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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комітет арбітрів Української Асоціації Футболу (надалі – Комітет) є 

постійно діючим робочим органом УАФ. 

1.2. Діяльність Комітету визначається цим Регламентом, Регламентом з 

організації арбітражу асоціацій членів ФІФА, регламентних документів 

УЄФА, Статутом УАФ та рішеннями керівних органів УАФ. 

1.3. Комітет визнає статутні цілі та завдання УАФ з питань організації та 

вдосконалення арбітражу у футболі та бере зобов’язання виконувати 

обов’язки, покладені на нього Статутом УАФ. 

1.4. Офіційна назва: «Комітет арбітрів Української Асоціації Футболу». 

1.5. Адреса для зв’язку: Україна, 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 7-А. 

 

ІІ. МЕТА 

 

2.1. Метою діяльності Комітету є вдосконалення організаційних засад та 

підвищення професіонального рівня арбітражу та спостереження арбітражу 

всеукраїнських змагань з футболу, згідно з вимогами та стандартами ФІФА 

та УЄФА.  

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ 

 

3.1. Впроваджувати сучасні організаційні заходи та вдосконалювати програмне 

забезпечення з підготовки та підвищення кваліфікації арбітрів, асистентів 

арбітра (далі офіційних осіб матчу - ООМ), відеоасистентів, помічників 

відеоасистентів арбітра (далі відеотехнічних осіб матчу - ВОМ), 

спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та 

операторів відеоповторів. 

3.2. Приведення методики арбітражу та спостереження арбітражу до 

однаковості трактувань ігрових епізодів згідно з вимогами чинних Правил 

гри, Регламентів з організації арбітражу національних асоціацій членів 

ФІФА, циркулярних листів ФІФА, ІФАБ та УЄФА. 

3.3. Проведення заходів, що підвищують відповідальність офіційних осіб матчу 

(ООМ), відеотехнічних осіб матчу (ВОМ), спостерігачів арбітражу, 

спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів та 

якісне виконання своїх офіційних функціональних обов’язків під час 

проведення всеукраїнських змагань. 

 

IV. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

 

4.1. Комітет складається з Голови, заступника голови та членів, визначених у 

кількості, необхідній для забезпечення виконання обов’язків за напрямками 

роботи. Члени Комітету не можуть входити до складу будь-яких 

футбольних клубів, ліг та інших футбольних організацій. 



 3 

4.2. Виконавчий комітет УАФ (надалі – Виконком УАФ) затверджує Голову 

Комітету на підставі пропозиції Президента УАФ. 

4.3. Виконком УАФ на підставі подання Голови Комітету затверджує 

заступника голови та членів Комітету. 

4.4. Комітет організовує свою роботу згідно з планом, затвердженим Головою 

Комітету. 

 

V. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТУ 

 

5.1. Організовує та методично забезпечує процес підготовки та підвищення 

кваліфікації офіційних осіб матчу (ООМ), відеотехнічних осіб матчу (ВОМ), 

спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та 

операторів відеоповторів.  

5.2. Контролює якість виконання обов’язків арбітрами, відеоасистентами та 

спостерігачами арбітражу під час проведення матчів всеукраїнських 

змагань з футболу. 

5.3. Визначає та застосовує дисциплінарні заходи за порушення арбітрами, 

відеоасистентами та спостерігачами арбітражу статутних, регламентних 

норм та положень. 

5.4. Організовує та проводить всеукраїнські та міжнародні конференції, 

семінари для офіційних осіб матчу (ООМ), відеотехнічних осіб матчу 

(ВОМ), спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та 

операторів відеоповторів. 

5.5. Проводить рейтингову атестацію офіційних осіб матчу (ООМ), 

відеотехнічних осіб матчу (ВОМ) та атестації спостерігачів арбітражу. 

5.6. Проводить ротацію арбітрів та асистентів арбітра згідно з рейтинговими 

показниками. 

5.7. Проводить ротацію спостерігачів арбітражу, згідно з результатами атестації 

та якості виконання своїх функціональних обов’язків. 

