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Анотація. Поза увагою дослідників залишаються питання діяльності національних організаційних 
структур із розвитку окремих видів олімпійських спортивних єдиноборств, зокрема дзюдо. Мета – 
охарактеризувати зміст діяльності основних організаційних структур розвитку дзюдо в Україні. 
Результати. До органів управління Федерацією дзюдо України належать керівні (конференція, 
рада федерації та президія) та робочі органи (комісії за напрямками). До посадових осіб Федерації 
дзюдо України належать президент, віцепрезиденти, виконавчий секретар та виконавчий директор. 
У структурі Федерації дзюдо України діє і ревізійна комісія, яка є контрольно- ревізійним органом 
Федерації та опікунська рада. Окрім, того, працює низка комісій, що забезпечують ефективність її ро-
боти. Зокрема, це суддівська (забезпечення якісного обслуговування змагань), ДАН комісія (атестація 
спортсменів), етико- дисциплінарна (спостереження за дотриманням вимог до спортсменів та інших 
представників федерації), медична комісія (медичний супровід підготовки спортсменів), а також 
комісії з розвитку (підтримання спортсменів різних вікових груп), атлетів (відстоювання інтересів 
спортсменів), ветеранів (піклування особами, що долучаються до розвитку дзюдо), з організації 
змагань (підтримання та забезпечення організації змагань на певному якісному рівні).
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The issues of the national organizational structures activities of development some kinds of Olympic 
sport, including judo remain out of researchers’ sight. This forms the relevance of new research.

Purpose: to describe the activities content main organizational structures of judo development in 
Ukraine. Used methods: theoretical analysis and generalization of scientific data and methodical litera-
ture, analysis of documentary materials, content analysis. The organization of the research included the 
study of the information content of the Ukrainian Judo Federation (UDF) official site and the content of 
the Federation regulation documents and its structural units.

Results. Under close attention of the UDF coaching staff there are 179 sportsmen and 123 sportswomen 
of different age groups, which show high sports results in their age and weight categories at the national 
level and can represent Ukraine at international competitions. For Ukrainian athletes in 2019 is planned 
for a total of 180 events different levels (training sessions, participation in competitions at the national 
and international levels) by Ukrainian Judo Federation. Among them, the most important (international) 
starts in the number of 16 (Grand Slam, Masters, Grand Prix) and 11 national (Championships and Cups 
of Ukraine, traditional All- Ukrainian tournaments).
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The management bodies of the Ukrainian Judo Federation include Leading (Conference, Council of 
Federation and Presidium) and Workers' departments (Commission on Directions). Officials of the Ukrainian 
Judo Federation include the president, vice presidents, executive secretary and executive director. In 
the structure of the Ukrainian Judo Federation also have been established and operate today the Audit 
Commission, which is the Control and Audit body of the Federation and the Board of Trustees.

In the structure of the Ukrainian Judo Federation there are a number of commissions that ensure the 
effectiveness of its work. In particular it judges (providing quality service of competition), DAN Commis-
sion (athletes’ certification), ethical and disciplinary (monitoring of compliance with the requirements of 
athletes and other federation members), Medical Commission (medical support preparation of athletes) 
and the Commission of Development (keeping athletes of various age groups), Athletes (sportsmen ad-
vocacy), Veterans (care of persons attached to the judo development), The Organization of Competition 
(maintenance and ensuring the organization of competitions on a qualitative level).

Keywords: commissions, tasks, structure, development, combat sports.

Постановка проблеми. Галузь фізичної куль-
тури та спорту є невід’ємною частиною розвитку 
суспільства та становлення авторитету країни 
на міжнародній арені [1, 2]. Досягнення спортс-
менів у різних видах спорту доповнюють іміджеві 
процеси за іншими напрямами представлення 
України у світовому співтоваристві. Тож важливого 
значення набуває з’ясування історичних аспектів 
розвитку видів спорту, діяльності організаційних 
структур розвитку видів спорту тощо за часів 
незалежності нашої країни [3].

