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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Професійний спорт є специфічним суспільним явищем, ос-
новним критерієм ефективності якого є одержання доходів.

Професійні спортивні федерації, асоціації, ліги, клуби — це
складні комерційні організації. Тому в основі професійного
спорту лежать насамперед економічні закони.

Прагнення до максимального отримання прибутку визначає
діяльність організацій професійного спорту, орієнтовану на ре-
алізацію загальної для всіх клубів організованої й економічної
політики, а отже, монополізацію того або іншого виду спорту.

Для сучасного професійного спорту характерна низка спе-
цифічних принципових особливостей, що відрізняють його від
олімпійського спорту, й це необхідно знати майбутнім фахівцям
сфери фізичної культури й спорту.

Також треба звернути увагу на те, що професійний спорт
обмежений порівняно невеликою кількістю видів спорту, що ста-
новлять особливий інтерес з комерційної точки зору. Високі
доходи професійних спортсменів визначаються запитами ринку
й відбивають реальне місце сучасного професійного спорту як
сфери підприємницької діяльності.

Суттєвим є вивчення питань, що пов’язані з відсутністю праг-
нення до штучного омолодження команд, відображають харак-
тер і специфічну методику відбору, спортивної підготовки й
контролю, які свідчать про переваги професійного спорту щодо
методики змагальної діяльності, безпосередньої підготовки до
найважливіших змагань, командної підготовки спортсменів, ме-
дичного забезпечення підготовки тощо.

Досягнення професійного спорту в соціальному захисті спорт-
сменів визначаються не тільки зростанням їхніх доходів і мате-
ріальних гарантій на майбутнє у вигляді пенсій. За останні роки
у професійному спорті різко покращилися умови праці й най-
мання, підвищилися рівень матеріально-технічного забезпечен-
ня процесу підготовки спортсменів, якість роботи тренерського
складу, вжито досить ефективних заходів щодо охорони здоро-
в’я спортсменів і забезпечення безпеки їхньої участі у змаганнях.

Сильні сторони професійного спорту роблять його досить
привабливим для спортсменів й у зв’язку з можливістю само-
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вдосконалення, максимального розкриття своїх здібностей в досяг-
ненні високого рівня спортивної майстерності.

У цілому об’єктивне й всебічне вивчення досвіду професійного
спорту, з урахуванням його сильних і слабких аспектів, дає мож-
ливість побачити резерви для подальшого вдосконалення організа-
ційних і методичних основ спорту вищих досягнень у нашій країні,
зокрема у зв’язку з експансією американського професійного спорту
в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.

Вивчення дисципліни “Професійний спорт” передбачає такі
форми організації навчального процесу: лекції, семінарські й
практичні заняття, виконання контрольних робіт, тематичних
рефератів, складання заліку й іспиту.

У результаті студенти повинні
знати:
• історію виникнення й розвитку професійного спорту, а

також його вплив на особистість і суспільство;
• вплив соціально-економічного становища суспільства на

розвиток професійного спорту;
• установлення взаємозв’язку професійного спорту з інши-

ми сферами суспільної діяльності;
• загальну характеристику видів професійного спорту;
• визначення оптимальної організаційної структури профе-

сійного спорту, його правових й економічних основ;
• обґрунтування ефективних методів відбору і підготовки

спортсменів у професійному спорті;
• аналіз сучасного положення і перспектив розвитку про-

фесійного спорту у світі, а також у Росії й Україні.
уміти:
• користуватися науково-методичною й спеціальною літерату-

рою, що висвітлює питання дисципліни “Професійний спорт”;
• орієнтуватися у правових і соціальних аспектах професій-

ного спорту на сучасному етапі;
• орієнтуватися в організаційних і фінансово-економічних

особливостях професійного спорту.
Дисципліна “Професійний спорт” є обов’язковою для вивчення

студентами спеціальностей “Фізичне виховання”, “Фізична ре-
абілітація” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”

№ пор. Назва теми 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 
11 

Аматорство і професіоналізм у спорті 
Історія розвитку професійного спорту 
Міжнародний спортивний рух, професійний спорт і держава 
Професійний спорт у США 
Соціально-економічні аспекти сучасного професійного спорту у США 
Правові аспекти і трудові відносини у професійному спорті США 
Професійний спорт у Європі 
Розвиток професійного спорту в Росії й Україні 
Відбір спортсменів у професійному спорті 
Підготовка спортсменів у професійному спорті 
Система змагань у професійному спорті 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ”

Тема 1. Аматорство і професіоналізм у спорті

1. Загальні відомості про спортсменів-аматорів і професіо-
налів.

2. Тенденція професіоналізації олімпійського спорту: при-
чини й шляхи.

