
108

ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 2018/3

УДК 347.1

О. Лавренюк, 
аспірант кафедри цивільного і господарського права і процесу

Міжнародного гуманітарного університету
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Уже давно визнано, що спорт є еле-
ментом соціально-економічного життя 
держави, а спортивна індустрія стано-
вить понад 3% від загального обсягу 
торгівлі у світі [1, с. 61]. Досягнення 
в галузі спорту зміцнюють авторитет 
країни, приносять прибуток суб’єктам 
правовідносин у сфері спорту, створю-
ють додаткові робочі місця, пропагують 
здоровий спосіб життя. Завдяки цьому 
вирішується низка соціально-економіч-
них проблем у державі.

Удосконалення правового регу-
лювання будь-якого виду суспільних 
відносин вимагає встановлення кола 
таких відносин, їх класифікації за різ-
ними критеріями, визначення суб’єкта і 
об’єкта правового регулювання з метою 
чіткої регламентації суспільних відно-
син, що виникають між учасниками.

Проблема встановлення кола відно-
син у сфері спорту пов’язана з тим, що 
сьогодні відбувається фундаментальний 
перегляд усієї ідеології спортивних пра-
вовідносин, у тому числі і поглядів на їх 
правову природу [2, с. 7]. Тому необхід-
ність звернення до поняття, специфіки 
правовідносин, що виникають у сфері 
спорту, їх класифікації сумнівів не ви-
кликає, а дослідження відповідних про-
блем є своєчасним і доцільним як із тео-
ретичної, так і з практичної точок зору.

Законодавство України визначає 
«спорт» через категорію «діяльність». 
Відповідно до Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» спорт – це 
діяльність суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту, спрямована на вияв-
лення та уніфіковане порівняння досяг-
нень людей у фізичній, інтелектуальній 
та іншій підготовленостях шляхом про-

ведення спортивних змагань та відпо-
відної підготовки до них [3]. 

Відповідно до поглядів на розумін-
ня цієї категорії в науковій літературі 
спорт розглядається як сукупність су-
спільних відносин. Оскільки людина не-
одмінно вступає у відносини з іншими 
людьми, складаються суспільні відно-
сини. Саме як «сукупність суспільних 
відносин, які називаються спортив-
ними відносинами» визначає спорт 
В.Б. Кучевський [4, с. 5]. Ще один 
автор, А.О. Соловйов, розуміє спорт 
у вузькому та широкому значенні. 
У вузькому розумінні спорт (як спор-
тивна діяльність) – це добровільна ін-
дивідуальна і (або) колективна, профе-
сійна і (або) аматорська, систематична 
і (або) періодична діяльність, невід’єм-
но пов’язана зі змагальними елемента-
ми фізичного та /або інтелектуального 
навантаження і з регулярно організова-
ними і проведеними за встановленими 
правилам змаганнями інтегральних (фі-
зичних, емоційно-психологічних і інте-
лектуальних) здібностей і досягнень її 
учасників, фіксацією і оцінкою зазна-
чених досягнень, а також спеціальна 
практика підготовки до цієї діяльності 
і окремі суспільні відносини, що вини-
кають у зв’язку з організацією та за-
безпеченням зазначеної діяльності, а 
також з її аудіовізуальним і іншим ме-
дійним висвітленням. У широкому ро-
зумінні спорт – це система суспільних 
відносин, що виникають із зазначеної 
вище діяльності або пов’язаних із нею, 
що забезпечує її інституційна і норма-
тивна підсистеми [5, с. 89]. Зазнача-
ється також, що спортивні відносини 
являють собою абсолютно особливий 
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вид суспільних відносин, не властивий 
предмету регулювання галузей у тради-
ційній класифікації: для їх регулювання 
не може бути застосований імператив-
ний метод, спортивні відносини немож-
ливо звести до поняття послуги. Не 
можемо беззастережно погодитись із 
наведеною позицією, оскільки правова 
природа відносин, що виникають у сфе-
рі спорту, напряму пов’язана з їх видом 
і функціональним призначенням. Тому 
необхідно визначитись із поняттям від-
носин у сфері спорту, а також їх га-
лузевою приналежністю, встановивши 
відповідну класифікацію правовідносин 
у зазначеній сфері.

