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Анотація  

Актуальність. Сучасні тенденції розвитку спорту свідчать про вплив 

процесів глобалізації, серед яких науковці особливим чином виокремлюють 

зміни, які провокує міграція спортсменів. Відсутність відомостей стосовно 

особливостей протікання міграційних процесів у волейболі обумовлює 

виокремлення проблемного питання, що потребує вивчення і аналізу. 

Мета — дослідити міграцію висококваліфікованих волейболістів та 

ефективність виступу їх національних збірних команд у ретроспективі розгляду 

олімпійських турнірів з волейболу з урахуванням кількісних показників 

залучення легіонерів. 

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення даних науково-методичних 

літературних джерел і мережі «Інтернет», порівняльно-історичний 

(компаративістський) метод дослідження, контент-аналіз, методи математичної 

статистики.  

Результати. Проаналізовано ефективність виступу чоловічих національних 

збірних команд у фінальних частинах олімпійських волейбольних турнірів за 

період 1988–2016 рр. Розглянуто міграцію як значущий чинник впливу на 

ефективність змагальної діяльності висококваліфікованих волейболістів на 

матеріалах виступу національних збірних команд у волейбольних турнірах 

Олімпіад. Визначено динаміку кількісно-якісних показників участі спортсменів-

легіонерів у складах збірних і підходи у формуванні складів команд стосовно їх 

представництва. 

Висновки. Вивчення питань міграції висококваліфікованих волейболістів на 

матеріалах їх участі у олімпійських волейбольних турнірах за період 1988–

2016 рр. дозволило виявити тенденції зростання і спаду кількісно-якісних 

показників присутності гравців-легіонерів у національних збірних та пояснити 

їх сучасними тенденціями стратегії розвитку клубних команд. Виявлено і 

обґрунтовано характерні особливості формування складів чоловічих 

волейбольних національних збірних команд, представлені у відсоткових 

значеннях. 

 Ключові слова: міграція, волейбол, глобалізація, національні збірні, 

Олімпійські ігри.  
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MIGRATION OF HIGHLY QUALIFIED VOLLEYBALL PLAYERS 

(BASING ON THE MATERIALS OF THE OLYMPIC GAMES 

TOURNAMENTS 1988– 2016) 

Sushko Ruslana, Sobolev Evgen 

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine 

Abstract 

Introduction. Modern sport development trends point the influence of 

globalisation processes among which specialists mainly highlight the changes that 

athletes’ migration provokes. Lack of information about the peculiarities of migration 

processes in volleyball leads to the identification of a problematic issue which requires 

study and analysis. 

Aim is to study the migration of highly qualified volleyball players and the 

performance effectiveness of their national teams in a retrospective review of Olympic 

volleyball tournaments taking into account quantitative indicators for legionnaires 

participation. 

Material and methods: analysis and synthesis of scientific and methodological 

literature and Internet data, comparative and historical research method, content 

analysis, methods of mathematical statistics. 

Results. The effectiveness of the men’s national teams performance in the final 

part of the Olympic volleyball tournaments for the period 1988-2016 is analysed. 

Migration was considered as a significant factor influencing the effectiveness of highly 

qualified volleyball players competitive activity basing on the materials of the national 

teams performance in the  Olympics Games volleyball tournaments. The quantitative 

and qualitative indicators dynamics of the athletes-legionnaires participation in the 

national teams and approaches to the formation of teams regarding their representation 

are determined. 

Conclusions. Studying migration issues of highly qualified volleyball players 

basing on their participation in the Olympic volleyball tournaments for the period 

1988-2016 allowed us to identify growth and decline trends in quantitative and 

qualitative indicators of the legionnaire players participation in national teams and 

explain them for club teams development by modern trends strategies. Characteristic 

features for the male volleyball national teams formation which are presented in 

percentage values were identified and justified  

Key words: migration, volleyball, globalization, national team, Olympic Games.  

