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Сучасний спорт не має еквівалентів у суспільно-політичному та економічно-організаційному сегментах життя світового співтовариства. За останні
десятиліття популярність різних аспектів спортивної діяльності на міжнародному, регіональному та
національному рівнях у більшості країн світу стрімко зросла. Водночас поза увагою дослідників залишилися питання діяльності національних організаційних структур щодо розвитку окремих видів олімпійських спортивних єдиноборств, зокрема тхеквандо. Це формує актуальність нашого дослідження. Мета – охарактеризувати зміст діяльності національних організаційних структур із розвитку тхеквандо в Україні. Методи: теоретичний аналіз та
узагальнення даних наукової та методичної літератури, аналіз документальних матеріалів, контент
аналіз. Організація дослідження передбачала вивчення інформаційного наповнення офіційного
сайту Федерації тхеквандо України та змісту регламентувальних документів діяльності федерації та її
структурних утворень.
Керівними органами Федерації тхеквандо України є Президія очолювана Президентом. До її складу входять Президент, чотири віце-президента за
напрямками діяльності: два з яких обираються Конференцією та два – призначаються Президентом,
Генеральний секретар та члени Президії. Основними завданнями діяльності Федерації тхеквандо
України є сприяння розробці та втіленню в життя
програм розвитку тхеквондо в Україні; надання організаційної, методичної та іншої допомоги членам
Федерації у роботі по залученню населення до занять тхеквондо; сприяння становленню і розвитку
співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозумінню між членами Федерації; сприяння поширенню
інформації в Україні про тхеквондо та про діяльність Федерації. Базовими структурними одиницями, які реалізовують окремі напрями діяльності
федерації є такі: технічний комітет, тренерський
комітет, комітет з паратхеквондо, дисциплінарний
комітет, антидопінговий та медичний комітети, юридичний комітет, комітет атлетів, комітет з тхеквондо
пумсе, комітет ветеранів спорту, медіа комітет.
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Зв'язок з науковими програмами, планами,
темами. Дослідження виконане згідно теми
«Теоретико-методичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в
олімпійському, професійному та адаптивному спорті» (номер державної реєстрації: 0116U003167) на
2016-2020 рр. плану науково-дослідної роботи
Львівського державного університету фізичної
культури.
Вступ. Сучасний спорт не має еквівалентів у
суспільно-політичному та економічно-організаційному сегментах життя світового співтовариства [2,
3, 5, 7]. За останні десятиліття популярність різних
аспектів спортивної діяльності на міжнародному,
регіональному та національному рівнях у більшості
країн світу стрімко зросла [4, 8, 9, 12].
Значущість спорту та проведення змагань найвищого міжнародного рівня, зокрема олімпійських
ігор вказує на поліструктурність зазначеного явища, а отже потребує комплексності у розв’язанні
важливих наукових проблем галузі фізичної культури та спорту [3, 10, 19, 20].
Однак аналізування змісту чинників внутрішнього та зовнішнього середовища вказує на суттєві
зміни, що відбулися за останні кілька десятиліть в
міжнародному та національному олімпійському
русі [1, 3, 4, 5]. Серед зовнішніх можна виокремити
глобалізаційні процеси, поглиблення явищ професіоналізації та комерціалізації багатьох олімпійських видів спорту, потреби пошуку нових ефективних засобів популяризації занять тим чи іншим видом спорту тощо [7, 8, 9]. Важливими також є внутрішні чинники пов’язані із переорієнтацією в 90-х
роках соціального устрою нашої держави, перехід
на ринкові відносини, зменшення можливостей
підтримання державного забезпечення різних рівнів спорту (окрім, частково, спорту вищих досягнень) на попередньому рівні тощо [12]. Зазначене
утворює нові виклики для розвитку як окремих видів спорту, так й їхніх груп.
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Фізичне виховання і спорт

Ряд досліджень спрямованих на розкриття історичних, організаційних, методичних, нормативних основ розвитку спортивних єдиноборств дають
певне уявлення про зміни, що відбувалися і ті чи
інші часові відтинки. Визначальними з огляду на
наявність певних прогалин є науковий пошук проведений рядом авторів, спрямований на розкриття
загальних тенденцій притаманних українському
спорту за часів незалежності [2, 3, 4, 7, 20]. Знаходимо наукові дослідження та праці науковопубліцистичного характеру, спрямовані на виявленні особливостей розвитку окремих спортивних
єдиноборств [1, 5, 6].
