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Аннотация
На основе методов системного 

и структурно-функционального 
анализа представлена трехуров-
невая иерархия управления нео-
лимпийским спортом в между-
народном спортивном движении. 
Раскрыты основные направления 
деятельности, миссия и основные 
задачи международных спортив-
ных организаций, которые обес-
печивают функционирование 
неолимпийского спорта на меж-
дународном уровне. 
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Постановка проблеми та її 
зв’язок із важливими наукови-
ми темами. Міжнародний спор-
тивний рух (МСР), з одного боку, 
є соціальним явищем, яке суттєво 
впливає на життя та гармонійний 
розвиток людей, з іншого боку 
– це специфічне явище, яке має 
складне середовище суспільного 
життя, що сприяє встановленню 
та розвитку міжнародних зв’язків 
між національними організація-
ми країн з різним суспільним та 
політичним устроєм, національ-
ними ознаками, сукупністю ви-
користання різних галузей права 
[7]. Враховуючи те, що неолімпій-
ський спорт є часткою МСР, він 
підпорядковується всім законам 
суспільного життя, виступає со-
ціальним і специфічним явищем 
і вирішує ряд соціальних завдань, 
спрямованих на матеріальне і ду-
ховне виховання. 

Управління неолімпійським 
спортом у МСР має свою струк-
туру функціонування по горизон-
талі та вертикалі, сукупність сус-
пільних і специфічних відношень, 
форми управління, обсяг функцій. 
МСР дотримується принципів 
управління відповідно до сучас-
них завдань, поставлених об’єк-
том перед суб’єктом. У даному 
випадку об’єктом виступає МСР, 
а суб’єктом є діяльність міжнарод-
них спортивних організацій, які 
забезпечують управління і розви-
ток неолімпійського спорту у сві-
товому просторі. 

Робота виконується згідно тем: 
2.6 «Теоретико-методичні осно-

ви удосконалення тренувального 
процесу та змагальної діяльності 
в структурі багаторічної підготов-
ки спортсменів» Зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 рр. і напряму 
дослідження Дніпропетровсько-
го державного інституту фізичної 
культури і спорту за темою «Іс-
торичні, організаційно-правові 
аспекти і теоретико-методичні 
засади неолімпійського спорту в 
Україні та на світовому просторі». 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз науково-мето-
дичної літератури дозволяє зазна-
чити, що: визначено проблеми та 
функції управління МСР [7, 8, 9]; 
розкрито роль МОК та особливос-
ті його діяльності у міжнародно-
му спортивному русі [2]; надано 
характеристику діяльності між-
народних організацій, що забез-
печують «Спорт для всіх» [4] та 
«Спеціальні олімпіади» [10]; ви-
значено системний підхід, діяль-
ність, структуру та взаємозв’язок 
міжнародних спортивних органів 
управління стоклітинними шаш-
ками на міжнародному рівні [1]; 
розкрито основні напрямки ді-
яльності міжнародних спортив-
них організацій, які забезпечують 
організацію та проведення Все-
світніх ігор різного рівня [3] та 
ін. Однак слід зазначити, що сьо-
годні є актуальною необхідність 
розкриття особливостей системи 
управління неолімпійським спор-
том у міжнародному спортивному 
русі та основні напрямки її діяль-
ності. 
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Мета дослідження. Визначи-
ти ієрархію управління та розкри-
ти основні напрями діяльності 
спортивних організацій, які здій-
снюють управління неолімпій-
ським спортом у МСР. 

Для вирішення поставленої 
мети використовувались такі ме-
тоди дослідження: аналіз доку-
ментальних матеріалів, систем-
ний, структурно-функціональний 
та історично-типологічний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. 
Міжнародні спортивні організа-
ції, які забезпечують управління 
неолімпійським спортом, є скла-
довою часткою МСР, діяльність 
яких здійснюється на основі за-
гальних закономірностей соці-
ального розвитку та має єдину 
«природу» її існування. 

