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     Федерація футболу України бере на себе зобов'язання управляти системою 

атестації клубів відповідно до своєчасно встановлених та всім знайомих 

правил. Тому одним з наших головних завдань є докладне роз'яснення клубам 

редакції Правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», 

видання 2015 р., де започатковані вимоги до ліцензіарів щодо їх ролі і 

відповідальності за процес власного моніторингу клубу, сприяння  

впровадженню високих стандартів роботи для підвищення якості та прозорості 

управління клубним футболом. Такі самі вимоги та обов’язкові рекомендації, з 

урахуванням місцевих умов і національного законодавства, викладені у 

Регламенті з атестації футбольних клубів Прем’єр – ліги (вид. 2015 р.) і 

Регламенті з атестації футбольних клубів ПФЛ, яке введено в дію в 2015 р. 

Чесні і прозорі дії в межах вимог ФФУ і УЄФА дозволять всім учасникам 

процесу атестації   виконувати свої обов’язки щодо процесу клубного 

моніторингу в ефективний, дієвий та прозорий спосіб на благо розвитку 

українського професіонального футболу. Для  безперервного вдосконалення 

нашої  допомоги клубам, а також підвищення загальної ефективності системи 

атестації клубів,  ми залучаємо клуби та зовнішніх партнерів до щорічної 

перевірки в максимально можливому обсязі, надаємо клубам розроблені нами 

у відповідності до Нормативу УЄФА документи. Ми відкриті і завжди готові 

надати необхідні консультації ліцензіатам на їх прохання або запит. 

     Федерація футболу України впроваджує належну систему керування для 

атестації клубів і дотримання вимог, встановлених нормативом ліцензування 

клубів. Більше того, ми зобов'язуємося дотримуватися власних правил, а також 

діючого  національного законодавства і регламентів УЄФА і ФФУ з цих 

питань.  

      Політика ФФУ на цьому напрямку діяльності також включає в себе спільне 

прагнення  задовольняти потреби футбольних клубів та їх очікування щодо 

клубного атестування, особливо в контексті удосконалення правової бази, 

спортивної інфраструктури і кадрово-адміністративної структури,  прагнення 

постійно вдосконалювати організаційну роботу  клубів і  національної системи 

клубного атестування. Ми декларуємо свою готовність відповідати за 

забезпечення належної підготовки учасників системи атестування і процесу 

контролю діяльності клубів. 



     Керівництво ФФУ розуміє правила системи ліцензування клубів та процесу 

контролю діяльності клубів, так само, як і поточні і майбутні потреби і 

очікування всіх відповідних зацікавлених сторін (наприклад, 

адміністративного підрозділу ліцензування та контролю діяльності клубів, 

директивних органів, претендентів на ліцензію, ліцензіатів, УЄФА та 

призначених ним органів і організацій). 

     Федерація футболу України, як ліцензіар, бере на себе відповідальність за 

забезпечення належної підготовки учасників системи атестації і процесу 

контролю діяльності клубів, за забезпечення можливості передачі знань у 

випадку зміни персоналу адміністративного органу з атестації футбольних 

клубів, а також підтверджує своє всебічне сприяння адміністративному органу 

з атестації футбольних клубів, яке буде в свою чергу сприяти здійсненню його 

функцій і задач згідно вимог Правил УЄФА з ліцензування клубів і 

фінансового фейр-плей, Регламенту з атестації футбольних клубів Прем’єр – 

ліги України та Регламенту з атестації футбольних клубів ПФЛ. Крім того, ми 

беремо на себе зобов’язання постійно поліпшувати результативність системи 

атестації клубів і процесу контролю діяльності клубів, надавати підтримку 

претенденту на атестат у питаннях атестації і контролю діяльності 

клубів,своєчасно повідомляти про різні правила та регламенти всім 

відповідним зацікавленим сторонам.   Весь персонал отримує відомості про 

основну діяльність, пов'язану з ліцензуванням клубів, через спеціальні 

можливості і регулярні контакти та навчання головним інструментам 

діяльності в УЄФА.  Крім того, ми належним чином навчаємо безпосередніх 

учасників системи атестації клубів і повністю роз'яснюємо їм вимоги 

Регламентів і Положень та їхні завдання на навчальних семінарах, 

двосторонніх або багатосторонніх нарадах і у постійному діалозі з 

керівниками клубів. 

     Щоб підтримувати високу репутацію системи атестації клубів в Україні, всі 

її учасники дотримуються основних етичних цінностей, а   також правил  

конфіденційності і незалежності. Будь-яке порушення вимог, пов'язаних із 

цими цінностями неможливе і карається дисциплінарним стягненням та 

відстороненням від роботи у системі атестації. Вказані правові зобов’язання 

завжди виконуються нами в повному обсязі. 

  Для    забезпечення стабільного і поступального розвитку професіонального 

футболу    нами визначені наступні найближчі задачі: 

 Продовження фінансового моніторингу футбольних клубів Прем’єр -  

ліги України щодо своєчасного виконання зобов’язань перед іншими 

клубами згідно механізму солідарності та вимогами щодо компенсації 

за підготовку, іншими трансферними зобов’язаннями, а також 

зобов’язаннями перед співробітниками з метою забезпечення захисту 

кредиторів клубів; 

 Продовження роботи щодо залучення більш широкого кругу 

футбольних клубів 1-ої ліги до проходження процедури атестації за 

вимогами, які висуваються до футбольних клубів Прем’єр – ліги для 

зменшення якісної диспропорції між клубами Прем’єр – ліги і 1-ої ліги 

з перспективою майбутнього розширення ПЛУ ; 



 Продовження застосування політики надання особливих умов та 

виняткового застосування системи атестації при проходженні 

процедури атестації футбольними клубами УПЛ «Шахтар» м. Донецьк 

«Олімпік» м. Донецьк, «Зоря» м. Луганськ, «Маріуполь»                      

м. Маріуполь та ПФЛ. «Авангард» м. Краматорськ, місцем реєстрації 

або дислокації яких є окремі регіони України, на території яких триває 

антитерористична операція (АТО), або прилеглі до неї території.  
 

Ми  впевнені в тому, що запропонована система атестації є надійним 

підґрунтям для системного і послідовного розвитку футболу в нашій країні. 

Саме чітке виконання ліцензіаром і ліцензіатами власних зобов’язань дасть 

можливість успішно функціонувати клубам і лігам. 

 

Нагадуємо, що атестація всіх професіональних футбольних клубів 

спортивного сезону 2017/2018 рр. розпочнеться, як завжди, 11 листопада 

2017 р і її головна процедура, згідно із затвердженим графіком,  закінчиться 

31 травня 2018 року. 

 

Бажаємо успіхів всім учасникам чергової процедури атестації 

професіональних футбольних клубів України!    

 

 

ФФУ  

 

 

 

20 червня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


