


 Ініціатором проекту є Громадська організація 
«Федерація Козацького Фехтування»

 Даний проект є двошаровим та передбачає 
розвиток двох підприємств  під назвою ГО  
«Федерація Козацького Фехтування»
(надалі ФКФ) , та виробниче підприємство 
ТОВ  "Cossack Style".



•

 Проект передбачає організацію та 
популяризацію патріотичного 
спортивно-виховного РУХУ в основі 
якого є традиції українського козацького 
багатоборства, з використанням 
спортивних шабель, клинків, списів, 
іншої дроблячої та рублячої зброї. Разом 
з тим розвиток проекту «Федерація 
Козацького Фехтування» має 
забезпечувати спортсменів всім 
інвентарем та спортивною/офіційною 
козацькою формою, що передбачає 
організацію виробництва та продажу 
спортсменам всього спортивного 
інвентарю, обладунків та форми, а також  
послуг з навчання КФ, проведення 
офіційних змагань, зборів, літніх 
таборів, тощо.

 Найголовнішим завданням проекту -
зробити рух українського козацтва 
модним(!!!) серед дітей, підлітків та їх 
батьків!



На першому етапі проект планується в межах національного виду спорту, а на майбутнє з 

розповсюдженням в країнах з потужною українською діаспорою, а в най оптимістичній 

перспективі з охопленням ЄС та світу. 

За  основу  популяризації  та розповсюдження проекту  «ФКФ» береться технологія 

феномену «street-workout»  (http://www.street-workout.org/) (http://www.workoutwear.com.ua/), 

із залученням саме тих фахівців, що реалізували  проект «street-workout»  та мають 

позитивний досвід в Україні та інших країнах світу. Основа технології полягає в використанні 

принципів «Франшизи» та соціального проектування.

Розглядаючи межі національної перспективи потрібно зазначити:

Вікова категорія за даними «Державної служби статистики України» становить:

0 до 17 років  – 7 614 000 осіб.

18 до 59 років - 34 976 873 осіб.

Приймаючи за основу середній показник потенційних активних споживачів товарів/послуг, 

кількість осіб дорівнює:           

1% від 7,614 млн = 76 000 осіб, саме дітей та підлітків до 17 років.

Як що врахувати країни з діаспорою тоді ми можемо орієнтуватись на 20 млн українців із 

яких дітей та підлітків як що четверта частина тоді 1% від 5 млн. становить 50 тис 

потенційних членів федерації.

http://www.street-workout.org/
http://www.workoutwear.com.ua/


Розвиток та структурування козацького фехтування в Україні в федерацію як 
традиційного виду спорту, дає можливість забезпечити необхідними обсягами 
споживання (купівлі) продукції, що виготовляються  або постачаються 
підприємствами федерації.

Планова динаміка розвитку федерації наступна:
2018  рік   - 10 клубів та 500 членів ФКФ
2019 рік    - 30 клубів та 2000 членів ФКФ
2020 рік    - 60 клубів та 6000 членів ФКФ
2021 рік    - 120 клубів та 12000 членів ФКФ
2022 рік    - 240 клубів та 24000 членів ФКФ
2023 рік    - 360 клубів та 36000 членів ФКФ
2024 рік    - 480 клубів та 48000 членів ФКФ
2025 рік    - 600 клубів та 60000 членів ФКФ
2026 рік    - 720 клубів та 72000 членів ФКФ
2027 рік    - 840 клубів та 84000 членів ФКФ



З урахуванням того, що основна доля за кількістю спортсменів відноситься до 
дітей до 18 років, тобто таких, що динамічно ростуть, строк активного 
користування переліченою продукцією дорівнює три роки. Таким чином 
розвиток ФКФ забезпечує «сестринське» підприємство"CossackStyle"стабільним 
ринком збуту продукції, що виробляється, в межах відповідних кількості членів 
ФКФ обсягів.

Планова вартість пакетного комплекту спортивного інвентарю та захисних 
обладунків дорівнює 200 дол.США., та пакету спортивної, військової та офіційної 
форми відповідно по 200 дол.США. (що разом дорівнює 600 дол.США), з 
плановим (най песимістичним) строком активної експлуатації 3 роки. З 
урахуванням того, що кожен спортсмен має тримати у резерві додатковий 
комплект спортивного спорядження та окремі позиції з комплектів форми, ми 
вирахували середній щорічний бюджет одного спортсмена (джури, козака) на 
рівні 200 дол.США.,
Таким чином планові надходження від реалізації пакетного комплекту:
2017  рік   - 10 клубів та 500 членів ФКФ      х  200   =  100 000 $
2018 рік    - 30 клубів та 2000 членів ФКФ x 200   =  400 000 $
2019 рік    - 60 клубів та 6000 членів ФКФ x 200   =  1 200 000 $
2020 рік    - 120 клубів та 12000 членів ФКФ      x 200   =  2 400 000 $
2021 рік    - 240 клубів та 24000 членів ФКФ      x 200   =  4 800 000 $



 Для інструкторів, в обов’язки яких входить не тільки тренування та  підготовка козаків 
до змагань, а й підготовка нових інструкторів-керівників загонів, існує як кар’єрна так 
і фінансова мотивація розбудови підрозділів ФКФ у своєму регіоні. Структура ФКФ 
будується на історичних українських козацьких принципах адміністративної 
розбудови держави, а саме:

 загін 30-40 козаків - старшина, ройовий; 

 сотня (курінь) 3 загони, 120 козаків  - сотник (курінний); 

 паланка (кіш) 7 сотень,  840 козаків - кошовий отаман (кошовий);

 полк 10 паланок     8 400   козаків  - полковий отаман (полковник).

 Січ 10 полків 84 000 козаків  - Верховний Отаман. 

 Кожен інструктор що підготує трьох інструкторів, відкриває новий клуб (сотню), з 
новою символікою та в якому будуть тренувати підготовлені ним три інструктори, та  
який переходить в його підпорядкованість. За діяльність створення клубу він отримує 
постійний бонус 5 % від членських внесків, що надходять від новоствореного клубу. 
Так само по досягненню 7-ми підпорядкованих сотень, інструктор набуває звання 
кошовий отаман. І далі по ієрархії.

 Наступний бонус є головний, бо від кожного реалізованого комплекту форми та 
інвентаря інструктор отримує бонус в 10% від вартості а при реалізації його 
підлеглими іще 1%.

 Член клубу, що приводить нового члена клубу, одноразово отримує грошовий бонус 
від федерації 25%, що виражається в накопичуваній знижці на членській картці, яку 
член клубу може використати як при закупівлі продукції ФКФ так і при оплаті 
членських внесків.
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