Управлінські відносини між 
неурядовими спортивними орга-
нізаціями, які здійснюють управ-
ління неолімпійським спортом на 
світовому рівні, як по горизонталі 
так і по вертикалі управління, ре-
гулюється двома видами соціаль-
них норм: 

- юридичними (правовими) 
нормами, які встановлюються та 
санкціонуються вищими органа-
ми управління неолімпійським 
спортом, складаються на основі 
угод, розпоряджень, резолюцій, 
комюніке, асамблей, переговорів, 
заяв і мають правову регламен-
тацію та сприяють розширенню 
практичних можливостей органі-
зацій щодо їх діяльності у МСР. 
Вони дозволяють вирішувати со-
ціальні завдання, які поставлені 
перед спортивним суспільством 
на основі основних принципів 
Олімпійської хартії. Внутріш-
німи юридичними нормами, які 
забезпечують діяльність міжна-
родних спортивних організацій, 
є статути (конституції), що відо-
бражають загальні положення 
вищезазначених правових доку-
ментів, основні завдання, прин-
ципи, напрямки щодо вирішення 
поставлених завдань, вимоги до 
отримання членства в організації, 
права та обов’язки членів та ін.;

- суспільними (не правовими) 
нормами, які встановлюються 
неурядовими спортивними орга-
нізаціями та відображають неза-
лежність їх діяльності на рівні як 
правових так і не правових вза-
ємовідносин: норми моралі, ети-
кету та національні традиції.

На підставі системного та 
структурно-функціонального ана-
лізу міжнародні спортивні органі-
зації виконують низку загальних і 
спеціальних функцій, які обумов-
люються діями, що відображають 
етап, стадію, зміст управлінської 
діяльності та являють собою до-
статньо складний механізм управ-
ління, спрямований на розвиток 
МСР, безпосередньо неолімпій-
ського спорту. 

Загальні функції пов’язані з 
плануванням, організацією, ко-
ординацією, контролем, регулю-
ванням, фінансово-економічною 
діяльністю, обліком, виконанням 
дій, стимулюванням та активіза-
цією роботи [5, 6]. 

Спеціальні функції пов’язані 
з: організацією та проведенням 
міжнародних змагань; здійснен-
ням торгів із проведення спор-
тивних заходів різного рівня під 
егідою організації; акредита-
цією (визнанням) спортивних 
об’єднань (федерацій, асоціацій, 
конфедерацій); комунікацією 
(міжнародним інформаційним за-
безпеченням), інтеграцією (об’єд-
нанням); забезпеченням міжна-
родних спортивних зв’язків між 
спортивними організаціями на 
міжнародному та національному 
рівнях; зміцненням міжнаціо-
нальної єдності; охоронною ді-
яльністю щодо юридичних санк-
цій; пропагандою міжнародного 
спортивного руху; розширенням 
і розвитком неолімпійських ви-
дів спорту; вдосконаленням сис-
теми правил з організації та про-
ведення змагань з нових видів 
спорту; наданням юридичної до-
помоги щодо визнання спортив-
них організацій та видів спорту 
міжнародним спортивним рухом 
тощо. 

Міжнародні спортивні органі-
зації, які здійснюють управління 
неолімпійським спортом, дотри-
муються принципів, які, насам-
перед, прописані в Олімпійській 
хартії, а також соціальних прин-
ципів управління, що передбача-
ють: демократичну централіза-
цію, об’єктивність, конкретність 
та оптимальність, ієрархічність, 
компетентність, зворотній зв’я-
зок, поєднання спорту вищих до-
сягнень зі «Спортом для всіх», 
демократичність і гласність, ін-
новаційність, рівні права для всіх 
членів міжнародної спортивної 
організації та виконання норма-
тивного поля.

