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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фізична культура і спорт, як важливі складові 

суспільного буття, вимагають виваженого правового регулювання і уважної 

реалізації в ім’я здоров’я людини і нації, захисту їх прав і законних інтересів. 

Важливість розвитку спортивного руху підтверджується положеннями 

численних міжнародних актів (зокрема, Загальною декларацією прав 

людини, Олімпійською хартією, Міжнародною Хартією фізичного виховання 

і спорту, Європейською Хартією спорту та ін.). Частина 3 ст. 49 Конституції 

України проголошує: «Держава дбає про розвиток фізичної культури і 

спорту…». Громадяни мають право займатися спортом. Це право відповідно 

до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» забезпечується 

шляхом: вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг; 

доступності та безпечності занять спортом; захисту прав та законних 

інтересів громадян; створення закладів фізичної культури і спорту; 

об’єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної 

спрямованості; здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної 

професійної діяльності. 

Хоча у спортивному законодавстві зустрічаються окремі положення, 

спрямовані на регулювання трудової діяльності спортсменів, але ці норми не 

розкривають сутність і зміст трудових правовідносин професійних 

спортсменів і не дають відповіді на питання щодо особливостей їх 

виникнення, зміни та припинення. Осторонь уваги законодавця залишаються 

проблеми дисциплінарної відповідальності, оплати праці, робочого часу і час 

відпочинку професійних спортсменів. Чинний Кодекс законів про працю 

України також не містить правових приписів, орієнтованих на спеціальне 

регулювання реалізації спортсменами конституційного права на працю.  

У зв’язку з цим як у науці, так і на практиці виникає безліч питань, 

пов’язаних із особливостями застосування трудового законодавства до 
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вказаної категорії працівників. Дослідження в цьому напрямку є досить 

складним за своєю сутністю й вимагає застосування аргументованих і 

виважених підходів. 

Теоретичним підґрунтям проведеної роботи послужили наукові праці 

різних учених, серед яких: М.Г . Александров, В.М. Андріїв, М.Й. Бару, 

Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, Ю.М. Гришина, К.М. Гусов, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, М.В. Козіна, В.Л. Костюк, А.В. Лушников, 

Н.М. Мельничук, О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, С.М. Прилипко, 

В.О. Процевський, О.І. Процевський, Г.С. Скачкова, А.М. Слюсар, 

О.В. Тищенко, М.О. Ткалич, В.М. Толкунова, О.С. Хохрякова, Г.І. Чанишева, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Однак, незважаючи на вагомі здобутки 

цих фахівців, в Україні ще не проводилося комплексного дисертаційного 

дослідження, присвяченого правовому регулюванню трудових відносини 

саме професійних спортсменів, що і зумовлює актуальність і необхідність 

наукової роботи у цьому напрямку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін  

та трудового права Інституту економіки і права Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди згідно з  

комплексною цільовою програмою «Проблеми удосконалення юридичних 

гарантій реалізації трудових та соціальних прав в умовах ринкової економіки 

на 2010–2015 роки» (номер державної реєстрації 0186.0.070864), а її тема 

відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2011–2015 

роки, затвердженим постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14, та Переліку 

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, затвердженому постановою Президії 
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Національної академії правових наук України від 18 жовтня 2013 року № 

86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета поданого на захист дослідження 

полягає в тому, щоб на підставі дослідження загальновизнаних міжнародних 

стандартів, чинного національного законодавства та практики його 

застосування, висновків вчених-правознавців охарактеризувати професійний 

спорт як особливий різновид трудової діяльності, встановити природу 

трудових відносин професійних спортсменів, з’ясувати особливості їх 

правового регулювання і сформулювати пропозиції з удосконалення 

нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики у 

відповідній царині. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі основні дослідницькі 

задачі: 

– охарактеризувати професійний спорт як особливий різновид трудової 

діяльності; 

– з’ясувати фактори, що зумовлюють диференціацію правового 

регулювання праці професійних спортсменів; 

– встановити особливості правового статусу спортивної організації як 

роботодавця у трудових правовідносинах; 

– висвітлити порядок та умови прийняття професійних спортсменів на 

роботу; 

– розглянути трудову функцію професійних спортсменів як необхідну 

умову трудового договору; 

– виокремити особливості організації оплати праці та матеріального 

стимулювання професійних спортсменів; 

– розкрити специфіку робочого часу і часу відпочинку професійних 

спортсменів; 

– опрацювати підстави і порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності професійних спортсменів; 
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– систематизувати юридичні гарантії соціально-трудових прав 

професійних спортсменів і визначити їх зміст; 

– виявити особливості соціального страхування і пенсійного 

забезпечення професійних спортсменів; 

– виробити науково-практичні рекомендації щодо основних напрямків 

удосконалення правового регулювання трудових відносини професійних 

спортсменів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

реалізації професійними спортсменами конституційного права на працю. 

Предметом дослідження виступають актуальні теоретичні та 

практичні проблеми правового регулювання трудових відносин професійних 

спортсменів в Україні. 

