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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ІЗ ГРЕКО-РИМСЬКОЇ БОРОТЬБИ В 
УКРАЇНІ 

 
У статті проведено розгляд питань вивчення напрямів діяльності з розвитку видів боротьби проведено 

через змістове наповнення з урахуванням особливостей конкретного виду спорту. Представлено основи діяльності в 
організаційних структур Україні із греко-римської боротьби. Мета: узагальнити основні напрями діяльності 
організаційних структур України з розвитку греко-римської боротьби. Встановлено, що основною організаційною 
структурою, що визначає розвиток виду спорту, зокрема греко-римської боротьби є федерація, яка визнана на 
національному рівні. До керівних органів федерації входять конференція членів; президент; президія Федерації та 
Ревізійна комісія з відповідним персональним складом. В її складі також діють відокремлені підрозділи. 

Задекларованою в нормативно-правовому документі (статуті) метою діяльності визначено сприяння 
розвитку греко-римської боротьби, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному розвитку 
особистості, зміцненню здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних 
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інтересів своїх членів та інших осіб. 
Для здійснення своїх статутних завдань Федерація греко-римської боротьби має низку основних напрямів 

діяльності, які за змістовим наповненням доцільно виокремлювати в такі групи: удосконалення системи підготовки 
спортсменів, власне розвиток виду спорту, удосконалення чинників зовнішнього середовища, підвищення кваліфікації 
учасників процесу розвитку греко-римської боротьби. 

Ключові слова: вид спорту, боротьба, напрям, діяльність, федерація, статут. 
 

Палатный А. Основные направления деятельности организационных структур по греко-римской 
борьбе в Украине. В статье проведено изучение направлений деятельности по развитию видов борьбы по 
содержательному наполнению с учетом особенностей конкретного вида спорта. Представлены основы 
деятельности организационных структур Украины по греко-римской борьбе. Цель: обобщить основные направления 
деятельности организационных структур Украины по развитию греко-римской борьбы. Установлено, что основной 
организационной структурой, определяющей развитие вида спорта, в частности греко-римской борьбы является 
федерация, которая признана на национальном уровне. В руководящие органы федерации входят конференция 
членов; президент; Президиум Федерации и Ревизионная комиссия с соответствующим персональным составом, 
также действуют обособленные подразделения. 

Задекларированной в нормативно-правовом документе (уставе) целью деятельности определено 
содействие развитию греко-римской борьбе, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем 
развитии личности, укреплению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни и защита общих законных 
интересов своих членов и других лиц . 

Для осуществления своих уставных задач Федерация греко-римской борьбы имеет ряд основных 
направлений деятельности, которые целесообразно объединять в такие группы: совершенствование системы 
подготовки спортсменов, собственно развитие вида спорта, совершенствование факторов внешней среды, 
повышение квалификации участников процесса развития греко-римской борьбы. 

Ключевые слова: вид спорта, борьба, направление, деятельность, федерация, устав. 
 
Palatnyі А. Cardinal directions of activities of Greco-Roman wrestling organizational structures in Ukraine. 

Development of the wrestling events included in the Olympics programmes are of certain scientific interest. They need to be 
considered in certain key areas. Greco-Roman and freestyle wrestling are regarded as traditional Olympic events. The latest 
period of history witnessed the forthcoming of sports wrestling, which is associated with female participation and by its rules is 
quite close to freestyle wrestling.  The study of the evolution of wrestling events was carried out through investigation of the 
contents of organizational structures activities and their peculiarities for each wrestling event.The article elucidates the spheres 
of activity of Greco-Roman wrestling organizational structures in Ukraine. Objective: to generalize cardinal directions of the 
activities of Greco-Roman wrestling organizational structures in Ukraine. It has been stated that nationally acknowledged 
Federation of Greco-Roman Wrestling is the main organizational structure that determines the development of this sport in 
Ukraine.   The executive board of the Federation includes the conference of its members; the president; Federation presidium 
and auditing committee with the appropriate personnel. The Federation also has separate subdivisions.  

The purpose of the Federation activities declared in its regulatory document (the Statute) is the promotion of Greco-
Roman wrestling, increase of the significance of physical education and sports in the comprehensive development of individuals, 
enhancement of the nation good health, healthy lifestyle support, as well as the protection of the Federation members and other 
persons’ legitimate interests.   

According to its statutory activities the Federation of Greco-Roman Wrestling of Ukraine is an all-Ukrainian non-
governmental sports orientated organization, which brings together athletes, coaches, judges and other  Greco-Roman wrestling 
experts in pursuit of the assigned goals and objectives on the assumption of adherence to political and religious neutrality.   