Незалежно від рівня та векто-
ру управління міжнародні спор-
тивні організації виконують ряд 
загальних завдань, які пов’яза-
ні з розвитком спорту у МСР та 
спортивної науки, виконанням 
основних положень Олімпійської 
хартії та Антидопінгового кодек-
су, зміцнення міжнародних спор-
тивних зв’язків, формуванням 
спортивної культури спілкування 
та етикету. 

Таким чином, управління нео-
лімпійським спортом у МСР ви-
конує певні функції управління та 
загальні завдання, дотримується 
принципів управління. 

Структурно-функціональний 
та історично-типологічний ме-
тод дозволив визначити ієрархію 
системи управління неолімпій-
ським спортом, яка здійснюється 
на трьох рівнях і має вектор вла-
ди по вертикалі та горизонталі 
(рис. 1).

На першому етапі розвитку 
Міжнародного олімпійського 
комітету (МОК) основним його 
призначенням було організація 
та проведення Ігор Олімпіад та 
зимових Олімпійських ігор. Сьо-
годні МОК виконує більш широкі 
функції не лише в рамках олім-
пійського спорту, але й здійснює 
підтримку щодо організації та 
проведення змагань з неолімпій-
ських видів спорту. Так, напри-
клад, під патронатом МОК про-
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водяться Всесвітні ігри з різних 
напрямків. 

МОК уже надав визнання 
33 неолімпійським видам спорту, 
які борються за місце у програмі 
Ігор Олімпіад і зимових Олім-
пійських ігор. До керівного скла-
ду МОК входять представники 
міжнародних спортивних орга-
нізацій, які забезпечують управ-
ління неолімпійським спортом 
на міжнародному рівні, таких як 
«СпортАккорд», Асоціація між-
народних спортивних федерацій, 
визнаних МОК, Міжнародна асо-
ціація Всесвітніх ігор, Міжнарод-
на асоціація інтелектуальних ви-
дів спорту і Міжнародний союз 
військового спорту. 

Міжнародний конвент «Спорт-
Аккорд» є організацією, до скла-
ду якої входить 92 міжнарод-
ні олімпійські та неолімпійські 
спортивні федерації та 16 спор-
тивних міжнародних об’єднань, 
які відповідають за організацію 
та проведення спортивних зма-
гань різного рівня, насамперед, 
Олімпійських ігор, Всесвітніх 
ігор, Всесвітніх інтелектуальних 
ігор, серії спортивних мульти-
ігор «СпортАккорд», Чемпіонатів 
світу тощо. Місією «СпортАккор-
ду» є об’єднання, підтримка та 
надання можливості щодо роз-
витку його членів (міжнародних 
спортивних федерації та органі-
зацій), координація та їх захист 
для досягнення загальних цілей 
та інтересів, а також розширення 
спілкування й співпраці між чле-
нами конвенту. 

Історичними коренями Міжна-
родної конвенції «СпортАккорд» 
є Бюро міжнародних спортивних 
федерацій, яке було сформова-
но у 1921 р. під керівництвом 
Павла Руссо, генерального се-
кретаря Міжнародної ради вело-
сипедистів. Бюро міжнародних 
спортивних федерацій на той час  
виступало зв’язуючою ланкою 
між МОК і спортивними феде-
раціями. І лише у квітні 1967 р. 
у Лозані, в складі представників 
26-ти міжнародних федерацій, 
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було прийнято рішення щодо роз-
ширення їх діяльності та зв’язків 
між різними міжнародними спор-
тивними організаціями, насампе-
ред – неолімпійськими, і змінити 
назву на Генеральну асоціацію 
міжнародних спортивних федера-
цій (GAISF), яка остаточно була 
сформована лише у 1976 р. 

