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Анотація. Проведено аналіз спортивних результатів та оцінка потенційних можливостей українських 
спортсменів напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади. Аналіз показав, що збірна команда України може завоювати як 
20-23 олімпійські нагороди і потрапити до 15 найсильніших країн світу, так і отримати 13-15 медалей та місце у 
третьому десятку неофіційного командного заліку, в залежності від ефективності організації, реалізації та 
забезпечення заключного етапу підготовки та виступу найсильніших спортсменів країни на Іграх ХХІХ 
Олімпіади. 
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Аннотация.  Дрюков В.А. Перспективы сборной команды Украины на Играх ХХІХ Олимпиады в 
Пекине. Проведен анализ спортивных результатов и оценка потенциальных возможностей украинских 
спортсменов накануне Игр ХХІХ Олимпиады. Анализ показал, что сборная команда Украины может завоевать 
как 20-23 олимпийских наград и попасть в 15 сильнейших стран мира, так и получить 13-15 медалей и место в 
третьем десятке неофициального командного зачета, в зависимости от эффективности организации, реализации 
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Olympic Games has been conducted. We have shown that national team of Ukraine is able to win either 20-23 Olympic 
medals and to get in the list of 15 countries with the best results, or to get 13-15 medals and to get the place in the third 
ten. The final result will depend on effectiveness of management, implementation and overall support of final 
preparatory phase and performance of the best elite athletes of the country during ХХІХ Olympic Games. 
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Вступ. 
З наближенням Ігор XXІХ Олімпіади в Пекіні все більшого значення, уваги з боку тренерів, спортсменів, 

керівників і працівників спорту набувають питання щодо прогнозування можливих олімпійських досягнень 
національних збірних команд. Обов’язковою у визначенні перспектив виступу збірних команд на Олімпійських 
іграх  є оцінка потенційних  можливостей спортсменів на підставі аналізу показаних ними результатів на 
головних міжнародних змаганнях олімпійського циклу. 

Відомості, наведені в попередніх публікаціях щодо підсумків чемпіонатів світу з олімпійських видів 
спорту та оцінки потенційних можливостей українських спортсменів напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади 
доповнились новою інформацією про дані, які використовувались, а в деяких випадках навіть зазнали змін [1, 3, 
5]. Тому виникла потреба в уточненні, поновленні передбачень щодо перспектив виступу збірної команди 
України в Пекіні.  

Дослідження виконано в рамках  теми 1.3.5  «Організаційні та практичні основи науково-методичного 
забезпечення підготовки національних збірних команд до Олімпійських ігор»  (№ державної реєстрації 
0106U010995) Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. 

Формулювання цілей роботи. 
Мета роботи – здійснити аналіз спортивних результатів та оцінити потенційні можливості українських 

спортсменів напередодні Ігор ХХІХ Олімпіади. 
Методи дослідження 
Аналіз даних літературних джерел, інформаційної мережі Інтернет, технічних протоколів чемпіонатів 

світу 2005–2008 рр. з олімпійських видів спорту та Ігор XXVІІІ Олімпіади, педагогічні спостереження, 
опитування, методи математичної статистики. 

Результати досліджень. 
На сьогодні 204 спортсмени вибороли 187 ліцензій, які дають право на участь в Іграх ХХІХ Олімпіади. У 

15 видах спорту відбір закінчено, ще у 12 видах спорту триває досі. 
Бокс. Змагання на Іграх ХХІХ Олімпіади проводяться серед чоловіків в 11 вагових категоріях. Відбір на 

участь у цих змаганнях закінчено. Збірна команда України здобула вісім олімпійських ліцензій у 8 вагових 
категоріях. Аналіз виступу українських боксерів у 2005–2008 рр. дозволяє зробити прогноз, що на Іграх ХХІХ 
Олімпіади збірна команда України з боксу спроможна боротися за 1-2 медалі. 