 

Вступ. Особливості розвитку 

сучасного спорту у світі свідчать про 

присутність процесів глобалізації, які 

вже неможливо ігнорувати [1; 11; 14]. 

Фахівців, які опікуються питаннями 

підготовки спортсменів високої 

кваліфікації, об’єднують погляди 

стосовно кардинальних змін спорту 

вищих досягнень, що його охопили 

[2–4; 6; 13]. Загальні характерні 

тенденції у підходах до розвитку 

спорту у світі призвели до розмиття 

спортивних кордонів між країнами. Їх 

відкритість стосовно міграції 

спортсменів спричинила нові потреби 

у змінах регламентів головних 

змагань (континентальних 

першостей, кубкових турнірів, 

чемпіонатів) [5; 15]. Не став 

виключенням і волейбол, який за 

116 



останні роки зазнав значущих змін в 

офіційних правилах, спрямованих на 

популяризацію та видовищність, що 

вражає відданого вболівальника 

агресивними нападаючими ударами, 

потужними подачами і високим 

рівнем індивідуальної майстерності 

високорослих атлетів [3, 15]. Сучасні 

тенденції розвитку гри свідчать про 

вплив процесів глобалізації, серед 

яких науковці особливим чином 

виокремлюють зміни, що провокує 

міграція висококваліфікованих 

волейболістів [2, 8, 12]. Відсутність 

доступного матеріалу стосовно 

особливостей протікання міграційних 

процесів у волейболі обумовлює 

виокремлення проблемного питання, 

що потребує вивчення і аналізу. 

Мета дослідження — дослідити 

міграцію висококваліфікованих 

волейболістів та ефективність 

виступу їх національних збірних 

команд у ретроспективі розгляду 

олімпійських турнірів з волейболу з 

урахуванням кількісних показників 

залучення легіонерів. 

Матеріал і методи 

дослідження. Контингент 

дослідження: чоловічі національні 

збірні олімпійських турнірів по 

волейболу. 

Методи дослідження: аналіз та 

узагальнення даних науково-

методичних літературних джерел і 

мережі Інтернет, порівняльно-

історичний (компаративістський) 

метод дослідження, контент-аналіз, 

методи математичної статистики. 

Організація дослідження: 

систематизовано та інтерпретовано 

доступний матеріал з проблематики 

міграції висококваліфікованих 

волейболістів на матеріалі турнірів 

Олімпійських ігор 1988–2016 рр. 

Визначено кількісно-якісні показники 

наявності в складах чоловічих 

національних збірних команд по 

волейболу спортсменів, які виступали 

в чемпіонатах інших країн 

(легіонерів), визначено пріоритетні 

напрямки міграції і концентрації 

спортсменів.  

Результати дослідження та їх 

обговорення. Особливе місце у 

глобальних трансформаційних 

процесах планетарного масштабу 

посідає міграція як чинник, який 

найбільш значуще впливає на спорт 

вищих досягнень і формує його 

популярність на сучасному етапі 

розвитку [2, 8, 10]. Загальновідомо, 

що міграційні процеси не обмежились 

обсягом професійного і олімпійського 

спорту, а потужно захоплюють у 

полон майбутніх перспектив молодих 

і юних спортсменів.  

На різних етапах спортивного 

вдосконалення пропозиції зміни 

місця тренування, навчання і 

проживання ставлять перед вибором 

власного шляху прогресуючих 

спортсменів різного віку і видів 

спорту. Однак особливої уваги 

заслуговує саме професійний спорт 

через загальні тенденції міграції, що 

має різне стартове підґрунтя обставин 

для початку кар’єри легіонера.  