To carry out its statutory tasks the Federation of Greco-Roman Wrestling distributes its activities according to the 
following major areas: the improvement of athletes training system, proper development of this kind of sport, improvement of the 
environmental factors, advanced training of those concerned with the process of Greco-Roman wrestling development.    

Key words: kind of sport, wrestling, direction, activities, federation, status. 
 

Постановка проблеми. Розвиток видів боротьби, що включені до програми Ігор Олімпіад становлять певний 
науковий інтерес [4, 6, 9]. Їх потрібно розглядати в кількох основних напрямах. Традиційними олімпійськими видами є 
греко-римська та вільна боротьба [1, 3, 5, 7, 13].  

У цій статті представлено основи діяльності в організаційних структур Україні із греко-римської боротьби. Ми 
провели розгляд питань вивчення напрямів діяльності з розвитку видів боротьби в одному керунку. Змістове наповнення 
проводилося з урахуванням особливостей конкретного виду спорту.  

Зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. 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. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усі олімпійські види спорту доцільно розглядати за окремими 
групами відповідно до специфіки структури та змісту змагальної діяльності [1, 3, 6]. Серед досліджень фахівців 
узагальнення інформація щодо розвитку груп видів спорту є суттєво обмеженим. Проведений попередній пошук дав нам 
підстави стверджувати, що наявна в різних джерелах інформація має здебільшого науково-публіцистичний чи довідковий 
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характер [2, 3, 5, 8]. Цілісні науково обґрунтовані дослідження проблематики розвитку олімпійських спортивних 
єдиноборств зокрема в Україні фактично відсутні [3, 8, 11]. Вивчення діяльності організаційних структур доцільно 
проводити з залученням нормативно-правових та регламентувальних документів. Серед ключових праць в цьому 
напрямі варто виокремити дослідження щодо законодавчого та нормативно-правового забезпечення розвитку спорту 
вищих досягнень, у тому числі олімпійського спорту в Україні [2, 8, 11].  

Мета дослідження: узагальнити основні напрями діяльності організаційних структур України з розвитку греко-
римської боротьби. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури і джерел 
інформаційної мережі Інтернет, аналіз документальних матеріалів (програми Ігор Олімпіад), методи математичної 
статистики. 

Виклад основного матеріалу. З метою отримання найбільш об’єктивних даних щодо розвитку греко-римської 
боротьби в Україні ми проводили пошук наукової та методичної інформації в різних джерелах, вивчали зміст нормативно-
правового забезпечення з цього виду олімпійського спортивного єдиноборства, а також звернулися з офіційним запитом 
до відповідно організаційної структури. 

За проведеним пошуком інформації отримано певну сукупність інформації, систематизацію якою було 
проведено в подальшому Так встановлено, що сьогоднішній офіційний статус громадська організація «Федерація греко-
римської боротьби України» отримала з 2002 року [10]. 

Керівними органами Федерації є: конференція членів; президент; президія Федерації та Ревізійна комісія. 
Станом на січень 2018 року обов’язки Президента федерації виконує Кравченко Олег Миколайович. Почесним 
Президентом є Кісіль Вадим Володимирович [12].  

До керівного складу федерації входять 1-й Віце-президент, член Президії, Майстер спорту СРСР з греко-
римської боротьби, Заслужений тренер України з греко-римської боротьби Камач Олександр Петрович. Членами 
Президії є ряд відомих фахівців: Заслужений тренер України з греко-римської боротьби Верзун Григорій Васильович; 
Сазонов Олег Юрійович; Заслужений майстер спорту, бронзовий призер Олімпійських ігр, дворазовий чемпіон Європи 
Калашніков Андрій Миколайович; Романюк Анатолій Степанович; Майстер спорту міжнародного класу СРСР, директор 
ДЮСШ Мошковський Микола Олексійович; Волошин Віталій Михайлович; Майстер спорту міжнародного класу України з 
греко-римської боротьби Гайріян Нельсон Юрійович; Дзігасов Артур Петрович; Президент Запорізької обласної 
федерації Чертков Євгеній Олександрович; віце-президент Закарпатської обласної федерації Майстер спорту 
міжнародного класу Кукушкін Іван Іванович; Президент Одеської обласної федерації Азізов Рустам Расулджанович; 
Президент Рівненської обласної федерації Коваль Віталій Станіславович; Президент Житомирської обласної федерації 
Гелагаєв Біслан Лукманович; Бабець Руслан Феліксович. 

Для діяльності федерації обов’язковою є наявність ревізійної комісії. У випадку федерації греко-римської 
боротьби до її складу входять такі представники: Белецький Володимир Іванович; Діденко Сергій Миколайович; Директор 
ДЮСШ «Атлант» Смишляєв Олександр Вікторович; Насіров Яшар Рза Огли; Шлайфер Михайло Григорович [12]. 