Методи дослідження. Дослідження правового впорядкування 

трудових відносин професійних спортсменів потребувало застосування як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів пізнання, які в сукупності 

дозволили всебічно вирішити поставлені задачі і внести пропозиції з 

удосконалення законодавства. 

Діалектичний метод дозволив вивчити процес реалізації професійними 

спортсменами конституційного права на працю у динаміці від прийняття на 

роботу, через її проходження, і до припинення (підрозділи 2.1–2.3). 

Соціологічний – використаний у процесі збирання та накопичення наукової 

інформації про об’єкт і предмет дослідження (підрозділ 1.1). Історико-

правовий – став у нагоді при висвітленні становлення й розвитку правового 

забезпечення у досліджуваній царині (підрозділ 1.1). Використання методу 

сходження від абстрактного до конкретного надало змогу визначити й у 

подальшому вивчити основні юридичні гарантії соціально-трудових прав 

професійних спортсменів (підрозділи 3.1; 3.2). Метод раціональної критики 

сприяв детальному аналізу нормативно-правових актів, які регулюють 

досліджувану галузь, виявленню властивих їм колізій і прогалин (підрозділи 
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1.2; 2.1). Шляхом використання методу тлумачення норм права у поєднанні з 

формально-юридичним методом підготовлені численні пропозиції з 

удосконалення чинного законодавства щодо оплати праці, робочого час і 

часу відпочинку, дисциплінарної відповідальності професійних спортсменів 

(підрозділи 2.2; 2.3). 

Наукова новизна одержаних результатів пояснюється тим, що дана 

монографічна робота є першим у вітчизняній науці трудового права 

самостійним комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання трудових відносин професійних спортсменів, в якому 

професійний спорт розглянутий як особливий різновид трудової діяльності, 

з’ясовано специфіку реалізації конституційного права на працю цією 

категорією працівників та систематизовані юридичні гарантії здійснення 

цього права, проаналізовані тенденції розвитку законодавства в цій галузі, а 

також визначені й обґрунтовані інноваційні шляхи реформування зазначеної 

сфери. 

Відповідно до поставлених мети і задач дослідження на захист 

виносяться нижченаведені наукові висновки: 

уперше: 

– з’ясовані фактори, що зумовлюють диференціацію правового 

регулювання праці професійних спортсменів (особливий характер праці та 

особливі умови виконання роботи), і розкрито їх зміст; 

– обґрунтовано, що підставою виникнення трудових правовідносин 

професійного спортсмена є фактичний склад: необхідно не тільки укласти 

трудовий договір із спортивною організацією, а й зареєструвати його у 

національній федерації з відповідного виду спорту. В окремих випадках 

спортсмену додатково слід отримати згоду спортивної організації, із якою у 

минулому у нього був укладений трудовий договір; 

– окреслено коло суб’єктів, які можуть виступати як роботодавці 

професійних спортсменів, і доведено, що їх правовий статус має складний 
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характер. З одного боку, вони виступають роботодавцями по відношенню до 

спортсмена, з іншого – є членами федерації з відповідного виду спорту. Як 

член останньої, спортивна організація набуває певні права й обов’язки, які 

підлягають виконанню як її органами управління, так і особами, що 

перебувають із нею у трудових відносинах; 

– визначені спеціальні обов’язки спортивної організації як роботодавця 

по відношенню до професійного спортсмена: забезпечення безпеки життя, 

здоров’я спортсмена й запобігання заподіяння шкоди майну спортсмена; 

передача вимоги здійснення професійним спортсменом трудової функції 

іншому спортивному клубу; питання дискваліфікації професійного 

спортсмена; ознайомлення з правилами змагань із відповідного виду спорту, 

у тому числі із забороненими діями в процесі змагань; надання необхідного 

спортивного спорядження, яке сприяє зниженню травматизму, а також 

відповідного форменого одягу; забезпечення тренерським складом; 

створення необхідних і достатніх умов для проживання та харчування в 

навчально-тренувальні та ігрові періоди поза місцем постійного проживання 

спортсмена; страхування життя й здоров’я; оплата госпіталізації в разі 

отримання травми в процесі тренування чи змагання за умови вибору 

медичного закладу спортивним клубом та ін.; 

– аргументується, що надання спортивній організації права на 

переведення спортсмена без його згоди грубо порушує вимогу заборони 

примусової праці, передбачену ч. 3 ст. 43 Конституції України; 

– розглядається адаптація спортсменів, що завершили спортивну 

кар’єру, як процес їх активного пристосування до нових соціальних умов 

проживання в середовищі з ринковою системою відносин, який передбачає 

освоєння норм і правил такого середовища, оволодіння професією, 

спеціальністю, реалізацію прав, у першу чергу на працю, формування нових 

правил поведінки і самоусвідомлення, що забезпечує комфортний перехід до 
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нових умов життя. Адаптація визнається системним явищем, що включає 