Окремим напрямом для досліджень варто 
вважати олімпійські спортивні єдиноборства, 
де одним із традиційних видів є дзюдо.

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано згідно 
з темою «Теоретико- методичні основи управління 
тренувальним процесом та змагальною діяльніс-
тю в олімпійському, професійному та адаптив-
ному спорті» плану науково- дослідної роботи 
Львівського державного університету фізичної 
культури на 2016–2020 рр.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений попередній пошук дав нам підста-
ви стверджувати, що наявна в різних джерелах 
(наукова та методична література, інтернет) ін-
формація з розвитку спортивних єдиноборств 
має здебільшого науково- публіцистичний чи 
довідковий характер. Варто відзначити робо-
ти науковців, у межах яких були розглянуті пи-
тання структури програм Ігор Олімпіад різних 
років та зроблено спробу їх аналізування. Без-
заперечно, фундаментальні роботи виконано 
під керівництвом та за активної участі провід-
них фахівців галузі фізичної культури та спорту 
з Національного університету фізичного вихо-
вання та спорту України, зокрема професорів 
В. М. Платонова, М. М. Булатової, президента 
Національного олімпійського комітету України, 
героя України С. Н. Бубки, професора Львівсько-

го державного університету фізичної культури 
О. М. Вацеби та інших фахівців сфери [3, 12].

Водночас поза увагою дослідників залишилися 
питання діяльності національних організаційних 
структур щодо розвитку окремих видів олімпій-
ських спортивних єдиноборств, зокрема дзюдо. 
Це формує актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження – охарактеризувати зміст 
діяльності основних організаційних структур роз-
витку дзюдо в Україні.

Методи та організація дослідження. Вико-
ристано методи: теоретичний аналіз та узагаль-
нення даних наукової та методичної літератури, 
аналіз документальних матеріалів, контент- аналіз. 
Організація дослідження передбачала вивчення 
інформаційного наповнення офіційного сайту 
Федерації дзюдо України (ФДУ) та змісту регла-
ментувальних документів діяльності федерації 
і її структурних утворень.

Виклад основного матеріалу. Для аналізу-
вання окремих аспектів розвитку дзюдо в Україні 
ми звернулися з офіційним запитом до Федерації 
дзюдо України про основні моменти діяльності 
за часи незалежності нашої країни. Однак наш 
запит залишився без відповіді. Тож для з’ясування 
інформації застосовано інші допоміжні методи 
пошуку наукової інформації, серед них: вивчення 
інформаційного контенту сайту федерації, ана-
лізування структури та змісту документальних 
матеріалів тощо.

Початок розвитку дзюдо в нашій країні датується 
21 січня 1991 року, коли на настановній конферен-
ції була створена Федерація дзюдо України (ФДУ). 
Першим президентом ФДУ було обрано Володи-
мира Васильовича Барабаша. Федерація дзюдо 
України (ФДУ) є колективним членом Національ-
ного олімпійського комітету України, до виконкому 
якого входять два представники від федерації. 
Усього за роки існування у ФДУ змінилося п'ять пре-
зидентів: Володимир Барабаш (1991–1995), Вадим 
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Павленко (1995–1998), Леонід Деркач (1998–2006), 
Володимир Сівкович (2006–2013), Нуруліслам Ар-
каллаєв (2013–2017). З 2017 року федерацію очо-
лює Роман Михайлович Насіров (обраний на засі-
данні конференції 17.04.2017 р.) [15].

До органів управління федерацією належать 
керівні (конференція, рада федерації та президія 
ФДУ) та робочі органи (комісії ФДУ). До посадових 
осіб ФДУ належать президент, віце-президенти, 
виконавчий секретар та виконавчий директор. 
Органи управління федерації та їх члени є неза-
лежними один від одного. Члени органів управ-
ління не можуть брати участі у розгляді будь-яких 
питань, що стосуються їх самих та/або відокрем-
ленного підрозділу, з яким вони пов’язані стосун-
ками, а також у будь-якому випадку, де є або може 
бути конфлікт інтересів [14].

