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Annotations
Forecasting today discover as a way to predict the development of sports achievement. The main task of fore-

casting is to identify the probabilistic development of a particular phenomenon. Sports forecasting is an important 
task for athletes, coaches and specialists. The purpose of the study is to analyze current trends in the prediction of 
sports results based on literary sources. Analyzed works are grouped according to the criteria that are used to predict 
a sports result. The most popular criteria is the analysis of previous sports results and parameters of competitive 
activity. This criterion is used to predict upcoming results and short term. The sporting result is seen as a criterion 
for selecting and forecasting future results in the medium and long term. The interrelation of results of performances 
at different age stages is shown. To predict sports results, we use such indicators of competitive activity: indicators 
of attack, defense, performance, interaction between players and others. The second group criteria for predicting 
a sports result are indicators of athletes’ performances and their dynamics. The most used indicators are physical, 
technical, tactical and psychological aspects of athletes. The next group is indicators of the body development: 
biological, anthropometric, physiological. The last group covers such criteria as the location of the competition, 
travelling, and the presence of spectators. Home arena has a positive impact on the result of playing in team sports. 
However, athletes in individual sports have an additional psychological impact and some are not able to cope with 
it. These criteria are mainly used in a complex and inseparable manner. Sports are grouped into groups depending on 
the general approach to forecasting: team sports and sports games; sports with a metric result measurement system; 
difficult coordination sports; martial arts. Prospects for further research are outlined - to analyze the performances 
of athletes-martial artists in recent years at the international level and to identify the relationship of success perfor-
mances at cadet, junior and adult competitions. Create profiles of athletes’ performances, depending on the level of 
competition. 
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Анотація
Прогнозування сьогодні розглядається як спосіб передбачення шляхів розвитку спортивного досягнення. 

Головне завдання прогнозування зводиться до виявлення ймовірного розвитку конкретного явища. Спор-
тивне прогнозування є актуальним завданням для спортсменів, тренерів та фахівців. Мета дослідження 
- проаналізувати актуальні напрямки прогнозування спортивного результату на основі літературних дже-
рел. Проаналізовані роботи розподілені за критеріями, які застосовуються для прогнозування спортивно-
го результату. Найбільш популярним є аналіз попередніх спортивних результатів та показників змагальної 
діяльності. Для прогнозування застосовуються сторони підготовленості, антропометричні, біологічні та 
фізіологічні показники. Також використовують показники, які стосуються місця проведення змагань, змін 
у правилах змагання, наявність змагальної практики тощо. Види спорту згруповані на декілька груп в за-
лежності від загального підходу до прогнозування: командні види спорту та спортивні ігри; види спорту з 
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Вступ. Прогнозування сьо-
годні розглядається як спосіб 
передбачення шляхів розвитку 
спортивного досягнення. Голов-
не завдання прогнозування зво-
диться до виявлення ймовірного 
розвитку конкретного явища, 
яке в найбільшій мірі відповідає 
науковому знанню. Воно тісно 
пов’язане з управлінням спор-
тивною підготовкою. Прогнозу-
вання створює передумови для 
прийняття управлінських рішень 
у сфері спортивної підготовки і 
змагальної діяльності (Tkachuk et 
al., 2005; Platonov, 2015).

Прогнозуванню в спорті під-
даються найрізноманітніші про-
цеси і явища. Це і тенденції роз-
витку спорту в самому широкому 
сенсі слова, і перспективи розвит-
ку окремих його видів, систе-
ми спортивної підготовки і зма-
гань, техніки і тактики окремих 
видів спорту. Успішний виступ 
спортсмена або команди в голов-
них змаганнях є однією з цілей 
системи підготовки кваліфіко-

метричної системою вимірювання результату;  складно координаційні види спорту; одноборства. Окреслені 
перспективи подальших досліджень - провести аналіз виступів спортсменів-одноборців за останні роки на 
міжнародному рівні і виявити взаємозв’язок успішності виступів на кадетських, юніорських та дорослих 
змаганнях. Скласти профілі виступів спортсменів в залежності від рівня змагань.