3. Особливості професійного спорту

Література [6–9; 13; 20; 22; 23]

Тема 2. Історія розвитку професійного спорту

1. Історичний огляд розвитку професійного спорту у світі.
2. Історія розвитку бейсболу.
3. Історія розвитку американського футболу.
4. Історія розвитку баскетболу.
5. Історія розвитку хокею.
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6. Історія розвитку боксу.
7. Професійний спорт у сучасному суспільстві.
8. “Формула успіху” у професійному спорті США.

Література [1–3; 5; 6; 14; 15; 18; 20; 21; 24; 26; 27; 30]

Тема 3. Міжнародний спортивний рух, професійний спорт і
держава

1. Міжнародні спортивні організації й професійний спорт.
2. Держава і професійний спорт.
3. Джерела фінансування професійного спорту.
4. Організаційна структура й економічна основа професій-

них видів спорту в Європі.
5. Організаційна структура й економічна основа професій-

ного спорту в США.
6. Організаційна структура й економічна основа професій-

них видів спорту в країнах Азії, Африки й Латинської
Америки.

Література [1; 6; 9; 18; 21; 23; 43]

Тема 4. Професійний спорт у США

1. Професійний спорт у США — сфера розважального бізне-
су.

2. Основні фактори розвитку професійного спорту в США.
3. Мета, завдання й функції професійного спорту:

• оздоровча функція;
• виховна функція;
• видовищна функція;
• комунікативна функція;
• функція “клапана безпеки”;
• функція “моделювання поводження”;
• функція духовності;
• функція індивідуалізації;
• функція відволікання;
• функція інтеграції.
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4. Організаційна структура професійних видів спорту.
5. Керування професійним спортом.
6. Тенденції розвитку американського професійного спорту.

Література [2; 6; 9; 13; 15; 18; 22; 23; 37; 45]

Тема 5. Соціально-економічні аспекти сучасного
професійного спорту у США

1. Специфіка спортивного бізнесу в США.
2. Джерела доходів професійного спорту.
3. Порівняльний аналіз економічної діяльності провідних ліг

професійного спорту:
• Національна баскетбольна асоціація;
• Національна хокейна асоціація;
• Головна бейсбольна ліга;
• Національна футбольна ліга.

4. Основні показники економічної діяльності професійних
ліг і науковий аналіз цього аспекту професійного спорту.

Література [5; 6; 9; 10; 18; 20–23; 26; 28; 30]

Тема 6. Правові аспекти і трудові відносини у професійному
спорті США

1. Історія формування правових аспектів і трудових відно-
син у професійному спорті США.

2. Правове регулювання спортивного бізнесу США і кон-
трактна система.

3. Колективний договір — основа трудових відносин у про-
фесійному спорті.

4. Роль асоціацій спортсменів професійних ліг у правовому
регулюванні спортивного бізнесу.

5. Аналіз правового регулювання відносин у професійному
спорті.

Література [6; 8; 9; 18; 21; 22; 43]
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Тема 7. Професійний спорт у Європі

1. Особливості розвитку професійного спорту в Європі.
2. Розвиток різних видів професійного спорту в країнах Євро-

пи:
• футбол;
• хокей;
• баскетбол;
• велоспорт.

3. Правове регулювання професійного спорту в Європі.
4. Хартія професійного футболу у Франції:

• статус гравця-аматора;
• контракт гравця-стажиста;
• статус гравця-професіонала;
• напівпрофесіонали;
• стаття “Міри покарання”;
• соціальне страхування;
• контракт із тренером.

Література [6; 8; 9; 13; 17; 18; 21; 27; 29; 43]

Тема 8. Розвиток професійного спорту в Росії й Україні

1. Історія розвитку професійного спорту в Росії.
2. Професійний спорт у Росії на сучасному етапі.
3. Історія розвитку професійного спорту в Україні.
4. Професійний спорт у СРСР і після його розпаду.
5. Професійний спорт в Україні останніх років і шляхи його

розвитку.
6. Спортсмени Росії й України в зарубіжному професійному

спорті.
7. Проблеми адаптації спортсменів Росії й України у про-

фесійному спорті.
8. Створення національних структур професійного спорту,

їх інтеграція в систему міжнародного професійного спорту.
9. Роль видатних спортсменів у розвитку професійного спорту.

10. Принципи організації й керування професійним спортом
у Росії й Україні.

Література [3; 6; 8; 18; 27; 29]
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Тема 9. Відбір спортсменів у професійному спорті

1. “Драфт” — система відбору спортсменів у командних ви-
дах професійного спорту.

2. Особливості відбору спортсменів у клуби НБА, ГБЛ,
НФЛ, НХЛ.

3. Відбір спортсменів в автогонках, боксі, велоспорті, тенісі.
4. Порівняльний аналіз систем відбору у професійному й олім-

пійському спорті.