психологічну, правову та професійну складові; 

– запропоновано (а) передбачити у Законі України «Про фізичну 

культуру і спорт» право спортсменів, що завершили спортивну кар’єру, на 

соціальну адаптацію і (б) Кабінету Міністрів України затвердити відповідну 

Загальнодержавну цільову програму; 

– доводиться необхідність включення до числа страхувальників за 

обов’язковим державним страхуванням спортсменів національних 

спортивних федерацій. Останні, за наявності бажання і фінансових ресурсів, 

повинні отримати право на договірній основі долучитись до страхування, а 

також визначити коло спортсменів вищої категорії у певному виді спорту, які 

йому підлягають; 

удосконалено: 

– аргументи на користь розмежування тренувального процесу та 

змагальних виступів як особливих складників трудової діяльності 

професійного спортсмена; 

– обґрунтування необхідності розширення переліку дисциплінарних 

стягнень, що застосовуються до професійних спортсменів; 

дістали подальшого розвитку: 

– розуміння професійного спорту як особливого різновиду трудової 

діяльності; 

– позиція щодо доповнення Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» окремим розділом «Трудові відносини і соціальний захист 

професійних спортсменів»; 

– усвідомлення необхідності удосконалення пенсійного забезпечення 

професійних спортсменів. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в рукописі висновки і пропозиції можуть бути використані: 
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а) у науково-дослідницькій роботі – з метою подальшого наукового 

опрацювання проблем реалізації професійними спортсменами 

конституційного права на працю; 

б) у правотворчості – під час підготовки проекту Трудового кодексу 

України, Загальнодержавної цільової програми соціальної  

адаптації спортсменів, що завершили спортивну кар’єру, опрацюванні  

змін і доповнень до чинних КЗпП України, законів України  

«Про фізичну культуру і спорт», «Про оплату праці», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про недержавне 

пенсійне забезпечення», а також підзаконних нормативних актів, прийнятих 

на їх розвиток; 

в) у правозастосуванні – в діяльності суб’єктів сфери фізичної культури 

і спорту, суддів, органів державного нагляду й контролю за додержанням 

законодавства про працю, роботодавців, профспілок; 

г) у навчальному процесі – для вивчення навчальних дисциплін 

«Трудове право України», «Правове регулювання праці професійних 

спортсменів», «Професійний спорт», проведення семінарських і практичних 

занять, підготовки навчально-методичної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення  

і практичні рекомендації, отримані й зроблені в процесі дослідження, 

розглядалися і обговорювалися на засіданнях кафедри цивільно-правових 

дисциплін та трудового права Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, а також були оприлюднені на  

науково-теоретичних і науково-практичних конференціях:  

«Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 

17–18 липня 2015 року); «Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 24–25 липня 2015 

року). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображені в 

7 наукових публікаціях, з яких 4 статті опубліковані у наукових фахових 

виданнях України, 1 стаття – в іноземному науковому виданні, 2 – тези 

доповідей і повідомлень на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНИХ 

СПОРТСМЕНІВ 

 

1.1. Диференціація як засіб підвищення ефективності правового 

регулювання трудових відносин професійних спортсменів 

 

Нормативно-правове регулювання трудових відносин здійснюється з 

дотриманням принципу єдності та диференціації трудових правовідносин. 

Присутність нагальної потреби в існуванні загальних трудо-правових норм 

також зумовлює наявність деталізованих норм і правил щодо окремих 

інститутів трудового права. Як вказує О. М. Ярошенко, таке поєднання 

повинно характеризуватися взаємоузгодженістю та взаємодоповненням і 

диференціація повинна забезпечуватись за допомогою єдності, а єдність – за 

допомогою диференціації [1, с. 263]. 

Єдність нормативно-правової регламентації полягає у наявності 

системності норм, які регулюють трудові правовідносини. Диференціація 

(від лат. differentiа – різниця) ж виражається в наявності спеціальних норм, 

що поширюються на окремі категорії працівників. Означена проблема є 

однією з важливих у науці трудового права. 

Детально диференціацію правового регулювання трудових відносин 

дослідив С.Л. Рабинович-Захарін. Він називав її одним із методів правового 

регулювання в трудовому праві й визначав її як (а) «…певну різницю та 

градації в нормах, що залежать від тих чи інших умов» [2, с. 101], а також як 

(б) «…відмінності в нормах трудового права для різних категорій 

працівників, що випливають із характеру та змісту трудових відносин» [3, с. 

105]. 

О.С. Пашков трактує диференціацію як «…відмінності в правових 



14 

 

нормах, зумовлені специфікою змісту, характеру й умов праці робітників і 

службовців» [4, с. 460]. Ю.П. Орловський нею розуміє «…відмінності в 

правових нормах, що зумовлені місцем, умовами роботи, правовим статусом 

організації, із якою працівник перебуває в трудових відносинах, 

статевовіковими особливостями працівника й іншими факторами» [5, с. 93]. 