Боротьба вільна. Змагання на Іграх ХХІХ Олімпіади проводяться серед чоловіків у 7 вагових 
категоріях, а серед жінок у 4 вагових категоріях. На сьогодні 9 спортсменами завойовано 9 ліцензій, проте 
відбір на Ігри ХХІХ Олімпіади у цьому виді спорту ще триває. На попередніх чемпіонатах світу олімпійського 
циклу 2005–2008 рр. 10 українських спортсменів потрапили до шістірки найсильніших, що дає змогу збірній 
команді України з вільної боротьби позмагатись за 2-3 медалі на Іграх ХХІХ Олімпіади. 



Боротьба греко-римська. Змагання на Іграх ХХІХ Олімпіади проводяться серед чоловіків у 7 вагових 
категоріях. Завойовано 1 ліцензію у ваговій категорії 66 кг (А. Хвощ – 7 місце на Чемпіонаті світу 2007 р., А. 
Варданян – 1 місце на Чемпіонаті Європи 2008 р.). Відбір на Ігри ХХІХ Олімпіади триває. Імовірно завоювання 
1 олімпійської нагороди. 

Важка атлетика. Починаючи з 2000 р. олімпійські нагороди розігруються серед чоловіків у 8 вагових 
категоріях, серед жінок – у 7. Завойовано 9 олімпійських ліцензій у 9 вагових категоріях, відбір закінчено. 
Збірна команда України з важкої атлетики має потенційні можливості завоювати 1-2 олімпійські нагороди. 

Велосипедний спорт (маунтенбайк). Завойовано 1 олімпійську ліцензію у змаганнях чоловіків, проте 
втрутитися у боротьбу за нагороди на Іграх ХХІХ Олімпіади не має потенційних можливостей. 

Велосипедний спорт (трек). На Іграх ХХІХ Олімпіади у Пекіні чоловіки будуть змагатися у 7 
дисциплінах, жінки – у 3. Завойовано 6 ліцензій (9 спортсменами), відбір закінчено. Збірна команда України з 
велосипедного спорту (трек) має передумови для завоювання 1 медалі на Іграх ХХІХ Олімпіади. 

Велосипедний спорт (шосе). Розігрується чотири комплекти нагород серед чоловіків та жінок. Відбір на 
олімпійські змагання серед чоловіків закінчено. Завойовано 5 ліцензій (4 спортсмени). Остаточне визначення 
учасниць Олімпіади серед жінок  відбудеться 31 травня 2008 р. Враховуючи досягнення українських 
спортсменів на попередніх Олімпійських іграх та чемпіонатах світу впродовж 2004–2008 рр. ймовірність 
здобуття олімпійської нагороди збірною командою України у 2008 р. становить близько 5-10 %. 

Веслування академічне. Розігрується 14 комплектів медалей: серед чоловіків – 8, серед жінок – 6. 
Здобуто 2 ліцензії (8 спортсменів), відбір на Ігри ХХІХ Олімпіади триває. Імовірно завоювання 1 олімпійської 
нагороди. 

Веслування  на байдарках і каное. На Іграх ХХІХ Олімпіади серед чоловіків розігрується 9 комплектів 
нагород (байдарка – 5, каное – 4), серед жінок – 3 (байдарка). Всього – 12 дисциплін. Завойовано 2 ліцензії (3 
спортсмени), відбір триває. Аналіз результатів збірної команди України з веслування на байдарках і каное дає 
підставу припустити, що на Іграх ХХІХ Олімпіади вона виступить в п'яти класах човнів і має потенційні 
можливості завоювати олімпійську нагороду. 

Вітрильний спорт. У Пекіні змагатимуться 11 класів яхт: у чоловіків – 4, у жінок – 4, суміжні – 3. Збірна 
команда України з вітрильного спорту завоювала 4 ліцензії (6 спортсменів), відбір у цьому виді спорту 
закінчено. На Іграх ХХІХ Олімпіади збірна команда України спроможна завоювати 1-2 медалі. 