Література [3; 6; 16; 19; 25; 31; 33; 35; 38; 39; 40; 44]

Тема 10. Підготовка спортсменів у професійному спорті

1. Підготовка в ігрових видах спорту.
2. Особливості підготовки спортсменів у велосипедному

спорті й боксі.
3. Цикли й етапи багаторічного вдосконалення у професій-

ному спорті.

Література [3; 4; 6; 11; 12; 16; 19; 25; 31;
33–35; 39; 40–42; 44; 45]

Тема 11. Система змагань у професійному спорті

1. Критерії економічної ефективності системи змагань.
2. Система змагань в ігрових видах професійного спорту.
3. Система змагань в індивідуальних видах професійного

спорту.

Література [3; 6; 15; 16; 19; 25; 31–33; 36; 39; 40; 44]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта завдання для контрольної робо-
ти студент визначає за останньою цифрою номера своєї заліко-
вої книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової
книжки “3”, студент вибирає варіант “3”.
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Для послідовного і чіткого викладу матеріалу складається
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела,
наведені в навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а та-
кож підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 сторінок формату
А 4. Контрольна робота повинна містити вступ, основну части-
ну, висновки. Наприкінці роботи наводять список використаної
літератури, вказують дату виконання і ставлять підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки, студент допускається до заліку або екзамену.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Аматорство й професіоналізм у спорті: історія розвитку.
2. Міжнародні спортивні організації й професійний спорт.
3. Особливості спортивного бізнесу України.
4. Джерела доходів професійного спорту.
5. Правове регулювання спортивного бізнесу і роль асоці-

ації спортсменів професійних ліг у цьому процесі.
6. Особливості стану й розвитку професійного спорту в США

і Європі на сучасному етапі.
7. Стан і перспективи розвитку професійного спорту на Ук-

раїні.
8. Роль відомих спортсменів у розвитку професійного спорту.

Знамениті українські спортсмени у світовому професій-
ному спорті.

9. Характеристика систем змагань в ігрових й індивідуаль-
них видах професійного спорту.

10. Спортивне довголіття у професійному спорті.
11. Професійний спорт і олімпійський рух.
12. Професійний спорт і держава.
13. Економічна діяльність американських професійних ліг.
14. Спортсмени України у зарубіжному професійному спорті.

Проблеми адаптації спортсменів України у професійному
спорті.
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15. Національні структури професійного спорту, їх інтегра-
ція в систему міжнародного професійного спорту.

16. Підготовка спортсменів в ігрових видах професійного
спорту. Подібність і розбіжності підготовки з олімпійсь-
кого спорту.

17. Загальні відомості про спортсменів-аматорів і професіо-
налів. Історія і тенденції формування напрямів сучасного
спорту.

18. Основні джерела фінансування у професійному спорті,
їх значення.

19. Організаційна структура й економічна основа професій-
них видів спорту в країнах Азії, Африки й Латинської
Америки, їх відмітні риси.

20. Професійний спорт США — сфера розважального бізнесу.
21. Історія формування правових аспектів і трудових відно-

син у професійному спорті США.
22. Професійний спорт у СРСР і після його розпаду.
23. Історія розвитку професійного спорту в Україні.
24. Особливості відбору спортсменів у командних видах про-

фесійного спорту.
25. Функції професійного спорту, їх характеристика й зна-

чення.
26. Особливості керування професійним спортом у США і

Європі.
27. Тенденції професіоналізації олімпійського спорту: при-

чини й шляхи цього процесу.
28. Допінг і контроль за його вживанням у професійному

спорті. Вплив допінгу на здоров’я спортсменів професіо-
налів.

29. Спонсорство й меценатство у професійному спорті, їх особ-
ливості, значення й вплив на розвиток професійного
спорту.

30. Комерційні принципи в організації професійного спорту,
їх особливості в різних країнах світу.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Професійний спорт: визначення поняття. Його особливості
і значення.

2. Аматорство і професіоналізм у спорті: історія розвитку.
3. Міжнародні спортивні організації та професійний спорт.
4. Мета, завдання і функції професійного спорту.
5. Колективна угода як основа трудових відносин у профе-

сійному спорті.
6. Особливості спортивного бізнесу в Україні.
7. Джерела доходів у професійному спорті.
8. Роль асоціацій, спортсменів професійних ліг у правовому

регулюванні спортивного бізнесу в США.
9. Особливості сучасного стану та розвитку професійного

спорту в Європі.
10. Особливості сучасного стану та розвитку професійного

спорту в США.
11. Сучасний стан і перспективи розвитку професійного спорту

в Україні.
12. Сучасні національні структури та їх інтеграція в систему

професійного спорту.
13. Роль видатних спортсменів у розвитку професійного

спорту. Видатні українські спортсмени у світовому про-
фесійному спорті.

14. Особливості відбору спортсменів у командних видах про-
фесійного спорту.

