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Анотація. Гольф є одним з видів спорту, який активно розвивається у
світі та є перспективним для подальшого розвитку в Україні, але
дослідженням розвитку гольфу в нашій країні не приділялося уваги. Авторами
представлено характеристику інфраструктури для спортивного гольфу в
Україні, досліджено формування та розвиток гольфу, матеріальної бази для
проведення навчання, спортивних змагань з гольфу, сімейного спортивного
дозвілля.
Ключові слова: гольф, гольф-клуб, гольф-поле, гольфісти.
Abstract. Golf is one the types of sport that actively develops in the world and is
perspective for further development in Ukraine, but in our country not spared
research of development of golf attention. Authors are present description of
infrastructure for sporting golf in Ukraine, forming and development of golf is
investigational, material base for providing training, sporting competitions on golf,
domestic sporting leisure.
Keywords: golf, golf is a club, golf-field, golfers
Вступ. Сьогодні гольф є популярним і розгалуженим видом спорту,
кількість гравців у гольф у світі перевищує 60 мільйонів осіб, а гольф-полів –
близько 30 тис. США є лідером у розвитку й популяризації гольфу та на
світовому ринку має значну перевагу. У США близько 30 млн гравців у гольф, з
яких дві третини – активні спортсмени, наявні понад 16 тис. полів. В Європі
близько 4 млн гравців у гольф та понад 6 тис. полів, в Азії – близько 20 млн

гравців та понад 3 тис. полів. Решта полів припадає на Австралію, Нову
Зеландію, Африку.
Гольф є одним із видів спорту, який активно розвивається у світі і суттєво
впливає на підтримку позитивного міжнародного іміджу будь-якої країни світу.
Мета дослідження – дослідити формування та розвиток гольфу в Україні
як одного з спортивних видів розваг що інтенсивно розвівається, поєднує
фізичні,

адаптаційні,

психологічні,

соціальні

функції

для

розвитку

інноваційного напряму будівництва гольф-готелів.
Методи дослідження: аналітичні дослідження наукової, спеціалізованої
літератури, інтернет-ресурсів, нормативних документів і статистичних звітів;
порівняння й зіставлення; функціонально-структурний аналіз.
Вважається,

що

гра

в

гольф

зародилася

в Шотландії і

була

винайдена пастухами, які за допомогою ціпків (майбутніх ключок) заганяли
камені в кролячі нори. Імовірно гра існувала вже в XIV столітті, а в XV столітті
в Шотландії вийшло декілька законів, що забороняли грати в «гольф».
У XVII столітті ключками в м'яч грали вже в Нідерландах. Гра в її сучасному
вигляді оформилася в XIX столітті в Шотландії.
У ґольф грають на спеціальних полях, на яких зазвичай є 18 або 9 лунок.
Великі турніри тривають чотири дні й загальна кількість лунок, які треба
пройти, зазвичай дорівнює 72. В грі використовуються спеціальні м'ячі, що
вирізняються складною будовою та мають певні аеродинамічні характеристики.
У період 2004–2008 рр. гольфісти-аматори проводили Кубок України з
гольфу (Ukraine Open Golf Gup) на полях поза межами України. 2004 рік - в
Чехії у гольф-клубі Асторія (Golf Club Astoria), 20 учасників; 2005 рік - в
Польщі в гольф-клубі «Кгаkov Vallеу Gоlf & Соuntгу Сlub», 21 участник; 2006
рік - у Словаччині, 2007 рік – в два етапи, в Росії (гольф клуб «Москов Кантрі
Клаб» та у Туреччині, 31 участник. Характерним для нового витка розвитку
гольфу в Україні є проведення з 2009 року чемпіонатів в містах Луганськ,
Харків та Київ на території України. Відзначено, що кількість гравців за період
з 2009 по 2011 р. суттєво збільшилася. У 2010–2011 рр. у змаганнях брали

участь найбільше спортсменів ― 74 та 85 відповідно. Зростання кількості
учасників пов’язано зі вступом Української федерації гольфу 2010 року до
Європейської асоціації гольфу та Міжнародної федерації гольфу. Чемпіонати з
гольфу в Україні за період 2009–2013 рр. представлені в таблиці 1.
В 2014-2015 рр. основні турніри проводились в Київському гольф-клубі
«Golf Stream», це заходи юніорські, дитячі, чемпіонати серед аматорських
команд, відкриті чемпіонати Києва (Kiev Open Cup). В 2014, 2016 рр. відкритий
чемпіонат України з гольфу проводився на полях гольф-клуба «Superior Golf
Club», в 2015 році - в Київському гольф-клубі «Golf Stream».
Таблиця 1
Чемпіонати України з гольфу за період 2009–2013 рр.

