
ІНФОРМАЦІЙНА
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
РУКОПАШНОГО БОЮ



В ОСНОВІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОНЦЕПЦІЇ ЛЕЖИТЬ
формування позитивного
іміджу Всеукраїнської
федерації рукопашного
бою через:

Зростання популярності та впізнаваності Федерації 
шляхом детального висвітлення інформації про 
унікальність виду спорту «рукопашний бій», широкого 
спектру напрямків діяльності (тренувальні центри, 
організація змагань, соціально-важливих і 
військово-патріотичних заходів тощо).
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Використання рекламних можливостей, контролю, 
моніторингу, реагування на інформаційні повідомлення, що 
стосуються діяльності Федерації; залучення більшої кількості 
підписників в соціальних мережах та читачів офіційного сайту.
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Популяризацію та просування бренду «Рукопашний бій».03

Кампанії із розширення та покращення зв’язків із 
громадськістю та ЗМІ, що створюють необхідну основу для 
позиціонування, розширення дружніх контактів і збільшення 
членів Федерації; постійна комунікація та активна присутність 
в медійному просторі.
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Прищеплення принципів внутрішньої дисципліни, 
формування та підтримка позитивного особистого іміджу 
керівництва, спортсменів і членів Федерації. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 
СПРЯМОВАНА НА: 

виховання здорового 
способу життя;

поширення інформації 
про Федерацію 
і рукопашний бій як ви спорту;

реклама бренду 
«Рукопашний бій – спорт, 
який об’єднує!».

залучення якомога більшої 
кількості спортсменів 
до занять рукопашним боєм;

розширення мережі клубів;



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

спортсмени

силовики

молодь

військові

аматори

благодійники

спонсори заходів 

міжнародна 
спортивна спільнота

спонсори інформаційні

 

державні органи
(Міністерство молоді та спорту України,

Комітет Верховної Ради України з питань
молоді і спорту)

Споживачі
(B2C)

Партнери
(B2B)



КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ ДЛЯ 
ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ (ЦА)

БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я

    Здоровий спосіб життя

    Турбота про сім’ю і близьких людей

    Особистісна безпека і вміння 
    самооборони

ПАТРІОТИЗМ

    Любов до України і бажання її прославляти 
    на міжнародній спортивній арені

    Популяризація українського спорту

    Захист держави



ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Останні соціологічні дослідження у серпні 2019 року 

свідчать, що понад 83% українських громадян 

безумовно вважають себе патріотами! 

Це рекордний показник за всі часи опитування!

Таким чином, Всеукраїнська Федерація 

рукопашного бою з патріотичним позиціонуванням 

та надважливою соціальною місією стане 

беззаперечним лідером у своєму сегменті діяльності! 



ГОЛОВНІ МЕССИДЖІ,

На даний час спорт 
і здоровий спосіб життя – 
це тренд серед молоді.

Рукопашний бій – 
це альтернатива шкідливим 
звичкам та здоров’я.

Це – сучасний 
і видовищний вид спорту. 
Кожне змагання – це шоу.

Це – патріотичний 
вид спорту захисників 
держави, родини і близьких.

Рукопашний бій – 
це сила, безпека і захист.

Це – спортивна 
професійна підготовка 
військових і силовиків.

Це – популярний і модний 
вид спорту, займатися 
рукопашним боєм – престижно.