5.8. Формує списки офіційних осіб матчу (ООМ), відеотехнічних осіб матчу 

(ВОМ), спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та 

операторів відеоповторів, для проведення всеукраїнських змагань та подає 

їх для інформування Виконкому УАФ. 

5.9. Формує списки арбітрів, спостерігачів арбітражу ФІФА від УАФ (лист 

ФІФА). 

5.10. Організовує проведення навчальних заходів з арбітрами, відеоасистентами 

арбітра та спостерігачами арбітражу. 

5.11. Організовує перебування міжнародних офіційних осіб матчу (ООМ), 

відеотехнічних осіб матчу (ВОМ), спостерігачів арбітражу, призначених для 

проведення міжнародних матчів за участю національних збірних, 

українських футбольних клубів та ін. 

5.12. Взаємодіє з комітетами арбітрів ФІФА, УЄФА та національних асоціацій. 

5.13. Обмінюється інформацією та співпрацює з регіональними асоціаціями та 

комітетами УАФ з питань поточного стану справ в арбітражі та 

спостереженні арбітражу всеукраїнських змагань. 
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5.14. Має право співпрацювати із засобами масової інформації з питань 

арбітражу, спостереження арбітражу та діяльності Комітету. 

 

VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ 

 

6.1. Особисто керує роботою Комітету та головує на його засіданнях. 

6.2. Розподіляє та затверджує функціональні обов'язки членів Комітету. 

6.3. Надає на затвердження Виконкому пропозиції щодо змін у складі Комітету. 

6.4. Приймає рішення щодо проведення засідань Комітету. 

6.5. Пропонує порядок денний засідань Комітету. 

6.6. Затверджує призначення офіційних осіб матчу (ООМ), відеотехнічних осіб 

матчу (ВОМ), спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб 

матчу та операторів відеоповторів на матчі всеукраїнських змагань, що 

проводяться під егідою УАФ. 

6.7. Утворює постійні комісії Комітету та затверджує їх персональний склад. 

6.8. Представляє Комітет у відносинах з іншими робочими органами та членами 

УАФ. 

6.9. Підписує документи Комітету. 

 

VIІ. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ САНКЦІЙ 
 

7.1. Комітет застосовує дисциплінарні санкції до офіційних осіб матчу (ООМ), 

відеотехнічних осіб матчу (ВОМ), спостерігачів арбітражу, спостерігачів 

відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів, у відповідності до 

Дисциплінарних правил УАФ.  

7.2. Рішення Комітету щодо застосування дисциплінарних санкцій до офіційних 

осіб матчу (ООМ), відеотехнічних осіб матчу (ВОМ), спостерігачів 

арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та операторів 

відеоповторів, набуває чинності з моменту його прийняття. 

7.3. Якщо встановлюються додаткові факти, які не були відомі на момент 

розгляду справи, Комітет може переглянути раніше ухвалене рішення за 

нововиявленними обставинами.   

7.4. Комітет може самостійно переглянути оцінки, за якість арбітражу матчів, 

виставлені спостерігачами арбітражу офіційним особам матчу (ООМ) та 

відеотехнічним особам матчу (ВОМ). Рішення Комітету є остаточним. 

7.5. Рішення Комітету може бути оскаржене в порядку, встановленому 

Дисциплінарними правилами УАФ, окрім питань, пов’язаних з 

трактуванням та застосуванням Правил гри або методичних рекомендацій 

оцінювання арбітражу матчу. 
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VІІІ. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 

 

8.1. Засідання Комітету вважається правомочним приймати рішення за умови 

присутності на ньому більше половини членів Комітету, у тому числі 

Голови або його заступника. 

8.2. Кожен член Комітету має один голос. 

8.3. На засіданні усі члени Комітету голосують особисто. 

8.4. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів від числа 

присутніх членів Комітету. 

8.5. За рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним. 

8.6. Комітет може проводити засідання та приймати рішення шляхом 

використання засобів зв’язку. 

 

ІХ. КОМІСІЇ КОМІТЕТУ 

9.1. Утворення постійних комісій та затвердження їх персональних складів 

здійснюється Головою Комітету. 

9.2. Постійні комісії Комітету є робочими органами Комітету, що виконують 

функціональні обов’язки згідно з напрямками роботи. 