У питанні визначення змісту розглядуваної категорії доцільно 

зупинитися на позиції В.М. Толкунової, яка диференціацію тлумачить як 

«…зумовлені об’єктивними стійкими чинниками, а також суспільною 

необхідністю відмінності в змісті норм трудового законодавства, що 

конкретизують загальні положення правового регулювання праці різних 

категорій працівників» [6, с. 45]. 

Цікавою видається думка Ф.В. Штивельберга, який визначає 

диференціацію як «стійке, зумовлене об’єктивними обставинами й ознаками, 

яке потребує особливого підходу до регулювання праці, законодавче 

розділення правових норм на загальні, що регулюють працю всіх 

працівників, і спеціальні, що встановлюють особливості правової 

регламентації трудових відносин деяких категорій працівників» [7, с. 10]. 

В. Я. Бурак диференціацією правового регулювання трудових відносин 

називає відмінність у змісті й способах правового регулювання окремих 

видів трудових відносин, що зумовлена специфікою умов праці, а також 

особливостями трудових відносин [8, с. 6]. Можна погодитися також і з 

авторською точкою зору, що диференціація відображає фактичні відмінності 

в характері, змісті й умовах праці, що породжені суспільним поділом праці, 

оскільки саме з огляду на ці обставини й виникає потреба в прийнятті 

правових норм, які покликані пристосувати загальні правові приписи до 

специфічних умов праці або до суб’єктів трудових відносин. Диференціація 

забезпечує, по-перше, установлення відмінностей у правовому регулюванні 

трудових відносин; по-друге, урахування специфіки трудових відносин, умов 

праці окремих категорій працівників; по-третє, прийняття спеціальних норм 
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на розвиток загальних правових приписів [8, с. 6]. 

Аналізуючи проблеми диференціації правового регулювання, 

Ф.В. Штивельберг виділяє основні її елементи: 

а) об’єкт – суспільні відносини у сфері праці; 

б) суб’єкт – законодавець;  

в) зміст диференціації – поділ правових норм на загальні та спеціальні; 

г) підстави диференціації – об’єктивні обставини, що маю мають стійки 

ознаки й потребують особливого підходу до регулювання праці [7, с. 10]. 

Із запропонованим підходом у цілому можна погодитися із певними 

застереженнями. Видається, що диференціація правового регулювання за 

суб’єктним складом має більш широкий зміст. В сучасних умовах суб’єктом 

диференціації є не тільки законодавець, а й (а) соціальні партнери, між якими 

можуть бути укладені різного роду соціально-партнерські угоди та 

колективні договори, а також (б) роботодавець, оскільки він є стороною 

колективного договору й суб’єктом локального нормотворчості, що, 

відповідно, дає йому право приймати локальні нормативні акти, які не 

погіршують становище працівників порівняно із законодавством. Крім того, 

до підстав диференціації правового регулювання праці відносяться не тільки 

об’єктивні обставини, а й суб’єктні, наприклад, психофізіологічні 

особливості організму, наявність сімейних обов’язків тощо. 

Варто погодитися з позицією В. І. Прокопенка, який наголошує, що 

забезпечення єдності та диференціація правового регулювання трудових 

відносин становить собою принцип рівності трудових прав [9, с. 81]. 

Виходячи з того, що диференціація – це шлях до пільг або до обмежень, 

вчений виокремив такі критерії (фактори) диференціації правового 

регулювання праці: ставлення працівника до майна підприємства; 

національна належність засобів виробництва (майно підприємства); 

належність підприємства до державної форми власності; суспільна 

значущість трудової функції, що виконується працівником; особливі 
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природні географічні та геологічні умови; умови підвищеного ризику для 

здоров’я; тривалість строку дії трудового договору (тимчасова чи сезонна 

робота); можливість укладання контракту, коли це передбачено законом; 

соціально-демографічні критерії [9, с. 100]. Отже, єдність та диференціації 

трудової діяльності, за своїм змістом являє принцип забезпечення 

дотримання рівності трудових прав, існування якого обумовлене 

суб’єктивними та об’єктивними факторами, що встановлюють 

різноманітність трудових правовідносин. 

Необхідно погодитися з Н. М. Болотіною, яка вважає, що до даного 

переліку варто додати такий чинник, як особливий характер трудової 

діяльності. Маються на увазі специфічні риси правового регулювання 

трудової діяльності щодо певних категорій працівників, робота яких 

обумовлена емоційно-нервовим, інтелектуальним навантаженням та 

ненормованістю робочого дня [10, с. 100]. Саме до працівників, робота яких 

має особливий характер, належать і працівники, зайняті в галузі професійної 

спортивної діяльності. 

Такою, що імпонує є позиція І. Шульженко: «Виходячи з того, що 

професія – це широка сфера трудової діяльності, яка відображає галузевий 

або родовий поділ праці, її треба віднести не до суб’єктивних, а до 

об’єктивних чинників диференціації правового регулювання праці. До 

суб’єктивних чинників критеріїв диференціації правового регулювання праці 

треба віднести такі, як: всебічне та глибоке опанування працівником 

частиною трудової діяльності в межах певної професії (тобто спеціальність 

працівника); рівень практичних і теоретичних знань за відповідною 

професією та спеціальністю (кваліфікація працівника); певне коло службових 

обов’язків, повноважень і відповідальності (посада працівника)» [11, с. 72]. 

