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Анотація. Статтю присвячено дослідженню виступів українських спортсменів аматорського боксу 

на міжнародній арені за часів незалежної України. Стрімкий розвиток цього виду спорту показав його пер-
спективність як одного із спортивних видовищ, яке викликає зацікавлення широких верств населення. У 
результаті дослідження розкрито динаміку та проведено аналіз результатів виступів українських боксерів 
на кубках Європи, світу та Олімпійських іграх за незалежної України. 
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Постановка проблеми. Аматорський бокс швидко розвивається в багатьох країнах сві-
ту. Це сприяло організації міжнародних турнірів, які проводяться щорічно, кожні два роки 
або кожні чотири роки, як Олімпійські ігри. До міжнародних змагань аматорського боксу 
найвищого рівня належать Європейські ігри (European Games), Всесвітні Ігри (World Games), 
Ігри Співдружності націй (Commonwealth Games) і Олімпійські ігри. Усі аматорські змагання 
контролює Міжнародна асоціація аматорського боксу (Association Internationale de Boxe Ama-
teur - AIBA), заснована 1946 року, зі штаб-квартирою в Лондоні [1]. 

Для українського боксу є дуже важливим відповідати світовим вимогам, бути залуче-
ним до змагань найвищого рівня та приносити задоволення своїм шанувальникам. Характер-
ною рисою останніх років є те, що прогресує зростання результатів українських та закордон-
них спортсменів, що спричинює, жорстку конкуренцію на всіх рівнях змагань [4]. Необхідно 
відзначити, що через буремний шлях український бокс досягнув найвищих висот у 2012 році. 

Аналіз виступів спортсменів на міжнародних змаганнях є актуальною не тільки для бо-
ксу, що засвідчує перспективу використання та застосування отриманих даних із практичною 
метою. Використовуючи отримані дані, можна реально прогнозувати подальші результат уча-
сті українських боксерів на міжнародних змаганнях найвищого рівня. 

Мета дослідження: охарактеризувати результати виступів кращих боксерів України на 
змаганнях найвищого рівня для подальшого вдосконалення тактики та стратегії підготовки до 
змагань з боксу. 

Завдання дослідження: проаналізувати виступи збірної команди України з боксу на че-
мпіонатах Європи, чемпіонатах світу, Олімпійських іграх за період 1993-2013 pp.; визначити 
рівень розвитку українського боксу. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз документальних матеріалів, 
методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Чемпіонат Європи з боксу є одним із голов-
них змагань боксерів-аматорів європейського континенту. Чоловічі чемпіонати проводяться з 
1925 року зазвичай з періодичністю раз на два роки. З 2001 року відбуваються також жіночі 
чемпіонати Європи з боксу. Виступ на змаганнях міжнародного рівня збірна України з боксу 
розпочала вперше на чемпіонаті Європи 1993 року в місті Бурса (Туреччина) [2]. Першим 
українським чемпіоном Європи з боксу став радянський спортсмен, заслужений майстер спо-
рту СРСР Владислав Петрович Засипко, який досягнув чемпіонства у 1973 та 1975 роках [2]. 

На чемпіонаті Європи найбільшу кількість медалей було отримано у 1998, 2002, 2006-
2010 та 2013 роках. Найменша успішність спостерігається у 1993, 2004 та 2011 роках та 
становить відповідно 13,63 % від загальної кількості отриманих медалей впродовж 1993-
2013 pp. (рис. 1). 

Ми можемо спостерігати різке підвищення рівня успішності виступів спортсменів на 
чемпіонаті світу з боксу 2001 року (за період 1993—2013 pp.) - 7 медалей, що займає частку 
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26,9% від загальної кількості зайнятих призових місць за досліджуваний період (рис. 2). Це є 
досить високий показник порівняно з іншими роками. Так, наприклад частка отриманих ме-
далей у 1995-1999, 2003-2005 та 2013 роках займає лише 3,8% кожного року (див. рис. 2). 
2011 рік також був вдалим для України, оскільки було отримано 4 золоті та 1 срібну медаль з 
чемпіонату світу, що принесло успіх для українських боксерів, побивши за кількістю вигра-
ного «золота» рекорд кубинців. 
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Рис. 1. Динаміка результатів збірної України на змаганнях ЧЄ 
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Рис. 2. Динаміка результатів на ЧС з боксу за 1993-2013 рр. 

