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Професійна діяльність спортсменів 
як об’єкт правового регулювання нормами

трудового законодавства

У нових економічних умовах тру-
дове законодавство України потребує
суттєвих реформ в частині повноти
закріплення основних трудових прав,
створення механізму їхньої реалізації
та захисту. Одне з важливих завдань,
що ставляться перед законодавцем та
науковцями у процесі реформування
трудового права та законодавства, є
врахування особливостей сучасного
розвитку суспільних відносин, відпо-
відність цим відносинам нових трудо-
вих норм. До таких особливостей, на
нашу думку, слід віднести і те, що тру-
довим правом має бути охоплено яко-
мога більше коло суб’єктів, що здійс-
нюють діяльність, яка за своїми ознака-
ми підпадає під визначення найманої
праці. До таких слід віднести і профе-
сійних спортсменів.

Питанням вивчення спортивної
діяльності в розрізі трудового права
на даний момент не було приділено на-
лежної уваги серед науковців. Нато-

мість більшість досліджень цього
виду діяльності здійснено в медично-
му, біологічному, психологічному, еко-
номічному, соціологічному, юридич-
ному, історичному аспектах. Питан-
ням мотивацій спортсменів приділено
увагу у дослідженні О. М. Плющ, ви-
значення правових основ організації
та управління фізичною культурою,
спортом і туризмом в Україні здійс-
нюється в роботі А. П. Скрипник 
та М. О. Олійник, історія, розвиток 
та становлення фізичної культури і
спорту – в роботах В. В. Столбова,
Г. Д. Харабуга, М. І. Пономарьова,
Л. Д. Вострокнутова та інших. Водно-
час, в РФ цю проблему вже було 
досліджено на кандидатському рівні 
І. В. Місюриним, С. В. Васильєвим,
О. А. Шевченко (в межах трудового
права), В. П. Васькевичем (в межах
цивільного права). При цьому слід
зауважити, що в РФ регулюванню
спортивної діяльності нормами трудо-
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вого права приділено цілу главу в
Трудовому кодексі (глава 54), тоді як
в Україні Закон «Про фізичну культу-
ру і спорт» трудові відносини зі спорт-
сменами розглядає лише в одній стат-
ті 23-3 [1]. Отже, актуальність про-
ведення дослідження за обраним
напрямом з огляду на викладене є
очевидною.

Метою нашого дослідження є ви-
вчення професійного спорту як об’єк-
та правового регулювання нормами
трудового законодавства. Задля досяг-
нення поставленої мети у процесі нау-
кової роботи передбачається: здійсни-
ти загальний огляд становлення про-
фесійного спорту, визначити спорт як
трудову діяльність, з’ясувати основні
ознаки спортивної діяльності як трудо-
вої, обґрунтувати необхідність право-
вого регулювання професійної спор-
тивної діяльності нормами національ-
ного трудового законодавства.

Сучасні суспільні відносини, що
виникають під час зайняття професій-
ною спортивною діяльністю, є нови-
ми для молодої Української держави.
Так, у радянські часи спорт вважався
любительським, і ним займалися пере-
важно в умовах паралельної трудової
діяльності на підприємствах, в уста-
новах та організаціях. Спортсмени під
жорстким контролем виїжджали на
змагання, а іноді, навіть будучи дійсно
першими у своєму виді спорту, за полі-
тичними мотивами отримували відмову
у виїзді за кордон СРСР. Визначально
увага зайняттю спортом приділялася
у зв’язку із необхідністю ще у довоєнні
часи підготовлювати дітей та молодь
до належної фізичної форми на випа-
док війни. Більше уваги приділялося
масовому спорту під гаслом «Готовий
до праці та оборони!».Професіоналізація
спорту в СРСР відкрито не визнавала-
ся, що було свого роду продовженням
концепції аматорських Олімпійських
ігор, підтримуваною довгий час Між-
народним олімпійським комітетом.

Так, ще наприкінці ХІХ століття у
МОК підіймалися дискусійні питання

про те, чи повинні Олімпійські ігри
бути професійними, тобто слід було
визначити генеральну концепцію існу-
вання Олімпійських ігор. У 1894 році
на з’їзді МОК було піднято питання
про співвідношення професійного та
любительського спорту. Конгресом
МОК було надано визначення аматор-
ського спорту: «Любителем є той, хто
ніколи не брав участі у змаганнях за
грошові винагороди або нагороду, що
має матеріальну цінність, незалежно
від її походження, особливо якщо ці
гроші отримані від продажу вхідних
квитків, хто ніколи не змагався з про-
фесіоналами і хто не є спортивним
викладачем або тренером» [2]. До
Другої світової війни МОК підтри-
мувала принцип, згідно з яким участь
в Олімпійських іграх професійних
спортсменів не допускалася. При
цьому професійними спортсменами
вважалися: особи, які брали участь у
змаганнях за гроші або товари, що
легко обертаються у гроші, або за
призи понад 40 американських дола-
рів; особи, які займалися за плату тре-
нерською роботою; особи, які отриму-
вали фінансову підтримку, щоб допо-
могти собі зі спорядженням; особи, які
отримували компенсацію несанкціо-
нованих витрат; особи, які оголошува-
ли про намір після ігор стати профе-
сіоналами; особи, які не з’являлися 
на роботі заради тренувань більше
ніж на 30 днів.