№ Рік прове- Місто-область, клуб
дення
1
2

2009
2010
(3 етапи)

3
4
5

2011
2012
2013

К-сть
гравців

Луганськ, Перший гольф-клуб
1 етап – м. Харків, гольф-клуб «Superior»

48
74

2 етап – м. Луганськ, Перший гольф-клуб
3 етап – Київська обл., Київський гольф-клуб «Golf
Stream»
Київська обл., Київський гольф-клуб «Golf Stream»
85
Київська обл., Київський гольф-клуб «Golf Stream»
27
Харків, гольф-клуб «Superior»
56

В 2017 році планується відкритий чемпіонат

юніорів, Битва клубів

«Superior» та «Golf Stream», фінал Кубка України в гольф-клубі «Superior».
Всеукраїнська федерація гольфу спрямовує свою діяльність на розвиток двох
видів спорту: гольфу та міні-гольфу. Ці види досить розрізняються по суті гри,
за правилами, інвентарем, обладнанням ігрових площадок.
В таблиці 2 представлено хронологію, аналіз будівництва гольф-клубів,
гольф-полів в Україні.
Таблиця 2
Гольф-клуби та гольф-поля в Україні
№
1

Гольф-клуб, рік
Місце знаходження
Гольф-поля, майданчики
створення
для гольфу
«Київ Кантрі Клаб», Київська область, Конча- Перший
тренувальний

Заспа,
26-й
км. майданчик для гольфу (ДрайвінгСтарообухівської траси
рейндж)
Перше поля для мінім. Київ, Гідропарк
2000 р. - перший чемпіонат
гольфу, 1999
України з міні-гольфу; 18 лунок
для міні-гольфу
Перший гольф-клуб Луганська обл.
9 лунок – 2008; 12 лунок -2012
«First
Golf&Country
Club», 2004
Гольф центр «Київ» М. Київ, 6 га
6 лунок - 2004
на Оболоні, 2004
Київський гольф-клуб Київська
обл., 9 лунок – 2008 «Паркове»; 9
«Golf Stream», 2008
Макаровський
р-н, лунок – 2009 «Клубне»; 18 лунок
с. Гавронщина, 400 га
- 2010 - «Чемберлен» (всього 36
лунок)
Гольф-клуб «Superior», м. Харків, 27 га
9 лунок – 2009; до 18 лунок -2012
2009
Київський гольф-клуб Київська
обл., 9 лунок - 2010
«Роял» (Royal Kiev Макаровський р-н , села
Golf Club), 2010
Копилів та Северинівка
Гольф-клуб «Козин» Київська обл. Козинський 9 лунок - 2011
(Golf Club Kozyn), ландшафтний заповідник,
2006
100 га
1998

2

3

4
5

6
7

8

Аналіз гольф-клубів станом на 2017 рік. Перший тренувальний майданчик
в Кончі-Заспі перетворився в котеджне селище "ZASPAGOLF", де планується
побудувати гольф-поле міжнародного рівня на 18 лунок, площею понад 100 га.
На території гольф-клубу буде зведено п'ятизірковий готель зі спортивнооздоровчим комплексом, що включає закритий 25-ти метровий плавальний
басейн і зону Spa.
Перше поле для міні-гольфу зараз представляє ресторанний комплекс з
полем для міні- гольфа, має зменшений масштаб поля зі штучним покриттям, з
березня до жовтня проходять міжнародні та українські турніри.
Перший гольф-клуб «First Golf&Country Club», що знаходиться в
Луганщині, перетворили на поле бою. Колись зелені поля без води - позбавлені
рослинності галявини, будівлі пошкоджені вибухами. Жахливе явище
сьогодення.
Гольф на Оболоні пропонує своїм гравцям територію в 6 га, яка розтяглася
уздовж Дніпра, поле на 6 лунок. У своєму будинку центр розмістив драйвингрейндж з 36 майданчиками для 200 гравців для відпрацювання ударів, навчання

новачків. Клуб перетворився в місце сімейного відпочинку, проведення свят,
конференцій.
Київський гольф-клуб «Golf Stream», що починав будівництво у 2008 році
виявився «якорем», адже проект «GolfStream» входив до ТОР-10 об'єктів
індустрії відпочинку та розваг, анонсованих інвестиційними компаніями
Європейського

співтовариства

у 2007

году.

