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УДК 796.817:159.947-027.556.817 

Єрьоменко Едуард 

Університет ДФС України, м. Ірпінь 
 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. В даній науковій статті визначено основні аспекти концепції розвитку і популяризації в 

Україні національного професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу. Перевірено плани 

і стратегію розвитку бойового хортингу в Україні і за кордоном, обґрунтовано напрями діяльності 

Національної федерації бойового хортингу України щодо розповсюдження бойового хортингу в усі регіони 

країни через представництва федерації України в цих регіонах. Системний процес виховання і навчання 

бойовому хортингу, українській мові, історії, літературі і культурі – найважливіша частина роботи 

щодо збереження етнокультурної ідентичності української бойової культури. Саме через заняття 

бойовим хортингом, освіту молоді відбувається навчання символіці культурного кода нашого народу, а у 

випадку з українськими співвітчизниками слід говорити про коди української цивілізації. У цій сфері має 

сенс звернути увагу на проект «Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту 

України», метою якого є також підвищення рівня доступності тренувань для української молоді, 

української спортивної та фізкультурно-оздоровчої освіти. Бойовий хортинг веде політику 

розповсюдження бойової культури України в інші держави, але Національна федерація бойового хортингу 

України стоїть на позиції чіткого і системного розвитку саме української традиційної бойової культури 

в усіх містах і районах нашої країни. Визначено взаємодію федерації з державними органами влади на 

місцях у питаннях проведення чемпіонатів та Кубків України в різних областях, реєстрації спортивних 

клубів бойового хортингу в усіх регіонах України для розповсюдження бойового хортингу як справжнього 

осередку бойової культури українського народу і національного виду спорту. 

Ключові слова: бойовий хортинг, Національна федерація бойового хортингу України, українська 

бойова культура, обласні федерації, український світ, сприяння розвитку, українська нація, національний 

вид спорту, професійно-прикладна підготовка, традиції, оздоровчий рух, патріотизм, спортивні 

змагання, чемпіонат України з бойового хортингу, бойовий звичай, козацтво, військово-патріотичне 

виховання. 
 

Актуальність наукового дослідження. Важливим складником державної соціально-

економічної політики є розвиток фізичної культури і спорту. Вітчизняний і зарубіжний досвід 

свідчить про винятково високу ефективність засобів фізичної культури і спорту, бойового 

хортингу в профілактичній діяльності щодо охорони та зміцнення здоров'я, у боротьбі з 

наркоманією, алкоголізмом, курінням та правопорушеннями, особливо серед молоді [1; 3–12; 

24–27]. У Концепції охорони здоров'я населення України схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України, в числі першочергових заходів, спрямованих на охорону здоров'я, визначено 

створення умов та залучення різних груп населення до активних занять фізичною культурою і 

спортом. 

У Національній доктрині освіти в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів 

України, як одну з основних цілей визначено виховання здорового способу життя, розвиток 

дитячого та юнацького спорту [2; 23]. 

Основною метою державної політики України в галузі фізичної культури і спорту, за 

сучасних умов, є зміцнення здоров'я нації як одного з чинників національної безпеки країни 

(матеріали колегії Мінмолодьспорту). 

Найважливішими принципами досягнення цієї мети визначено: визнання пріоритету 

фізичного і духовного здоров'я людини і громадянина над власне спортивними досягненнями (за 

їх незмінної важливості); підвищення ефективності державного регулювання і підтримки в 

галузі фізичної культури і спорту; єдність нормативно-правової бази фізичної культури і спорту 

на всій території України; гарантії рівних прав, реальність можливостей і доступності занять 

фізкультурою і спортом для усіх категорій і груп населення; взаємодія органів влади всіх рівнів 

та громадських фізкультурно-спортивних об'єднань, їхня взаємна відповідальність у межах 

законодавства; визнання самостійності фізкультурно-спортивних об'єднань за одночасної поваги 

останніми компетенції держави. 