У вересні 2009 р. на засідан-
ні VII Міжнародної конвенції в 
Денвері Асоціація змінює на-
зву на Міжнародний конвент 
«СпортАккорд», діяльність якої 
спрямована на: організацію та 
проведення конвенцій; розши-
рення кількості членів асоціації; 
розробку уставних документів; 
регулювання всесвітнього кален-
даря спортивних змагань і роз-
ширення мульти-спортивних за-
ходів; підвищення ефективності 
роботи міжнародних федерацій, 
які мають членство в асоціації та 
надання консультативної допо-
моги федераціям, які набирають 
оберти свого розвитку; створен-
ня комерційної платформи щодо 
доступу до спортивної індустрії 
тощо. 

Вищим органом «Спорт-
Аккорд» є Генеральна асамб-
лея, яка проводиться щорічно 
в рамках Міжнародної конвен-
ції «Спорт-Аккорд» та має ряд 
обов’язків: приймати і змінювати 
Статут і директиви; затверджу-
вати протоколи засідань; визна-
вати, призупиняти й виключати з 
членства асоціації; обирати пре-
зидента; призначати незалежних 
аудиторів; затверджувати бюджет 
і фінансову звітність; встановлю-
вати кількісні обмеження учасни-
ків для членів асоціації; надава-
ти пропозиції щодо присвоєння 
почесних звань за заслуги перед 
«СпортАккорд»; здійснювати пев-
ні компетенції щодо регулювання 
діяльності членів, відповідно до 
директив, які прописані у Статуті 
«СпортАккорд». 

Основна діяльність членів асо-
ціації спрямована на виконання 
завдань, які пов’язані з: розвитком 
МСР; прийняттям Олімпійської 

хартії та виконанням Всесвітньо-
го антидопінгового кодексу; вжи-
ванням заходів щодо участі жінок 
у змаганнях та осіб, які мають 
обмеження у стані здоров’я; під-
тримкою принципів «Спорт для 
всіх»; піклуванням про здоров’я 
та безпеку спортсменів; конт-
ролем за високим рівнем суддів-
ства та правилами змагань; роз-
робкою програм та організацією 
мульти-спортивних ігор і різних 
спортивних заходів; вживанням 
заходів щодо захисту спортсменів 
від корупції, незаконної торгівлі, 
шахрайства або інших незакон-
них дій [16].

Асоціація міжнародних 
спортивних федерацій, визна-
них МОК (ARISF) була заснова-
на у 1984 р. і є неурядовою, неко-
мерційною, недискримінаційною 
організацією, яка має визнання 
МОК. Місією ARISF в якої є під-
тримка та представлення інте-
ресів міжнародних федерацій, ко-
трим надано визнання відповідно 
до Олімпійської хартії статтями 
26 і 27 та таких, що виконують 
Всесвітній антидопінговий кодекс 
[15]. Асоціація об’єднує 35 спор-
тивних федерацій з видів спорту, 
що не входять до програми Олім-
пійських ігор. 

Представники ARISF є члена-
ми МОК, і мають право вислов-
лювати думку членів міжнарод-
них федерацій і представляти їх 
інтереси, безпосередньо в олім-
пійському русі. 

Діяльність Асоціації спрямо-
вана на: 

- підтримку зв’язків з іншими 
асоціаціями олімпійського руху з 
усіх питань, відповідно до інтере-
сів членів міжнародних федерацій; 

- сприйняття розвитку олім-
пійського духу у видах спорту, які 
регулюються членами міжнарод-
ної федерації; 

- участь у періодичному огляді 
програми Олімпійських ігор; за-
безпечення визнання видів спор-
ту, які в подальшому матимуть 
право фігурувати на Олімпій-
ських іграх; 

- проведення компанії щодо 
інформування представників на-
ціональних федерацій з визнаних 
видів спорту; 

- обговорення питань з пору-
шень членами асоціації, які ста-
новлять спільний інтерес, щодо 
олімпізму та олімпійського руху, 
а також ролі визнаних федерацій 
як складової його частини; 

- координацію та захист інте-
ресів членів асоціації у вищезаз-
наченому контексті; 

- забезпечення тісної співпра-
ці між членами асоціації, а також 
іншими міжнародними спортив-
ними федераціями та організаці-
ями; 

- участь, від імені своїх членів 
у заходах, пов’язаних з Олімпій-
ською хартією, Олімпійськими 
конгресами, Олімпійською солі-
дарністю, Олімпійськими іграми 
та олімпійським рухом у цілому. 