У структурі ФДУ також створена та діє ревізійна 
комісія, яка є контрольно- ревізійним органом 
федерації та опікунська рада.

Вищим керівним органом федерації є конфе-
ренція. Оперативну діяльність забезпечує керів-
ний склад ФДУ, президія Федерації дзюдо України, 
яка є постійним органом та здійснює управління 
поточною діяльністю федерації і підзвітна конфе-
ренції ФДУ. До її складу входять: Роман Михайло-
вич Насіров (президент ФДУ); Вадим Георгійович 
Павленко (перший віце-президент); Олександр 
Геннадійович Нагібін та Михайло Анатолійович 
Кошляк (віцепрезиденти); Редкина Наталія Андрі-
ївна (виконавчий секретар); Михайло Михайлович 
Руденко (державний тренер); Віталій Вікторович 
Дуброва (головний тренер збірної України); Віталій 
Олександрович Роженко (виконавчий директор).

Серед основних завдань федерації можна 
виокремити такі [15]: розвиток дзюдо в Україні, 
підвищення його ролі у всебічному і гармоній-
ному розвитку особистості та суспільства; поліп-
шення системи підготовки спортсменів, тренерів, 
суддів, забезпечення успішного виступу укра-
їнських дзюдоїстів на міжнародних змаганнях 
різного рівня; розвиток і зміцнення зв'язків із між-
народними та іншими федераціями, асоціаціями 
та об'єднаннями.

Визначальною метою діяльності ФДУ є спри-
яння розвитку та популяризації дзюдо в Україні; 
зростання масовості дзюдо; консолідація і коорди-
нація зусиль громадян і організацій, зацікавлених 
у його розвитку; захист законних прав та інтересів 
членів ФДУ; проведення культурної, освітньої, 
спортивної, оздоровчої діяльності; сприяння 
формуванню здорового способу життя громадян 
України [14].

Серед основних напрямів діяльності варто від-
значити системно- визначальні, зокрема такі [14]:

• розроблення та забезпечення реалізації дов-
гострокових програм розвитку дзюдо в Укра-
їні, зокрема підготовку атлетів міжнародного 
рівня, сприяння їх участі в Олімпійських іграх, 
чемпіонатах Європи і світу та інших змаганнях 
з дзюдо всіх рівнів;

• забезпечення організації та проведення всіх 
офіційних змагань з дзюдо України на належ-
ному рівні та надання їм відповідного статусу 
згідно зі своїми повноваженнями;

• поширення інформації про дзюдо в Укра-
їні, пропагує свої ідеї та  мету діяльності 
у ЗМІ, видання методичних та довідково- 
інформаційних бюлетнів, участь в організації 
і проведенні наукових досліджень, організа-
ція конференцій, семінарів та інших заходів, 
спрямованих на підвищення кваліфікації тре-
нерів, суддів, інших фахівців із дзюдо.

• облік клубів дзюдо, надання дозволів для 
виступів на змаганнях різного рівня спортс-
менам та клубам, атестація тренерів, спортс-
менів та інших фахівців із дзюдо.

У структурі ФДУ існують комісії, що забезпечу-
ють ефективність її роботи. Зокрема, це суддів-
ська, ДАН комісія, етико- дисциплінарна, медична 
комісії, а також комісії з розвитку, атлетів, ветера-
нів, з організації змагань.

Детальніше розглянемо організаційні та норма-
тивні основи діяльності цих підструктур Федерації 
дзюдо України.

До складу суддівської комісії входять голова та 9 
суддів міжнародної та національної категорії, які 
мають досвід суддівства та користуються найбіль-
шим авторитетом серед суддів дзюдо України [11].

Функціональні обов’язки членів суддівської ко-
місії полягають у консультативній допомозі спеці-
алістам у питаннях суддівства на всіх рівнях; участі 
в організації та проведенні семінарів із питань 
суддівства; контролі роботи суддів на чемпіонатах 
України за віковими групами, відкритому Куб-
ку України, кубках Європи на території України, 
турнірах на присвоєння звання «Майстер спорту 
України» та інших заходах.

