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План: 

 

 Міжнародні спортивні федерації: 
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 Національні спортивні федерації: 
історія, структура, функції.  
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Міжнародні спортивні федерації (МСФ) – це 

міжнародні спортивні об’єднання, що керують і 

координують роботу  регіональних і 

національних  спортивних організацій з видів 

спорту. 

 

 
  Причини створення МСФ: 

 

 наявність спортивних федерацій у 
окремих державах; 

 відсутність єдиних правил змагань; 

 збільшення кількості міжнародних 
змагань; 

 вимоги МОК до реєстрації олімпійських 
видів спорту. 

 



Основні завдання діяльності МСФ: 

 практична допомога у роботі національним спортивним 
федераціям; 

 популяризація свого виду спорту в світі, розширення 
його географії; 

 контроль за діяльністю національних спортивних 
організацій, за дотриманням ними уставу МСФ; 

 планування, організація та проведення міжнародних 
спортивних змагань; 

 реєстрація та затвердження рекордів; 
 розширення матеріально-технічної бази виду спорту; 
 розробка правил змагань з виду спорту; 
 регламентація переходу спортсмена з команди однієї 

країни у команду другої. 



Роль  МСФ: 
 забезпечити розвиток відповідних видів спорту в усьому світі; 
 встановити та впровадити в дію, правила, що стосуються 

відповідних видів спорту; 
 встановлювати критерії допуску на змагання Олімпійських ігор у 

відповідності з Олімпійською хартією та подавати їх на  
затвердження  МОК; 

 робити внесок в реалізацію цілей, що викладено в Олімпійській 
хартії, особливо шляхом розповсюдження олімпізму та 
олімпійського виховання; 

 нести відповідальність за технічний контроль та керівництво своїми 
видами спорту на Олімпійських іграх та на іграх,  що відбуваються  
під патронатом  МОК; 

 надавати технічну допомогу для практичного виконання програм 
олімпійської солідарності; 

 формулювати пропозиції, що адресуються МОК стосовно 
Олімпійської хартії та олімпійського руху взагалі, включаючи 
організацію та проведення Олімпійських ігор; 

 надавати свої варіанти стосовно кандидатур на організацію 
Олімпійських ігор, особливо, щодо технічних можливостей міст-
кандидатів; 

 співпрацювати у підготовці олімпійських конгресів; 
 за вимогою МОК брати участь у діяльності комісій МОК. 
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Структура  МСФ: 



 Вимоги до НОК згідно Олімпійської 

хартії: 

 генеральна асамблея НОК повинна 
проводитися не менш одного разу на рік; 

 члени виконавчого органу НОК змінюються як 
мінімум кожні 4 роки; 

 члени НОК не одержують ніякого прибутку або 
премії за свою робоу. 

Національний олімпійський комітет – 

вищий керівний орган розвитку 

олімпійського руху в країні 



До складу НОК обов’язково повинні 

входити: 
 члени МОК у даній державі, якщо такі є; 
 представники усіх національних спортивних федерацій з 

олімпійських видів спорту; 
 діючи атлети або колишні атлети які приймали участь у 

Олімпійських іграх 

До складу НОК можуть входити: 

 представники національних федерацій, які входять до 
МСФ, але види спорту яких не входять у програму 
Олімпійських ігор; 

 окремі особи, які можуть сприяти розвитку олімпізму 



Місія та роль НОКів 

 розвиток і захист олімпійського руху в своїх країнах; 
 пропаганда принципів олімпізму; 
 розповсюдження олімпізму в навчальних програмах у 

школах та університетських закладах. 
 боротьба проти дискримінації та насилля у спорті, проти 

використання заборонених препаратів. 
 представництво своїх країн на Олімпійських, 

регіональних та інших іграх, що проходять під егідою 
МОК. 

 визначення міста, що має право подати заявку на 
організацію Олімпійських ігор в своїй країні тощо. 



Національна спортивна федерація – це організація, яка 

створена для розвитку виду спорту в країні. 

Статус національної спортивної федерації надається 

тільки одній спортивній федерації з відповідного виду 

спорту (версії) за таких умов: 

 реєстрації як всеукраїнської громадської організації; 
 відповідність її статутних документів статутним та 

регламентним вимогам відповідної міжнародної спортивної 
організації; 

 проведення нею спортивних змагань та фізкультурних 
заходів; 

 наявності в її складі висококваліфікованих спортсменів, 
тренерів, суддів та фахівців; 

 наявності в її  структурі легалізованих у встановленому 
порядку місцевих осередків (федерацій, асоціацій, спілок, 
об’єднань тощо) та їх взаємодії з місцевим органом виконавчої 
влади з фізичної культури і спорту щодо розвитку 
відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеним 
двостороннім договором. 
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