Водночас поза увагою дослідників залишилися
питання діяльності національних організаційних
структур щодо розвитку окремих видів олімпійських
спортивних єдиноборств, зокрема тхеквандо. Це
формує актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження: охарактеризувати зміст
діяльності національних організаційних структур із
розвитку тхеквандо в Україні.
Методи та організація дослідження. Використано методи: теоретичний аналіз та узагальнення
даних наукової та методичної літератури, аналіз
документальних матеріалів, контент аналіз. Організація дослідження передбачала вивчення інформаційного наповнення офіційного сайту Федерації
тхеквандо України (ФТУ) та змісту регламентувальних документів діяльності федерації та її структурних утворень.
Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно статуту Федерації тхеквандо (ВТФ) України
(ФТУ) Метою її діяльності є сприяння розвитку тхеквондо (ВТФ) в Україні, підвищення ролі фізичної
культури та спорту у всебічному і гармонійному
розвитку особистості, зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів [21].
Основними завданнями, які ставить перед собою ФТУ є сприяння розробці та втіленню в життя
програм розвитку тхеквондо (ВТФ) в Україні; надання організаційної, методичної та іншої допомоги членам Федерації у роботі по залученню населення до занять тхеквондо (ВТФ); сприяння становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозумінню між членами Федерації;
сприяння поширенню інформації в Україні про тхеквондо (ВТФ) та про діяльність Федерації [21].
Структурно ФТУ складається з відокремлених
підрозділів, які створюються за територіальною
ознакою за місцем проживання, навчання чи роботи громадян з врахуванням адміністративнотериторіальних одиниць території України.
Постійно діючим керівним органом ФТУ є Президія Федерації очолювана Президентом. До її
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складу входять Президент, чотири віце-президента
за напрямками діяльності: два з яких обираються
Конференцією та два – призначаються Президентом, Генеральний секретар та члени Президії. З
них п’ять з яких обираються Конференцією строком на чотири роки та чотири – призначаються
Президентом. Строк повноважень вказаних керівних органів та їх посадових осіб становить чотири
роки з дня їх обрання (призначення) [21].
Окрім цього в структурі ФТУ беруть участь робочі комітети. Вони не належать до керівних органів Федерації та створюються виключно у разі необхідності для забезпечення повсякденної діяльності Федерації, належної організації виконання рішень керівних органів Федерації.
Основними напрямами діяльності таких робочих комітетів є наступне [21]:
− технічний комітет своєю роботою передбачає контроль за організацією та менеджментом змагань з тхеквондо (ВТФ); проводить
аналіз роботи суддів та технічної підготовки
спортсменів. За складом передбачає два
підкомітети: комітет зі змагань (аналізує
якість проведення змагань та розробляє
варіанти поліпшення якості проведення) та
суддівський комітет (слідкує за виконанням
та дотриманням суддями та спортсменами
правил змагань з тхеквондо (ВТФ) та організовує тренувальні семінари для суддів);
− тренерський комітет – формує склад збірної
команди України з тхеквондо (ВТФ) за всіма
віковими категоріями та подає його на затвердження Президії ФТУ;
− комітет з паратхеквондо – займається внесенням поправок до основних документів,
класифікацією спортсменів з паратхеквондо;
надає інформацію стосовно навчальних матеріалів тренерам, суддям щодо особливостей паратхеквондо; займається розвитком
паратхеквондо в Україні й забезпечує співпрацю з Національним комітетом спорту
інвалідів України, організаторами міжнародних стартів з пара- та дефтхеквондо [16];
− дисциплінарний комітет – слідкує за дотриманням етичних принципів згідно Хартії ВТФ
та Етичного кодексу; аналізує діяльність всіх
ланок Федерації. У разі виявлення порушень
проводить перевірку та доповідає результати керівним органам федерації [13];
− антидопінговий та медичний комітет – слідкують за дотриманням вимогам та виявлення проблем допінгу; сприяють захисту здоров’я спортсменів; вивчає медичні справи
спортсменів та встановлює необхідні норми;
слідкує за оновленням Антидопінгового кодексу та діями Всесвітнього антидопінгового
агентства;
− юридичний комітет – організовує роботу
зі нормативними актами ФТУ, поправками
до них та іншими положеннями федерації;
забезпечує юридичну підтримку тощо;
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виконує необхідні дії щодо юридичного захисту ФТУ;
− комітет атлетів – захищай та представляє
інтереси спортсменів на усіх організаційних
рівнях діяльності ФТУ [15];
− комітет з тхеквондо (ВТФ) пумсе – слідкує за
змінами у правилах з тхеквондо пумсе, їх
дотриманням зі сторони спортсменів та
суддів, а також за проведення змагань з тхеквондо (ВТФ) пумсе на території України;
контролює підготовку спортсменів; вивчає
умови проведення міжнародних стартів
згідно правил тхеквондо (ВТФ) пумсе; бере
участь у підготовці тренувальних семінарів
тощо;
− комітет ветеранів спорту – представляє інтереси ветеранів українського тхеквондо ВТФ;
організовує семінари, змагання та інші заходи для зазначеної категорії спортсменів;
− медіа комітет – відповідає за формування та
розвиток іміджу ФТУ у сфері медіа; забезпечує організаційні компоненти щодо трансляцій, прес-конференцій, реклами у сфері медіа; проводить інформаційну підтримку проведення спортивних змагань з тхеквондо
(ВТФ) та підтримує зв’язок з громадськістю.