У межах статутної діяльності федерації греко-римської боротьби України» варто відзначити те, що вона є 
всеукраїнським громадським об’єднанням спортивної спрямованості, яке об’єднує спортсменів, тренерів, суддів, інших 
фахівців греко-римської боротьби в досягненні визначених мети і завдань за підтримання політичного та релігійного 
нейтралітету [10] . 

Основною метою своєї діяльності ця громадська організація визначила сприяння розвитку греко-римської 
боротьби, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров'я 
громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів та інших осіб. 

Водночас змістом статуту визначається, що федерація не веде підприємницької діяльності, та основною метою 
якого не є одержання прибутку. Це підтверджено тим, що в діяльності цієї організаційної структури забороняється 
розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Федерації, працівників, 
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, за виключенням оплати їхньої праці, нарахування єдиного 
соціального внеску [10]. 

Серед системних напрямів діяльності завдань в межах статутної діяльності визначено такі [10]: 

 сприяння розробці та втіленню в життя програми розвитку греко-римської боротьби, в Україні, 
вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, їх успішному виступу на міжнародних змаганнях; 

 надання організаційної та методичної допомоги членам Федерації, відокремленим підрозділам, 
місцевим осередкам у роботі по залученню населення до занять відповідною спортивною дисципліною; 

 сприяння встановленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, взаєморозуміння між членами 
Федерації; 

 сприяння поширенню інформації в Україні про відповідну спортивну дисципліну та про діяльність 
Федерації; 

 проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних занять з питань 
розвитку греко-римської боротьби. 

Можна стверджувати, що основні зазначені напрями мають суттєву подібність до напрямів інших громадських 
організацій такого типу. Це вказує на достатньо схожість загальних підходів не лише з організаційними структурами 
олімпійських спортивних єдиноборств, але й до інших видів спорту. Водночас пошук інформації зі змістовного 
наповнення цих напрямів не дав об’єктивної інформації щодо проведення відповідних заходів по кожному із 
запропонованих напрямів. 

Реалізація Федерацією греко-римської боротьби своїх статутних напрямів не набрала повноцінного висвітлення 
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в доступних для загалу джерелах інформації. Це, своєю чергою, не дає можливості з’ясувати основні чинники та 
показники важливих сторін діяльності федерації, що можуть бути використані як для удосконалення існуючої ситуації, так 
і для передачі певного суспільного досвіду іншим організаціям з олімпійських спортивних єдиноборств [2, 8, 10]. 

Для здійснення своїх статутних завдань Федерація греко-римської боротьби в установленому законом порядку 
реалізує низку напрямів діяльності. 

За їхнім змістовим наповненням ми їх розподілили на ті, які спрямовані на таке [10]:  

 удосконалення системи підготовки спортсменів − участь у розробці та реалізації програм розвитку 
відповідних спортивних дисциплін; організація та забезпечення навчально-тренувальних зборів, змагань, семінарів, 
навчальних заходів серед спортсменів, тренерів, спортивних лікарів, фахівців в сфері спортивної дисципліни; 
представлення спортсменів, тренерів та інших фахівців Федерації до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань; 
сприяння підготовці спортсменів міжнародного рівня; здійснення добору та погодження складу спортсменів, тренерів та 
інших фахівців-членів Федерації для участі в змаганнях, зборах тощо та для роботи за контрактами; 

 розвитку виду спорту загалом − сприяння розвитку олімпійського руху в Україні; розвиток і зміцнення 
своєї матеріально-технічної та фінансової бази; погодження правил змагань, положень про змагання, здійснення 
контролю за їх дотриманням; розроблення та затвердження календарний плану спортивних змагань та заходів 
Федерації, забезпечення їх підготовки і проведення; захист законних інтересів членів (учасників) Федерації або інших 
спортсменів у стосунках з державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, іншими третіми 
особами; організація виготовлення офіційної, нагородної та пам'ятної атрибутики, сувенірної продукції Федерації; 
створення і сприяння створенню та діяльності відокремлених підрозділів, клубів, секцій, місцевих осередків, інших форм 
присутності на місцях, що не суперечать законодавству; 

 удосконалення чинників зовнішнього середовища − організація та забезпечення проведення конкурсів, 
вікторин, діяльності комісій; участь в цивільно-правових відносинах, набуття майнових та немайнових прав; 
забезпечення соціального захисту членів Федерації, допомога ветеранам спорту; забезпечення здійснення єдиної 
дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації;  заснування засоби масової інформації, створення кіно-, відео-, 
фото-, аудіоматеріали з відповідних спортивних дисциплін; реалізація інших прав, що не заборонені законодавством та 
відповідають меті та завданням Федерації; 

 підвищення кваліфікації учасників процесу розвитку греко-римської боротьби − розробка та здійснення 
заходів по узагальненню і поширенню передового досвіду тренерів, суддів, інших фахівців греко-римської боротьби; 
організація навчання та підвищення кваліфікації фахівців, членів Федерації; збирання, узагальнення, вивчення та 
поширення серед своїх членів передового досвіду. 