Також до компетенції суддівської комісії ФДУ 
належить формування чисельного та персональ-
ного складу Суддівської колегії ФДУ; організація 
та проведення семінарів із підвищення кваліфіка-
ції суддів; проведення відбору та затвердження 
кандидатів для складання іспитів на здобуття суд-
дівських ліцензій континентальної та міжнародної 
категорії; розроблення, затвердження та контроль 
графіка роботи суддів на змаганнях; координа-
ція та допомога в діяльності суддівських комісій 
відокремлених підрозділів федерації впродовж 
календарного року тощо [11].
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Основними завданнями комісії атлетів є такі: за-
безпечення прав та захист атлетів в олімпійському 
русі; внесення пропозицій щодо поліпшення соці-
ального захисту та забезпечення спортивної діяль-
ності атлетів; забезпечення врахування поглядів 
атлетів у разі ухвалення рішень ФДУ; розроблення 
рекомендацій щодо гарантій прав атлетів, вклю-
чаючи можливість звернення до Міжнародного 
арбітражного суду з питань спорту; сприяння залу-
ченню представників комісії у роботі інших комісій 
та робочих груп ФДУ; удосконалення співпраці 
з комісією атлетів НОК та відповідною комісією 
Міжнародної федерації; активна участь в ініціа-
тивах та проектах, що захищають і підтримують 
чистоту спортсменів на полі і поза його межами [8].

Структурним підрозділом ФДУ є комісія з роз-
витку дитячо- юнацького та резервного спорту. 
Основні її завдання: розроблення плану, спрямова-
ного на розвиток та підтримку дитячо- юнацького 
та резервного спорту ФДУ; створення та підтримка 
інфраструктури дитячо- юнацького та резервного 
спорту; дотримання, в межах компетенції, екс-
пертами, фахівцями, спеціалістами, членами ФДУ, 
спортсменами та іншими особами норм та ви-
мог вітчизняних та міжнародних нормативно- 
правових актів, офіційних документів; організація 
заходів із залученням спортивних організацій, 
навчальних закладів, всеукраїнських та регіональ-
них організацій незалежно від форм власності, 
органів виконавчої влади; розроблення та про-
вадження заходів, спрямованих на зростання 
масовості та популяризації дзюдо в Україні; ор-
ганізація та проведення спортивних, оздоровчих 
та освітніх заходів; формування новітніх методів 
та підходів у роботі на зазначеному рівні; прове-
дення виховної роботи серед дітей та юнацтва для 
виховання патріотизму та духу дзюдо; проведення 
виховної роботи серед широкого загалу експертів, 
фахівців, спеціалістів, членів ФДУ, спортсменів 
та інших осіб щодо недопущення антисуспільних, 
аморальних та інших явищ, які завдають шкоди 
життю та здоров’ю українських дітей та молоді; 
контроль за сферою розвитку дитячо- юнацького 
та резервного спорту [10].

Основні завдання Комісії з організації та прове-
дення змагань: надання рекомендацій та контроль 
за проведенням всеукраїнських та міжнародних 
змагань; розроблення та прийняття необхідної до-
кументації для проведення всеукраїнських та між-
народних змагань різних вікових груп на території 
України відповідно до вимог Міжнародної феде-
рації та Європейського союзу дзюдо; допомога 
у формуванні та затвердженні cписку всеукраїн-
ських та міжнародних змагань різних вікових груп, 
щоб рекомендувати їх для внесення до Єдиного 

календарного плану спортивних заходів із дзюдо; 
розроблення та затвердження звітів представ-
ників комісії, які перевіряють відповідність про-
ведення змагань до вимог; надання практичної 
допомоги в підвищенні кваліфікації фахівців, які 
займаються проведенням змагань із дзюдо у ре-
гіонах; розроблення та затвердження документів 
і положень, необхідних для функціонування комі-
сії; розроблення пропозицій щодо внесення змін 
до регламентувальних документів ФДУ; підготовка 
та проведення семінарів для членів ФДУ та фахів-
ців з дзюдо з підготовки та проведення змагань 
централізовано і в окремих регіонах України [9].