 Науковці, які вивчали питання 

міграції спортсменів, пояснюють і 

узагальнюють підстави для міграції  

перспективністю позитивних змін [2, 7]:  

— підвищення оплати праці (зміна 

роботодавця призводить до 

економічного зростання); 

— оптимізація можливостей 

навчально-тренувального та 

змагального  процесу (фінансування 

необхідного обсягу); 
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— покращення умов життя для 

родини (перспектива зміни 

громадянства); 

— можливість досягнення високих 

результатів (слава, нові контракти, 

рекламні проєкти); 

— можливість ефективного 

кар’єрного зросту за допомогою 

зміни тренера, партнерів, вимог. 

Кожний спортсмен має власну 

історію перебігу подій у житті, що 

спонукала до вибору змін, які не 

завжди стають виправданими, але 

кожен спортсмен прагне досягти 

вершини реалізації індивідуальної 

майстерності і перемогти на 

Олімпійських іграх, або хоч взяти 

участь і отримати можливість 

змагатись з кращими спортсменами 

світу. Саме тому вивчення 

особливостей міграції волейболістів 

високої кваліфікації доцільно 

розглянути і проаналізувати на 

матеріалі їх виступів у олімпійських 

турнірах. 

На підставі вивчення доступних 

результатів наукових досліджень 

вітчизняних спеціалістів різних видів 

спорту визначено [2; 9; 11], що 

міграція потужних форм набула в 

кінці минулого століття (від 

поодиноких і достовірно незначущих 

випадків до значення близько 50 %). 

Відповідно для ретроспективного 

аналізу результатів виступів 

чоловічих національних збірних 

команд у волейбольних олімпійських 

турнірах було визначено вивчення 

результатів останніх вісім Ігор 

Олімпіад за період 1988–2016 рр. [16]: 

1988 р. — Сеул, Корея; 1992 р. — 

Барселона, Іспанія; 1996 р. — 

Атланта, США; 2000 р. — Сідней, 

Австралія; 2004 р. — Афіни, Греція; 

2008 р. — Пекін, Китай; 2012 р. — 

Лондон, Велика Британія; 2016 р. — 

Ріо-де-Жанейро, Бразилія. 

Зазначений період доцільно 

розглянути і проаналізувати за 

термінами до міленіуму (1988–2000 

рр.) і після (2004–2016 рр.) через різні 

особливості розвитку світового 

волейболу, що характеризуються 

бурхливою еволюцією офіційних 

правил гри та значущою зміною у 

підходах до організації навчально-

тренувального та змагального 

процесів, викликаних глобальними 

змінами, що охопили сучасний спорт. 

Особливістю першого періоду 

можна визнати відсутність постійних 

лідерів у фінальній турнірній таблиці 

за період 1988–2000 рр. (табл.1). 

Аналіз результатів, 

представлених у таблиці 1, дає 

підстави зазначити про спадкоємність 

поколінь у проаналізований період, як 

правило, на два олімпійських цикли 

поспіль, що підтверджено 

результатами фінальних четвірок.  

Четверте місце національної 

збірної Бразилії у 1988 р. (Сеул, 

Корея) покращилось у 1992 р. 

(Барселона, Іспанія) до золота на 

Олімпійських іграх, водночас два 

наступних олімпійських 

волейбольних турніри (1996, 

2000 рр.) команда посіла 5 і 6 місця 

відповідно.
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 Таблиця 1  

Зведені результати фінальних турнірних таблиць змагань чоловічих 

збірних команд по волейболу на Олімпійських іграх 1988–2000 рр. 

      Рік 

Місце 
1988 1992 1996 2000 

1 США Бразилія Нідерланди Югославія 

2 СССР Нідерланди Італія Росія 

3 Аргентина США Югославія Італія 

4 Бразилія Куба Росія Аргентина 

5 Нідерланди  Італія Бразилія Нідерланди 

6 Болгарія Японія Куба Бразилія 

7 Швеція СНГ Болгарія Куба 

8 Франція Іспанія Аргентина Австралія 

9 Італія  Південна Корея США Іспанія 

10 Японія Канада Південна Корея Південна Корея 

11 Південна Корея Франція Польща  США 

12 Туніс Алжир Туніс Єгипет 

 

Збірна Нідерландів у 1992 і 

1996 роках продемонструвала 

стрімкий зліт результату, виборовши 

срібло і золото головних спортивних 

змагань, надалі показала спад до 5 

місця у 2000 р. і 10 місцe у 2004 р. 

