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Анотація. У статті розглянуто розвиток кікбоксингу як на міжнародній арені, так і в Україні. Кікбо-
ксинг набуває великої популярності серед молоді завдяки своїй видовищності. У статті подано аналіз ви-
никнення кікбоксингу та розглянуто його історію розвитку на міжнародній арені та в Україні. 
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Актуальність. Кікбоксинг є одним із молодих видів спортивного єдиноборства. Станов 
лення та розвиток кікбоксингу як виду спорту розпочинається з 90-х років ХХ сторіччя. Од-
ним із стратегічних завдань його розвитку на міжнародній арені та в Україні відповідно до 
програмно-нормативних документів і насамперед Закону України “Про фізичну культуру і 
спорт” є успішний виступ наших кікбоксерів на міжнародних змаганнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних публікаціях значно поширені іс-
торичні аспекти розвитку різних східних єдиноборств на міжнародній арені та в Україні [1, 2, 
6, 8–11, 13], бо вони більш популярні серед населення. Матеріали недостатньо висвітлюють 
різноманітні аспекти в кікбоксингу, тому багато питань потребують фактичного вивчення [3–
5, 7, 9, 12, 14, 15].  

Мета дослідження – дослідити виникнення та розвиток кікбоксінгу на міжнародній 
арені та в Україні. 

Результати дослідження. Кікбоксинг – це вид спортивного єдиноборства, що поєднує в 
собі техніку роботи руками, узяту з боксу, і техніку роботи ногами зі східного єдиноборства 
карате. Удари руками й ногами дозволяється наносити тільки в голову та тулуб (вище за по-
яс), як і в боксі, а підсічки – з внутрішнього і зовнішнього боку стопи на рівні фута (спеціаль-
не м'яке взуття без підошви). На початку 1974 року спортивні менеджери вирішили задіяти 
низку проектів у галузі контактного карате. У травні 1974 року в західному Берліні пройшов 
перший Європейський турнір з усіх стилів карате та перша міжконтинентальна матчева зу-
стріч «Європа – США». Було запрошено кращих спортсменів-єдиноборців для розвінчання 
американського контактного карате. У турнірі взяли участь 88 володарів чорного пояса. Євро-
пейським каратистам, в присутності вдови Брюса Лі, який виступав за контактний поєдинок з 
використанням захисних елементів, було більш ніж наглядно продемонстровано переосмис-
лення догматів ортодоксального карате. У вересні 1974 року в США, у спорткомплексі 
«Спорт Арена» в Лос-Анджелесі пройшла Першість світу з контактного карате. Змагання 
проводилися в чотирьох вагових категоріях. Результати знову підтвердили перевагу амери-
канської школи. Переможцями Першості стали І. Дуенас (Мексика), Б. Уоллес («Супер фут»), 
Дж.Смітт і Джо Луіс (США). До створення кікбоксингу, були залучені такі відомі особистос-
ті, як Чак Норіс, Доменік Валера, Білл Уоллес, Бенні Уркидез та ін. Через місяць після прове-
дення Першості світу була заснована Асоціація професійного карате (ПКА). 

Ще на початку 80-х років ХХ століття ВАКО було перейменовано на Всесвітню органі-
зацію любительського кікбоксингу. Таким чином скорочена назва організації не змінилася. У 
1984–1985 роках проводяться перші чемпіонати світу і Європи з кікбоксингу. До речі, фірма 
«TOPTEN», постачальник спорядження для кікбоксингу, стала за останні роки постачати 
спортивний інвентар і АІБА (міжнародна боксерська Асоціація), і Європейському Союзу тхе-
квондо, і на Олімпійські ігри (1972 р.) На розвиток кікбоксингу негативно впливав той факт, 
що його становлення було тісно пов’язане з процесом професіоналізації карате. Комерціона-
лізація кікбоксингу, обумовлена жорсткою конкуренцією боротьби, привела до організацій-
ного роздроблення нового виду спорту. На професійному рівні антиподом ПКА була Всесвіт-
ня асоціація карате (WKA). На рівні любительського спорту 1984–1985 рр. виникли дві 
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ВАКО, чим роз’яснюється проведення паралельних чемпіонатів Європи та світу в цей період. 
На щастя, негативні наслідки такого розвитку подій були швидко виявлені і до 1987 року вда-
лося добитися об’єднання кікбоксингу на новій основі, в рамках оновленої ВАКО (Всесвітня 
асоціація кікбоксерських організацій). 