Ключові слова: відбір, прогнозування, спортивна підготовка, аналіз.

Аннотация
Прогнозирование сегодня рассматривается как способ предсказания путей развития спортивного дости-

жения. Главная задача прогнозирования сводится к выявлению вероятного развития конкретного явления. 
Спортивное прогнозирование является актуальной задачей для спортсменов, тренеров и специалистов. Цель 
исследования – проанализировать актуальные направления прогнозирования спортивного результата на ос-
нове литературных источников. Проанализированные работы распределены по критериям, которые приме-
няются для прогнозирования спортивного результата. Наиболее популярным является анализ предыдущих 
спортивных результатов и показателей соревновательной деятельности. Для прогнозирования применяются 
стороны подготовленности, антропометрические, биологические и физиологические показатели. Также ис-
пользуют показатели, касающиеся места проведения соревнований, изменений в правилах соревнования, 
наличие соревновательной практики и другие. Виды спорта сгруппированы на несколько групп в зависи-
мости от общего подхода к прогнозированию: командные виды спорта и спортивные игры; виды спорта с 
метрической системой измерения результата; сложно координационные виды спорта; единоборства. Обо-
значены перспективы дальнейших исследований: провести анализ выступлений спортсменов-единоборцев 
за последние годы на международном уровне; выявить взаимосвязь успешности выступлений на кадетских, 
юниорских и взрослых соревнованиях; составить профили выступлений спортсменов в зависимости от 
уровня соревнований.

Ключевые слова: отбор, прогнозирование, спортивная подготовка, анализ.

ваних спортсменів. При цьому 
постановка певної мети в спор-
тивному тренуванні завжди 
пов’язується з прогнозуванням 
спортивних результатів (Shelepen 
& Khoda, 2009; Platonov, 2015). 

На сучасному рівні розви-
тку спортивної науки майбутній 
результат виступу спортсмена 
або команди прогнозується різ-
номанітними методами, з вико-
ристанням різних параметрів і 
підходів. Найбільш популярні на-
укові методи прогнозування: ме-
тод екстраполяції, математичного 
моделювання і метод експертних 
оцінок. Ці методи використову-
ються окремо або в комплексі для 
досягнення різних цілей. В той 
же час більшість робіт пов’язано 
з конкретним видом спорту та 
певною метою прогнозування 
(Mallios, 2014; Platonov, 2015; 
Miller, 2016).

Гіпотеза. Передбачається, що 
аналіз літературних джерел до-
зволить систематизувати знання 
про прогнозування спортивного 

результату і виявити найбільш 
актуальні напрямки подальшого 
дослідження.

Мета дослідження – проана-
лізувати актуальні напрямки про-
гнозування спортивного результа-
ту на основі літературних джерел.

Матеріал і методи. У роботі 
використовувався метод аналізу 
наукової та методичної літерату-
ри. Пошук літератури здійсню-
вався за допомогою пошукової 
системи Google Scholar (scholar.
google.com) на трьох мовах: ан-
глійська, російська та українська. 
На першому етапі були відібрані 
роботи в галузі спорту, які задо-
вольняли запит пошуку слів і їх 
поєднанню: «прогнозування», 
«прогноз», «результат», «відбір», 
«успішність виступів». На на-
ступному етапі роботи були роз-
сортовані за критеріями, відібрані 
найбільш релевантні і відповідні 
напрямку дослідження. На за-
ключному етапі проведено аналіз 
літературних джерел.

Результати та їх обговорен-
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ня. У першій частині роботи роз-
глянуті критерії та методи, які 
використовуються для прогно-
зування спортивного результату. 
Друга частина роботи присвячена 
розподілу видів спорту на певні 
групи. Види спорту згуртовані за 
загальним підходом до прогнозу-
вання. Треба одразу відмітити, що 
прогнозування для командних та 
індивідуальних видів спорту ма-
ють певні відмінності (Platonov, 
2015). На результат команди 
впливає кожен гравець або учас-
ник. Тому можна розглядати як 
прогнозування окремого гравця, 
так і команди в цілому. 