Дослідженнями останніх років охо-
плюються питання визначення спортив-
ного права (Є.О. Харитонов, О.І. Хари-
тонова, А.В. Коструба, Р.А. Майданик, 
Р.Б. Шишка, С.О. Сліпченко, М.О. Тка-
лич, В.В. Кочин, О.О. Ющик, С.Г. За-
бара, О.А. Заярний, А.В. Куц та ін.), 
встановлення правової сутності профе-
сійних спортивних відносин (А.Б. Гри-
няк), правові засади та джерела регулю-
вання у сфері спорту (М.К. Галянтич, 
М.Д. Пленюк, Г.В. Самойленко, О. За-
вальнюк), проблеми деліктних зобов’я-
зань у сфері спорту (К.І. Спасова, 
Н.О. Тищук тощо). На урегульованість 
спортивних відносин нормами права 
звертає увагу Г.Ю. Бордюгова, ствер-
джуючи, що суспільні відносини, які 
виникають щоденно між суб’єктами 
діяльності у сфері фізичної культури 
і спорту, перетворюються на спортив-
ні правовідносини тоді, коли на них 
поширюється дія норм, які містяться 
в різних нормативно-правових актах 
спортивного законодавства [6, с. 119]. 
Слід зазначити, що до «спортивних від-
носин» багато хто відносить широке 
коло різноманітних відносин у галузі 
фізкультури і спорту, які регулюються 
нормами цивільного, господарського, 
адміністративного, трудового, податко-
вого та ін. законодавства. Загалом слід 
констатувати, що категорія спортив-
них правовідносин є малодослідженою, 
оскільки така категорія правовідносин, 
як спортивні, виникла порівняно недав-

но, а предметом цілеспрямованого пра-
вового регулювання спортивні відноси-
ни стали лише в середині ХХ століття.

У зв’язку з тим, що сфера спорту 
досить розгалужена і включає в себе 
великий масив відносин, які безпосе-
редньо або опосередковано пов’язані з 
нею, об’єктом правового регулювання 
є фізична культура і спорт в Україні 
як об’єкт правового регулювання; ор-
ганізаційно-правові основи державно-
го управління фізичною культурою і 
спортом; правове регулювання про-
фесійного спорту в Україні; право-
ве регулювання сфери студентського 
спорту в Україні; правове регулюван-
ня дитячо-юнацького спорту; правове 
забезпечення суспільних фізкультур-
но-спортивних об’єднань; правовий 
статус спортсменів, тренерів та інших 
учасників спортивної діяльності; пра-
вові аспекти організації та проведення 
спортивних змагань; регулювання по-
даткових відносин у сфері спорту. Ок-
ремо йдеться про забезпечення права 
на зайняття спортом, право інтелекту-
альної власності у сфері спортивної ді-
яльності, страхування у сфері спорту; 
надання доступу до спортивних видо-
вищ, рекламу, трансфери спортсменів 
тощо. До предмету спортивного права 
також зараховують суспільні відносини 
у сфері спортивного арбітражу (меді-
ації), спортивної відповідальності як 
специфічного виду юридичної відпові-
дальності, спортивного суддівства, а 
також відносини міжнародного співро-
бітництва у галузі спорту [7, с. 18].

Спортивні відносини також визнача-
ють як суспільні відносини, що склада-
ються у процесі спортивної діяльності 
та занять спортом.