Для діяльності ФТУ має важливе значення матеріальне забезпечення діяльності. У зв’язку із цим
було прийнято окреме положення [18]. Його змістом визначено, що кожний член ФТУ зобов’язаний
матеріально підтримувати федерацію, шляхом
сплати членських внесків.
Грошові надходження від внесків членів та кандидатів у члени Федерації використовуються Федерацією для реалізації її статутної мети та завдань,
реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів
Федерації. Грошові надходження в якості сплати
членських та благодійних внесків є власністю Федерації.
Таким чином платниками обов’язкових членських внесків є всі представники ФТУ. Платниками
благодійних внесків на користь ФТУ можуть бути
інші громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації
України й інших держав [18]. Розмір щорічного
членського внеску визначається рішенням Президії
ФТУ. Згідно рішенням Президії ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» від 14 жовтня 2016 року, на
2017 рік затверджено щорічний членський внесок
членів ГО «Федерація тхеквондо (ВТФ) України» у
розмірі 200 грн. для спортсменів, суддів, офіційних
представників та 500 грн. для тренерів.
Окрім того кожен член Федерації, який виявив
бажання прийняти участь у конкретній цільовій
грамі ФТУ, сплачує конкретний цільовий членський
внесок, безпосередньо на розрахунковий рахунок
ФТУ. Інформація про конкретні цільові програми
Федерації та розмір цільових внесків оприлюднюються на офіційному сайті ФТУ [18].

У випадку несплати або неповної сплати обов’язкових членських внесків у встановлені терміни,
член Федерації зобов'язаний письмово повідомити
про причини несплати або неповної сплати членського внеску та зазначити конкретні терміни погашення ним своєї заборгованості. Звільнення від
сплати щорічних членських внесків мають Почесні
члени ФТУ [18].
Одним з основних напрямів діяльності національних організаційних структур з розвитку виду
спорту є організація та проведення змагань [21]. У
зв’язку з цим розглянемо основні вимоги порядку
організації та проведення змагань з тхеквандо
(ВТФ) в Україні [17].
Дане Положення визначає мету, завдання та
види змагань з тхеквондо ВТФ, порядок організації
та проведення таких змагань в Україні.
Визначається, що загальне керівництво організацією та проведенням усіх всеукраїнських або
міжнародних змагань з тхеквондо (ВТФ) на території України здійснюється Центральним органом
виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та Федерацією тхеквондо (ВТФ) України.
Основними завданнями, які ставить перед собою ФТУ при проведенні змагань є такі [17]: підвищення спортивної майстерності учасників змагань;
підведення підсумків навчально-тренувальної роботи окремих спортсменів, команд і тренерів за
певний період; визначення фізичної, технічної, морально-вольової і тактичної підготовленості, виявлення позитивних сторін і недоліків в підготовці
окремих спортсменів та команд загалом; поліпшення навчально-тренувальних методик; збагачення
досвіду та знань учасників змагань щодо спарингової техніки, методики тренування та інших важливих питань організації навчально-тренувального
процесу; виявлення найсильніших спортсменів для
формування списку кандидатів у збірні команди
України з тхеквондо ВТФ; відбір спортсменів для
участі у міжнародних змаганнях.
В основі організаційних моментів покладено
розробку та реалізацію календарного плану спортивно-масових заходів як планового документу, регламентуючого перелік спортивно-масових заходів, проведення яких заплановано на відповідний календарний рік із наявністю відомостей стосовно виду, учасників, строків та місця проведення таких заходів [17].