Проблема вирішення питання чи
повинні бути Олімпійські ігри аматор-
ськими чи професійними існувала
понад 100 років. Після Другої світо-
вої війни підхід до Олімпійських ігор
змінився і все частіше з’являються дум-
ки, що це мають бути змагання кра-
щих спортсменів. Однак при цьому
все ще діяли правила допуску до
Олімпійських ігор, згідно з якими про-
фесіонали до них не допускалися.
Як пише О. В. Почінкін, «Політичне
протистояння двох систем, які бажали
подвигів від спортсменів, відкриття
нових шляхів до меж людських можли-
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востей, неминуче вело до професіона-
лізації спортивної діяльності олімпій-
ців, стрижневим наповненням якої
стали щорічні і багаторазові у день
тренування, а також численні змаган-
ня. Процес професіоналізації змінив
обличчя олімпійського спорту, послу-
жив причиною переходу до ранньої
спортивної спеціалізації. У багатьох
видах – спортивній і художній гімна-
стиці, плаванні, фігурному катанні та
інших – заняття стали починатися у
віці 4–6 років.

Професіоналізація привела до
зростання матеріального стимулю-
вання спортсменів-аматорів (стипендії,
премії, гонорари за комерційні стар-
ти, винагороди за рекорди і призові
місця). Одночасно вона сприяла появі
лицемірних тверджень про любитель-
ський характер Олімпійських ігор і про
аматорську сутність занять спортом
олімпійців. Такий стан справ сприяв
проникненню в олімпійський рух «по-
двійної моралі», вплив якої відчувався
в нашій країні. Професіоналізація і
комерціалізація, що супроводжувала
цей процес, поряд з появою молодих
героїв Олімпіад (Н. Коменеч, О. Кор-
бут та інших), сприяли у цілому підви-
щенню віку чемпіонів і призерів Олім-
пійських ігор [3].

У Радянському Союзі спортсмени-
професіонали утримувались за раху-
нок держави і вважалися аматорами,
оскільки насамперед отримували гро-
шові кошти за трудову функцію, яку
вони нібито виконували на основному
місці роботи, де були працевлаштова-
ні. При цьому тренувальні збори, що
проводилися іноді по чотири рази на
рік, особливо для перших номерів на-
ціональної збірної (наприклад, таких,
як Надія Олізаренко в легкій атлети-
ці), а також щоденні тренування явно
свідчили про те, що рівень такого за-
няття спортом вже не є аматорським,
а стає щоденною трудовою діяльні-
стю з тією відмінністю, що заробітна
плата виплачувалася не за спортив-
ні досягнення, а за фіктивну трудову

діяльність на певному підприємстві,
в установі чи організації. Тобто спорт
ні в якому разі не визнавався комер-
ційним. Водночас, спортсменам нама-
галися надати задовільні умови життя
шляхом дарування в якості відзнак
предметів побуту, іноді – житла.
Повне державне утримання спортсме-
нів не входило у протиріччя із прави-
лом допуску до Олімпійських ігор
радянських спортсменів, оскільки у
1974 році було прийнято поправки до
Олімпійської хартії, згідно з якими
дозволялося виплачувати спортсме-
нам-любителям з коштів Національ-
них олімпійських комітетів грошові
стипендії, допомогу, здійснювати ви-
датки.

В СРСР на початку 80-х років 
ХХ століття було прийнято рішення
про те, що спортсмени можуть зароб-
ляти гроші своєю спортивною діяль-
ністю. Однак зароблені кошти не
були власністю спортсменів, а належа-
ли утвореним при національних феде-
раціях різних видах спорту фондам.
При цьому спортсменам покривалися
лише витрати, пов’язані з участю в
змаганнях чи тренуваннях.