Передбачено

будівництво

комплексу спортивних споруд, житлових зон и паркових насаджень. Включає
Гольф клуб з трьома полями, Академію кінного спорту з кінними манежами,
літній спортивний парк, басейн и житлові клубні резиденції трьох типів
(особняки,

котеджі,

лейнхауси),

готель,

клубний

будинок.

Комплекс

розташованій на відстані 30 км від Києва, у живописній заплаві ріки Здвиж
загальною площею понад 400 га. Проект орієнтований на вузьку категорію
статусних споживачів. Детальніше на http://www.1000inf.ru/news/4190/
Харківський гольф-клуб «Superior» більше схожий на 5 зірковий гольфкурорт сімейного типу. Мотель, вертолітна площадка, бізнес-центр, бутікготель розташовані на території єдиного в Україні гольф-курорту Superior Golf
& Spa Resort в 15 хвилинах їзди від центру Харкова. Має професійне поле для
гольфу на 18 лунок, сучасний Spa-комплекс, багатофункціональний бізнесцентр, універсальні тенісні корти, ресторани з авторською кухнею, дитячий
майданчик. Бутік-готель входить в асоціацію кращих готелів світу The Leading
Hotels of the World. Це - місце дозвілля, проведення сімейних свят, у тому числі
і весіль. Багато уваги приділяється розвитку та навчанню дітей, проведенню
спортивних змагань з дітьми різних вікових груп.
Київський гольф-клуб «Роял» (Royal Kiev Golf Club) виконаний в
класичному англійському стилі. Клубний будинок дозволить відпочити після
гри, у ресторані можна відновити витрачені на поле сили і випити прохолодні
напої. Бар і літній майданчик, спеціалізований гольф-магазин, зал для
переговорів - складові Клубного будинку. Вертолітний майданчик, дитячий
майданчик для міні-гольфу, котеджі, Spa-зона, два поля для гольфу і
тренувальна зона офіційно відкриті з квітня по листопад, але гра і тренування

можливі завжди, коли це дозволяють погодні умови. Багато водних перешкод і
бункерів, високий і густий раф робить це гольф-поле одним з найбільш
захоплюючих і важких полів Європи. Архітектором гольф-поля максимально
збережено природний ландшафт місцевості, залишено недоторканими пагорби і
схили. Щоб відкрити повноцінний гольф-клуб з власним полем і супутньою
інфраструктурою, необхідно було вкласти $ 100-500 млн, які окупляться за
декілька років.
Вже десятий рік на території заказника державного значення "Козинський"
в Обухівському районі Київщини зростає елітний гольф-клуб "Козин".
Засновники клубу запевняли, що все облаштування членами клубу поля на 9
лунок звелося до сінокосу та вивезення будівельного сміття. Екологи
стверджують, що унікальна заповідна територія в заплаві Дніпра знищується.
На сьогоднішній день на площі близько 100 гектарів знищений природний
рослинний покрив і облаштовані штучні газони, насипані земляні пагорби і
вириті ями, триває будівництво об'єктів інфраструктури. Невідоме майбутнє
цього клубу, адже зараз діяльністю клубу займається прокуратура. Джерело:
http://kievvlast.com.ua/text/stolichnie_tolstosumi_razorjajut_goszakaznik_pod_kievo
m_prevrashhaja_ego_v_golfklub28782.html.
Вартість будівництва типового поля для гольфу з 18 лунками становить від
двох до трьох мільйонів євро, разом з тим це витрати на будівництво тільки
самого поля. Додаткових витрат вимагає інфраструктура: будівля клубу,
господарські будівлі, навіс для тренувального поля, під'їзні та внутрішні дороги
і стежки, мости тощо. Замовник може прийняти загальний застосовний і до
гольф-проекту принцип, що додаткові витрати будуть дорівнювати вартості
будівництва самого гольф поля. Крім того для підтримки гарного стану поля
необхідно мати сільськогосподарські машини. Придбання комплекту нових
машин обійдеться в 500 тисяч євро. Рекомендується, щоб вартість будівництва
необхідних будівель та інфраструктури не перевищувала витрати на саме гольф
поле. Джерело: http://www.golf.ru/page/architecture/land-part2.htm.