Результатом дотримання цих принципів при реалізації державної політики має стати 

ефективне використання можливостей держави для оздоровлення нації, виховання молоді, 

формування здорового способу життя населення і забезпечення гідного виступу українських 

спортсменів на найбільших міжнародних змаганнях [13; 22]. 
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Виклад основного матеріалу. Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид 

спорту України – відображає при цьому всю універсальність соціальних ролей і значень такої 

вимоги (морально-вольове виховання підростаючого покоління, соціалізація особистості, 

зміцнення здоров'я різних категорій людей, відновлювально-реабілітаційний складник, 

формування патріотичних почуттів, вдосконалення спортивної майстерності, зростання 

престижу країни на міжнародній арені) [14–21]. 

І. Характеристика стану розвитку бойового хортингу в Україні 

Нині, ґрунтуючись на матеріалах офіційних засобів масової інформації та результатах 

спортивних змагань, можна зробити висновок, що стан розвитку бойового хортингу в Україні не 

можна визнати повною мірою задовільним. 

Невирішені проблеми проявляються у ряді позицій: 

Зменшується кількість дітей і юнаків, які займаються масовим бойовим хортингом, як в 

абсолютному вираженні, так і в процентному співвідношенні до інших видів спорту. 

Знижується доступність бойового хортингу через зростання платних секцій та шкіл. 

Недостатньо приділяється уваги розвитку найбільш перспективної форми бойового хортингу 

– клубного спорту. 

Через низьку організацію системи турнірів та інших видів змагань неможливо уявити 

бойовий хортинг конкурентоспроможним продуктом порівняно з іншими видами закордонних 

єдиноборств. Турніри регіонального та клубного рівня втрачають свою привабливість і 

видовищність. 

Спорт вищих досягнень продовжує значною мірою превалювати над масовим спортом, через 

що відчувається різкий брак підготовленого резерву спортсменів. 

Знижується рівень професійної підготовленості тренерських і суддівських кадрів. 

Бюджетне фінансування не забезпечує потреби як спорту вищих досягнень, так і масового 

бойового хортингу, а для потенційних інвесторів немає привабливих умов для вкладення коштів 

у розвиток бойового хортингу. 

Відсутній механізм проведення змагань клубного бойового хортингу загальнорегіонального і 

всеукраїнського рівнів, а також перспективи зростання для спортсменів – членів клубів. 

ІІ. Мета і завдання Концепції 

Основна мета Концепції – створення громадянам України необхідних умов для розвитку 

їхньої фізичної та духовної культури за допомогою занять бойовим хортингом як національним 

видом спорту, якісної професійної підготовки, цікавого фізично активного відпочинку й 

ефективного медично-реабілітаційного сервісу. 

Здійснення основної цільової установки буде можливе через досягнення конкретних 

результатів у: 

забезпеченні масовості бойового хортингу за допомогою неухильного зростання членів 

спортивних клубів, які займаються за розробленими і затвердженими програмами; 

формуванні сучасної та ефективної інфраструктури для повного і всебічного забезпечення 

потреб спорту вищих досягнень, фізкультурно-масової роботи, службово-прикладної фізичної та 

спеціальної підготовки військовослужбовців і співробітників органів та військ правопорядку і 

безпеки, дитячо-юнацького спорту, фізично активного відпочинку та медично-реабілітаційного 

забезпечення; 

підготовці резерву та гідному виступі українських спортсменів бойового хортингу на 

міжнародних змаганнях вищого рівня; 

досягненні високого рівня професіоналізму всіх категорій фахівців і обслуговуючого 

персоналу; 

формуванні ефективної системи фінансування бойового хортингу в Україні. 

Основні завдання у розвитку бойового хортингу: 

1. Забезпечення громадянам України рівних можливостей займатися бойовим хортингом. 

2. Поліпшення якості процесу фізичного виховання і освіти населення, особливо дітей та 

молоді. 

3. Формування у населення, особливо у дітей та підлітків, стійкого інтересу і потреби в 

регулярних заняттях бойовим хортингом, підвищення рівня освіченості в галузі фізичної 

культури, спорту і здорового способу життя. 