Гімнастика спортивна. Сучасна програма у спортивній гімнастиці на Іграх ХХІХ Олімпіади передбачає 
розіграш 14 комплектів нагород: 8 у чоловіків та 6 у жінок. Розіграш ліцензій закінчено. У результаті збірна 
команда України здобула 3 ліцензії (6 – у жінок і 2 – у чоловіків). З урахуванням наявних досягнень українська 
збірна зі спортивної гімнастики на Іграх ХХІХ Олімпіади має найбільші потенційні можливості для завоювання 
1-2 нагород у змаганнях з окремих видів багатоборства. 

Гімнастика художня. З 1996 р. розігрується два комплекти нагород в особистому багатоборстві та 
групових вправах. Збірна команда України виступатиме на Іграх ХХIХ Олімпіади  в особистій (2  ліцензії) і 
командній першості (6 спортсменок). Усього 3 ліцензії (8 спортсменок). Досягнення збірної команди України у 
цьому виді спорту пов'язані зі стабільними виступами Безсонової Г., яка спроможна боротися за медаль на Іграх 
ХХІХ Олімпіади. 

Дзюдо. На Іграх ХХІХ Олімпіади розігрується 14 комплектів нагород у 7 вагових категоріях серед 
чоловіків та жінок. Завойовано 9 ліцензій (9 спортсменів). Відбір закінчено. Враховуючи наявні досягнення 
збірної команди України з дзюдо, можна передбачити, що у Пекіні вона зможе боротися за 1-2 олімпійські 
нагороди. 

Кінний спорт. Чоловіки та жінки змагаються разом у 6 видах змагань: особиста та командна першість у 
виїздці, подоланні перешкод і триборстві. У 2008 р. Україна вперше буде брати участь у змаганнях з кінного 
спорту на Олімпійських іграх. Завойовано 1 ліцензію (4 спортсмени), проте вітчизняні спортсмени втрутитися в 
боротьбу за нагороди, швидше за все, не зможуть. 

Легка атлетика. У Пекіні спортсмени будуть змагатися у 47 видах змагань: чоловіки – 24, жінки – 23. 
Система відбору на Олімпійські ігри 2008 р. ґрунтується на виконанні кваліфікаційних нормативів. НОК може 
заявити максимум 3-х представників в кожній дисципліні, якщо вони виконали норматив «А», й одного, якщо 
він виконав норматив «В». На сьогодні 69 українських спортсменів виконали нормативи у 30 з 43 дисциплін 
легкої атлетики. У Пекіні за умови реалізації наявних можливостей вони спроможні завоювати 1-2 медалі. 

Плавання. На Іграх ХХІХ Олімпіади спортсмени будуть змагатися у 34 видах змагань, по 17 серед 
чоловіків та жінок. За підсумком 2007–2008 рр. олімпійські ліцензії мають 19 українських спортсменів, відбір 
триває. Аналіз результатів виступу збірної команди з плавання дає підстави зробити висновок, що залежно від 
реалізації своїх потенційних можливостей українські спортсмени можуть вибороти 1 медаль у Пекіні. 

Плавання синхронне. На Іграх ХХІХ Олімпіади жінки будуть змагатися у двох видах вправ: дуетні і 
групові. Здобуто 1 ліцензію у змаганнях дуетів, проте одержати олімпійські нагороди українські спортсмени не 
зможуть. 

Стрільба з лука. На Іграх ХХІХ Олімпіади спортсмени будуть змагатися у чотирьох видах змагань, 
особиста та командна першість серед чоловіків та жінок. Здобуто 6 ліцензій (5 спортсменів), відбір триває. 
Аналіз результатів виступів української збірної команди у головних міжнародних змаганнях 2005–2008 рр. 
показав, що за умови повної реалізації наявних потенційних можливостей  вона зможе боротися за 1 
олімпійську нагороду в командній першості на Іграх ХХІХ Олімпіади. 