9.3. Постійні комісії Комітету визначені у Додатку №1 до цього Регламенту. 

9.4. Комітет може утворювати інші комісії. 

9.5. До складу постійних комісій входять: голова комісії, заступник голови 

комісії і члени комісії у кількості, визначеній Комітетом. До складу комісій 

можуть також обиратися особи, які не є членами Комітету та мають 

відповідну фахову кваліфікацію.  

9.6. Регламентуючі документи та положення щодо організації роботи Комітету 

та постійних комісій затверджуються Комітетом.  

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Даний Регламент набирає чинності з моменту його затвердження 

Виконкомом УАФ. 

10.2. Діяльність Комітету фінансується УАФ.  

10.3. Будь-які інші питання, не передбачені цим Регламентом, вирішуються 

Комітетом. 

10.4. Зміни та доповнення до Регламенту розглядаються та затверджуються 

Виконкомом УАФ за поданням голови Комітету. 

10.5. Діяльність Комітету може бути припинена рішенням Виконкому УАФ. 
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Додаток №1  

до Регламенту Комітету арбітрів УАФ 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  

КОМІТЕТУ АРБІТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ФУТБОЛУ 

   

 

1. Комісія з питань підготовки, контролю та атестації арбітрів, 

відеоасистентів арбітра 

                

Головними напрямками роботи Комісії є: 
 

1.1. Розвиток арбітражу, підвищення його рівня та удосконалення при 

проведені всеукраїнських змагань з футболу. 

1.2. Досягнення об’єктивних  результатів щодо визначення кваліфікації 

арбітрів та відеоасистентів арбітра.   

1.3. Вдосконалення системи підготовки  арбітрів та відеоасистентів 

арбітра, які проводять змагання за участі професіональних команд/клубів.  

1.4. Організація заходів щодо підвищення кваліфікації арбітрів 

аматорських та дитячо-юнацьких  змагань.  

1.5. Підготовка, внесення змін та доповнень до Положення про 

Рейтингову атестацію. 

1.6. Проведення атестації та ротації арбітрів та відеоасистентів арбітра, 

за підсумками осінньої та весняної частини змагань. 

1.7. Підготовка, внесення змін та доповнень до Положення про порядок 

відбору та рекомендації арбітрів та відеоасистентів арбітра для проведення 

матчів, за участі команд професіональних футбольних клубів. 

1.8. Підготовка списків молодих / перспективних арбітрів для 

формування / включення до менторських груп. 

1.9. Підготовка пропозиції щодо формування списку-кандидатів арбітрів 

для проведення змагань, під егідою ФІФА та УЄФА (лист ФІФА).  

1.10. Розробка пропозицій щодо визначення рівня/арбітрів.  

1.11. Обробка та формування відповідних списків арбітрів та 

відеоасистентів арбітра, для проведення всеукраїнських змагань на 

поточний рік, керуючись минулорічною атестацією на підставі 

рекомендованих списків, наданих комітетами арбітрів регіональних 

асоціацій футболу та подання їх на затвердження Комітету арбітрів УАФ.  

1.12. Розробка обов'язкових критеріїв (вимог/умов) щодо діяльності 

футбольних арбітрів різних рівнів.  

1.13. Участь в організації та проведенні педагогічного тестування з 

фізичної та теоретичної підготовки арбітрів та відеоасистентів арбітра.  

1.14. Вивчення, узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду 

розвитку арбітражу футбольних матчів.  

1.15. Визначення кращих арбітрів згідно  показників рейтингової атестації 

за підсумками року. 
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2. Комісія з  питань  підготовки, контролю та атестації асистентів арбітра, 

помічників відеоасистентів арбітра 

 

Головними напрямками роботи Комісії є: 
 

2.1. Розвиток арбітражу, підвищення його рівня та удосконалення при 

проведені всеукраїнських змагань з футболу. 

2.2. Отримання об’єктивних  результатів щодо визначення кваліфікації 

асистентів арбітра та помічників відеоасистентів арбітра.   

2.3. Удосконалення системи підготовки  асистентів арбітра та помічників 

відеоасистентів арбітра, які проводять змагання за участі професіональних 

команд.  