4. Підвищення ефективності управління через посилення контролю, вдосконалення 

механізмів відповідальності і вибудовування ефективного спортивного менеджменту. 
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5. Удосконалення всеукраїнської, регіональної та місцевої правової бази, що регламентує 

діяльність спортивних клубів та їхні взаємини з органами державної влади, відомствами та 

організаціями. 

6. Реалізація всеукраїнських і територіальних цільових програм, всеукраїнських і 

регіональних законів та інших правових і нормативних актів, спрямованих на створення умов 

для розвитку бойового хортингу. 

7. Відродження і підтримка високого рівня тренерської школи бойового хортингу, спортивно-

педагогічних кадрів та науково-методичного забезпечення. 

8. Створення і використання ефективної системи підготовки спортсменів бойового хортингу 

високого класу. 

9. Вирішення проблем соціального захисту спортсменів, тренерів, обслуговуючого персоналу. 

10. Зміцнення матеріально-технічної спортивної бази для занять бойовим хортингом. 

11. Побудова ефективної системи пропаганди бойового хортингу в інформаційному просторі 

України і за кордоном. 

ІІІ. Основні принципи реалізації Концепції 

З метою успішної реалізації Концепції доцільно керуватися такими принципами: 

Головний об'єкт діяльності спортивних організацій – пересічний громадянин; пріоритетна 

цінність – його потреба у всебічному розвитку своєї особистості. 

Цілісність особистості за допомогою комплексного впливу фізкультурно-спортивної 

діяльності. При цьому пріоритетними компонентами в процесі заняття бойовим хортингом 

повинні виступати самореалізація, саморозвиток і творчість, що перебувають у гармонії з 

руховою активністю людини. Безперервність фізичного виховання, а отже, утворення різних 

вікових та соціальних груп на всіх етапах їх заняття бойовим хортингом і формування різних 

напрямів масового та фізкультурно-оздоровчого характеру. 

Консолідація дій органів влади усіх рівнів, у тому числі органів самоврядування, організацій, 

клубів, громадських об'єднань і громадян, спрямованих на розроблення і реалізацію 

комплексних програм розвитку бойового хортингу. 

Диференційований підхід до організації заходів з розвитку бойового хортингу з урахуванням 

специфіки та цільової установки на розвиток: масового традиційного бойового хортингу 

(фізична культура і спорт для всіх); бойового хортингу як професійного спорту (бойового 

хортингу вищих досягнень); бойового хортингу як професійно-комерційного спорту 

(видовищного бойового хортингу); бойового хортингу як професійно-прикладного спорту 

(бойового хортингу в силових відомствах); бойового хортингу як засобу фізичної реабілітації та 

рекреації (інвалідного спорту). 

Використання результатів наукових досліджень при розробленні та реалізації програм 

розвитку бойового хортингу і формуванні здорового способу життя з урахуванням необхідності 

виявлення та усунення основних факторів, що стримують розвиток бойового хортингу як у 

країні загалом і в окремих регіонах, так і серед різних категорій і груп населення. 

Відкритість системи бойового хортингу для вільного доступу різних фізкультурно-

оздоровчих технологій і вправ в процесі фізичного виховання і освіти, у підготовці спортсменів 

високого класу. Використання міжнародного досвіду з метою вироблення оптимальних підходів 

до вирішення проблем розвитку бойового хортингу. 

Основні напрями діяльності з розвитку бойового хортингу 

1. Організаційна діяльність. 

2. Нормативно-правова діяльність. 

3. Матеріально-технічна і фінансова діяльність. 

4. Удосконалення підготовки кадрів і розвиток спортивної науки. 

5. Спорт вищих досягнень і спортивний резерв. 

6. Інформаційне забезпечення. 

ІV. Механізм реалізації Концепції розвитку бойового хортингу 

Організаційна діяльність і створення системи клубного бойового хортингу. 

Важливим напрямом в діяльності з удосконалення управління та організації бойового 

хортингу в країні є розвиток клубного бойового хортингу. 