На сьогодні питання професіо-
налізму є вирішеним як на рівні Олім-
пійських ігор, так і на рівні окремих
держав. Зокрема, законодавством Ук-
раїни встановлено, що спортсмен
України набуває статусу спортсмена-
професіонала з моменту офіційного
оформлення контракту з відповідним
суб’єктом організації цієї діяльності 
з метою участі у змаганнях серед
спортсменів-професіоналів (ст. 23-2
Закону України «Про фізичну куль-
туру і спорт) [1]. Професійний спорт,
відповідно до законодавства (ст. 23
вказаного Закону), відрізняється від
масового спорту та спорту вищих до-
сягнень тим, що він є «основним дже-
релом доходів» осіб,що ним займаються,
або допомагають спортсменам в орга-
нізації спортивної діяльності (спорт-
смени, тренери та інші фахівці, діяль-
ність яких пов’язана з підготовкою та
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участю у спортивних змаганнях серед
спортсменів-професіоналів). Отже, сьо-
годні основним критерієм віднесення
спортсмена до категорія спортсмена-
професіонала є те, що його діяльність
є основним джерелом його доходу.
Стосовно цього визначення є чимало
дискусійних питань, які можуть бути
предметом окремої наукової статті.
Водночас, для нашого дослідження
важливим є той факт, що спортивна
діяльність, здійснювана за певні кош-
ти, які виплачуються безпосередньо
за заняття цією спортивною діяльністю,
за всіма ознаками відповідає сутності
найманої праці.

Російський дослідник С. В. Васильєв
вважає, що «професійний спорт» є
одним із різновидів спорту, але відріз-
няється особливими ознаками, що дає
змогу розглядати професійний спорт
як самостійний вид трудової діяль-
ності, що зумовлює основу правової
характеристики професійного спорт-
смена, для якого заняття цією трудо-
вою діяльністю здійснюється на від-
платних засадах у формі систематич-
ної оплати його праці. На його дум-
ку, трудова діяльність професійних
спортсменів має низку особливостей,
які вимагають диференційованого
підходу до регулювання трудових від-
носин професійних спортсменів, що
не виключає можливість однакового
застосування норм трудового права.
Критеріями диференціації правово-
го регулювання праці професійних
спортсменів мають бути «особливий
характер» і «умови їх праці». При
цьому особливий характер праці ви-
являється в підвищеному фізичному
та психологічному навантаженні у
процесі підготовки до змагань та уча-
сті в них і короткому періоді трудової
діяльності професійних спортсменів;
до особливих умов праці віднесено
відсутність чітко визначеного робо-
чого місця, необхідність частих пере-
їздів і виступів на змаганнях, у т. ч. у
дні, які є вихідними та святковими 
та інше [4].

Сьогодні професійний спорт в
Україні здійснюється за доволі жорст-
кими законами: «якщо ти в формі,
то ти потрібен». Більшість суб’єктів
організації діяльності спортсмена-
професіонала намагаються укласти із
ним договір підряду, що зумовлено
наявністю прогалин у правовому ре-
гулюванні трудових відносин із таки-
ми спортсменами. Така тенденція чіт-
ко простежується навіть у тій термі-
нології, що застосовується самими
учасниками професійної спортивної
діяльності. Зокрема, «купівля-про-
даж» та «оренда» спортсменів.

Г. Бордюгова, проводячи досліджен-
ня з метою визначення місця спортив-
ного права в національній правовій
системі, пише: «щодо трудового права
та співвідношення із ним спортивного
права, то подібність рис цих галузей
полягає у тому, що праця робітників
фізкультурно-спортивної сфери має
власну специфіку, особливо щодо тру-
дової діяльності професійних спорт-
сменів, і такі відносини є предметом
регулювання саме спортивного права.
Наприклад, договір оренди спортсме-
на за своєю природою є змішаним,
оскільки має риси як угоди цивільно-
правової, так і трудової. Спортсмена
роботодавець-клуб здає в оренду, але
водночас сам спортсмен виконувати-
ме трудові обов’язки у новому спор-
тивному клубі, який взяв його в орен-
ду» [5, с. 145–146]. При цьому дослід-
ниця, обґрунтовуючи свою позицію,
яка полягає у тому, що діяльність
спортсменів виходить за рамки пред-
мета трудового права та не може ним
регулюватись, вказує, що «багато
норм продиктовані міжнародними
федераціями з видів спорту, кожний
вид спорту має свої специфічні вимо-
ги щодо регулювання праці спортсме-
нів цього виду спорту. Іноді вимоги,
які ставлять міжнародні федерації з
видів спорту щодо встановлення тих
чи інших обов’язків для професійних
спортсменів як категорії працівників,
суперечать внутрішньому законодав-
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ству. Так, наприклад, в ігрових видах
спорту, спортивний клуб не може
розірвати контракт зі спортсменом до
закінчення змагального сезону, або ж
у так званий «захисний» захист; у фут-
болі він становить три роки; спорт-
смен не може розірвати контракт із
роботодавцем-клубом, навіть якщо
його не влаштовують умови праці
тощо» [5, с. 146].