15. Загальна характеристика підготовки спортсменів у про-
фесійному спорті.

16. Характеристика систем змагань в ігрових видах профе-
сійного спорту.

17. Характеристика систем змагань в індивідуальних видах
професійного спорту.

18. Критерії економічної ефективності системи змагань у про-
фесійному спорті.

19. Фактори розвитку професійного спорту.
20. Специфічні особливості професійного спорту. Специфічні

особливості професійного спорту.
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21. Професійний спорт і спортивне довголіття.
22. Професійний спорт й олімпійський рух.
23. Термінологія професійного спорту.
24. Відносини держави й професійного спорту.
25. Організація й керування професійним спортом.
26. Принципи економічної діяльності американських профе-

сійних ліг.
27. Економічна діяльність Національної баскетбольної асоці-

ації (НБА).
28. Економічна діяльність Національної хокейної ліги (НХЛ).
29. Економічна діяльність Головної бейсбольної ліги (ГБЛ).
30. Економічна діяльність Національної футбольної ліги

(НФЛ )
31. Основні показники економічної діяльності професійних ліг.
32. Правове регулювання професійного спорту в Європі.
33. Спортсмени в закордонному професійному спорті.
34. Проблеми адаптації спортсменів України у професійному

спорті.
35. Створення національних структур професійного спорту,

їх інтеграція в систему міжнародного професійного спорту.
36. Комерційні принципи в організації професійного спорту.
37. Особливості підготовки в ігрових видах спорту.
38. Особливості підготовки спортсменів у велосипедному

спорті й боксі.
39. Структура компонентів змагальної діяльності.
40. Історія розвитку бейсболу.
41. Загальні відомості про спортсменів-аматорів і професіо-

налів.
42. Історія розвитку американського футболу.
43. Історія розвитку професійного баскетболу.
44. Історія розвитку професійного хокею.
45. Історія розвитку професійного боксу.
46. “Формула успіху” у професійному спорті США.
47. Джерела фінансування професійного спорту.
48. Організаційна структура й економічна основа професій-

них видів спорту в країнах Азії, Африки й Латинської
Америки.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 4

49. Професійний спорт у США — сфера розважального бізне-
су.

50. Історія формування правових аспектів і трудових відно-
син у професійному спорті США.

51. Правове регулювання спортивного бізнесу в США й конт-
рактна система.

52. Колективний договір — основа трудових відносин у про-
фесійному спорті.

53. Аналіз правового регулювання відносин у професійному
спорті.

54. Хартія професійного футболу у Франції.
55. Професійний спорт у СРСР і після його розпаду.
56. Історія розвитку професійного спорту в Україні.
57. Створення національних структур професійного спорту,

їх інтеграція в систему міжнародного професійного спорту.
58. Принципи організації й керування професійним спортом

в Україні.
59. Цикл багаторічного вдосконалення у професійному спорті.
60. Етапи багаторічного вдосконалення у професійному спорті.
61. “Драфт” — система відбору спортсменів у командних

видах професійного спорту.
62. Особливості відбору спортсменів у професійні клуби НБА.
63. Особливості відбору спортсменів у професійні клуби ГБЛ.
64. Особливості відбору спортсменів у професійні клуби НФЛ.
65. Особливості відбору спортсменів у професійні клуби НХЛ.
66. Порівняльний аналіз систем відбору в професійному й олім-

пійському спорті.
67. Оздоровча функція професійного спорту.
68. Виховна функція професійного спорту.
69. Освітня функція професійного спорту.
70. Видовищна функція професійного спорту.
71. Комунікативна функція професійного спорту.
72. Функція “клапана безпеки” у професійному спорті.
73. Функція “моделювання поводження” у професійному

спорті.
74. Функція духовності й підтримки надії у професійному

спорті.
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75. Функція індивідуалізації у професійному спорті.
76. Функція відволікання й інтеграції у професійному спорті.
77. Організаційна структура професійних видів спорту.
78. Керування професійним спортом у США.
79. Керування професійним спортом у Європі.
80. Загальні основи керування у професійному спорті.
81. Тенденція професіоналізації олімпійського спорту: при-

чини й шляхи.
82. Загальні особливості професійного спорту.
83. Особливості розвитку професійного спорту в Росії та інших

країнах СНД.
84. Особливості психологічної підготовки спортсменів-профе-

сіоналів.
85. Медичний контроль підготовки й змагальної діяльності у

професійному спорті.
86. Особливості й значення матеріально-технічного забезпе-

чення підготовки у професійному спорті.
87. Особливості й значення матеріально-технічного забезпе-

чення змагальної діяльності у професійному спорті.
88. Допінг і контроль за його використанням у професійному

спорті.
89. Спонсорство у професійному спорті, його особливості й

значення.
90. Соціальний захист спортсменів-професіоналів під час і

після припинення спортивної кар’єри.
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