Збірна СРСР останній раз брала участь у чемпіонаті світу 1991 року (м. Париж, Франція). 
1993 року збірна України вперше виступила на чемпіонаті світу під прапором України в 

двох міжнародних версіях IAKSA і WAKO. 26–28 серпня за версією IAKSA (м. Оденце, Да-
нія) в розділах фул-контакт, лайт-контакт, семі-контакт збірна України здобула 3 золоті (хар-
ків'яни С. Юрков, І.Вовчаншин, А. Прилуцький) 4 срібні (харків'яни Ю. Іванов, О. Бассарт, 
сумчани В. Тимофєєв, Г. Науменко) і 1 бронзову нагороду (здобула киянка О. Варгоцька в 
розділі фул-контакт). Збірна України посіла перше командне місце. 

21–23 жовтня 1994 року на чемпіонаті Європи (м. Гельсинки, Фінляндія) українські 
спортсмени вибороли дві золоті нагороди (донеччанин О. Зінов’єв, і сумчанин В. Тимофєєв) та 
п’ять бронзових: (полтавчанин А. Осірний, дніпропетровці А. Гарбуз і Е. Назарова, киянин 
В. Хоруженко, миколаївець Д. Драговцев). Продуктивно попрацювали тренери О. Чмутов (До-
нецьк), М. Хаджіогло (Миколаїв), О. Середницький (Полтавська область), В. Акімов (Дніпро-
петровськ). 

Того самого року на засіданні Директорату WAKO, було прийнято членом директорату 
WAKO П. Орла та надано йому право бути представником WAKO в Україні. 

Найвагомішою подією для кікбоксингу в Україні та в СНД стало проведення 1995 року 
в м. Києві у палаці спорту 10-го чемпіонату світу WAKO (промоутери змагання А. Чистов і 
П. Орел). Чемпіонат світу закінчився тріумфом колишньої Радянської школи кікбоксингу. 
Чемпіонами світу стали І. Макаров (Казахстан), О. Зінов’єв (Україна), О. Якимов (Росія), 
І. Юсупов (Узбекистан), В. Пушкарьов (Киргизстан), В. Жевакін (Росія), Віталій Кличко 
(Україна), І. Нікітін (Білорусія), Є. Бокаєв (Узбекистан), В. Денисов (Вірменія), В. Магомедов 
(Росія), Д. Тагієв (Азербайджан), Є. Ібраєв (Киргизстан), В. Воронов (Узбекистан), О. Твердо-
хліб (Київ, Україна). 

Україні було надане право проведення Чемпіонату Європи з кікбоксингу 1998 року. 
Столиця України прийняла гостей Європейського чемпіонату, які прибули із 34 країн Європи. 
Наша збірна виборола 4 золоті, 6 срібних і 5 бронзових нагород. В програму чемпіонату Єв-
ропи вперше було уведено тайський бокс. На чемпіонаті Європи лідерами тайського боксу 
стали спортсмени Білорусії (президент Є. Котельников) і спортсмени України (віце-президент 
В. Ричко, президент Г. Труханов, м. Одеса). 

2000 року, в м. Феодосія (АРК) успішно виступила збірна команда України на першості 
серед юніорів. 