Диференціація правового регулювання трудових правовідносин являє 

собою важливий засіб правової регламентації, який застосовується для 

регулювання певної сукупності трудо-правових відносин, що 
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характеризуються певною різнородністю та специфічними рисами, і зміст 

якого обумовлений використанням різних засобів правового впливу (норм 

права, правових актів, методів регулювання відносин тощо) [12, с. 126]. 

Єдність правового регулювання трудових відносин заснована на 

єдності предмета трудового права, загальноправових, а також основних 

принципах трудового права. Вона виражається в рівних трудових правах та 

обов’язках для всіх працівників і роботодавців, установленні державою 

єдиного для всіх працівників рівня гарантій трудових прав без будь-якої 

дискримінації. «Характерна для трудового права єдність свідчить про 

внутрішній нерозривний зв’язок усієї сукупності норм, що впорядковують 

відносини у сфері праці. Загальність принципів, вихідних положень у 

регламентуванні відносин у цій царині на всій території України, 

взаємозв’язок основних трудових прав та обов’язків сторін трудових 

правовідносин – працівників і роботодавців визначають єдність правового 

регулювання праці», – підсумовують С.М. Прилипко й О.М. Ярошенко [13, с. 

101]. 

Єдність правового регулювання трудових відносин виражається через 

загальні норми, прийняті в централізованому порядку, які, згідно з 

Конституцією України [14], КЗпП [15] й іншим нормативними актами, що 

містять норми трудового права, однаково поширюються на всю територію 

України й на всіх працівників. У порядку централізованого регулювання 

встановлені основні права працівників і роботодавців, умови праці, необхідні 

для забезпечення життя й здоров’я працівників, такі як максимальна 

тривалість робочого часу, мінімальна тривалість щорічної відпустки та ін. 

Положення ст. 1 КЗпП України, згідно з яким положення кодексу, 

законів та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового 

права, поширюються на всіх працівників, що уклали трудовий договір із 

роботодавцем, є принципово важливим для регулювання трудових відносин. 

При цьому приписи самого Кодексу в цій системі норм трудового 
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законодавства мають найвищу юридичну силу. 

Єдність прав, установлених законодавством про працю, кореспондує 

єдність трудових обов’язків, тому обов’язок дотримуватися норм трудового 

законодавства поширюється на всіх роботодавців, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, способу фінансування й інших особливостей 

[16]. 

Важливим положенням чинного законодавства також слід визнати 

заборону в договірному порядку погіршувати становище працівників і рівень 

їх трудових прав і гарантій, закріплених в централізованому порядку чинним 

трудовим законодавством, під яким розуміються й підзаконні нормативні 

акти, що містять норми трудового права [16]. При цьому, в практичній 

діяльності треба враховувати, що добровільна згода працівника на умови, які 

погіршують його становище, не звільняє роботодавця від відповідальності, 

що встановлена законом за порушення законодавства про працю [16]. 

Єдність у встановленні умов праці не виключає, а навпаки, передбачає 

врахування їх особливостей, тобто диференціацію правового регулювання, 

адже цілком очевидним є те, що застосування трудо-правових норм без 

урахування специфіки й характеру праці, різних її умов, особливостей 

суб’єкта праці й інших чинників неможливе. Диференціація нормативно-

правового регулювання трудової діяльності зумовлена об’єктивним 

розвитком її соціальної організації, класифікацією видів робіт за різним 

ступенем механізації, присутністю шкідливих та навіть небезпечних факторів 

праці, а також застосуванням праці працівників, що потребують особливого 

захисту від шкідливих чинників (жінок, неповнолітніх, інвалідів та ін.), і 

загальною тенденцією посилення гуманізації праці [17, с. 118]. Тобто єдине у 

своїй основі трудове законодавство в процесі регулювання праці різних 

категорій працівників не може не враховувати особливостей їх праці, що 

протікає в найрізноманітніших умовах.  

На основі цього, законодавством передбачено відмінності в правовому 
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регулюванні для окремих категорій працівників, що орієнтовані на 

врахування чинників різного роду (важкість роботи, розумова напруженість, 

шкідливість та ін.). Отже, поряд із єдністю правового регулювання трудових 

відносин не менш потрібна й диференціація. 

Диференціація в трудовому праві має численні й різноманітні прояви. 

У широкому сенсі під диференціацією можна розуміти будь-які градації в 

нормах, що зумовлені тими або іншими умовами. За допомогою такого 

підходу забезпечується конкретне застосування правових норм і в контексті 

об’єктивних чинників праці, і властивостей особистого порядку, що 

стосуються самої людини. Диференціація повинна сприяти індивідуалізувати 

загальну правову норму щодо окремо взятих категорій працівників, які 

працюють у різних умовах та наділені специфічними навиками.  