Один з найбільш розповсю-
джених критеріїв прогнозування 
спортивного результату – резуль-
тати виступів за попередній пе-
ріод. На підставі цих даних про-
гнозується результат на наступні 
виступи.

У короткостроковій перспек-
тиві сьогодні використовуються 
різноманітні методи і моделі про-
гнозування (Camps & Pappous, 
2016; Shelepen & Khoda, 2009). 
Використовують нейронні мережі 
(Bunker & Thabtah, 2014), нечітку 
логіку (Tsakonas, Dounias, Shtovba 
& Vivdyuk, 2002), машинне на-
вчання (Uzoma & Nwachukwu, 
2015) та інші математичні мето-
ди (Kozina, 2007; Mallios, 2014). 
Також використовуються рейтин-
гові дані для прогнозування спор-
тивних результатів (Wunderlich & 
Memmert, 2016). Варто зазначити, 
що схожі методи прогнозування 
також застосовуватися, напри-
клад, і у кіборг-спорті (Ku & Kim, 
2017).

У той же час такі прогнози для 
спортивних команд точні тільки 
для короткострокового відріз-
ка часу (Camps & Pappous, 2016; 
Shelepen & Khoda, 2009). На се-
редньострокові і довгострокові 
прогнози істотно впливають змі-
ни, що відбуваються в складі ко-
манд, зміна тренерів і інші значні 
чинники (Kostiukevich, 2014).

У роботі Kovalchik (2016) уза-
гальненні, розглянуті і відтво-

рені всі дослідження на той час, 
що стосуються різних моделей 
короткострокових прогнозувань 
у великому тенісі (11 моделей), 
запропоновані іншими дослід-
никами. Показана досить висока 
відтворюваність проведених до-
сліджень та інформативність різ-
них підходів – у залежності від 
мети дослідження. 

Зроблено прогноз виступу 
збірної команди з вільної бороть-
би України на Олімпійських Іграх 
у Ріо на основі аналізу результатів 
виступів збірної команди з вільної 
боротьби за всі роки незалежнос-
ті держави (Latyshev, Shandrygos 
& Mozolyk, 2016). Але варто від-
значити, що прогноз був не до-
сить точним. Наша команда ви-
ступила гірше на змаганнях, ніж  
очікувалося та прогнозувалося. 

Слід зазначити, що існує окре-
мий напрямок, який розглядає 
точність прогнозування та по-
рівняння прогнозів з прогнозами 
букмекерських систем (Frick & 
Wicker, 2015, Manner, 2016). Але 
цей напрямок більш відносить-
ся до економічних і фінансових 
складових спорту, ніж до системи 
підготовки спортсменів. 

У середньо- та довгостроковій 
перспективі спортивний резуль-
тат розглядається, як критерій 
відбору та прогнозування майбут-
ніх результатів. 

З метою прогнозування резуль-
татів виступу і корекції раннього 
відбору в процесі багаторічної 
підготовки, в роботі (Barreiros, 
2012) проаналізовані виступи 
всіх португальських спортсменів 
у період 1988 по 2008 з чотирьох 
видів спорту (футбол, волейбол, 
плавання і дзюдо) на міжнарод-
ній арені, починаючи з ранніх ро-
ків. Для всіх 395 спортсменів, які 
взяли участь до юніорського віку 
(pre-junior stage) в міжнародних 
змаганнях, відстежено їх подаль-
ша спортивна кар’єра в юніор-
ському (junior stage) і дорослому 
(senior stage) віці. У висновках ав-
тори відзначають, що велика час-
тина спортсменів з доюніорського 

віку перейшли в юніорський вік 
на міжнародному рівні, але лише 
третина взяла участь у змаганнях 
вже у дорослому віці. І що більш 
важливо, – більшість спортсменів 
приєдналося до участі на міжна-
родній арені вже в юніорському 
та дорослому віці. 