Для зручності реалізації зазначеного напряму
діяльності ФТУ усі змагання розподілено за рангами [17]:
I ранг – Ігри Олімпіад, зимові Олімпійські ігри,
Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Всесвітні
ігри;
II ранг – Чемпіонати світу та Європи серед
спортсменів усіх вікових груп, розіграші Кубків світу
та Європи, гран-прі, Всесвітні ігри з єдиноборств,
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Юнацькі олімпійські ігри, Всесвітні універсіади,
Європейські ігри, інші міжнародні змагання, що
включені до календарних планів міжнародних федерацій;
ІІІ ранг – Чемпіонати України, розіграші Кубків
України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що
включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та
Федерації, крім молодших вікових груп;
IV ранг – Чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших
вікових груп, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України та Федерації;
V ранг – чемпіонати Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва, Севастополя, чемпіонати фізкультурно-спортивних товариств, крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до відповідних календарних планів спортивних
змагань;
VI ранг – чемпіонати областей, територіальні
змагання осередків фізкультурно-спортивних товариств серед спортсменів молодших вікових груп,
чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та інші,
що включені до відповідних календарних планів
спортивних змагань.
Згідно ще одного регламентувального для діяльності ФТУ документу, представництво на провідних змаганнях міжнародного рівня можуть здійснювати спортсменів збірної команди України, які виконали ряд вимог [14]:
− Чемпіони та призери Олімпійських ігор,
(особистих та командних) Чемпіонатів світу,
Європи, Кубків світу, Європи, Всесвітньої
Універсіади, чемпіонатів світу та Європи
серед військовослужбовців, поліцейських,
студентів;
− учасники Олімпійських ігор, (особистих та
командних) чемпіонатів світу, Європи, Всесвітньої Універсіади, Чемпіонатів світу та Європи серед військовослужбовців, поліцейських і студентів;
− чемпіони та призери (особистих та командних) Чемпіонатів України, Кубку України за
умов успішного виступу на міжнародних змаганнях протягом року;
− чемпіони та призери першостей світу, Європи серед юніорів, кадетів;
− учасники першостей світу, Європи серед
юніорів, кадетів;
− учасники змагань, навчально-тренувальних
зборів та інших заходів у складі збірної команди України;
− спроможні за станом здоров’я до великих
фізичних та психологічних навантажень, на
підставі рішення медичної комісії.
Окремо визначено, що до складу збірної команди України при формуванні складу збірної ко-
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манди для участі у міжнародних змаганнях поточного року можуть бути включені спортсмени , які:
успішно пройшли підготовку (навчальнотренувальний збір, контрольні змагання, тощо) до
вказаного змагання; на підставі рішення медичної
комісії за станом здоров’я мають дозвіл на участь у
змаганнях; мають відповідний рівень технічної підготовки (Дан); мають високі морально-вольові якості та гідні представляти Україну на міжнародних
змаганнях [14].
Щодо безпосереднього залучення дітей та молоді до занять тхеквандо потрібно враховувати
наступне [22]. У спортивних школах функціонують
такі навчальні групи:
− початкової підготовки – зараховуються всі
діти, які бажають займатися тхеквондо
(ВТФ); для зарахування до них потрібно виконати контрольні нормативи із ЗФП та програму 10-го Купа;
− групи попередньої базової підготовки – зараховують спортсменів, що виконали програму
II юнацького розряду та 7-го Купу;
− групи спеціалізованої базової підготовки –
до їх складу зараховуються спортсмени, які
виконали І розряд і програму 3-го Купа;
− групи підготовки до вищих досягнень – до їх
складу зараховуються спортсмени збірних
команд міст, областей, які виконали програму МС і програму 1-го Пума та 1-го Дана.
Висновки. Керівними органами Федерації тхеквандо України є Президія очолювана Президентом. До її складу входять Президент, чотири віцепрезидента за напрямками діяльності: два з яких
обираються Конференцією та два – призначаються
Президентом, Генеральний секретар та члени
Президії.
Основними завданнями діяльності Федерації
тхеквандо України є сприяння розробці та втіленню
в життя програм розвитку тхеквондо (ВТФ) в Україні; надання організаційної, методичної та іншої
допомоги членам Федерації у роботі по залученню
населення до занять тхеквондо (ВТФ); сприяння
становленню і розвитку співробітництва, плідної
взаємодії, взаєморозумінню між членами Федерації; сприяння поширенню інформації в Україні про
тхеквондо (ВТФ) та про діяльність Федерації.
Базовими структурними одиницями, які реалізовують окремі напрями діяльності федерації є
такі: технічний комітет, тренерський комітет,
комітет з паратхеквондо, дисциплінарний комітет,
антидопінговий та медичний комітети, юридичний
комітет, комітет атлетів, комітет з тхеквондо (ВТФ)
пумсе, комітет ветеранів спорту, медіа комітет.