2.4. Організація заходів щодо підвищення кваліфікації асистентів арбітра 

аматорських та дитячо-юнацьких  змагань. 

2.5. Підготовка, внесення змін та доповнень до Положення про 

Рейтингову атестацію асистентів арбітра та помічників відеоасистентів 

арбітра. 

2.6. Проведення атестації та ротації асистентів арбітра та помічників 

відеоасистентів арбітра, за підсумками осінньої та весняної частини 

змагань.  

2.7. Підготовка, внесення змін та доповнень до Положення про порядок 

відбору та рекомендації асистентів арбітра та помічників відеоасистентів 

арбітра, для проведення матчів за участі команд професіональних 

футбольних клубів.   

2.8. Підготовка списків молодих/перспективних асистентів арбітра для 

включення до менторських груп. 

2.9. Підготовка пропозиції щодо формування списку-кандидатів 

асистентів арбітра для проведення змагань, під егідою ФІФА та УЄФА (лист 

ФІФА). 

2.10. Розробка обов'язкових критеріїв (вимог/умов) щодо діяльності 

асистентів арбітрів різних рівнів. 

2.11. Обробка та формування відповідних списків асистентів арбітра та 

помічників відеоасистентів арбітра на поточний рік керуючись 

минулорічною атестацією на підставі рекомендованих списків, наданих 

комітетами арбітрів регіональних асоціацій футболу та подання їх на 

затвердження Комітету арбітрів УАФ.   

2.12. Участь в організації та проведенні педагогічного тестування з 

фізичної та теоретичної підготовки асистентів арбітра та помічників 

відеоасистентів арбітра. 

2.13. Вивчення, узагальнення вітчизняного та закордонного досвіду 

розвитку арбітражу футбольних матчів. 

2.14. Визначення кращих асистентів арбітра, згідно  показників 

рейтингової атестації за підсумками року. 

 



 8 

3. Комісія з питань підготовки, контролю та атестації спостерігачів 

 

Головними напрямками роботи Комісії є: 

 

3.1. Підвищення рівня спостереження арбітражу всеукраїнських змагань 

з футболу. 

3.2. Підвищення кваліфікації спостерігачів арбітражу, спостерігачів 

відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів щодо покращення 

якості арбітражу офіційними особами матчу (ООМ) та відеотехнічними 

особами матчу (ВОМ).  

3.3. Впровадження єдиних вимог щодо методики спостереження 

арбітражу та трактування Правил гри у відповідності до Регламенту з 

організації арбітражу в національних асоціаціях, циркулярних листів  

УЄФА та УАФ. 

3.4. Організація та методичне забезпечення підготовки спостерігачів 

арбітражу, спостерігачів відеотехнчних осіб матчу та операторів 

відеоповторів. 

3.5. Проведення атестації спостерігачів арбітражу, спостерігачів 

відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів.  

3.6. Організація та проведення навчальних семінарів та робочих нарад 

для підвищення кваліфікації спостерігачів арбітражу, спостерігачів 

відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів. 

3.7. Формування списків спостерігачів арбітражу, спостерігачів 

відеотехнчних осіб матчу та операторів відеоповторів, для проведення 

всеукраїнських змагань з футболу та подання їх на затвердження Комітету 

арбітрів УАФ.   

3.8. Призначення спостерігачів арбітражу, спостерігачів відеотехнчних 

осіб матчу та операторів відеоповторів, для спостереження за якістю 

арбітражу матчів всеукраїнських змагань з футболу, що проводяться під 

егідою УАФ. 

3.9. Контроль за якістю виконання своїх функціональних обов’язків 

спостерігачами, під час проведення всеукраїнських змагань з футболу.  

3.10. Взаємодія з Комісіями спостерігачів арбітражу регіональних 

асоціацій футболу, профільними комітетами УАФ та дотримання вимог 

регламентуючих документів та положень. 