На основі аналізу спортив-
ної біографії всіх борців України 
(34 спортсмени), Туреччини (31 
спортсмен) і Угорщині (7 спортс-
менів) з 1993 по 2008 роки, які 
досягли міжнародного результату 
(чемпіонати світу, Ігри олімпіад, 
чемпіонати Європи і Кубки сві-
ту) було визначено наскільки ці 
борці були успішні в юніорсько-
му і кадетському віці. Досліджен-
ня показали, що з усіх дорослих 
спортсменів України, які досягли 
міжнародного результату серед 
дорослих, 24% раніше ставали 
призерами чемпіонатів світу та 
Європи серед юнаків, 70% були 
призерами серед молоді і 88% 
входили до п’ятірки кращих на 
чемпіонатах світу або Європи. 
Схожі результати отримані для 
турецьких і угорських борців 
(Latyshev, 2009).

У роботі (Li, De Bosscher, Pion, 
Weissensteiner  & Vertonghen, 
2018) розглядаються виступи 4011 
спортсменів з таких видів спор-
ту: боротьба, бокс та тхеквондо. 
На таких змаганнях: чемпіонати 
континентів, світу та Олімпійські 
Ігри. Порівнюється дорослі ре-
зультати двох груп спортсменів: 
спортсмени, які мали міжнародні 
досягнення у юніорському віці, та 
спортсмени, які мали досягнення 
у віці юніорів вже на дорослих 
змаганнях. Показано, що 61,4% 
спортсменів першої групи та 
90,4% спортсменів другої групи 
досягли результатів на міжнарод-
ній арені у дорослому віці. 

В роботі (Shynkaruk, 2011) 
були проаналізовані біографії 
спортсменів-чемпіонів та призе-
рів Олімпійських ігор і чемпіона-
тів світу, і результати їх виступів 
у веслуванні. Показані вікові рам-
ки для демонстрації перших сер-
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йозних спортивних результатів і 
піку кар’єри у веслуванні на бай-
дарках і каное. Практика виступів 
провідних спортсменів зі світо-
вим ім’ям дозволяє стверджувати, 
що вік початку занять спортом, 
демонстрації перших серйозних 
успіхів є важливим критерієм від-
бору на рівнях підготовки спортс-
менів. Ці дані можуть бути засто-
совані для прогнозування.

У багатьох видах спорту роз-
глядаються показники змагальної 
діяльності як основа для прогно-
зування. Слід зауважити, що вони 
тісно пов’язані з іншими показ-
никами, наприклад, показниками 
технічних або тактичних дій. У 
командних видах спорту викорис-
товуються показники командних 
взаємодій та індивідуальні показ-
ники гравців (Kostiukevich, 2014). 

У одноборствах аналізується 
змагальна діяльність і її вплив 
на подальші виступи (Vasiliev, 
Novikov, Krupnik & Tiunova, 
2016). На підставі наступних 
шести елементів змагальної ді-
яльності боксерів проводилось 
прогнозування в майбутніх висту-
пах: надійність захисту, ефектив-
ність атаки, інтервал атаки, три-
валість атаки, загальна кількість 
бойових дій, кількість успішних 
бойових дій.

На основі аналізу змагальної 
діяльності виявлено показники 
борців, які найбільш впливають на 
успішність виступу в змаганнях: 
надійність захисту, активність і 
результативність (Latyshev, N.V., 
Latyshes S.V., & Gavrilin, 2009). 
Побудовані модельні параметри 
для прогнозування результатів 
у вільній боротьбі (Evstigneeva, 
Latyshev, N.V., Latyshev S.V. & 
Gavrilin, 2009). Схожі досліджен-
ня також проведенні для борців 
греко-римського стилю (Tropin, 
2013).