Відносно автономну діяльність у межах генеральної стратегії розвитку греко-римської боротьби проводять 
відокремлені підрозділи, тобто головні департаменти та Комісії. Серед них виокремленні такі: суддівський департамент; 
тренерська рада; департамент стратегічного розвитку боротьби; медичний, профілактичний та антидопінговий 
департамент; дисциплінарний департамент; департамент маркетингу, спонсорів, ТВ, Інтернету та преси; комісія атлетів; 
комісія дитячо-юнацького спорту; комісія ветеранів [10, 12]. 

На місцях (обласне та міське підпорядкування) діяльність федерації греко-римської боротьби продовжують 
відокремлені підрозділи. Вони створюються за територіальною ознакою на рівні області, Автономної Республіки Крим, 
міст Києва та Севастополя. Їхнє створення є можливим на рівні районів, районів у містах, міст, сіл тощо. 

Загалом відокремлені підрозділи на місцях у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та можуть 
додатково керуватися Положенням відповідного відокремленого підрозділу, яке затверджується Президією Федерації. 
Рішення про утворення та затвердження рішення Зборів відокремленого підрозділу про припинення діяльності 
відокремлених підрозділів приймає Президія Федерації [10]. 

У своїй діяльності відокремлені підрозділи забезпечують виконання рішень керівних органів Федерації та своїх 
власних; виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя; 
співпрацюють з відповідного рівня об’єднаннями громадян або їх відокремленими підрозділами, профспілковими 
організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування; пропонують своїх активістів до 
керівних органів Федерації [10]. 

При розгляді інформації щодо основних напрямів діяльності федерації греко-римської боротьби детальніше 
хочемо зупинитися на статті 12, що стосується засобів масової інформації. Це пов’язано із тим, що власне засоби 
масової інформації на сьогодні виступають одним із потужних чинників зовнішнього впливу на розвиток виду спорту. 
Відомі факти, коли внаслідок певної позиції зі сторони ЗМІ, відбувалися зміни у проведенні змагань, правилах тощо [1]. 

Таким чином у цій частині статуту йдеться про те, що федерація в межах чинного законодавства має та 
використовує усі права, що повністю або частково їй належать, разом із третіми особами, такі як майнові права будь-
якого типу, права на інтелектуальну власність і права на аудіовізуальне мовлення та радіопередачі з використанням 
носіїв зображення і даних будь-якого виду, включаючи всі засоби передачі комп’ютерних зображень, із звуком чи без 
нього, такі як Інтернет, он-лайнові послуги тощо, незалежно від часу їхнього створення. Це також передбачає створення, 
копіювання, розповсюдження та трансляцію зображення, звуку або носіїв даних будь-якого виду. Також в межах чинного 
законодавства федерація визначає за собою ексклюзивні права на трансляцію та використання, а також видачу дозволів 
на трансляцію і використання зображення, звуку чи інших носіїв даних будь-якого виду змагань у межах її юрисдикції, як у 
прямій трансляції, так і у запису в повному обсязі чи частково [10]. 

Висновки. Основною організаційною структурою, що визначає розвиток виду спорту, зокрема греко-римської 
боротьби є федерація, яка визнана на національному рівні. До керівних органів федерації входять конференція членів; 
президент; президія Федерації та Ревізійна комісія з відповідним персональним складом. В її складі також діють 
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відокремлені підрозділи. 
Задекларованою в нормативно-правовому документі (статуті) метою діяльності визначено сприяння розвитку 

греко-римської боротьби, підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню 
здоров'я громадян, формуванню здорового способу життя та захист спільних законних інтересів своїх членів та інших 
осіб. Для здійснення своїх статутних завдань Федерація греко-римської боротьби має низку основних напрямів 
діяльності, які за змістовим наповненням доцільно виокремлювати в такі групи: удосконалення системи підготовки 
спортсменів, власне розвиток виду спорту, удосконалення чинників зовнішнього середовища, підвищення кваліфікації 
учасників процесу розвитку греко-римської боротьби. 

Перспективи подальших досліджень. Важливими узагальненими показниками діяльності національних 
федерацій з видів спорту є результативність виступів на змаганнях різного рівня. 
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