Необхідно зазначити, що 
основним громадським призна-
ченням Асоціації, відповідно до 
статуту, є:

– допомога та забезпечення 
своїм міжнародним федераціям 
широкого громадського визнання 
видів спорту та їх дисциплін, а та-
кож спортсменів, які демонстру-
ють ці види по всій планеті; 

– прагнення забезпечити офі-
ційне визнання видів спорту в 
олімпійському русі;

– участь у роботі над змінами в 
Олімпійській хартії для того, щоб 
забезпечувати визнання міжна-
родних федерацій на національ-
ному рівні;

– підтримка постійних зв’язків 
з МОК та участь у вирішенні всіх 
питань стосовно визнання видів 
спорту МОК, а також у дискусіях 
майбутніх програм Олімпійських 
ігор [17].

Основними завданнями гро-
мадського призначення Асоціації 
є: підтримка незалежності та са-
мостійності її членів; виконання 
рішень, які приймає Генеральна 
асамблея; прийняття рішень про 
призначення представників Асо-
ціації у міжнародних спортив-
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них організаціях; забезпечення 
максимально можливої участі у 
конгресах, програмах і проектах 
МОК; організація зборів членів 
асоціації з метою налагодження 
дружби, солідарності та співпраці 
між ними; активне залучення сво-
їх членів до обговорення олімпій-
ських програм (щодо включення 
та виключення окремих видів 
спорту та їх дисциплін) [17].

Міжнародна асоціація Все-
світніх ігор (IWGA) створена 
1980 р. як неурядова та некомер-
ційна організація, яка функціонує 
у відповідності зі швейцарським 
законодавством. 

Засновником її був Президент 
Міжнародної федерації тхеквон-
до (WTF) Ун Ен Кім, який запро-
сив на засідання до Південної Ко-
реї президентів 11 Міжнародних 
спортивних федерацій (визнаних 
МОК), а також представників 
інших видів спорту. На засідан-
ні було прийнято рішення щодо 
створення Ради Всесвітніх ігор 
(перша назва), яка відповідала за 
організацію та проведення Все-
світніх ігор.

Всесвітні ігри на початковому 
етапі розвитку виступали в проти-
вагу Олімпійським іграм. Це було 
обумовлено тим, що: до програми 
змагань Всесвітніх ігор входили 
види спорту, які не були включені 
до програми Олімпійських ігор; 
більшість видів спорту, які уві-
йшли до програми змагань Всес-
вітніх ігор, не мали визнання та 
підтримки збоку МОК; занадто 
складна процедура щодо визна-
ння виду спорту та її федерації, а 
також отримання статусу «олім-
пійський вид спорту» та вклю-
чення його до програми Олімпій-
ських ігор.

Незалежно від існуючого на 
той час протистояння Асоціації з 
МОК, Асоціація приймає та ви-
знає Статут і цілі МОК та GAISF 
(нині «СпортАккорд»), а також 
підтримує загальні й основні 
принципи Олімпійської хартії та 
Всесвітнього антидопінгового ко-
дексу. Асоціація зазначає: «Спорт 

є конструктивною силою в сучас-
ному суспільстві, а спортсмени та 
офіційні представники поділяють 
відповідальність за розвиток його 
потенціалу».

З моменту затвердження Асо-
ціації на установчих зборах у 
Сеулі (Південна Корея) кількість 
міжнародних спортивних феде-
рацій, які входять до Асоціації, 
зросла від 12 до 37 [14]. 