Потрібен пошук нових організаційно-управлінських рішень, спрямованих на створення 

ефективної системи організації оздоровчої та спортивно-масової роботи з бойового хортингу 

серед населення, узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду впровадження такої роботи і 

подальше його поширення по всій країні. Необхідна координація взаємодії між клубами 
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бойового хортингу, що мають різну відомчу належність (армія, правоохоронні органи, органи 

безпеки, вищі навчальні заклади), професійними клубами, клубами товариств інвалідів, клубами 

ветеранів та дитячими клубами. Однією з форм такої координації має стати проведення 

командних чемпіонатів і першостей України серед клубів. 

Важливим імпульсом у розвитку клубної роботи може стати запровадження міжнародної 

системи спортивних розрядів (кваліфікаційних ступенів бойового хортингу – РАНК), що дає 

змогу підвищити рівень професійної підготовленості спортсменів, тренерів, суддів, фахівців та 

любителів бойового хортингу, а також впровадження методу електронної реєстрації як основи 

побудови єдиної всеукраїнської системи реєстрації та обліку спортсменів бойового хортингу. 

Підґрунтям розвитку клубного руху бойового хортингу в країні повинні стати клуби, які є 

представниками Національної федерації бойового хортингу України в областях України і 

взаємодіють з організаціями, що культивують бойовий хортинг в регіоні (клубами, секціями, 

спортивними школами, спортивними комітетами і федераціями). 

Робота зі створення системи клубного бойового хортингу в регіонах має бути спрямована на 

збільшення числа відкритих (без попереднього відбору) змагань з бойового хортингу для всіх 

вікових груп населення (в трудових колективах, за місцем проживання та відпочинку населення, 

в установах освіти). Головне завдання таких змагань – стимулювати прагнення людей до 

щоденних занять бойовим хортингом, залучати до змагальної діяльності насамперед дітей, 

підлітків та молодь. З метою вирішення проблем залучення до активних занять бойовим 

хортингом дітей та молоді особливу увагу необхідно звернути на проведення дітьми дозвілля 

спільно з батьками. Концепція активного сімейного відпочинку повинна бути визнана 

пріоритетною на рівні як пропаганди, так і організації дозвілля. 

До організації дозвіллєвої діяльності слід активніше залучати профспілкові, молодіжні, 

дитячі та жіночі громадські об'єднання, замикаючи їх на клуби бойового хортингу. 

Вся система роботи, спрямованої на розвиток клубного бойового хортингу на підприємствах і 

в організаціях усіх форм власності, повинна бути націлена на здійснення реабілітаційних 

заходів, проведення професійно-прикладних занять, відновлення, зниження несприятливих 

впливів виробництва на людину, підвищення її адаптації до професійної діяльності. 

V. Нормативно-правова діяльність 

5.1. Розроблення та затвердження у відповідних організаціях: 

Нормативних вимог до організації та проведення змагань (відповідно до Міжнародних правил 

змагань з бойового хортингу). 

Положення про проведення всеукраїнських змагань, в якому поряд з існуючими змаганнями 

за правилами Всесвітньої федерації бойового хортингу (WСHF) будуть передбачені змагання з 

демонстрації техніки бойового хортингу (Форма). 

Єдиного регламенту проведення змагань різного рівня (від клубних і шкільних до фінальних 

всеукраїнських). 

Положення та Регламенту клубного (командного) чемпіонату України, як основи для 

створення професійної клубної Ліги бойового хортингу. 

Положення про порядок атестаційної діяльності з присвоєння кваліфікаційних ступенів 

РАНК. 

Положення про кваліфікаційні змаганнях з техніки бойового хортингу (РАНК). 

5.2. Внесення змін і доповнень до: 

Всеукраїнського переліку визнаних видів спорту в Україні (відповідно до Положення про 

визнання нових видів спорту та спортивних дисциплін в Україні); 

Єдиної спортивної класифікації України. 