Окремо варто розглянути діяльність ДАН комісії 
Федерації дзюдо України. Метою її діяльності є 
атестація кадрового складу федерації та створення 
і удосконалення правових, організаційних і еко-
номічних вимог для інтеграції українського дзюдо 
в європейську і світову систему зі збереженням 
традицій української школи дзюдо [6].

Головні завдання зазначеної комісії: втілення 
міжнародної системи спортивних розрядів – сту-
пенів КЮ і ДАН в практику українського дзюдо 
і відповідність її до ЕСКУ (єдиної спортивної кла-
сифікації України); втілення міжнародної термі-
нології техніки дзюдо; підвищення рівня базової 
технічної підготовленості спортсменів і професій-
ної майстерності тренерів, суддів і фахівців дзюдо; 
залучення до занять дзюдо широкого кола верст 
населення, особливо дітей [6].

Етико-дисциплінарна комісія є колегіальним 
робочим органом виконавчого комітету ФДУ, ство-
рена для сприяння розвитку дзюдо та удоскона-
лення роботи виконкому з етико- дисциплінарних 
питань. Комісія діє для захисту прав суб’єктів 
федерації, виконання відповідних вимог вітчиз-
няних та міжнародних нормативно- правових 
актів та для дотримання етико- дисциплінарних 
принципів у діяльності осіб, що підпадають під 
юрисдикцію Федерації дзюдо України. Основні 
завдання комісії: розгляд на засіданнях питань 
етико- дисциплінарного характеру; ухвалення рі-
шень з питань, які належать до компетенції комі-
сії з подальшим обов’язковим їх затвердженням 
виконкомом ФДУ [7].

У межах діяльності медичної комісії Федерації 
дзюдо України основними завданнями визначе-
но такі: розгляд на засіданнях питань відповідно 
до напрямів її роботи; сприяння підготовці та по-
ширенню матеріалів щодо допінг- контролю, змін 
у Списку заборонених речовин та методів ВАДА, 
особливостей підготовки спортсменів залежно 
від кліматичних умов країн проведення міжна-
родних змагань; здійснення аналізу медичного 
забезпечення підготовки та участі атлетів України 
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в міжнародних змаганнях для підвищення його 
ефективності; сприяння в участі у медичних се-
мінарах та курсах, спрямованих на підвищення 
кваліфікації спортивних лікарів; розгляд звер-
нень різноманітних суб’єктів до ФДУ щодо питань, 
пов’язаних з діяльністю комісії; участь у визначенні 
медичного персоналу та переліку медикаментів 
і обладнання для забезпечення участі спортсме-
нів України в міжнародних змаганнях; співпраця 
з медичною комісією Національного олімпійського 
комітету України; ухвалення рішень з інших пи-
тань, що належать до компетенції комісії [5].

Важливим моментом у роботі ФДУ є створен-
ня та функціонування комісії з розвитку спорту 
ветеранів та осіб з інвалідністю [15]. Вона діє для 
розвитку спорту ветеранів та осіб з інвалідні-
стю, захисту прав суб’єктів федерації, виконання 
відповідних вимог вітчизняних та міжнародних 
нормативно- правових актів [4]. Основні завдання 
комісії: залучення ветеранів та осіб з інвалідністю 
до систематичних занять дзюдо як ефективного 
засобу фізкультурно- спортивної реабілітації; за-
безпечення прав і захист ветеранів та інвалідів; 
внесення пропозицій щодо поліпшення соціаль-
ного захисту й забезпечення спортивної діяльності 
ветеранів та інвалідів; забезпечення врахування 
поглядів ветеранів та інвалідів при ухваленні рі-
шень ФДУ [4].

Для участі спортсменів у найбільш престижних 
змаганнях у 2019 році ФДУ розроблено систему 
відбору [13]. Тренерська рада запропонувала кри-
терії відбору, ухвалені 13 листопада 2018 року 
в м. Києві, які спрямовані на удосконалення систе-
ми відбору, забезпечення прозорості формування 
збірних команд України з дзюдо за віковими група-
ми, а також поліпшення селекційної роботи серед 
спортсменів- кандидатів до збірних команд України.