На підставі історично-типоло-
гічного методу можна визначити, 
що IWGA набула свого розвитку 
в два етапи. Перший етап охо-
пив період з 1980 р. по 1999 р.. В 
цей час діяльність Асоціації була 
спрямована на організацію та 
проведення Всесвітніх ігор, а та-
кож визнання їх як міжнародного 
спортивного заходу, який не по-
ступається Олімпійським іграм, 
Чемпіонатам та Кубкам світу. 

Для вирішення даного завдан-
ня, незважаючи на протистояння 
між IWGA та МОК, Почесний 
Президент МОК Хуан Антоніо 
Самаранч відкрив Всесвітні ігри 
у 1989 р. у Карлсруе (Німеччина) 
та Лахті (Фінляндія) – у 1997 р., 
а віце-президент МОК Кевен Р. 
Госпер проводив церемонію наго-
родження на іграх у Гаазі у 1993 р.
(Нідерланди) та Акіті в 2001 р. 
(Японія). 

Крім цього, керівництво Між-
народної асоціації Всесвітніх ігор, 
на підставі узгодження з МОК, 
вносить до правил Всесвітніх ігор 
у 1993 р. пункт щодо обов’язко-
вого включення до програми Ігор 
видів спорту або їх дисциплін, які 
в подальшому увійдуть до про-
грами Олімпійських ігор. 

Вищезазначене сприяло пере-
гляду відносин між Міжнарод-
ною асоціацією Всесвітніх ігор та 
МОК. Так у 2000 р. було підписа-
но Меморандум між даними орга-
нізаціями, а Всесвітні ігри набули 
статусу міжнародного спортивно-
го заходу. 

Саме з 2000 р. по теперішній 
час є другим періодом історично-
го розвитку Асоціації, під час яко-
го вона була визнана МОК, стала 

часткою олімпійського руху, а 
Всесвітні ігри почали проводити-
ся під патронатом та за фінансо-
вої підтримки МОК. 

IWGA у співпраці з Міжнарод-
ними спортивними федераціями 
вирішують питання щодо популя-
ризації спорту через високі спор-
тивні досягнення, підвищення 
статусу та іміджу федерацій на 
міжнародному та національному 
рівнях, зміцнення співпраці між 
членами федерацій і збереження 
традиційних цінностей спорту 
[12].

Асоціація є членом «Спорт
Аккорду», має представників в 
МОК, «СпортАккорді», WADA 
та спортивних федераціях, які є її 
членами. Також члени Асоціації 
берать участь у засіданнях міжна-
родних спортивних організацій, 
які не мають визнання міжнарод-
ним олімпійським рухом. 

Основними документами, які 
регулюють діяльність комісій та 
членів Асоціації, є: 

- Статут, який розкриває пра-
вові аспекти, основні принципи, 
функції та обов’язки членів, осо-
бливості спортивної політики та 
процедуру щодо членства; 

- Правила Всесвітніх ігор, які 
регулюють організацію та про-
ведення мульти-спортивного за-
ходу; 

- Всесвітні антидопінгові пра-
вила, які прийняті та реалізують-
ся в рамках антидопінгової та ме-
дичної комісії Асоціації; 

- Меморандум про взаємовід-
носини та співпрацю між МОК та 
IWGA.

Під час проведення ІІІ сесії 
Генеральної асамблеї GAISF у 
2005 р. (нині «СпортАккорд») 
була заснована Міжнародна асо-
ціація інтелектуального спор-
ту (IMSA), членами якої стали 
чотири міжнародні федерації 
інтелектуальних видів спорту: 
Міжнародна федерація шахів 
(FIDE), Всесвітня федерація ша-
шок (FMJD), Всесвітня федера-
ція бриджу (WBF), Міжнародна 
федерація го (IGF). Метою засну-
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вання IMSA є об’єднання спор-
тивних федерацій інтелектуаль-
них видів спорту та організація 
і проведення Всесвітніх інтелек-
туальних ігор з подальшим вирі-
шенням питання щодо включен-
ня їх до олімпійського руху [18]. 
Діяльність Асоціації у взаємодії з 
МОК, «СпортАккорд», ЮНЕСКО 
та ООН спрямована на розвиток 
інтелектуальних видів спорту на 
всіх континентах світу, впрова-
дження їх у навчальний процес 
школярів і студентської молоді, 
підтримку розвитку національних 
інтелектуальних видів спорту, на-
дання допомоги з формування на-
ціональних спортивних федера-
цій та їх визнання на державному 
та міжнародному рівнях. 