На думку А.М. Апарова, «спортив-
не право регулює суспільні відносини, 
що виникають та розвиваються у сфері 
спорту, а тому тісно взаємопов’язані з 
такими категоріями, як спорт, фізкуль-
турно-оздоровча і спортивна діяльність, 
а також спортивні змагання. Це віднос-
но однорідна сукупність суспільних від-
носин, які виникають у зв’язку з реаліза-
цією певних організаційних, соціальних, 
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економічних та інших аспектів діяльно-
сті у сфері спорту та фізичної культури, 
а також суспільні відносини, що вини-
кають під час створення умов для роз-
витку спорту та фізичної культури та, 
крім того, пов’язані з ними господарські 
(економічні/підприємницькі), майнові, 
цивільні, трудові та фінансові суспіль-
ні відносини, що виникають у зв’язку з 
організацією та проведенням цілеспря-
мованих заходів спортивного характеру. 
Очевидно, що спортивні відносини роз-
гортаються не за правилами природи, а 
тому виникла об’єктивна необхідність у 
їх врегулюванні та впорядкуванні з боку 
різних соціальних інституцій. 

Спортивні відносини, що виступа-
ють предметом регулювання норм спор-
тивного права і спортивного законодав-
ства, виникають між різноманітними 
суб’єктами у процесі організації та без-
посереднього проведення фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної діяльності, 
у процесі організації та здійснення ці-
леспрямованих фізкультурно-оздоро-
вчих та спортивних заходів. Іншими 
словами, це такі специфічні суспільні 
відносини, що виникають у зв’язку з 
реалізацією фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної діяльності та розвиваються 
згідно з нормами спортивного права і 
законодавства в цій сфері. При цьому 
слід відмітити, що сама сфера фізичної 
культури і спорту, в рамках якої розгор-
таються спортивні відносини, пов’язані 
з організацією та здійсненням фізкуль-
турно-оздоровчої й спортивної діяль-
ності, охоплює досить широке коло 
складових частин, зокрема: фізичне 
виховання різних груп населення, ма-
совий спорт, фізкультурно-спортивну 
реабілітацію, дитячо-юнацький спорт, 
спорт вищих досягнень, професійний 
спорт, олімпійський спорт тощо [8].

Нам імпонує точка зору, відповідно 
до якої слід розмежувати такі поняття, 
як спортивні відносини і відносини у 
спортивній сфері, або відносини, пов’я-
зані зі сферою спорту. Під спортив-
ними відносинами необхідно розуміти 
суспільні відносини, які складаються 
між суб’єктами спортивної діяльності 

(спортивними клубами, спортсменами, 
тренерами, федераціями, тощо) у про-
цесі підготовки та участі в змаганнях. 

До відносин у спортивній сфері слід 
віднести як спортивні відносини, так і 
відносини, які безпосередньо не стосу-
ються підготовки та участі спортсмена 
в змаганнях, але знаходять свій прояв 
у даній сфері (податкові, господарські 
відносини в даній сфері тощо) [9, с. 7]. 

Головна відмінність між ними, на 
думку Є.О. та О.І. Харитонових, поля-
гає в тому, що спортивні відносини не 
можуть існувати поза сферою спорту 
(відносини, пов’язані з організацією і 
проведенням спортивних змагань, від-
носини оздоровчої фізкультури, фітнесу 
тощо), а якщо й існують, то набувають 
у цій сфері сутнісних особливостей, зу-
мовлених властивостями сфери (стра-
хування життя та здоров’я, завдання 
шкоди під час змагань тощо).

Що стосується відносин, пов’язаних 
зі сферою спорту, то вони є відноси-
нами «універсальними», тобто такими, 
що можуть виникати в різних сферах 
буття, набуваючи найменування «спор-
тивних» лише завдяки своєму існуван-
ню у сфері спорту (наприклад, відноси-
ни власності на спортивні обладунки, 
договори їх відчуження тощо) [10].

Окремо йдеться про забезпечення 
права на зайняття спортом, право ін-
телектуальної власності у сфері спор-
тивної діяльності, страхування у сфері 
спорту; надання доступу до спортивних 
видовищ, рекламу, трансфери спортс-
менів тощо. До предмету спортивного 
права також зараховують суспільні від-
носини у сфері спортивного арбітражу 
(медіації), спортивної відповідальності 
як специфічного виду юридичної відпо-
відальності, спортивного суддівства, а 
також відносини міжнародного співро-
бітництва в галузі спорту.