які будемо реалізовувати крізь призму 
втілення в життя даної Концепції:
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КОМУНІКАТИВНІ ДЖЕРЕЛА,
що допоможуть нам реалізувати 
концептуальні засади, закладені в документі:

cайт соціальні мережі 
(facebook)

інформаційні канали 
регіональних структур

інформаційні 
канали партнерів

канал YouTube

інформаційні канали
Міністерства молоді та спорту, 
профільного комітету ВРУ



PR-ІНСТРУМЕНТИ
ДЛЯ ПОВНОЦІННОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

ДРУКОВАНІ ЗМІ

іміджеві або тематичні матеріали, подієві post-матеріали. 
У невеликій кількості, виключно у тому випадку, якщо 
друковане видання має контакт з ЦА;

ОНЛАЙН-ВИДАННЯ

публікація цікавих матеріалів про висвітлення 
діяльності Федерації, успіхи та досягнення, 
анонси, цікава інформація для ЦА (наприклад, 
блог ломів/спікера про навики самооборони 
чи прийоми самозахисту при нападі, 
критичних сиутаціяїх)

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

висвітлення чемпіонатів, кубків чи інших змагань. Участь 
представників Федерації в тематичних програмах, ефірах 
чи надання коментарів;

ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМІ

прес-конференції, прес-сніданки, брифінги – виключно 
подієві: презентація старту роботи над певною подією 
чи певні досягнення або проблематика. Актуалізація 
співпраці із профільними ЗМІ спортивної тематики;

РОЗРОБЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ,

що розповідали би про Федерацію, успіхи 
та досягнення спортсменів, анонси подій, 
розміщення тренувальних залів і секцій тощо
(роздавати на власних і партнерських спортивних 
заходах, виставках профільної тематики).

та взаємодії з цільовою аудиторією (ЦА)



МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

СЕО-ПРОСУВАННЯ. 

Просування в пошукових 
інтернет-ресурсах – 
google)

СММ-ПРОСУВАННЯ. 

Просування 
в соціальних мережах

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ. 

Позиціонування й інформування, 
а також активне спілкування 
з ЦА через найбільш популярні 
соціальні мережі 
(Facebook, Instagram, YouTube)



РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ

популяризувати рукопашний бій серед 
різних вікових груп населення та збільшити 
кількість громадян, які займаються саме 
цим видом спорту;

підвищити престиж професій 
спортсмена та тренера;

просувати бренд «Рукопашний бій – 
спорт, який об’єднує!»; 

стимулювати розвиток спорту 
шляхом меценатства та активного 
використання можливостей державно-
приватного партнерства; 

прищепити дітям та молоді бажання 
вести активний спосіб життя;

має на меті: 
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підтримувати принцип «Здорова нація – 
частина культурного менталітету»;

сприяти патріотичному вихованню 
дітей і молоді; 

розвивати у регіонах, де є обласні осередки 
Всеукраїнської федерації рукопашного бою, 
сучасну, різноманітну, доступну спортивну 
інфраструктуру для можливості займатися 
рукопашним боєм широким верствам населення;

сприяти якісній підготовці та участі 
спортсменів, особливо Національної 
збірної команди України з рукопашного 
бою, до змагань та всеукраїнській і світовій 
спортивній аренах з метою досягнення 
високих результатів на міжнародному рівні;

розширити географію проведення 
спортивних змагань національного 
та міжнародного масштабів на 
надвисокому організаційному рівні.
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ГЛОБАЛЬНА МЕТА КОНЦЕПЦІЇ:

Кожен українець має доступ до сучасної спортивної інфраструктури для регулярних занять 

фізичною культурою і спортом, рукопашним боєм зокрема, досягнення українських атлетів 

є гордістю держави та надихають співгромадян, кожен, хто займається рукопашним боєм 

ідентифікує себе як захисник, патріот, здоровий і соціально активний громадянин



МИ ВИЗНАЧИЛИ
7 ВЕКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ,  

що утворять платформу для розвитку Всеукраїнської федерації рукопашного бою 

та популяризації бренду «Рукопашний бій – спорт, який об’єднує!». 

В основі кожного вектору – розвиток і популяризація рукопашного бою, 

спорту, який об’єднує на всеукраїнській і міжнародній аренах.



ВЕКТОР І – 
«ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІСТОРІЇ»

Робота над висвітленням історії створення та становлення Всеукраїнської федерації рукопашного бою 

та формування рукопашного бою як виду спорту. 