5.3. Розроблення, затвердження та впровадження навчальних програм і методичних 

матеріалів з бойового хортингу для: 

дитячих установ позашкільної і додаткової освіти; 

ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних клубів і секцій; 

вищих, середній і дошкільних навчальних закладів; 

навчальних закладів Міністерства Оборони, МВС та інших відомств; 

спецпідрозділів силових структур; 

спортивних клубів по роботі з особами різного віку і фізичної підготовленості, у тому числі 

особами з обмеженими фізичними можливостями і вадами. 

5.4. Законодавче опрацювання питань, пов'язаних з: боротьбою проти використання 

спортсменами допінгу, наркотиків, забезпеченням безпеки та правопорядку на спортивних 
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змаганнях, що виключають можливість хуліганської поведінки вболівальників під час 

спортивних змагань, прояви жорстокості і насильства, а також інших антигромадських дій, які 

чинять негативний вплив на особистість і суспільство; прийняттям правових рішень з питань 

відтоку українських спортсменів бойового хортингу, особливо молодих, і фахівців за межі 

України. 

VІ. Матеріально-технічна і фінансова діяльність 

6.1. Удосконалення механізму використання відомчих спортивних баз для підготовки збірних 

команд різного рівня, а також для занять бойовим хортингом осіб, які мають обмежені фізичні 

можливості, ослаблене здоров'я (інвалідів). 

6.2. Будівництво в областях України сучасних спортивних споруд – центрів для занять 

бойовим хортингом та проведення спортивно-масових заходів. 

6.3. Створення і розвиток регіональних опорних центрів бойового хортингу, забезпечення їх 

спортивним обладнанням, інвентарем та необхідним майном. 

6.4. Створення сприятливих умов для: організацій, що реалізують програми, спрямовані на 

розвиток бойового хортингу серед інвалідів, дітей-сиріт та малозабезпечених верств населення; 

спонсорів та інвесторів, що направляють свої кошти на реалізацію спортивно-масових програм 

бойового хортингу, на підготовку спортивного резерву та збірної команди України до участі в 

міжнародних змаганнях вищого рівня. 

6.5. Впровадження прозорого механізму і доцільний розподіл бюджетних коштів, що 

виділяються на розвиток бойового хортингу, з урахуванням загальнодержавних інтересів: 

на дитячо-юнацький спорт – 50 %; 

на спортивно-масову роботу – 25 %; 

на спорт вищих досягнень і професійний спорт (Всесвітні Ігри, чемпіонати і кубки світу, 

чемпіонати і кубки Європи) – 25 %. 

6.6. Пріоритетність державної підтримки розвитку бойового хортингу у цілеспрямованому 

бюджетному фінансуванні за основними формами: безоплатне субсидування (гранти); надання 

пільгових позик і кредитів; укладення контрактів на розроблення продукції спортивної 

промисловості та підготовку спортсменів високого класу; залучення приватного капіталу до 

фінансування діяльності та розвитку бойового хортингу; заходи щодо створення у виді спорту 

ринкових структур, залучення позабюджетних джерел фінансування бойового хортингу 

(відрахування від лотерей, тоталізаторів, ігрового бізнесу, прав телетрансляцій тощо). 

VІІ. Підготовка кадрів і розвиток спортивної науки 

7.1. Удосконалення професійної підготовки фахівців для сфери бойового хортингу у вищих та 

середньо-спеціальних фізкультурних навчальних закладах. 

7.2. Здійснення комплексу заходів і підготовка документів, що передбачають систематичне, 

обов'язкове підвищення кваліфікації тренерів та суддів з бойового хортингу, систему атестації 

фахівців. 

7.3. Підготовка кадрів у сфері професійної освіти: для роботи з різними групами напрямів 

масового бойового хортингу; з питань менеджменту та пропаганди бойового хортингу як 

принципу здорового способу життя; громадських організаторів і тренерів (волонтерів) з 

бойового хортингу. 

7.4. Залучення до організаційної та кадрової роботи професійних менеджерів. 

7.5. Розроблення системи моніторингу загальнофізичної та спортивної підготовки 

спортсменів бойового хортингу. 