Загальні вимоги для спортсменів- кандидатів 
до збірних команд України з дзюдо за віковими 
групами для участі у чемпіонатах Європи та сві-
ту: демонструвати стабільно високі результа-
ти на міжнародних та всеукраїнських змаган-
нях упродовж 2018–2019 років; брати участь 
у навчально- тренувальних зборах збірних ко-
манд України, постійно самовдосконалюватися 
та підвищувати свою спортивну майстерність; 
мати високий рівень функціональної підготовки 
для виконання тренувальних і змагальних на-
вантажень та мотивації на досягнення високих 
спортивних результатів; дотримуватись етичних 
та моральних норм поведінки, традицій дзюдо, 
кодексів честі дзюдоїста та олімпійця України; 
проявляти високий рівень морально- вольових 
здібностей та психологічної підготовки та дося-
гати результатів найвищого рівня на головних 

змаганнях сезону; регулярно проходити медичний 
огляд, виконувати рекомендації лікарів збірних 
команд та комплексної наукової групи, а також 
антидопінгові правила та вимоги Всесвітньої ан-
тидопінгової агенції [13].

Сьогодні найбільшою популярністю дзюдо 
на Україні користується в Києві, Донецькій, Дні-
пропетровській, Запорізькій, Полтавській і Харків-
ській областях. Плідно працюють центри жіночого 
дзюдо в Чернігові та Рівному.

Право представляти нашу країну на наймасштаб-
ніший міжнародних змаганнях мають спортсмени 
зі складу національної та інших (відповідно вікової 
градації) збірних команд України з дзюдо (табл.).

Таблиця
Кількісні показники складу 

збірних команд України з дзюдо

№ Рівень команди Чоловіки Жінки

1 Основний склад 47 31

2 Кандидати 
(молодь, юніори) 68 54

3 Резерв 
(кадети, юнаки) 64 38

Отже, під наглядом тренерського штабу ФДУ 
перебуває 179 спортсменів та 123 спортсменки 
різних вікових категорій, які демонструють високі 
спортивні результати у своїх вікових та вагових 
категоріях на національному рівні й можуть пред-
ставити Україну на міжнародних змаганнях.

До прикладу, для українських спортсменів 
(представлених у  таблиці) ФДУ передбачила 
на 2019 рік загалом 180 заходів різного рівня 
(навчально- тренувальні збори, участь у змаганнях 
на національному та міжнародному рівнях). Серед 
них 16 найбільш важливих (міжнародних) стартів 
(турніри серії «Grand Slam», «Masters», «Grand Prix») 
та 11 національних (чемпіонати та кубки України, 
традиційні всеукраїнські турніри).

Висновки. До органів управління Федерацією 
дзюдо України належать керівні (конференція, 
рада федерації та президія) та робочі органи (ко-
місії за напрямами). Посадовими особами Феде-
рації дзюдо України є президент, віце-президенти, 
виконавчий секретар та виконавчий директор. 
У структурі Федерації дзюдо України діє ревізійна 
комісія, яка є контрольно- ревізійним органом, 
та опікунська рада.

У структурі Федерації дзюдо України ефектив-
ність її роботи забезпечують такі комісії: суддів-
ська (забезпечення якісного обслуговування зма-
гань), ДАН комісія (атестація спортсменів), етико- 
дисциплінарна (спостереження за дотриманням 
вимог до спортсменів та інших представників 
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федерації), медична комісія (медичний супровід 
підготовки спортсменів), а також комісії з розвитку 
(підтримання спортсменів різних вікових груп), 
атлетів (відстоювання інтересів спортсменів), ве-
теранів (піклування особами, що долучаються 
до розвитку дзюдо), з організації змагань (під-

тримання та забезпечення організації змагань 
на певний якісний рівень).

Перспективи подальших досліджень пе-
редбачають з’ясування особливостей діяльності 
організаційних структур з розвитку інших видів 
олімпійських спортивних єдиноборств.
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