Крім того, слід поділяти спортивні 
відносини і відносини у сфері спорту 
на публічно-правові і приватно-пра-
вові відносини. В.П. Васькевич зазна-
чає, що суб’єктами суспільних відно-
син приватного характеру виступають 
спортсмени-професіонали, професійні 
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спортивні клуби, федерації з різних ви-
дів спорту (в тому числі і міжнародні), 
фахівці, що працюють у сфері профе-
сійного спорту (тренери, адміністрато-
ри, лікарі, масажисти, юристи тощо), 
спортивні агенти і глядачі [11, с. 29].

Спортивні відносини можуть регу-
люватися актами, передусім, цивіль-
ного та адміністративного законодав-
ства як двох основних регулятивних 
галузей вітчизняного законодавства. 
При цьому в цивільному законодавстві 
застосовуються головним чином засо-
би приватноправового регулювання, 
внаслідок чого виникають правовідно-
сини приватноправового типу, а в ад-
міністративному – публічно-правового. 
Разом із тим публічно-правові за сво-
єю сутністю спортивні відносини мо-
жуть складатися і в галузі цивільного 
права. Урахування цієї обставини має 
прагматичне значення, оскільки на 
практиці це означає, що такі відносини 
регулюються актами законодавства і не 
можуть бути змінені або припинені до-
мовленістю їх учасників.

Відносини, пов’язані з реалізацією 
та захистом права власності на спор-
тивні об’єкти, відносини інтелектуаль-
ної власності, договірні відносини у 
сфері спорту, спадкування спортивно-
го майна за заповітом тощо належать 
до приватноправової сфери правового 
регулювання. Вони можуть бути спор-
тивними, але частіше є вагомі підстави 
кваліфікувати їх як «відносини, пов’я-
зані зі сферою спорту» [10, с. 15].

Таким чином, підсумовуючи про-
ведене дослідження, можна зробити 
висновок про існування спортивних 
відносин і відносин у спортивній сфе-
рі, або відносин, пов’язаних зі сферою 
спорту. Головна відмінність між ними 
полягає в тому, що спортивні відноси-
ни не можуть існувати поза сферою 
спорту, а якщо й існують, то набува-
ють у цій сфері сутнісних особливос-
тей, зумовлених властивостями сфери. 
Що стосується відносин, пов’язаних зі 
сферою спорту, то вони є відносинами 
«універсальними», тобто такими, що 
можуть виникати в різних сферах бут-

тя, набуваючи найменування «спортив-
них» лише завдяки своєму існуванню у 
сфері спорту.

Крім того, слід поділяти спортивні 
відносини і відносини у сфері спорту 
на публічно-правові і приватноправові 
відносини. Відносини, пов’язані з реалі-
зацією та захистом права власності на 
спортивні об’єкти, відносини інтелекту-
альної власності, договірні відносини у 
сфері спорту, спадкування спортивного 
майна за заповітом тощо – належать до 
приватноправової сфери правового регу-
лювання, і кваліфікувати їх слід як «від-
носини, пов’язані зі сферою спорту».

Ключові слова: спорт, правовід-
носини, класифікація, спортивні відно-
сини, відносини, пов’язані зі сферою 
спорту.

У статті розглядаються про-
блеми класифікації правовідносин у 
сфері спорту. Зроблено висновок про 
існування спортивних відносин та 
відносин у спортивній сфері, або від-
носин, пов’язаних зі сферою спорту. 
Також варто поділяти спортивні 
відносини та відносини у сфері спор-
ту на публічно-правові й приватно-
правові відносини.

В статье рассматриваются про-
блемы классификации правоотноше-
ний в сфере спорта. Сделан вывод о 
существовании спортивных отно-
шений и отношений в спортивной 
сфере, или отношений, связанных со 
сферой спорта. Также стоит раз-
делять спортивные отношения и 
отношения в сфере спорта на пу-
блично-правовые и частноправовые 
отношения.

The article deals with the problems 
of classification of legal relations in 
the field of sports. The conclusion is 
drawn about the existence of sports 
relations and relations in the field of 
sports, or sports-related relations. It 
is also worthwhile sharing sports and 
sports relations in public-law and pri-
vate-law relationships.
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