З 2001 по 2003 рр. національна збірна України бере участь у чемпіонатах світу та Євро-
пи, Кубках світу, на яких виборює престижні нагороди. Так 2003 року проходить чемпіонат 
світу у двох частинах. Перша частина була проведена в Україні, (м. Ялта, АРК), друга – в 
м. Парижі (Франція). 

2004 року, в м. П’яченца (Італія) національна збірна команда взяла участь у Кубку світу, 
версія WAKO, де посіла перше командне місце в розділі фул-контакт і здобула 5 золотих, 1 
срібну та 4 бронзові нагороди. 

2005 року національна збірна взяла участь в Кубках світу (4 золоті, 2 бронзові нагороди) 
в чемпіонаті світу (Мароко – 1 частина і Угорщина – 2 частина), здобула 1 золоту, 2 срібні та 
9 бронзових нагород. 

2010 року в м. Пекіні (Китай) було проведено Перші Всесвітні ігри з єдиноборств, в які 
включено і кікбоксинг. Для участі у Перших Всесвітніх І Іграх з єдиноборств українські 
спортсмени-кікбоксери: Катерина Соловей (семі-контакт, 55 кг, м. Івано-Франківськ), Костя-
нтин Деморецький (фул-контакт, 63,5 кг, м. Дніпропетровськ), Микола Особський (фул-кон-
такт, 71 кг, м. Хмельницький), Ігор Приходько (фул-контакт, 81 кг, м.Черкаси) здобули чоти-
ри ліцензії на чемпіонаті світу, який відбувся в 2009 році, м. Ліньяно Саббіадоро (Італія). 

2011 року національна збірна взяла участь у двох етапах чемпіонату світу, який відбувся 
у Македонії та Ірландії, де команда здобула 4 золоті, 8 срібних і 6 бронзових нагород. 
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Національна федерація кікбоксингу України співпрацює з найбільшими світовими асо-
ціаціями та має своїх представників у WKA, що включає 95 країн зі штаб-квартирою у Лон-
доні; WАКО, з приблизно тією самою кількістю країн зі штаб-квартирою перенесеною 2000 
року з Італії до Швейцарії; ІБКА, з 78 кількістю країн зі штаб-квартирою у США; WРКА, з 70 
країнами у своєму складі зі штаб-квартирою у Кассандрі (Греція). 

Зазначені асоціації розвивають усі види кікбоксингу: фул-контакт, лайт-контакт, семі-
контакт, лоу-кік, музичні композиті, тайський бокс. Версія WРКА розвиває два види: боді-ко-
нтакт та східний лоу-кік, з яких національна федерація кікбоксингу України розробила офі-
ційні правила і провела перший чемпіонат України 2001 року [2]. 

Структура змагань сучасного кікбоксингу має такі розділи: семі-контакт (кікбоксинг на-
півконтакту); фул-контакт (кікбоксинг повного контакту); лайт-контакт (кікбоксинг легкого 
контакту). 

Кікбоксинг напівконтакту – найстаріший вид кікбоксингу, який зовнішньо має багато 
спільного з карате та тхеквондо. Техніка дозволяє тільки послаблений та контрольований ко-
нтакт із суперником, особливо під час нанесення ударів у голову. Двобій проводиться під на-
глядом головного судді та двох бокових суддів. Після кожного попадання головний суддя ро-
бить перерву в двобої і оцінює здійснення прийому. При цьому удар кулаком або ногою у ту-
луб, а також кулаком у голову оцінюється в одне очко; за удар ногою в голову присуджується 
два очки; за удар ногою в голову, завданий у стрибку – три очки. Зароблені очки демонстру-
ються на табло, розмішеному на столі в головного судді. Напівконтактний двобій вимагає від 
спортсмена високої техніки, швидкості реакції проведення прийому. У цьому виді двобою на 
першому плані є ігровий стиль поєдинку. Однак оскільки двобій весь час переривається, то 
його учасники не мають можливості проведення єдиного плану двобою, тому тактична сто-
рона поєдинку значно обмежена. До того ж спортсмени високого зросту виграють частіше, бо 
мають можливість завдавати удари у верхній рівень. 