На диференціацію правового регулювання чинять вплив як суб’єктивні, 

так і об’єктивні чинники: специфічні виробничі умови галузей; своєрідність у 

застосуванні праці деяких категорій працівників та інші обставини 

соціально-економічного й іншого характеру. Наприклад, для України 

особливого значення набула диференціація в правовому регулюванні 

трудових відносин на підставі територіального критерію. Якщо раніше 

необхідність такої диференціації пояснювалася лише географічними та 

кліматичними особливостями, то сьогодні до них додався техногенний 

фактор, який спричинив необхідність додаткової правової регламентації 

трудових відносин працівників, які працюють на забруднених унаслідок 

Чорнобильської аварії територіях [Див.: 18; 19]. 

Диференціація в трудовому праві спричинена або виробничою, або 

захисною функціями трудового права.  

Б. А. Шеломов вважає, що особливості правового регулювання праці 

окремих категорій працівників повинні ґрунтуватися на об’єктивних 

чинниках, до яких відносяться: а) суб’єктний склад, тобто правова норма, що 

регулює відносини між певними суб’єктами, повинна сама враховувати 
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особливості цих суб’єктів; б) характер та умови праці – характер праці 

повинен відповідати на питання про мету діяльності, а умови праці – у яких 

умовах (у сенсі зовнішньої обстановки) здійснюється ця діяльність; в) 

характер трудового зв’язку працівника й роботодавця, який залежить від 

виду трудового договору; г) місцевість, де здійснюється трудова діяльність, – 

йдеться передусім про природно-кліматичні умови [20, с. 87]. 

Цікаву позицію зайняв А.М. Лушников, який з урахуванням 

соціологічного підходу пропонує виділяти чотири види диференціації в 

трудових відносинах за суб’єктними ознаками: 

«… – природна різноманітність (стать, вік, національність, раса та ін.). 

За даним критерієм необхідно встановлювати рівність прав, за виключенням 

можливого відступу від даного критерія, обумовленого диференціацією, 

характером та видом трудової діяльності або посиленим трудо-правовим 

захистом певних категорій працівників; 

– нерівнорідність, обумовлена природою (інтелект, творчі задатки, стан 

здоров’я, рівень фізичного розвитку та ін.). Найбільш вагомим є визначення 

конкретних критеріїв, що характеризують дану нерівноцінність (диплом про 

освіту; об’єктивні виробничі показники або ділові якості). Дана нерівність за 

теоретико-правовим аспектом трудового права вважається доцільною та 

такою, що виражатиметься у переважаючому праві на підвищення заробітної 

плати, просування по службі тощо; 

– суспільна диференціація рівних положень: учасники трудових 

правовідносин однієї кваліфікації чи навіть професії на різноманітних 

підприємствах, установах чи організаціях або в галузях економіки; 

працівники, які виконують фактично аналогічну працю у різноманітних 

сферах суспільної діяльності; керівники різних підприємств, установ, 

організацій, які мають один масштаб тощо; 

– соціальна диференціація залежно від займаної працівником посади та 

його соціального статусу (керівник, провідний спеціаліст, технічний 
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виконавець та ін.). Даний вид нерівності є обґрунтованим та неминучим, 

однак він обумовлюється різноманітностями суспільного значення роботи 

конкретного працівника [21, с. 6]. 

Видається цікавим підхід І.Я. Кисельова, який вважає, що 

внутрішньонаціональна диференціація трудового права визначена 

соціальними й економічними чинниками, що впливають на його формування 

та розвиток. До суб’єктивних чинників правознавець відносить стратегію й 

політику правлячих кіл, відмінність у соціальній вазі, міру організованості 

різних категорій трудящих. До об’єктивних чинників належать, окрім усього 

іншого, загальна економічна й господарська кон’юнктура, положення на 

ринку праці, відмінності у вартості робочої сили окремих категорій 

працівників та інші обставини соціально-економічного й соціального 

характеру [22, с. 45]. 

Поділяємо точку зору С.М. Прилипко й О.М. Ярошенко підстави 

диференціації правового регулювання поділяються на (а) об’єктивні, (б) 

суб’єктні та (в) соціальні. Зазначена диференціація (за основу взято чинники 

процесу праці, її організації, характеру виробництва тощо) є об’єктивною. 

Вона є стійкішою внаслідок стабільності чинників, що її зумовлюють. До 

об’єктивних підстав диференціації зокрема відносяться: а) сектор економіки 

(галузь господарства), б) виробничі умови; в) характер трудового зв’язку; г) 

природно-кліматичні та географічні умови праці; ґ) техногенний фактор; д) 

відповідальний характер праці; є) складність виконуваної роботи; є) 

організаційно-правова форма роботодавця й форма власності на підставі якої 

створено підприємство [13, с. 105-108]. Суб’єктна група підстав 

диференціації містить у собі обставини, що зумовлені особливостями 

працівника й залежать від властивостей, що характеризують його 

особистість. До відповідних критеріїв належать розбіжності, що 

зумовлюються не тільки фізіологічними особливостями особистості 

працівника, але й ознаками або рисами його особистості, набутими ним у 
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результаті його соціальної практики: стать, вік, стан здоров’я, сімейний стан, 

соціально-правовий статус та ін. Суб’єктна диференціація, порівняно з 

диференціацією за об’єктивними підставами, є більш рухливою й мобільною. 