7.6. Організація наукових досліджень у сфері бойового хортингу – розроблення найбільш 

актуальних проблем бойового хортингу та шляхи впровадження результатів наукових 

досліджень у практику розвитку бойового хортингу. 

Пріоритетні напрями розвитку науки у сфері бойового хортингу: розроблення теоретико-

методологічних засад підготовки спортсменів бойового хортингу; науково-методичне 

обґрунтування і забезпечення підготовки спортсменів високої кваліфікації та спортивного 

резерву; організаційне, правове, ресурсне та інформаційне забезпечення сфери бойового 

хортингу; теоретичні та методичні засади розвитку та вдосконалення системи підготовки, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. 

VІІІ. Спорт вищих досягнень і спортивний резерв 

Для ефективного розвитку спорту вищих досягнень необхідно забезпечити гармонійне 

поєднання державного і громадського управління. 

8.1. Створення оптимальних умов для підготовки збірних команд України. 
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8.2. Проведення командного клубного чемпіонату України як основи для створення 

Української професійної ліги бойового хортингу. 

8.3. Узгодження календаря спортивних заходів Всесвітньої федерації бойового хортингу, 

Європейської федерації бойового хортингу, Національної федерації бойового хортингу України і 

календаря клубного чемпіонату України. 

8.4. Удосконалення системи нормативів і вимог з присвоєння спортивних звань спортсменам, 

почесних звань спортсменам і тренерам, кваліфікаційних категорій суддівському складу. 

8.5. Удосконалення механізму стимулювання праці спортсменів, тренерів та фахівців 

бойового хортингу; 

8.6. Удосконалення системи страхування в спорті. 

8.7. Підвищення якості підготовки спортивного резерву в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. 

ІХ. Інформаційне забезпечення 

9.1. Проведення моніторингу засобів масової інформації та інформаційна підтримка розвитку 

бойового хортингу. 

9.2. Постійне PR-забезпечення спортивно-масових заходів з бойового хортингу. 

9.3. Видання спеціальної та популярної літератури з бойового хортингу, виготовлення 

рекламної продукції. 

9.4. Висвітлення заходів з бойового хортингу по телебаченню і на радіо, створення 

авторських телепрограм. 

Дієва пропаганда бойового хортингу, ефективна навчально-освітня діяльність сприятимуть 

збільшенню числа людей, які займаються бойовим хортингом, ведуть здоровий спосіб життя, що 

позитивно позначиться на зниженні захворюваності та наркотизації, споживанні алкоголю, 

цигарок, скороченні правопорушень, особливо молоддю, надасть дієву допомогу у вихованні, 

самовдосконаленні і самоосвіті людини, підвищенні її працездатності і виконанні нею обов'язку 

щодо захисту Батьківщини [28–44]. У роботу планується задіяння окремих організацій 

спортивного маркетингу. 

Х. Очікувані результати 

У результаті реалізації концепції: збільшиться в 2–3 рази число людей, які займаються 

бойовим хортингом в країні; буде створена система розвитку клубного бойового хортингу в 

України; будуть забезпечені умови для точного обліку всіх спортсменів бойового хортингу, 

контролю динаміки їх вдосконалення, вдосконалення членської політики в Національній 

федерації бойового хортингу України; будуть створені умови для гідного виступу збірної 

команди України на Всесвітніх Іграх, чемпіонатах світу та Європи; буде сформована правова, 

матеріально-технічна та науково-методична база для подальшого розвитку бойового хортингу в 

Україні. 