Рівень і динаміка розвитку 
сторін підготовленості є важли-
вим критерієм прогнозування 
спортивних результатів спортс-
менів. 

На основі аналізу показни-

ків фізичної підготовленості 114 
кваліфікованих спортсмена про-
гнозовано результати виступу на 
майбутніх змаганнях (Maszczyka, 
Gołaśa, Pietraszewskia, Rocznioka, 
Zająca & Stanula, 2014). Вивчалась 
ефективність застосування різних 
математичних моделей. Застосо-
вувалась регресійна модель і не-
йронна мережа для прогнозуван-
ня результатів метальників списа. 
Результати виступу показали, що 
нейронні мережі були більш точ-
ними, ніж регресійні моделі, але 
у них є значна різниця з реальним 
результатом.

У роботі (Bilge, 2012) показа-
но взаємозв’язок технічної під-
готовленості (technical analysis 
of sportsmen) гандболістів з 
успішністю виступів команд на 
чемпіонатах Європи, світу та 
Олімпійських Іграх. На осові 14 
показників технічних і тактич-
них дій і використовувався коре-
ляційний аналіз для виявлення 
взаємозв’язків. 

Окремим кластером виділя-
ють показники, які пов’язані з ан-
тропометричними, біологічними, 
фізіологічними та іншими показ-
никами організму.

Akhmetov (2004) проводив 
прогнозування результативності 
стрибунів у висоту на базі ста-
тистичного факторного аналізу 
та експертного ранжирування 
сукупності антропометричних, 
технічних і спеціалізованих па-
раметрів. Автором отримана ре-
гресійна функція прогнозу для 
різних вікових груп.

В роботі (Timakova, 2018) 
автором представлено законо-
мірності, що відокремлюють по-
тенційних чемпіонів від резерву 
збірних і успішність їх виступу 
на Олімпійських іграх. Як кри-
терії прогнозування успішності, 
розглянуті різні типи розвитку 
функціональних систем забез-
печення та їх діяльності, власти-
вості особистості та особливості 
біологічного дозрівання різних 
категорій (кластерів) кваліфікова-
них лижників.

Визначено вплив індивіду-
альних біоритмів на ефектив-
ність тренувального процесу 
та результативність виступів на 
змаганнях біатлоністів (Sokolova 
& Dvornikov, 2015). Показано, 
що фаза біоритму та хронотип 
спортсмена тісно взаємопов’язані 
та впливають на функціональний 
стан спортсмена, результатив-
ність виступів.

У роботі (Bakulev, Tajmazov & 
Chistyakov, 2011) проаналізовано 
успішність виступів спортсменів-
єдиноборців з урахуванням гене-
тичних показників основ родової, 
міжвидової і внутрішньовидової 
орієнтації: порядок народження 
в сім’ї, приналежність дитини до 
певної групи крові, системи інше.

Місце проведення змагань 
впливає на результати виступів 
спортсменів і команд. У роботі 
(Carron, Loughhead & Bray, 2005). 
показано вплив місця виступу 
(домашня або виїзна гра) на ре-
зультат виступу команди у таких 
видах спорту: бейсбол, американ-
ський футбол, баскетбол, хокей 
і футбол. Виявлено позитивний 
вплив на результат виступу ко-
манд на домашній арені. Також 
проаналізовано вплив присутнос-
ті глядачів (матчі без глядачів) на 
показники змагальної діяльності 
та результат виступу команди. 

Визначено вплив місця про-
ведення в залежності від його 
розташування від дому (Bishop, 
2004), в якій стороні  світу 
спортсмени подорожували, та 
дистанція, вплив подорожі літа-
ком і різниця часових поясів на 
виступи спортсменів (Youngstedt 
& O’Connor, 1999). 