Соціальна диференціація об’єднує в собі ті підстави, що зумовлені 

усиновленням і вихованням працівниками-батьками малолітніх дітей, 

обов’язками щодо інших близьких родичів – членів сім’ї, які потребують 

піклування й допомоги [13, с. 109-113]. 

Права В М. Толкунова, на думку якої «… диференціація правового 

регулювання трудових відносин за будь-якою ознакою зумовлюється 

певними причинами й тому, як правило, охоплює не всі інститути трудового 

права, а лише один або декілька» [6, с. 46]. Так, якщо диференціація має на 

меті врахувати особливості праці в окремих галузях господарства, вона 

відбивається головним чином в інститутах трудового договору, оплати праці, 

а також робочого часу і часу відпочинку.  

Норми диференціації, що регулюють трудові відносини, з урахуванням 

статі, віку, ступеня працездатності мають міжгалузевий характер і діють 

незалежно від того, у якій галузі працює працівник. Водночас деякі норми 

трудового права «…діють тільки в межах конкретної галузі народного 

господарства, у зв’язку з чим умовно йменуються галузевими нормами» [23, 

с. 34].  

Для багатьох секторів (у тому числі й для осіб, задіяних у професійній 

спортивній діяльності) потрібним є урахування специфіки трудової 

діяльності. Під галузевою диференціацією варто розуміти відмінності в 

регулюванні трудової діяльності працівників залежно від специфіки не лише 

на виробництві, але й в інших сферах, таких як-от: освіта; наука; спорт; 

культура [23, с. 35]. Така диференціація має здійснюватися за допомогою 

спеціальних норм, що приймаються в централізованому порядку, а також на 

галузевому і локальному рівнях. Це повною мірою стосується і професійної 

діяльності спортсменів. 
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Кожна із цих причин галузевої диференціації так чи інакше 

відбивається в нормах трудового законодавства. Важка робота або шкідливі 

умови праці вимагають прийняття норм для відповідного регулювання 

робочого часу й часу відпочинку, оплати й охорони праці. Наприклад, 

основним несприятливим чинником при професійній спортивній діяльності є 

висока фізична напруга, яка в деякі періоди тренувального процесу дорівнює 

6500 ккал і більше, що значно перевищує навіть енерговитрати шахтарів, які 

становлять у середньому 4500-5000 ккал [24, с. 193]. Інші негативні чинники 

професійної спортивної діяльності – це підвищений ризик травматизму, 

підвищена нервово-емоційна напруга (особливо в змагальний і 

передзмагальний періоди), несприятливі метеофактори, часта зміна часових 

поясів через проведення змагань у різних областях країни і за кордоном тощо 

[23, с. 33]. 

Особливості характеру праці, складність роботи й підвищена 

відповідальність при виконанні деяких видів трудової діяльності висувають 

спеціальні вимоги до кваліфікації й інших ділових якостей працівників, що 

закріплюється в спеціальних правилах прийому на роботу, а також 

звільнення (наприклад, працівники культури, освіти, охорони здоров’я). 

Мова, зокрема, може вестися про підвищені вимоги до трудової дисципліни, 

(приміром, працівники різних видів транспорту).  

Слід зазначити, що підстави галузевої диференціації не є динамічними, 

їм властиво постійно змінюватись у залежності від різних умов. Так, вони 

дуже рухливі і підставами цього можуть бути, наприклад, науково-технічний 

і соціальний прогрес; оптимізація умов праці; зріст оцінки галузі. 

У юридичній літературі висловлюються різні погляди на 

диференціацію за галузевою ознакою. Так, В.І. Нікітінський відзначав, що 

диференціація за галузевою ознакою припускає істотні відмінності в умовах 

праці працівників однорідних професій і посад в різних галузях господарства 

[24, с. 194]. Із подібним твердженням важко погодитися, адже в цьому 
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випадку доведеться визнати, що застосування галузевої диференціації в 

деяких сферах професійної діяльності неможливе з огляду на те, що певні 

категорії робіт і види діяльності властиві тільки одній галузі (наприклад, 

професійні спортсмени зайняті лише в галузі фізичної культури й спорту, 

лікарі – у галузі медицини тощо). Окрім цього, іноді праця працівників 

однорідних професій не відрізняється при застосуванні її в різних галузях 

(наприклад, слюсар-водопровідник, друкарка, тощо). 

