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Олімпійський рух, Олімпійські ігри, та й узагалі вся багатогранна діяльність, пов’язана 

з олімпійським спортом, - це специфічне і водночас воістину унікальне явище. Воно не 

має аналогів і надзвичайно популярне серед людей усього світу, особливо молоді. Важко 

переоцінити не лише спортивне значення олімпізму
1
, величезну гуманістичну, моральну 

і виховну роль олімпійських ідеалів, а й їхнє значення для розвитку міжнародного 

співробітництва та зміцнення миру і злагоди на нашій планеті.  

Серед величезного загалу людей, причетних до розвитку олімпійського спорту, 

безумовно, головні особи – атлети – юнаки і дівчата, які своїм талантом і наполегливою 

                                                           
1 Олімпізм - це філософія життя, яка підносить і єднає гідність волі, душі і тіла. Поєднуючи спорт із 

культурою та освітою, олімпізм прагне створити образ життя, заснований на радощах від зусиль, на 

виховній цінності гарного прикладу, на повазі до загальних основних етичних принципів. 
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працею, майстерністю та видатними досягненнями робили й роблять Олімпійські ігри 

яскравим і незабутнім святковим видовищем світового масштабу. 

У міжнародній олімпійській родині, яка створила й розвинула це всесвітнє свято Ігор 

та піднесла його суспільне значення до небачених висот, вагоме місце посідають і 

вихованці українського спорту. Багато українських спортсменів виборювали олімпійські 

нагороди у складі збірної команди СРСР, більше двох десятиліть вони захищають 

спортивну честь України, котра здобула державну незалежність, а через це – право 

самостійними командами виступати на Іграх Олімпіад і зимових Олімпійських іграх. 

Літні Олімпійські ігри — міжнародні змагання із літніх видів спорту, що проводяться 

кожних чотири роки під егідою Міжнародного Олімпійського комітету в рамках 

Олімпійського руху. 
             Таблиця 1. Атлети України в Олімпійських іграх. 

 

Україна вперше виступила командою на Літніх Олімпійських іграх 1996 в Атланті. 

Виступи українських спортсменів на літніх Іграх набагато успішніші, ніж на зимових. 

Станом на літо 2017 Україна взяла участь в 6 літніх Олімпіадах, здобула 36 золотих, 31 

срібну та 60 бронзових медалей — всього 127. 

Рік 
проведення 

Олімпійські 
ігри 

Місто Країна 
Кількість медалей 

Всього 
Золоті Срібні Бронзові 

1952 XV Гельсінкі Фінляндія 5 5 1 11 

1956 XVI Мельбурн Австралія 14 4 11 29 

1960 XVII Рим Італія 16 11 6 33 

1964 XVIII Токіо Японія 13 12 7 32 

1968 XIX Мехіко Мексика 14 10 8 32 

1972 XX Мюнхен ФРН (Німеччина) 20 8 13 41 

1976 XXI Монреаль Канада 28 21 21 70 

1980 XXII Москва СРСР 41 19 18 78 

1988 XXIV Сеул Пд. Корея 21 17 25 63 

1992 XXV Барселона Каталонія 17 14 9 40 

1996 XXVI Атланта США 9 2 12 23 

2000 XXVII Сідней Австралія 3 10 10 23 

2004 XXVIII Афіни Греція 9 5 9 23 

2008 XXIX Пекін Китай 7 5 15 27 

2012 XXX Лондон Великобританія 6 4 10 20 

2016 XXXI 
Ріо-де-

Жанейро 
Бразилія 2 5 4 11 

Найбільша кількість медалей у Олімпіаді 41 21 25 78 

Найменша кількість медалей у Олімпіаді 2 2 1 11 

Всього медалей 225 152 179 556 
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ік 1996-й був ознаменований ювілейною 

датою – 100-літтям від часу проведення 

перших Олімпійських ігор сучасності та 

Іграми чергової – XXVI – Олімпіади, які 

відбулися в американській Атланті. Вони стали 

новим свідченням поступу світового 

олімпійського спорту, його глобальної 

значущості як унікального феномену сучасності. 

Визначальними ознаками Ігор в Атланті стали масштабність і рекордне 

представництво – 10320 спортсменів, серед яких 3523 жінки, із 197 країн 

виборювали 271 комплект нагород у змаганнях із 34 видів спорту. 

Збільшення кількості країн-учасниць Ігор пояснюється не лише 

зростанням популярності олімпійського спорту в світі, а й появою нових 

незалежних держав, серед яких була й Україна. 

За загальними спортивними підсумками Ігор, як і прогнозувалося, 

лідирувала збірна США, в активі якої 44 золотих, 32 срібних, 25 

бронзових олімпійських нагород. На другій позиції опинилась збірна 

команда Росії, на рахунку якої 26 золотих, 21 срібна, 16 бронзових 

медалей. Третє місце, як і на попередніх Іграх у Барселоні, посіла 

команда Німеччини, виборовши 20 золотих, 18 срібних, 27 бронзових 

нагород. 

Ігри XXVIОлімпіади в Атланті стали першими Іграми, в яких 

незалежна Україна була представлена самостійною командою. До її 

складу увійшли 233 спортсмени. 23 завойовані олімпійські медалі (9 

золотих, 2 срібні, 12 бронзових) вивели збірну команду України на гідне – 

дев’яте – місце у загальному заліку. 

 

Р 