Найбільш вагомими змаганнями в кар'єрі кожного спортсмена та країни загалом є Олі-
мпійські ігри [3]. Змагання проводять серед чоловіків у 10 вагових категоріях (з 2004 р.). 
Україна як незалежна держава вперше себе представила 1996 року. Вдалими виступами того 
року були виступи В. Кличка та О. Кірюхіна. За даними рис. З, який показує кількість отри-
маних медалей на Олімпійських іграх за 1996-2012 рр., ми бачимо найбільшу кількість меда-
лей у 2000 та 2012 роках. Загалом 2012 рік запам'ятався Україні яскравими виступами україн-
ських боксерів, які здобули 5 медалей та були визнані найкращим складом збірної з боксу. На 
жаль, 2004 рік в історії українського боксу був невдалим і вітчизняним спортсменам не вда-
лося досягнути успіху на Олімпійських іграх, які відбувались в Афінах. 

За 1996-2012 рр. було отримано 4 золоті медалі, що становить 28,6% із загальної кіль-
кості отриманих медалей, 3 срібні медалі, що дорівнює 21,4% та 7 бронзових, що відповідає 
50% від загальної кількості (табл. 1). Такі спортсмени, як Олександр Усик, Василь Ломачен-
ко, Тарас Шелестюк, після тріумфального виступу на чемпіонаті світу 2011р. та Олімпійських 
іграх 2012 р. стали відомими боксерами серед професіоналів. 
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Рис. 3. Виступи українських боксерів на Олімпійських іі рах 1996-2012 рр. 

Таблиця 1 
Призери й чемпіони Олімпіад незалежної України 

Роки Місце проведення Призове місце Спортсмени Вагова категорія, кг 

1996 Атланта 1 В. Кличко, Київ +91 1996 Атланта 
3 О. Кирюхін, Маріуполь 48 
2 А. Котельник, Львів 60 
2 С. Доценко, Сімферополь 67 

2000 Сідней 3 В. Сидоренко, Енергодар 51 
3 С. Данильченко, Харків 54 
3 А. Федчук, Коломия 81 

2008 
Пекін 1 В. Ломаченко, 

Білгород-Дністровський 57 

3 В. Глазков, Луганськ +91 

1 В. Ломаченко, 60 1 
Білгород-Дн істровський 

60 

2012 Лондон 1 О. Усик, Сімферополь-Львів 91 2012 Лондон 
2 Д. Берінчик, Київ 64 
3 Т. Шелестюк, Суми 69 
3 О. Гвоздик, Харків 81 

Не можна залишити без уваги українського боксера Заулічного Ростислава, який є при-
зером чемпіонатів світу та Європи, переможцем Кубка світу, а також срібним призером Олі-
мпійських ігор у Барселоні (1992) в складі Об'єднаної команди. 

Збірна команда України складається з молодих (середній вік збірної команди України 
на Олімпійських іграх - 22,7 року) та перспективних боксерів. За умови збереження основно-
го складу команди можна чекати, що вже на наступному чемпіонаті світу та Олімпіаді в Бра-
зилії вони будуть основними конкурентами в боротьбі за індивідуальні медалі в 4-5 вагових 
категоріях. Тріумфальний виступ на останніх Олімпійських іграх став поштовхом для пода-
льшого розвитку та популяризації боксу в Україні, також дало можливість керівництву збір-
ної України з боксу 2012 року підписати угоду з членами АІВА, яка передбачала вступ Украї-
ни до ліги Всесвітньої серії боксу (WSB). World Series of Boxing - це напівпрофесійна ліга бо-
ксу, міжнародна боксерська асоціація під егідою Міжнародної асоціації боксу для боксерів-
аматорів. Як у професійному боксі, кожен бій вирішується системою нарахування балів трьох 
судців або, у деяких випадках, нокаутом, технічним нокаутом або відмовою. У WSB існує 10 
вагових категорій. Бій складається з п'яти раундів по три хвилини. З осені 2012 року участь у 
Серії бере команда з України — «Українські отамани». У 2013 році українська команда отри-
мала срібну нагороду в цьому виді міжнародних змагань. 
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Вступ до Всесвітньої серії боксу для України є стратегією, важливим етапом формуван-
ня та програмою підготовки боксерів до важливих міжнародних змагань, оскільки боксери 
зберігають право виступати на Олімпійських іграх. 