Керуючим IMSA органом є 
Генеральна Асамблея, яка прово-
диться раз у чотири роки у період 
проведення Всесвітніх інтелекту-
альних ігор. 

IMSA має свою організаційну 
структуру, адміністративною оди-
ницею якої є Виконавчий комітет, 
який здійснює свою діяльність 
відповідно до Статуту та відпо-
відає за управління фінансами. В 
організаційну структуру входить 
комісія гравців (представники з 
кожного виду спорту), що вико-
нує консультативну роботу з пи-
тань розміщення та організації 
Всесвітніх інтелектуальних ігор і 
заходів організованих Асоціацією 
[1]. 

Асоціація визнає Антидопін-
говий кодекс і в лютому 2012 р. 
підписала угоду з WADA, що, в 
свою чергу, сприяло боротьбі з 
допінгом в інтелектуальних видах 
спорту серед еліти гравців. 

Міжнародний союз військо-
вого спорту (CISM) заснований 
18 лютого 1948 р., є одним з ба-
гатофункціональних об’єднань у 
світі, до якого входить 134 кра-
їни, які мають свої національні 
асоціації, спортивні федерації та 
об’єднання, діяльність яких здій-
снюється в межах профільних 
Державних військових установ,  
на основі співпраці з МОК, ООН, 

Європейським союзом, Радою 
Європи, Міжнародним комітетом 
червоного хреста. 

CISM організовує та прово-
дить масштабні спортивні захо-
ди, – від показових виступів до 
змагань для військовослужбовців 
різного профілю під загальним 
основним девізом «Дружба че-
рез спорт» [11]. Так, наприклад, 
щорічно Союз проводить понад 
двадцяти військових чемпіона-
тів світу з різних видів спорту, в 
яких беруть участь всі члени Со-
юзу; проводить континентальні 
та регіональні конкурси; Всес-
вітні ігри серед військовослуж-
бовців (літні з 1995 р. та зимові з 
2010 р.). 

Крім спортивної діяльнос-
ті, Союз, за підтримки МОК, 
ЮНЕСКО, ООН, НАТО, IWGA, 
організовує та проводить наукові 
симпозіуми («Спортивна наука: 
фундаментальні інструменти су-
часного спортивного менеджмен-
ту»), семінари («Спорт і мир»), 
форуми («Спорт, як основних за-
сіб, який сприяє миру», «Спорт 
для миру – від позитивних ініці-
атив до системних комплексних 
програм»), у яких беруть участь 
різні міжнародні спортивні орга-
нізації. Протягом останніх років 
засновує центри підготовки фа-
хівців пов’язаних з рятувальною 
діяльністю в країнах Африки та 
Азії. 

Міжнародна конфедерація 
бойових мистецтв (ІМАС), офі-
ційно зареєстрована у 1999 р., 
об’єднує федерації та види спор-
ту, які пов’язані з видами бойових 
систем. Її асоційованими членами 
є 7 федерацій та 24 держави з 4 
континентів, які підписали декла-
рацію. 

Основною метою Конфедера-
ції є забезпечення можливостей 
культурного обміну, демонстрації 
знань історичної спадщини та її 
збереження в різних куточках сві-
ту, а також організація та прове-
дення одних з найвагомиших сві-
тових змагань «Олімпійські ігри з 
бойових мистецтв» [13]. 