В розрізі даного розділу – створення інформаційного посібника «Історія становлення 

Всеукраїнської федерації рукопашного бою». 

Створення та інформаційне просування серії відеосюжетів про історію ВФРБ.

(Коментар Кміти А.Ф.)



ВЕКТОР ІІ – 
«СИЛЬНІ ОБЛАСНІ ПІДРОЗДІЛИ – 
ПОТУЖНА ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ»

Акцент Інформаційної концепції розвитку 

Всеукраїнської федерації рукопашного бою – 

на розвиток регіонів. 

Показати масовість і всеукраїнський масштаб. 

Широке висвітлення роботи обласних осередків.

Широке залучення регіональних 

ЗМІ до висвітлення роботи 

місцевого осередку.

Створення інформаційних 

приводів на місцевому рівні.



ВЕКТОР ІІІ – 
«РУКОПАШНИЙ БІЙ – ЦЕ СУЧАСНО, 
МОЛОДІЖНО, ЦІКАВО»

Всеукраїнська федерація рукопашного бою та рукопашний бій – це сучасний, цікавий, 

зорієнтований на молодь і дітей вид спорту. Має бути цікаво. Впровадження цього вектору 

має здійснюватися з залученням дітей і молоді, молодих тренерів, блогерів і авторитетних 

особистостей у спортивному співтоваристві.

Серед механізмів, які допоможуть реалізувати даний вектор – створення різноманітних 

відеоописів про стиль життя рукопашника, раціон дня, режим тренувань, відпочинку, занять; 

публікація різноманітної корисної інформації на спортивну тематику; відео з відкритих занять, 

зокрема й масових під відкритим небом.

Ми також маємо показати доступність і широкий вибір залів і тренерів.



Співпраця в інформаційному плані з силовими, військовими, іншими 

спеціальними організаціями держави. 

Окремо – реалізація принципів державно-приватного партнерства.

Налагодження відносин із партнерами та спонсорами, пошук нових партнерів.

ВЕКТОР IV  – 
«МИ ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ»



Брендам властиво старіти та вмирати, тому їх цінності та позиціонування повинні знаходитися 

у відповідності з мінливими трендами, інакше аудиторія втратить інтерес. Ми маємо на меті розвивати 

бренд «Рукопашний бій». Формувати позиціонування бренду і його філософії.

У створенні та просуванні бренду важливі не тільки ключові ідеї, а й цілісність створюваного образу. 

Всі канали просування повинні транслювати один глобальний посил, який формує символ бренду – 

«Рукопашний бій – спорт, який об’єднує!». 

До розвитку бренду також варто віднести окремий напрямок роботи – розробка та виготовлення 

спеціального спортивного одягу з брендом Федерації (футболки, реглани, спортивні костюми тощо). 

Тобто корпоративний фірмовий стиль.

ВЕКТОР V – 
«РУКОПАШНИЙ БІЙ – ЦЕ БРЕНД»



Реалізація соціальний аспекту. 

Співпраця із соціальними закладами: реабілітаційними центрами, дитячими будинками, 

відкриті уроки на свіжому повітрі з елементами самооборони для всіх бажаючих.

ВЕКТОР VI – 
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
РУКОПАШНОГО БОЮ – СОЦІАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ»



Співпраця і дисципліна у виконанні завдань – основа успіху.

(Коментар Кміти А.Ф.)

ВЕКТОР VIІ  – 
«ДИСЦИПЛІНА – ОСНОВА ОСНОВ»



має стати дієвим всеукраїнським інструментом, що має на меті 
об'єднати Україну та світ через спорт, з головним повідомленням – 
«Єдність завжди перемагає». Ми – ті, хто здатні виховати здорове

та патріотичне підростаюче покоління!

РУКОПАШНИЙ БІЙ

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

press@frb.org.ua   |   frb.org.ua +38 (093) 369 6707