Стрільба кульова. На Іграх 2008 р. змагання відбуватимуться у 10 вправах: серед чоловіків – 6, серед 
жінок – 4. За підсумками змагань 2005–2007 рр. ліцензії на участь в Олімпійських Іграх 2008 р. одержали 11 
українських спортсменів у 8 з 10 стрілецьких вправ. За умови досягнення надійності, стабільності результатів 
на рівні особистих рекордів українські спортсмени у змаганнях зі стрільби кульової можуть завоювати  1-2 
олімпійські нагороди на Іграх ХХІХ Олімпіади.  

Стендова стрільба. У 2008 р. спортсмени змагатимуться у 5 вправах: чоловіки – 3, жінки – 2. 
Представником збірної команди України у Пекіні буде М. Мільчев, який за сприятливих умов має потенційні 
можливості потрапити у фінальну частину змагань і поборотися за олімпійську медаль. 

Стрибки у воду. Олімпійські медалі виборюють у 8 видах програми, по 4 серед чоловіків та жінок. 
Збірна команда України одержала 9 ліцензій (8 спортсменів), проте завоювати олімпійські нагороди українські 
спортсмени не зможуть. 

Стрибки на батуті. Олімпійські медалі розігруватимуться в індивідуальних стрибках серед чоловіків та 
серед жінок. Українські спортсмени (Ю. Нікітін та О. Мовчан) вибороли 2 олімпійські ліцензії, але швидше за 
все їм буде складно втрутитись у боротьбу за олімпійські нагороди. 

Сучасне п’ятиборство. У програмі Ігор будуть розігруватися 2 комплекти нагород в особистій першості 
серед чоловіків та жінок. Здобуто 1 ліцензію (серед чоловіків). Остаточні ліцензії будуть розподілені за 
підсумками Чемпіонату світу 2008 р. (27.05-01.06, Будапешт). У складі збірної команди України з сучасного 
п’ятиборства згідно з підсумками змагань 2005–2008 рр.  зможуть виступати на Іграх ХХІХ Олімпіади 2-3 
спортсмени, що мають потенційні можливості вибороти 1 олімпійську нагороду. 

Теніс. Відбір на майбутні Олімпійські ігри відбуватиметься за міжнародним рейтингом від 9 липня 2008 
р. в одиночних та парних розрядах серед чоловіків та жінок. Найімовірніше, що в Пекіні Україна в цьому виді 
спорту буде брати участь тільки у змаганнях жіночої першості без втручання в боротьбу за нагороди. 

Триатлон. У програмі Олімпіади  розігрується 2 комплекти медалей в особистому заліку у чоловіків та жінок. 
Україна має можливість представляти 3 спортсменів в цьому виді спорту на Іграх 2008 р. Олімпіади,  проте без 
втручання в боротьбу за медалі. 

Тхеквандо. У програмі Ігор 2008 р. розігрується 8 комплектів олімпійських нагород: по 4 вагові 
категорії у чоловіків та жінок. У складі збірної команди України на Іграх ХХІХ Олімпіади візьме участь 1-2 
спортсмени, без шансу завоювати олімпійську нагороду. 

Фехтування. Всього на Іграх ХХІХ Олімпіади розігрується 10 комплектів нагород: по 5 серед чоловіків 
та жінок. Завойовані олімпійські ліцензії у двох видах зброї: шабля (жінки) та шпага (чоловіки). 
Передбачаються завоювання ще 2-3 ліцензій в особистих змаганнях із шаблі (чоловіки), шпаги (жінки) та 
рапіри (чоловіки та жінки). Динаміка спортивних результатів українських спортсменів свідчить, що збірна 
команда України з фехтування може завоювати на Іграх XXІХ Олімпіади 1 медаль в змаганнях на шаблях або 
шпагах.  

Висновки. 
Збірна команда України може завоювати як 20-23 олімпійські нагороди і потрапити до 15 найсильніших 

країн світу, так і  отримати 13-15 медалей та місце у третьому десятку неофіційного командного заліку, в 
залежності від ефективності організації, реалізації та забезпечення заключного етапу підготовки та виступу 
найсильніших спортсменів країни на Іграх ХХІХ Олімпіади. 
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