Міжнародні спортивні фе-
дерації, конфедерації та союзи 
з неолімпійських видів спорту 
(МСФ) є неурядовими керую-
чими органами, які здійснюють 
управління одним або декількома 
видами спорту на світовому рівні, 
і до складу яких входять організа-
ції, що управляють цими видами 
спорту на національному або кон-
тинентальному рівнях. Дані МСФ 
є складовою МСР, діяльність яких 
спрямована на вирішення завдань 
поставлених перед спортивним 
рухом: 

- розвиток і популяризацію 
свого виду спорту не тільки як 
професійного але й масового; 

- організацію та проведення 
змагань світового рівня, в окре-
мих випадках надання допомоги 
та підтримки у проведенні зма-
гань на національному рівні, вдо-
сконалення правил змагань з виду 
спорту та допуску спортсменів;

- підготовку спортивних суд-
дів світового рівня;

- ведення рейтингу спортсме-
нів чи команд;

- забезпечення інформаційно-
го поля та розповсюдження до-
ступної інформації;

- залучання спонсорів і меце-
натів;

- проведення боротьби з до-
пінгом, корупцією, зловживання-
ми та дискримінацією у спорті;

- формування та підтримку по-
тенціальної аудиторії глядачів і 
шанувальників;

- організацію наукових та ме-
тодичних конференцій, семінарів 
та колоквіумів для суддів, трене-
рів і спортсменів;

- вдосконалення форм спілку-
вання між людьми тощо. 

Як правило ці спортивні об’єд-
нання засновуються на основі 
міжнародного договору (конвен-
ції, угоди, трактату, протоколу і 
т.п.), який підписується на зустрі-
чі представників національного 
рівня та діють у відповідності з 
законодавством країни, на тери-
торії якої підписується документ 
про її формування. 
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МСФ з неолімпійських видів 
спорту організовують свою роботу 
на підставі статуту та регламенту-
ючих документів у відповідності 
до специфіки виду спорту. Вони 
дотримуються принципів Олім-
пійської хартії, Антидопінгового 
кодексу, етичних норм спорту. 

В залежності від їх спрямова-
ності вони можуть бути визнани-
ми МОК, мати членство у МОК, 
СпортАккорді, ARISF, IWGA, 
WADA, в окремих випадках 
CISM, ІМАС, ЮНЕСКО, ООН, 
НАТО, ВОЗ, Міжнародному комі-
теті червоного хреста. 

Висновки
Неолімпійський спорт як 

частка спорту набув свого інтен-
сивного розвитку наприкінці ХХ 
століття та має суттєвий вплив 
на міжнародний спортивний рух. 
Саме проведення у 1981 р. Все-
світніх ігор з неолімпійських ви-
дів спорту призвело до формуван-
ня системи управління неолімпій-
ським спортом у міжнародному 
спортивному русі, яка на сьогодні 
має свою ієрархію на міжнарод-
ному рівні. 

Міжнародні спортивні органі-
зації забезпечують функціонуван-
ня та розвиток неолімпійського 
спорту в світі у відповідності до 
горизонтального та вертикально-
го вектору управління, на підставі 
уставних документів організацій. 
Так, управління неолімпійсько-
го спорту забезпечується трьома 
рівнями: перший рівень забез-
печує МОК та «СпортАккорд»; 
другий рівень - ARISF, IWGA, 
IMSA, CISM, ІМАС; третій рівень 
– Міжнародні спортивні федера-
ції, конфедерації та союзи з нео-
лімпійських видів спорту. Неза-
лежно від рівня управління вони 
виконують загальні та специфічні 
функції, дотримуються загальних 
принципів Олімпійської хартії та 
специфічних принципів управ-
ління, а їх зовнішні та внутрішні 
управлінські відносини базують-
ся на основі соціальних норм – як 
юридичних так і суспільних. 

Перспективами подальшого 
пошуку наукового дослідження 
є вивчення та надання характе-
ристики систем управління не-
олімпійським спортом на конти-
нентальному рівні (Європи, Азії, 
Америки, Африки та території 
Океанії). 
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