Перспективи подальших досліджень передбачають зіставлення основ діяльності національних організацій, відповідальних за розвиток спортивних єдиноборств.
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
ПО РАЗВИТИЮ ТХЭКВАНДО В УКРАИНЕ
Палатный А.
Резюме. Современный спорт не имеет эквивалентов в общественно-политическом и экономикоорганизационном сегментах жизни мирового сообщества. За последние десятилетия популярность различных аспектов спортивной деятельности на международном, региональном и национальном уровнях в
большинстве стран мира стремительно возросла. В то же время вне поля зрения исследователей остались вопросы деятельности национальных организационных структур по развитию отдельных видов
олимпийских спортивных единоборств, в частности тхэквандо, что и формирует актуальность нашего
исследования. Цель – охарактеризовать содержание деятельности национальных организационных
структур по развитию тхэквандо в Украине. Методы: теоретический анализ и обобщение данных научной и методической литературы, анализ документальных материалов, контент анализ. Организация исследования предусматривала изучение информационного наполнения официального сайта Федерации
тхэквандо Украины и содержания регламентов документов деятельности федерации и ее структурных
образований.
Руководящими органами Федерации тхэквандо Украины является Президиум, возглавляемый Президентом. В ее состав входят Президент, четыре вице-президента по направлениям деятельности: два из
которых избираются Конференцией и два – назначаются Президентом, Генеральный секретарь и члены
Президиума. Основными задачами деятельности Федерации тхэквандо Украины являются содействие
разработке и воплощению в жизнь программ развития тхэквондо в Украине; оказание организационной,
методической и иной помощи членам Федерации в работе по привлечению населения к занятиям тхэквондо; содействие становлению и развитию сотрудничества, плодотворного взаимодействия, взаимопонимания между членами Федерации; содействие распространению информации в Украине о тхэквондо и
о деятельности Федерации. Базовыми структурными единицами, реализующими отдельные направления деятельности федерации являются: технический комитет, тренерский комитет, комитет по паратхеквондо, дисциплинарный комитет, антидопинговый и медицинский комитеты, юридический комитет, комитет атлетов, комитет по тхэквондо пумсэ, комитет ветеранов спорта, медиа комитет.
Ключевые слова: тхэквандо, устав, федерация, структура, содержание, документы.
UDC 796.856:061.1](477)

Activity of National Organizations developing Taekwondo in Ukraine
Palatnyy A.
Abstract. Modern sport has no equivalents in the social and political, economical and organizational segments of the world community life. Over the past decade, the popularity of various aspects of sports activities at
the international, regional and national levels has grown rapidly in most countries of the world. At the same time,
out of researchers focus on activity of the national organizations regarding the development some kinds of
Olympic combat sports, in particular Taekwando. This forms the relevance of our research.
The purpose of the study was to describe the content of activity of national organizations for the development of Taekwando in Ukraine.
Material and methods. We used theoretical analysis and generalization of scientific data and methodical
literature, analysis of documentary materials, content analysis. The organization of research included the study
of the information content of the official website of the Ukrainian Taekwondo Federation and the content of governing documents of the Federation and its structural units.
Results and discussion. Athletes who successfully passed training in the given competition will be included
into the Ukrainian national team for participation in the international competitions of the current year; on the basis of the decision of the medical commission on the state of health they have a permission to participate in the
competitions; have the appropriate level of technical training (Dan); have high moral and volitional qualities and
are worthy to represent Ukraine at international competitions. The governing bodies of the Ukrainian Taekwondo
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Federation are the Presidium headed by the President. It consists of the President, four Vice-Presidents according to the directions of activity: two of whom are elected by the Conference and other two vice-presidents are
appointed by the President, the General Secretary and members of the Presidium.
Conclusions. The main tasks of the Taekwondo Federation are to facilitate the development and implementation of Taekwondo development programs in Ukraine; providing organizational, methodical and other assistance to the members of Federation in attracting the population to Taekwondo; assistance in the establishment
and development of cooperation, fruitful interaction, mutual understanding between members of the Federation;
promotion of information dissemination in Ukraine about Taekwondo and about activity of Federation. The basic
units implementing the Federation activities are the following: Technical Committee, Coaching Committee,
Parataekwondo Committee, Disciplinary Committee, Anti-Doping and Medical Committee, Legal Committee,
Athletic Committee, Taekwondo Committee Poomsae, Veterans Sport Committee, media committee.
Keywords: taekwondo, statute, federation, structure, content, documents.
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