(табл. 2). У 1996 р. (Атланта, США) 

національні збірні Югославії і Росії по 

волейболу посіли 3–4 місця 

відповідно, а у наступному 

олімпійському турнірі боролись між 

собою за титул чемпіона 

Олімпійських iгор. 

Окремої уваги науковців 

заслуговує аналіз останніх чотирьох 

олімпійських чоловічих 

волейбольних турнірів, враховуючи 

особливості, що характеризують 

результати цих змагань (табл. 2). 

Таблиця 2 

Зведені результати фінальних турнірних таблиць змагань чоловічих 

збірних команд по волейболу на Олімпійських іграх 2004 –2016 рр. 

 
      Рік 

Місце 
2004 2008 2012 2016 

1 Бразилія США Росія Бразилія 

2 Італія Бразилія Бразилія Італія 

3 Росія Росія Італія США 

4 США Італія Болгарія Росія 

5 Аргентина Болгарія Аргентина Аргентина 

6 Греція Китай Німеччина Канада 

7 Польща Польща Польща Іран 

8 Сербія Сербія США Польща 

9 Франція Німеччина Австралія Єгипет 

10 Нідерланди Венесуела Сербія Франція 

11 Австралія Єгипет Британія Куба 

12 Туніс Японія Туніс Мексика 
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Таблиця 3 

Кількісно-якісні показники міграції висококваліфікованих гравців 

 на матеріалі фінальних турнірів Олімпійських ігор по волейболу 2004–2016 рр., n = 576  

 

М
іс

ц
е 

Роки проведення Олімпійських ігор 

2004 2008 2012 2016 

країна легіонери країна легіонери країна легіонери країна легіонери 

n1 % n1 % n1 % n1 % 

1 Бразилія  4 33,3% США  12 100% Росія 0 0% Бразилія  4 33,3% 

2 Італія 0 0% Бразилія 10 83,3% Бразилія  1 8,3% Італія  1 8,3% 

3 Росія  3 25% Росія 0 0% Італія  1 8,3% США  12 100% 

4 США  12 100% Італія  0 0% Болгарія  9 75% Росія  0 0% 

5 Аргентина  7 58,3% Болгарія  9 75% Аргентина  3 25% Аргентина  6 50% 

6 Греція 0 0% Китай 0 0% Німеччина  9 75% Канада  12 100% 

7 Польща  3 25% Польща  3 25% Польща  2 16,6% Іран  0 0% 

8 Сербія  8 66,6% Сербія  12 100% США  12 100% Польща  1 8,3% 

9 Франція  4 33,3% Німеччина  9 75% Австралія  10 83,3% Єгипет  0 0% 

10 Нідерланди 3 25% Венесуела  8 66,6% Сербія  12 100% Франція  8 66,6% 

11 Австралія  9 75% Єгипет  1 8,3% В. Британія  12 100% Куба  1 8,3% 

12 Туніс  0 0% Японія  0 0% Туніс  0 0% Мексика  2 16,6% 

Загальні показники кількості спортсменів-легіонерів, к-сть, % 

Всього 53 36,8 %  64 44,4 %  71 49,3 %  47 32,6 % 



Ретроспективний аналіз місць, 

що посіли команди-учасниці 

великого фіналу (1–4 місця) чотирьох 

останніх волейбольних турнірів на 

Олімпійських іграх свідчить про 

досить стабільні показники 

результатів виступів збірних команд. 

