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Необхідність створення спеціалізованого суду в Україні не викликає 
сумнівів. Адже, не лише заклики та вимоги міжнародної спільноти спонукали 
до впровадження в Україні Вищого антикорупційного суду, а й сучасні нев-
тішні реалії розвитку українського суспільства. Рівень ефективності функці-
онування цього судового органу стане зрозумілим вже з перших кроків робо-
ти. Панують сподівання, що міжнародний досвід існування антикорупційних
судів, а також рекомендації закордонних партнерів сприятимуть пошуку 
ефективних шляхів вдосконалення роботи цього інституту в антикорупційній 
сфері.  
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СПОРТИВНЕ ПРАВО ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

В сучасному суспільстві зміни правового регулювання торкаються всіх 
сфер діяльності, в тому числі вони і не оминули сфери фізичної культури і 
спорту. На жаль, в умовах сьогодення гостро постала проблема правового за-
хисту спортсменів, тренерів, спортивних організацій тощо [6]. Представники 
спортивної галузі змушені працювати в умовах відсутності Державної про-
грами розвитку фізичної культури та спорту, потребують врегулювання пи-
тання розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації. Для 
вирішення цих питань в системі сучасного українського права створено 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ …

129

окрему галузь - спортивне право, однак вона ще недостатньо узгоджена й 
збалансована [5].

Сьогодні в Україні остаточно не створено спортивний третейський суд, 
практично відсутні юридичні консультації та адвокатські бюро з питань пра-
вового регулювання відносин у сфері фізичної культури і спорту, у спортив-
них федераціях немає навіть юриста загальної практики, вже не кажучи про 
спортивного юриста зі знанням англійської мови й практичним досвідом ро-
боти, адже всі документи та рішення квазіарбітражних спортивних органів 
публікуються англійською мовою. Лише не давно створенно Громадську спі-
лку діячів фізичної культури та спорту України, метою якої є правовий за-
хист спортсменів. Громадська спілка реалізовуватиме низку завдань щодо 
пропаганди міжнародних стандартів у сфері захисту прав спортсменів, на-
дання правової допомоги, моніторингу інформації щодо правопорушень, 
сприяння реалізації реформування спорту відповідно до кращих зразків сві-
тової практики, а також буде брати участь у розробці проектів нормативно-
правових актів.

Вирішення таких питань є не можливим без якісних кадрів – спортив-
них юристів, які практично не готуються в Україні. Науковцями та спортив-
ними діячами висловлюється думка щодо необхідності підготовки фахівців зі 
спортивного права у стінах юридичних закладів вищої освіти, де їх повинні 
навчити якісно здійснювати діяльність в сфері фізичної культури і спорту на 
основі нових спортивно-правових досягнень і можливостей, а також вирішу-
вати юридичні проблеми, з якими стикаються сучасні спортивні організації, 
спортсмени, тренери, судді та інші учасники спортивного руху [1, 7]. Отже 
ми констатуємо, що спортивне право переходить до розряду життєво необ-
хідного продукту, що є затребуваним у фізкультурно спортивній та юридич-
ній практиці, науковій та навчально-педагогічній діяльності.

Підтримуючи думку Р. М. Кацуби [4] ми вважаємо за необхідне вклю-
чити навчальну дисципліну «Спортивне право» до переліку дисциплін за ви-
бором навчальних планів ЗВО за напрямом «Право» спеціальність 081 «Пра-
вознавство». Студентам  юридичних ЗВО  буде доцільно вивчати дисципліну 
«Спортивне право» тому, що вони мають гарні базові знання із загально пра-
вових дисциплін, тобто володіють основними положеннями загальної теорії 
права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, криміна-
льного, фінансового, податкового права, які стануть їм у нагоді при опану-
ванні основ спортивного права.

Навчальна дисципліна «Спортивне право» повинна висвітлювати пре-
дмет, методи і принципи спортивного права, зміст відповідних законів та ін-
ших нормативних актів, механізми нормативного регулювання спортивних 
відносин, закономірності становлення і розвитку спортивної нормативної ба-
зи з властивим їй юридичним інструментарієм.

Аналіз робочих програм різних закордонних закладів освіти свідчить, 
що програма із зазначеної дисципліни повинна складатися із загальної та 
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спеціальної частин [1, 2, 3]. До загальної частини необхідно включити істо-
ричні аспекти, понятійний апарат, принципи, інші теоретичні питання, осми-
слення яких, дозволить здобувачам вищої освіти систематизувати знання та 
набути необхідних навичок юридичного аналізу і мислення, на кшталт:

• Історія розвитку та регулювання фізичної культури і спорту;
• Фізична культура і спорт як сфера державної політики і об'єкт держа-

вного регулювання на сучасному етапі розвитку;
• Суб'єкти фізичної культури і спорту в Україні та їх правовий статус;
• Поняття, предмет, методи і принципи спортивного права України;
• Спортивне право України як галузь наукового правознавства та на-

вчальна дисципліна;
• Джерела спортивного права України і його місце в українській право-

вій системі;
• Особливості регулювання складових частин спорту (професійного, 

масового, дитячо-юнацького, студентського тощо);
• Спорт в Україні і міжнародна спортивна система;
• Спортивні правовідносини.
Спеціальна частина розглядає конкретні правові інститути, що відо-

кремилися в рамках спортивного права. Тут доцільно більш детально розгля-
нути наступні теми: 

• Правове регулювання трудових і соціальних відносин у сфері фізич-
ної культури і спорту;

• Правове регулювання управлінських відносин у сфері фізичної куль-
тури і спорту;

• Правові основи ресурсного і фінансового забезпечення фізичної куль-
тури і спорту;

• Правові питання податкових відносин у сфері фізичної культури і 
спорту;

• Правові основи організації і проведення фізкультурних і спортивних 
заходів;

• Особливості правового регулювання трансферів, реклами і спонсорс-
тва в спорті;

• Правова охорона інтелектуальної власності в сфері фізичної культури 
і спорту;

• Правопорушення та відповідальність в області спорту;
• Правові основи спортивної медицини та охорони здоров'я осіб, які за-

ймаються фізичною культурою і спортом;
• Правові основи протидії застосуванню допінгу;
• Правове регулювання розгляду спортивних суперечок, спортивний 

арбітраж;
• Спортивна етика
• Україна і спортивна політика Європейського союзу тощо.
Головним завданням науково-педагогічних працівників юридичних 
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(або спортивних) закладів вищої освіти, які навчають ЗВО з даної дисципліни 
є навчити їх мислити спортивно-юридичними категоріями і діяти з урахуван-
ням набутих знань, умінь і навичок при реалізації положень відповідної нор-
мативної бази в рамках юридичної та іншої спеціальності в організаціях, по-
в'язаних з фізкультурно-спортивною діяльністю. Проте, успішно вирішувати 
спортивно-правові завдання на практиці випускники юридичних та інших 
навчальних закладів зможуть лише тоді, коли знання з області права та пра-
вознавства органічно поєднаються у них в одне нерозривне ціле зі знаннями з 
науково-практичних питань фізичної культури і спорту.

Таким чином, визначено потребу у підготовці спортивних юристів в 
Україні. Запропоновано змістове наповнення навчальної програми «Спорти-
вне право», яка може складатися з 3-4 кредитів ECTS та викладатися у юри-
дичних ЗВО.
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