3.11. Складання списків спостерігачів арбітражу для залучення до роботи 

в менторських групах. 
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4. Комісія з питань підготовки інструкторів арбітрів, асистентів арбітра, 

відеоасистентів арбітра та спостерігачів арбітражу 

 

Головними напрямками роботи Комісії є: 

 

4.1. Підготовка інструкторів, арбітрів, асистентів арбітра, 

відеоасистентів арбітра та спостерігачів арбітражу найвищої кваліфікації 

для проведення навчально-методичних заходів вищеперерахованої категорії 

фахівців, які проводять  змагання за участю професіональних, аматорських 

та дитячо-юнацьких команд. 

4.2. Організація та проведення навчально-тренувальних  зборів, 

методичних семінарів з питань арбітражу та спостереження арбітражу.  

4.3. Вивчення, узагальнення та удосконалення вітчизняної школи 

арбітражу та спостереження, яка відповідає вимогам ФІФА та УЄФА.  

4.4. Координація діяльності учбово-методичних комісій з питань 

відбору, підготовки та утриманню арбітрів, асистентів арбітра, 

відеоасистентів арбітра та спостерігачів арбітражу регіональних асоціацій 

футболу.  

4.5. Підготовка/переклад та видання науково-методичної літератури, 

відеоматеріалів з методики арбітражу та спостереження арбітражу.  

4.6. Визначення та підготовка інструкторів учбово-тренувальних зборів 

(семінарів) арбітрів, асистентів арбітра, відеоасистентів арбітра та 

спостерігачів.  

4.7. Розробка навчальних програм курсів, семінарів, учбово-

тренувальних зборів арбітрів, асистентів арбітра, відеоасистентів арбітра та 

спостерігачів. 

4.8. Брати участь у заходах щодо контролю за теоретичною підготовкою 

арбітрів, асистентів арбітра, відеоасистентів арбітра та спостерігачів 

арбітражу, які беруть участь у проведенні всеукраїнських змагань з 

футболу.  

4.9. Узагальнює досвід арбітражу, спостереження та проводить 

всебічний аналіз помилок, що допускаються арбітрами, асистентами 

арбітра, відеоасистентами арбітра та спостерігачами арбітражу, при 

проведенні практичного арбітражу та спостереження арбітражу. 

4.10. Інформує футбольні клуби, арбітрів, асистентів арбітра, 

відеоасистентів арбітра та спостерігачів арбітражу про зміни та доповнення 

до Правил гри, а також про рішення та вимоги Комітетів арбітрів ФІФА та 

УЄФА. 

4.11. Проводить заходи з тренерами, футболістами команд по роз'ясненню 

сучасного тлумачення Правил гри.  

4.12. Взаємодіє з іншими комісіями Комітету арбітрів УАФ, а також із 

регіональними Комітетами арбітрів та комісіями. 
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5. Комісія з питань підготовки  та  контролю за фізичним станом арбітрів, 

асистентів арбітра  

 

Головними напрямками роботи Комісії є: 

 

5.1. Підготовка інструкторів з фізичної підготовки арбітрів, асистентів 

арбітра, які проводять  змагання за участю професіональних, аматорських 

та дитячо-юнацьких команд.  

5.2. Організація та проведення навчально-тренувальних  зборів та 

методичних семінарів з фізичної підготовки.  

5.3. Підготовка та удосконалення фізичного стану арбітрів, асистентів 

арбітра, який відповідає вимогам ФІФА, УЄФА та УАФ.  

5.4. Координація роботи учбово-методичних комісій з питань фізичної 

підготовки арбітрів, асистентів арбітра  регіональних асоціацій футболу.  

5.5. Видання науково-методичної літератури з підготовки, підтримання 

та удосконалення фізичних кондицій арбітрів та асистентів арбітра.  

5.6. Визначення і підготовка інструкторів з фізичної підготовки учбово-

тренувальних зборів (семінарів) арбітрів та асистентів арбітра.  

5.7. Контроль та розробка програм для індивідуальних тренувань з 

фізичної підготовки арбітрів та асистентів арбітра.  

5.8. Систематичне проведення педагогічного тестування (тест ФІФА) з 

фізичної підготовки арбітрів, асистентів арбітра, які беруть участь у 

проведенні всеукраїнських змагань з футболу.  

5.9. Інформування відповідних комісій комітету щодо фізичного стану 

арбітрів, асистентів арбітра під час проведення всеукраїнських змагань з 

футболу. 