Незмінно чотири команди ведуть 

запеклу боротьбу за медалі 

найвищого ґатунку: Бразилія, Італія, 

США і Росія, лише у 2012 р. (Лондон, 

Велика Британія) у півфінал 

потрапила команда Болгарії. Дані 

таблиці 2 демонструють 

домінантність бразильської школи 

волейболу. І хоча конкурувати з 

бразильцями реально, що довели 

збірна США у 2008 році у Пекіні 

(Китай), а збірна Росії у 2012 році у 

Лондоні (Велика Британія), відрив у 

очковому еквіваленті став незначним.  

Визначено, що періодом початку 

масової міграції волейболістів 

доцільно вважати ігри ХХІV 

Олімпіади 2004 р. (Афіни, Греція).  

Обґрунтованими передумовами 

подібного стану є такі складові: 

— сприятлива політична ситуація, 

спрощення процедури отримання 

необхідних документів для 

працевлаштування за кордоном; 

 

— формування демократичних 

поглядів на процеси спортивної 

міграції; 

— зміни норм законодавств для 

висококваліфікованих спортсменів — 

«мігрантів» і «легіонерів» з метою 

полегшення отримання трудових віз, 

дозволу на проживання та інших 

необхідних документів. 

Потужним доказом 

підтвердження зазначених 

міграційних змін може слугувати той 

приклад, що за період 2000–2012 рр. 

кількість спортсменів, що брали 

участь у олімпійських турнірах 

стрімко зросла і набула ознак 49,3 % 

легіонерів у 2012 році (Лондон, 

Велика Британія) (табл.3). 

На рис. 1 представлено кількісні 

показники участі гравців-легіонерів у 

складах 12 національних збірних 

команд, які брали участь у турнірах 

Олімпійських ігор 2004–2016 років. 

Потребує наукового пояснення 

спад кількісного представництва 

легіонерів у національних збірних 

командах 2016 р. у Ріо-де-Жанейро. 

На відміну від попередніх 

олімпійських волейбольних турнірів, 

де орієнтири клубів були спрямовані 

на тимчасову перспективу, і це 

Рис. 1. Динаміка кількісних показників участі спортсменів-легіонерів у 

фінальних турнірах Олімпійських ігор 2004–2016 рр. (волейбол, чоловіки),  

n = 576 
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відображалось на формуванні збірних  

команд гравцями, що не брали участь у 

національних чемпіонатах, у Ріо-де-

Жанейро спостерігається зменшення 

до 47 спортсменів (див. рис. 1), що 

зумовлено зміною тенденцій клубних 

команд стосовно зміни у підходах до 

стратегії розвитку, а саме підготовки 

власного резерву і розвитку 

національних шкіл волейболу. 

Особливої уваги заслуговує 

ретельний аналіз результатів 

дослідження, представлених у таблиці 

3. За три останніх олімпійських цикли, 

у період  2008–2016 рр., у складі 

національної збірної Росії відсутні 

спортсмени-легіонери, а золоті медалі 

в 2012 р. (Лондон) підтверджують 

високий рівень їх національного 

чемпіонату, можливість створити гідну 

конкуренцію в країні і фінансування 

клубів, які утримують гравців збірної 

від пошуку контрактів за кордоном.  

Вагомим для вивчення є 

статистика (100 %) показників 

присутності легіонерів у складах 

національної збірної США в чотирьох 

останніх олімпійських волейбольних 

турнірах. З точністю до навпаки 

сформована політика формування їх 

складів команд гравцями, які 

набувають досвід змагальної 

діяльності під час сезону, захищаючи 

кольори клубів інших країн. 

Узагальнити питання формування 

складів національних збірних команд 

по волейболу за визначеним 

матеріалом кількісно-якісних 

показників присутності легіонерів на 

Олімпійських іграх 2000–2016 рр. 

доречно так: 

— команди (Сербія, Канада, 

Австралія, Болгарія, Німеччина) 

вектор підготовки спрямували на 

кращих легіонерів, які набувають 

досвіду за межами проведення 

національного чемпіонату; 

— команди (Італія, Туніс, 

Японія, Єгипет) орієнтовані на 

взаємодію з гравцями, які беруть 

участь у національному чемпіонаті; 

— команди (Польща, 

Аргентина, Франція), які очікують до 

лав збірної 3–6 легіонерів, що 

формують основу команди. 