Аналіз вартості будівельних робіт робить зрозумілим вартість разових
послуг в сотні гривень та пакетів річних послуг гри в гольф від 200.000 до
50.000 грн. залежно від вікових категорій та послуг, що не співпадає з
заробітною платою основного населення України і робить цей спорт
недоступним для переважної більшості населення. Крім того великою є
вартість постійного догляду, що наводить на думку необхідності пошуку
шляхів для зменшення вартості будівництва та облаштування полів. Другим
варіантом зменшення собівартості перебування у гольф-клубі є шлях, яким
користуються північні країни: переведення гольф-полів на цілорічний режим
роботи – крім гольфу на траві існує гольф на снігу, на кризі, розширення
мережі послуг у вигляді Spa, дозвілля, відпочинку, занять іншими видами
спорту.
Країни, населення яких не має достатніх матеріальних можливостей,
більше уваги приділяють розвитку міні-гольфу, для якого площадка може бути
навіть 15х15 метрів як під відкритим небом, частіше в парковій зоні, так і під
дахом в будівлі, як в природному, так і в штучному середовищі, де є
можливість насипати пісок, утворити пагорбки, створити міні-ставки та інші
різні перешкоди. Для імітації трави використати гладке сукно зеленого кольору
або штучну траву у вигляді матів. На одному майданчику зазвичай розміщують
від 5 до 20 лунок, позначених прапорцями.
Новим напрямом в розвитку гольфу є створення інтерактивних форм для
проведення

занять,

зокрема

це

дозволяє

зробити

система

гольф-

симулятора «Golfwall», яка складається з широкоформатного натяжного экрана
5:3, HD-проектора і комп'ютера з датчиками для розрахунку траекторії руху
м’яча і фіксації його дійсного переміщення. Система представлена компанією
«Cosmos Golf», працює в «Cosmos Golf Ukraine Office». Принцип дії системи
оснований на максимально точному зчитуванні руху м'яча і головки ключки
завдяки використанню звукових технологій в поєднанні з оптичним аналізом
траєкторії руху ключки. Таким чином, була вдосконалена трекінг-система
«TruTrac» від компанії виробника «TruGolf», яка поєднує в собі дві абсолютно

різні технології відстеження в одній потужній системі. Джерело інформації:
http://cosmosgolf.com.ua/
Висновки. Проведені аналітичні дослідження популярності гольфу в
країнах світу, Україні, як своєрідного спортивного виду розваг, що поєднує
фізичні, адаптаційні, психологічні, соціальні функції. Будівництво гольфготелів є інноваційною перспективною справою для нашої країни, дозволить
поєднати здоровий спосіб життя і комфортний відпочинок. Для зменшення
вартості будівництва і обслуговування самого гольф-поля, інфраструктури для
забезпечення роботи гольф-клубу необхідно:
• більше створювати невеликі поля для міні-гольфу в навчальних та
дошкільних закладах, готелях;
• приділяти більшу увагу пошуку природних ландшафтів місцевості
наближених до бажаного виду поля що не потребує великих земляних робіт та
знищення рекреаційних систем;
• перейти на будівництво великих багатофункціональних розважальноспортивно-лікувальних

комплексів біля

природних

водних

об’єктів

зі

створенням природних парків відпочинку з різноплановими видами спорту і
розваг, Spa-процедурами, широким спектром послуг з приготування та подачі
їжі для всіх членів сім’ї;
• обирати місця забудови з меншою вартістю землі за межами міст, на
порозі міст, на неугіддях, неорних землях;
• створювати нові та залучати існуючи інтерактивні форми для розвитку
інтелектуального та фізичного розвитку людей.
Джерела інформації:
1. Формування та розвиток гольфу на теренах України / М. Терещук, Г.
Дробишевський. // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – №3(17). – C.
11–

18.

Режим

доступу: //www.ukrgolf.org/i/cat/1107/golf-ukraine.pdf

звернення 24.04.2016).

(дата

2. Олимпийский спорт: в 2 т. /В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова
[и др.]; под общ. ред. В. Н. Платонова. – К.: Олим. лит., 2009. – Т. 2. ‒ 696 с.
3. Профессиональный спорт: [учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ.
воспитания и спорта] / под общ. ред. С. И. Гуськова, В. Н. Платонова. – К.:
Олимп. лит., 2000. – 392 с.
4. Гольфовое поле как начало дальнейших изменений современного
культурного ландшафта / Колейка, Я. // Географический вестник. – 2014.–
№4(31).–C.

7–17.

[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/golfovoe-pole-kak-nachalo-dalneyshihizmeneniy-sovremennogo-kulturnogo-landshafta#ixzz4easOVPAT
5. К вопросу об оценке исполнения инновационных проектов развития
гольф-индустрии / Лукьянов О.А. // Транспортное дело России. – 2009, –
№12, С.

75-76.

[Электронный

ресурс]

//

Режим

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/golfovoe-pole-kak-nachalo-dalneyshihizmeneniy-sovremennogo-kulturnogo-landshafta#ixzz4easOVPAT
6. Все клубы [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://golf.ua
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