В той же час для індивіду-
альних видів спорту вплив міста 
проведення змагання (домашня 
арена чи інша) має різний ефект. 
На спортсмена справляє потуж-
ний психологічний тиск глядачі 
та відповідальність за виступ. І, 
як свідчать дослідження, деякі 
спортсмени не змозі з ним впо-
ратися  та показують гірший ре-
зультат, ніж прогнозується (Bray 

©  Латишев М., Квасниця О., 
    Спесивих О., Квасниця І. 2019



43

№ 1. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

& Martin, 2003).
Одним із критеріїв успіш-

ності змагальної діяльності є 
рівень змагальної (ігрової) прак-
тики (Helsen, Hodges, Winckel & 
Starkes, 2000). Результати роботи 
оцінюють прогрес гравців  націо-
нального та міжнародного рівня в 
залежності від об’єму та варіатив-
ності навантаження на тиждень, а 
також змагальної практики. 

В якості критерія розгляда-
ється зміна проведення правил 
змагань (Latyshev М., Latyshev 
S., Kvasnytsya & Knyazev, 2017). 
Проаналізовано, як змінилися ре-
зультативність виступів спортс-
менів в цілому протягом олім-
пійського циклу після значних 
змін. Але не виявлено змін в ін-
дивідуальних виступах. У роботі 
(Boyko,  Malinsky, Andreytsev & 
Yaremenko, 2014) визначено, як 
вплинули правила змагань на тех-
нічні дії борців та на загальний 
результат виступу.

У більшості випадків ці кри-
терії розглядаються комплексно 
і важко відокремити одні від ін-
ших.

Так, (Vandendriessche, Vaeyens, 
Vandorpe, Lenoir, Lefevre & 
Philippaerts, 2012) використову-
ють антропометричні показники, 
показники фізичної та технічної 
підготовленості. 

У роботі (Shynkaruk, 2011) ви-
конана розробка комплексної про-
грами відбору для групи видів од-
ноборств на прикладі фехтування. 
Програма складається з декількох 
блоків показників: педагогічні, 
психофізіологічні, функціональні 
та антропометричні.

В художній гімнастиці, також 
комплексно використовуються 
такі критерії відбору, які дозво-
ляють прогнозувати подальший 
спортивний результат: контроль-
не тестування, виконання розряд-
них нормативів, показники зма-
гальної діяльності і стабільність 
досягнень у змагальній діяльнос-
ті (Shynkaruk & Sivash, 2016). 

 На основі проведеного аналі-
зу пропонується об’єднати види 

спорту за групами. Для таких груп 
застосовуються однакові підходи, 
методи та критерії прогнозування 
спортивного результату:

1. Командні види спорту та 
спортивні ігри. Спортивний ре-
зультат виявляється в змаганні з 
противником. Розглядаються по-
казники команди в цілому, інди-
відуальні показники спортсменів 
та показники взаємодії між грав-
цями. 

2. Види спорту з метричної 
системою вимірювання резуль-
тату. Результат вимірюється ме-
тричними одиницями: метри, кі-
лограми, секунди інше. В таких 
видах спорту прогнозується як 
результат спортсмена, так і ре-
зультат, який забезпечить пере-
могу на змагання. Окремим пи-
танням  прогнозування в видах 
спорту з метричної системою 
вимірювання є передбачення пе-
реможного результату (рекорду) 
на майбутніх змаганнях. Від цих 
прогнозів багато в чому залежить 
стратегія і тактика відбору та під-
готовки майбутніх претендентів 
на світові та олімпійські медалі. 
В роботі (Kuramshin, 2005) прове-
дено аналіз спортивних рекордів, 
які прогнозовані в майбутньому 
у легкий атлетиці та плаванні че-
рез певну кількість років. Однак в 
статті показано, що незважаючи, 
на досить тривалий прогнозова-
ний період (до 30 років), серед-
ня помилка прогнозу в більшості 
випадків – як у чоловіків, так і у 
жінок – невелика. Але є окремі 
дисципліни, в яких прогнози не 
виправдалися. Звертає на себе 
увагу той факт, що зі скороченням 
періоду прогнозу і збільшенням 
періоду ретроспекції помилка 
зменшується.