Також у цій статті є актуальним аналіз результатів виступів не тільки чоловічої коман-
ди, а й жіночої. У серпні 2009 року Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 
ухвалив рішення включити жіночий бокс в програму 0лімпіади-2012 у Лондоні. Жіноча збір-
на України з боксу на Олімпійських іграх у Лондоні представлена не була. 

Участь жіночої команди на чемпіонаті Європи починається з 2001 року. За даними діаг-
рами (рис. 4), ми бачимо, що чемпіонат Європи за досліджуваний період був більш вдалим, 
ніж серед чоловічої команди. Загальна кількість призових місць становить 47 од. Найменш 
вдалим роком є 2001 - лише 1 медаль, найкращий рік 2009 - завойовано 9 медалей. У 2003, 
2005 та 2011 роках завойовано по 7 медалей, що становить по кожному року 15% загалом 
отриманих. 
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Рис. 4. Динаміка результатів жіночої збірної України на змаганнях ЧЄ 
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Рис. 5. Динаміка результатів жіночої збірної України на ЧС 

Участь жіночої команди на ЧС також починається з 2001 року, але, на жаль цей виступ 
не є результативним. 2002 року було отримано 5 медалей, що становить 31,25 % від загальної 
кількості отриманих медалей за досліджуваний період. 

Основою успішного виходу українських боксерів-аматорів на міжнародну арену є наяв-
ність національної школи боксу, яка зберігає основи радянського спорту, наявність кваліфіко-
ваного тренерського складу та спортивних шкіл боксу, які забезпечують якісну підготовку 
спортсменів [5]. 
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Висновок. За проведеним аналізом результатів виступів українських боксерів на між-

народних змаганнях найвищого рівня збірна команди претендує в середньому на 2-4 медалі. 
Виявлено високий . рівень підготовленості спортсменів перед відповідальними змаганнями та 
успішність реалізації заздалегідь поставлених завдань. Ефективність напрямів підготовки збір-
ної команди країни була підтверджена результатами найбільших міжнародних змагань 2008-
2012 років. Для забезпечення підтримки такого рівня результативності, а також його поліп-
шення необхідним є вдосконалення тактики та стратегії підготовки до змагань з боксу; урахо-
вувати склад кандидатів до збірної команди, рівня їх кваліфікації, досвіду; необхідно вдоско-
налювати знання про структуру і зміст підготовки, ефективних засобів та методів удосконале-
ння підготовленості, оптимальної динаміки тренувальних та змагальних навантажень. 

Перспективи подальших досліджень передбачають вивчення особливостей підготов-
ки боксерів-аматорів, удосконалення методів тренування, що згодом сприятиме розвитку бо-
ксу в Україні. 
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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ УКРАИНСКИХ БОКСЁРОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

Иван ИЛЬНИЦКИЙ, Андрей ОКОПНЫЙ, Дмитрий СОСНОВСЬКИЙ 

Львовский государственный университет физической культуры 

Аннотация. Статья посвящена исследованию выступлений украинских спортсменов любительского бокса 
на международной арене. Стремительное развитие этого вида спорта показало его перспективность как одного из 
спортивных зрелищ, которое вызывает интерес среди широких слоев населения. В результате исследования рас-
крыто динамику и проведен анализ результатов выступлений украинских боксеров на кубках Европы, Мира и 
Олимпийских играх за период независимой Украины. 

Ключевые слова: бокс, результаты, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры, спортсме-
ны, Всемирная серия бокса. 

THE STUDY AND THE ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS OF THE UKRAINIAN BOXERS 
ON THE INTERNATIONAL ARENA 

Ivan ILNYTSKYY, Andrij OKOPNUY, Dmutro SOSNOVSKIY 

Lviv State University of Physical Culture 
Abstract. Article is devoted of the performance of the Ukrainian amateur boxers on the international arena. Rapid 

development of this sport showed its prospects (among another sports) and this causes the interest among the whole popu-
lation. As a result of the research we offer the dynamics of the development and the analysis of the performance of the 
Ukrainian boxers for European Cups, the World Cup and the Olympic Games in Independent Ukraine. 

Keywords: boxing, results, European championship, World Cup, Olympic Games, athletes, World Series of Boxing. 