Кікбоксинг повного контакту. Поєдинок проходить на боксерському ринзі, як у класич-
ному боксі, під керівництвом судді на рингу та трьох бокових суддів. Як і в аматорському бо-
ксі, двобій оцінюється за загальним підсумком, тобто виставляються оцінки не тільки за точні 
удари та нокдауни, а й за ефективність ведення двобою, рівень підготовленості та дотримання 
правил. Дозволяється нанесення ударів повної сили. Під час перших змагань двобій зупиняли 
після кожного удару та показували оцінку, проте дуже швидко таку практику відмінили. На 
сьогодні двобій зупиняють тільки за причини порушення правил або травми. Тому в цьому 
виді найбільше значення має тактика ведення двобою. Завдяки всебічним високим вимогам 
кікбоксинг повного контакту можна віднести до елітних бойових мистецтв. 

Кікбоксинг легкого контакту. Цей вид є наймолодшим. Двобій та його оцінювання здій-
снюються аналогічно поєдинку повного контакту, проте удари дозволяється завдавати не на 
повну силу. Через ці обмеження темп двобою вищий, ніж у фул-контакті. Зазначена форма 
поєдинку була вперше застосована наприкінці 70-х років XX століття у Гамбурзі. Оскільки 
при цьому вимагалась повна перебудова роботи спортсменів, тренерів та офіційних осіб до-
велося тимчасово відступити через багаторазові випадки опору та відмови. Пізніше цей вид 
все ж таки знайшов своїх численних послідовників. Кікбоксинг легкого контакту поєднує в 
собі переваги обох попередніх видів, але при цьому має набагато менше недоліків [2]. 

Нині в Україні розвиваються нові види кікбоксингу, а саме: лоу-кік, музичні композиції 
та боді-контакт. Для цих видів розроблено окремі правила. Наприклад, сутність сольних ком-
позицій (музичні форми). Вид кікбоксингу, в якому змагання проводяться під музику, вклю-
чає три види. Композиції виконуються в “жорсткому” стилі, в “м'якому” стилі і з предметами, 
включаючи фрагменти традиційних комплексів формальних вправ східного єдиноборства. 
Композиції в „жорсткому" стилі відтворюють характерну пластику “бою з тінню” традицій-
ного східного єдиноборства, такого як карате-до, тхеквондо тощо. Композиції в “м'якому” 
стилі базуються на техніці такого східного єдиноборства як ушу. Композиції з предметами 
виконуються як “бій з тінню” з будь-якою холодною зброєю – мечем, ножем, палицею, нун-
чакой, серпом, булавою тощо. 
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Висновок. Розвиток кікбоксингу на міжнародній арені та в Україні, різноманітність йо-
го видів дає детальну уяву населенню про сутність та переваги над іншими системами бойо-
вих єдиноборств. Знання наведених даних розкриває відмінності правил змагань та створює 
підґрунтя для свідомого обрання та подальшого розвитку окремого виду згідно з індивідуаль-
ними фізіологічними можливостями та інтересами. 

Перспективи подальших досліджень. Планується дослідження особливостей органі-
зації навчально-тренувального процесу з кікбоксингу в чоловіків різних вікових груп та спо-
ртивної кваліфікації. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает развитие кикбоксинга на международной арене и в Украине. 
Кикбоксинг приобретает большую популярность среди молодежи благодаря своей зрелищности. В статье подан 
анализ возникновения кикбоксинга и рассмотрена его история развития на международной арене и в Украине. 
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Abstract. The author considers the development of kickboxing, both internationally and in Ukraine. Kickboxing is 
becoming more and move popular because of its being spectoculatins on the international arena as well as in Ukraine. 
Kickboxing, as one of the martial arts, so it is necessary to analyze its origin and consider the history of its the 
development on the international arena and in Ukraine. 
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