Проведено схожі дослідження 
прогнозування результатів пере-
можців – плавців вільним стилем 
на Олімпійських Іграх в Лондо-
ні (Stanula, Maszczyk, Roczniok, 
Pietraszewski, Ostrowski, Zając & 
Strzała, 2012). Використовувалися 
різні види апроксимації на основі 
результатів попередніх змагань. 

Не виявлено достовірних відмін-
ностей між реальними результа-
тами та результатами прогнозів.

3. Складнокоординаційні види 
спорту. Результат оцінюється екс-
пертами або іншими фахівцями. 
При прогнозуванні спортивних 
результатів розрізняють два під-
ходи: вивчення стабільності ін-
дивідуальних рівнів розвитку і 
вивчення темпів приросту показ-
ників.

4. Одноборства. Результат ви-
ступу визначається в змаганні з 
противником так само, як у спор-
тивних іграх. Для прогнозування 
результатів виступу використову-
ються (комплексно, або окремо) 
всі індивідуальні показники, що 
проаналізовані у роботі.   

Однак варто зазначити, що 
вчені одностайно заявляють, що 
проблема спортивного відбору, 
орієнтації та прогнозування по-
винна вирішуватися комплексно, 
оскільки досягнення в спорті є 
комплексним проявом різнома-
нітних якостей (Shynkaruk, 2011; 
Miller, 2015; Platonov, 2015).

Висновки.  
1. Проведений аналіз показав, 

що прогнозування у спорті є акту-
альної проблемою сучасної спор-
тивної науки. Спеціалісти вико-
ристовують різноманітні засоби, 
методи та критерії прогнозування 
спортивного результату. Останнім 
часом деякі вчені застосовують 
методи, які потребують високого 
рівня математичних і статистич-
них знань для прогнозування. 

2. На основі аналізу наукових 
робіт виявлені критерії, які за-
стосовуються для прогнозування 
спортивного результату. Найбільш 
поширеними є критерії, пов’язані 
попереднім спортивним резуль-
татом та показниками змагальної 
діяльності. Для прогнозування 
застосовуються показники підго-
товленості, антропометричні, біо-
логічні та фізіологічні показники. 
Також використовують показники, 
які стосуються місця проведення 
змагань, змін у правилах змаган-
ня, наявність змагальної практики 
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тощо. У короткостроковій пер-
спективі спортивний результат і 
показники змагальної діяльності 
є одним з основних критеріїв для 
прогнозування для більшості по-
пулярних командних видів спор-
ту. В той же час, для індивідуаль-
них видів спорту застосовуються 
комплексні системи прогнозуван-
ня, які використовують певну кіль-
кість показників.

3. Види спорту згруповані в 
залежності від застосування ме-
тодів і критеріїв прогнозування 
на групи: командні види спорту 

та спортивні ігри; види спорту з 
метричної системою вимірюван-
ня результату;  складно координа-
ційні види спорту; одноборства. 
Це пов’язано в першу чергу, з 
тим як вимірюється результат ви-
ступу у змаганнях. Спортивний 
результат під час прогнозування 
використовується для всіх видів 
спорту, але для спортивних ігор 
та одноборств він більш інформа-
тивний. В той же час, в роботах 
не знайдено залежність критеріїв 
прогнозування від рівня змагань. 
Також роботи носять фрагмен-

тальний характер і не висвітлю-
ють в цілому взаємозв’язок між 
спортивним результатом на різ-
них етапах підготовки для спортс-
менів-одноборців. 

Перспектива подальших до-
сліджень. Провести аналіз ви-
ступів спортсменів-одноборців 
за останні роки на міжнародно-
му рівні і виявити взаємозв’язок 
успішності виступів на кадет-
ських, юніорських і дорослих 
змаганнях. Скласти профілі ви-
ступів спортсменів в залежності 
від рівня змагань.
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