Дослідниця відносить вказані особ-
ливості до підстав виділення спор-
тивного права в окрему галузь права.
Не сперечаючись із тим, що дійсно
сьогодні формується окрема само-
стійна галузь права щодо регулюван-
ня спортивної діяльності, все ж відмі-
тимо, що зазначені особливості вкрай
потребують врегулювання саме нор-
мами трудового права. Це зумовлене
захисним характером трудового права.
Як правильно підкреслює Н. Б. Боло-
тіна, «метою норм трудового права є
регламентація триваючих трудових
відносин у процесі праці (а не разових
завдань) шляхом установлення міні-
мальних гарантій (наприклад, міні-
мальної відпустки, мінімальної заро-
бітної плати), максимальних обме-
жень (наприклад, норми робочого
часу, норми праці тощо), захисних про-
цедур (наприклад, підстави і порядок
звільнення з ініціативи власника, до-
держання гарантій при звільненні,
порядок оскарження незаконного
рішення тощо)» [6, с. 53].

Професійні спортсмени не повин-
ні бути предметом купівлі-продажу
та оренди, предметом означених дій
має бути їхня діяльність, а самі про-
фесійні спортсмени мають бути захи-
щені нормами трудового законодав-
ства як працівники. А перелічені 
Г. Бордюговою особливості профе-
сійної діяльності спортсменів є під-
ставою для диференціації правового
регулювання трудової діяльності 
професійних спортсменів, у чому 

проявляється єдність та диференціа-
ція трудового права.

Професійний спорт як діяльність,
що є роботою певного виду, викону-
ється систематично, має певну мету
(участь у змаганнях), здійснюється за
рахунок коштів роботодавця та з під-
ляганням установленим ним прави-
лам «трудового розпорядку» (збори,
тренування, розпорядок дня, заборона
вживати алкогольні напої тощо), за
неї спортсмен отримує грошову вина-
городу, обумовлену укладеним трудо-
вим договором,– є найманою працею
зі своєю специфікою, що зумовлена
особливостями здійснюваної діяльно-
сті. Тому професійний спорт, як най-
мана праця, є предметом трудового
права, а отже, суспільні відносини, що
виникають у процесі використання
здібностей спортсменів до участі у
змаганнях, повинні бути об’єктом ре-
гулювання норм трудового законо-
давства.

Викладене дає підставу констату-
вати, що професійний спорт сьогодні
не врегульований належним чином
нормами трудового законодавства,
але таке врегулювання, попри проник-
нення ринкових відносин у всі сфери
суспільного життя, повинно здійсню-
ватися саме вказаними нормами. Гума-
ністична та соціальна спрямованість
трудового права дасть змогу захисти-
ти права професійних спортсменів від
того, щоб їхня діяльність перетвори-
лася суто у комерційну, де життя та
здоров’я спортсменів через необхід-
ність досягнення вищих результатів
перестане бути цінністю в суспільстві.
Україна, як правова та соціальна дер-
жава, не може такого допустити,
оскільки це суперечитиме її Основно-
му Закону. Тому відносини, що вини-
кають під час застосування професій-
ним спортсменом своїх здібностей,
мають повноцінно врегульовуватись
нормами трудового законодавства.
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Козіна М. В. Професійна діяльність спортсменів як об’єкт правового регулю-
вання нормами трудового законодавства

Стаття присвячена вивченню сутності спорту як діяльності, що повинна регла-
ментуватися нормами трудового законодавства. Розглядається історія становлен-
ня професійного спорту. Розкривається спортивна діяльність як професійна трудо-
ва діяльність. Відмічаються існуючі недоліки в національному законодавстві, яким
регулюється заняття спортом.

Ключові слова: спорт, трудове законодавство, правове регулювання.

Козина М. В. Профессиональная деятельность спортсменов как объект право-
вого регулирования нормами трудового законодательства

Статья посвящена изучению сущности спорта как деятельности, что должна
регламентироваться нормами трудового законодательства. Рассматривается исто-
рия становления профессионального спорта. Раскрывается спортивная деятель-
ность как профессиональная трудовая деятельность. Отмечаются существующие
недостатки в национальном законодательстве, которым регулируется занятие
спортом.

Ключевые слова: спорт, трудовое законодательство, правовое регулирование.

Кozina M. Professional activity of sportsmen as object of the legal adjusting by the
norms of labour legislation

The article is sanctified to the study of sport essence as activity, that must be regula-
ted by the norms of labour legislation. History of becoming of professional sport is exa-
mined. Sport activity as professional labour activity opens up. Existent defects in a natio-
nal legislation, going in for sports is regulated that, are marked.

Key words: sport, labour legislation, legal adjusting.


