різного рівня впроваджу-
ються різні наукові, навчальні та 
спортивні програми, що спрямо-
вані на популяризацію інтелекту-
альних видів спорту, на реаліза-
цію яких витрачається приблизно 

до 1%.   
Проведення різного рівня зма-

гань, ураховуючи вищезазначене, 
спрямоване на отримання фінан-
сів, які використовуються на їх 
організацію та проведення, ви-
значення призового фонду, опла-
ту адміністрації змагань, суддів 
і т.п. Яскравим прикладом є IV 
Всесвітні інтелектуальні ігри під 
егідою «СпортАккорд», на яких 
загальний дохід склав 2 763 031$, 
а витрати – 2 550 445 $, у відпо-
відності до цього прибуток склав 
212 586 $.

Отже, маркетингова політика 
в інтелектуальних видах спорту 
має достатньо широкий діапазон 
та пов’язана з різними видами ді-
яльності та фінансуванням.    

Необхідно констатувати, що 
вище представлені фактори між 
собою мають взаємозв’язок та 
не можуть відокремлюватися 
один від одного. Так, наприклад, 
збільшення суперництва між лі-
дерами, використання і вдоско-
налення новітніх інформаційних 
та комп’ютерних технологій ак-
тивізує розробку специфічної 
концепції підготовки, нових ме-
тодологічних рішень проблем 
підготовки, безпосередньо по-
шуку нових, більш ефективних 
засобів і методів спортивного 
тренування; впровадження нових 
дисциплін та освітніх програм 
з інтелектуальних видів спорту 
пов’язане з удосконаленням кіль-
кісних і якісних параметрів сис-
теми змагань тощо.  

Висновки. Для ефективної 
системи підготовки та досягнення 
високого спортивного результату 
необхідно враховувати системні 
фактори, які взаємопов’язані та 
доповнюють один одного. На під-
ставі методу наукового пізнання 
необхідно виділити наступні сис-
темні фактори: розробка та впро-
вадження освітніх програм; вікові 
межі, які обумовлені ранньою ві-
ковою спеціалізацією, ранньою 
віковою участю у змаганнях різ-
ного рівня (національного, кон-
тинентального, міжнародного), 

досягненнями світового рей-
тингу, діапазоном спортивного 
стажу та досвіду; формування, 
визнання та організація змагань 
з видів спорту, дисциплін та ві-
кових категорій; використання 
ергогенних та ерголітичних засо-
бів спортивної підготовки; роз-
виток, впровадження та вдоско-
налення новітніх інформаційних 
та комп’ютерних технологій; роз-
ширення географічної територи-
альності країн-учасників на зма-
ганнях та їх призерів; спортивна 
маркетингова політика. 

Перспективами подальшого 
дослідження є визначення осно-
вних видів спортивної підготов-
ки спортсменів-інтелектуалів та 
їх закономірностей та напрямків, 
специфічність засобів та методів 
спортивного тренування у відпо-
відності до специфіки змагальної 
діяльності.     
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