Вивчення пріоритетних напрямків 

міграції висококваліфікованих 

спортсменів не дозволило виявити 

пряму залежність рівня кваліфікації 

волейболістів і їх концентрації у 

кращих лігах світу. Обґрунтованим 

поясненням подібного стану питання 

може слугувати відносно молода, а 

звідси неналагоджена, як у баскетболі і 

футболі [7, 9], потужна селекційна 

робота спортивних агентів, що 

працюють з волейболістами високої 

кваліфікації. Проте визначено, що 

привабливими для міграції 

висококваліфікованих волейболістів є 

Італія, Росія, Греція, Бразилія, Японія. 

Науковці, які проводять 

дослідження стосовно кардинальних 

змін, викликаних процесами 

глобалізації, зазначають необхідність 

врахування цих чинників з метою 

формування якісного процесу 

підготовки [2; 3; 6]. На думку авторів, 

найбільш значущою складовою є саме 

міграція спортсменів, що має бути 

врахована за бажання демонстрації 

високого рівня ефективності виступів 

на міжнародній арені [2; 7; 9]. 

Проблемність питань дослідників 

полягає не у обґрунтуванні 

необхідності врахування міграційних 

процесів, а саме у пошуку підходів до 

організації навчально-тренувального 

процесу з їх урахуванням. Значущими 

у плані наукової дискусії є протиріччя, 
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що виникають при формуванні 

підготовки до головних змагань: з 

однієї сторони, безапеляційною є 

необхідність залучення до лав 

національних збірних команд кращих 

спортсменів, які часто проводять сезон 

в клубі іншої держави [7–8]; з другої — 

неможливість повноцінного 

врахування впливу неконтрольованих 

змінних показників процесу міграції 

вищих досягнень у повному обсязі 

(календар чемпіонатів різних країн, 

тривалість акліматизації, кількість 

ігрового часу та набуття змагального 

досвіду в сезоні тощо) [2; 3]. Не 

дивлячись на дискусійні положення, 

закордонні фахівці досить давно 

звернули увагу на необхідність 

врахування чинників глобалізації 

спорту [10–14], що, на наш погляд, є 

підґрунтям для подальшого вивчення і 

пошуку нових форм урахування 

міграційних процесів.  

Висновки:  

1. Вивчення питань міграції 

висококваліфікованих волейболістів 

на матеріалах їх участі у олімпійських 

волейбольних турнірах за період 1988–

2016 рр. дозволило виявити тенденції 

постійного зростання кількісно-

якісних показників присутності 

гравців-легіонерів у національних 

збірних до 49,3 % у 2012 р. (Лондон, 

Велика Британія) і вперше спаду до 

32,6 % у 2016 р. (Ріо-де-Жанейро, 

Бразилія), що пояснюється сучасними 

тенденціями стратегії розвитку 

клубних команд. 

2. Виявлено характерні 

особливості формування складів 

чоловічих волейбольних національних 

збірних команд, розраховуючи на 

легіонерів 75–100 % (США, Сербія, 

Канада, Австралія, Болгарія, 

Німеччина), орієнтуючись на 

взаємодію з гравцями, які беруть 

участь у національному чемпіонаті 

) від 0% до 8,3 % легіонерів (Росія, 

Італія, Туніс, Японія, Єгипет) і 

збалансованість у підходах стосовно 

легіонерів 25% – 66,6 % (Польща, 

Аргентина, Франція). 

Перспективи подальших 

досліджень ґрунтуються на 

поглибленому продовженні вивчення 

процесів міграції 

висококваліфікованих волейболістів з 

урахуванням концентрації спортсменів 

у кращих лігах світу. 
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