Висновки. Основні аспекти розвитку бойового хортингу, викладені у даній концепції 

спрямовані на реалізацію програми розвитку бойового хортингу в України як національного 

професійно-прикладного виду спорту військовослужбовців, правоохоронців та інших 

співробітників силових структур держави. Викладені матеріали концепції дозволяють зробити 

висновки щодо досягнення основної мети даної наукової статті. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та впровадженні регіональних, 

обласних і місцевих програм розвитку бойового хортингу в усіх регіонах України з метою 

поширення і популяризації виду спорту. 
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Yeromenko Eduard 

The concept of combat horting development in Ukraine 
Abstract. This scientific article identifies the main aspects of the concept of development and promotion in 

Ukraine of the national professional and applied sport of Ukraine combat horting. Plans and strategy of 

development of combat horting in Ukraine and abroad are checked, directions of activity of National federation of 

combat horting of Ukraine concerning distribution of combat horting in all regions of the country through 

representations of federation of Ukraine in these regions are substantiated. The systematic process of education 

and training in combat horting, Ukrainian language, history, literature and culture is the most important part of 

the work to preserve the ethnocultural identity of Ukrainian combat culture. It is through martial arts 

horticulture, education of young people is learning the symbols of the cultural code of our people, and in the case 

of Ukrainian compatriots should talk about the codes of Ukrainian civilization. In this area, it makes sense to pay 

attention to the project «Combat Horting – the national professional and applied sport of Ukraine», which also 

aims to increase the level of accessibility of training for Ukrainian youth, Ukrainian sports and physical 

education. Combat horting pursues a policy of spreading Ukraine's combat culture to other countries, but the 

National Federation of Combat Horting of Ukraine stands on the position of clear and systematic development of 

Ukrainian traditional combat culture in all cities and districts of our country. The interaction of the federation 

with local authorities in the field of championships and Cups of Ukraine in different areas, registration of sports 

clubs of fighting horting in all regions of Ukraine for the spread of fighting horting as a real center of combat 

culture of the Ukrainian people and national sport. 

Key words: combat horting, National Federation of Combat Horting of Ukraine, Ukrainian combat culture, 

regional federations, Ukrainian world, development assistance, Ukrainian nation, national sport, professional 

and applied training, traditions, health movement, patriotism, sports competitions, Ukrainian championship on 

combat horting, combat custom, Cossacks, military-patriotic education. 
 

Ерёменко Эдуард 

Концепция развития боевого хортинга в Украине 
Аннотация. В данной научной статье определены основные аспекты концепции развития и 

популяризации в Украине национального профессионально-прикладного вида спорта Украины боевого 

хортинга. Проверено планы и стратегию развития боевого хортинга в Украине и за рубежом, 

обоснованы направления деятельности Национальной федерации боевого хортинга Украины по 

распространению боевого хортинга во все регионы страны через представительства федерации 

Украины в этих регионах. Системный процесс воспитания и обучения боевому хортингу, украинскому 

языку, истории, литературе и культуре – важнейшая часть работы по сохранению этнокультурной 

идентичности украинской боевой культуры. Именно поэтому занятия боевым хортингом, образование 

молодежи происходит обучению символике культурного кода нашего народа, а в случае с украинскими 

соотечественниками следует говорить о кодах украинской цивилизации. В этой сфере имеет смысл 

обратить внимание на проект «Боевой хортинг – национальный профессионально-прикладной вид спорта 

Украины», целью которого является также повышение уровня доступности тренировок для украинской 

молодежи, украинского спортивного и физкультурно-оздоровительного образования. Боевой хортинг 

ведет политику распространения боевой культуры Украины в другие государства, но Национальная 

федерация боевого хортинга Украины стоит на позиции четкого и системного развития именно 

традиционной украинской боевой культуры во всех городах и районах нашей страны. Определены 

аспекты взаимодействия федерации с государственными органами власти на местах в вопросах 

проведения чемпионатов и Кубков Украины в разных областях, регистрации спортивных клубов боевого 

хортинга во всех регионах Украины для распространения боевого хортинга как настоящего очага боевой 

культуры украинского народа и национального вида спорта. 

Ключевые слова: боевой хортинг, Национальная федерация боевого хортинга Украины, украинская 

боевая культура, областные федерации, украинский мир, содействие развитию, украинская нация, 

национальный вид спорта, профессионально-прикладная подготовка, традиции, оздоровительное 

движение, патриотизм, спортивные соревнования, чемпионат Украины по боевому хортингу, боевой 

обычай, казачество, военно-патриотическое воспитание. 
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