З цього питання більш прийнятним є погляд І.О. Снігірьової, яка 

вважає, що галузева диференціація базується на відмінностях в умовах праці 

працівників провідних професій, причому такі професії можуть бути 

однорідними в різних галузях і характерними для кожної галузі. При цьому 

відмінності властиві не всім працівникам конкретної галузі, а тільки тим із 

них, чиї професії й посади відносяться до профілюючих стосовно основної 

діяльності організації й основних видів робіт [24, с. 85]. Втім і зазначене 

поняття галузевої диференціації не слід сприймати як повністю об’ємне та 

грунтовне. 

Більш повно, видається, це питання висвітлене Ю.Б. Волеговим, який 

відносить до галузевої диференціації й норми, які регулюють умови праці 

осіб допоміжних, що не відносяться до провідних професій [25, с. 51]. 

Справді, у сфері фізичної культури й спорту основними суб’єктами є 

спортсмени, проте процес тренувань і виступів на змаганнях – спортивно-

виробничий, тому частина норм галузевої диференціації стосується й 

допоміжного персоналу (тренери, лікарі тощо), особливо в таких інститутах, 

як заробітна плата, робочий час і час відпочинку. 

Отже, можна наполягати на тому, що диференціація полягає в 

існуванні специфічних норм, які дозволяють абсолютно різним категоріям 

працівників реалізовувати свої права та обов’язки. Іншими словами, 

диференціація сприяє вдосконаленню процесу праці та підвищує 

ефективність правового регулювання трудових відносин. 
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Так як диференціація нормативно-правової регламентації найбільш 

яскраво проявляється в затвердженні специфічних правових норм, важливого 

значення набуває питання їх поділу на види.  

Велика частина учених виділяє наступні види спеціальних норм: 

норми-доповнення, що передбачають різні пільги й додаткові гарантії для 

окремих категорій працівників; норми-вилучення, у яких містяться деякі 

відступи від загального рівня гарантій; норми-пристосування, що надають 

органам управління можливість здійснювати деяку модернізацію умов праці 

окремих категорій працівників. Подібної позиції дотримуються, наприклад, 

Б.К. Бегічев, С.Л. Рабінович-Захарін, В.Н. Толкунова та інші вчені [Див.: 23; 

27; 28]. Їх погляд можна вважати найбільш прийнятним, хоча з цього питання 

є й інша думка. Доповнюючи класифікацію спеціальних норм, 

запропоновану С.Л. Рабіновичем-Захаріним, М.Й. Бару виділив норми-

альтернативи, тобто «норми, що містять різні варіанти рішення для того, щоб 

правозастосовний орган обрав один із них, причому число варіантів може 

бути встановлено в самому законі, або на основі закону, або навіть у 

локальній нормі» [29, с. 48]. Ця позиція була критично оцінена С.О. 

Івановим, Р.З. Лівшицем і Ю.П. Орловським, які вважають, що «норма-

альтернатива – це загальноправова норма, що реалізується в конкретних 

умовах, тобто становить норму-пристосування» [30, с. 354].  

Погоджуємось із тими правознавцями, які вважають, що КЗпП України 

не враховує всього різноманіття спеціальних норм [31, с. 307], хоча це є дуже 

важливим, «оскільки ефективність правових норм залежить від теоретично 

обґрунтованого й практично обґрунтованого їх вибору й закріплення в 

чинному законодавстві, а також від правильного їх застосування на 

практиці» [32, с. 186].  

Найбільш важливою в теорії й практиці трудового права є проблема не 

самої класифікації спеціальних норм, а їх співвідношення із загальними 

приписами законодавства за сферою дії.  
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Зваженою є позиція, за якою є два варіанти співвідношення названих 

норм: а) вони діють спільно; б) спеціальні заміщають загальні. Спеціальні 

норми можуть покращувати положення працівників порівняно із загальними, 

а в окремих випадках і збільшувати розмір відповідальності працівників 

(зокрема, такими положеннями рясніє Регламент зі статусу та переходів 

гравців Професійної Футбольної Ліги України) [33]. Таким чином, питання 

про співвідношення сфер дії загальних і спеціальних норм трудового права 

повинне вирішуватися в межах, що забезпечують єдність правового 

регулювання праці. Очевидним є той факт, що тільки якісні правові норми, 

відображаючи суспільні правовідносини, сприяють ефективності реалізації 

трудового права. 

Особливості регулювання праці можуть бути встановлені як нормами 

права, так і бути предметом домовленості працівника і роботодавця. На цій 

підставі, безпосередньо у трудовому договорі можуть встановлюватися 

додаткові права, що покращують умови працівникам.  

КЗпП України зафіксує основи диференціації правового регулювання 

трудових відносин. Так, у цьому документі особливості регулювання праці 

визначаються як норми, які частково обмежують застосування загальних 

правил із тих самих питань. Приміром, у ст. 7 КЗпП закріплено, що 

особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими 

природними географічними та геологічними умовами й умовами 

підвищеного ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а 

також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, 

додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій 

працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на 

роботу та ін.) встановлюються законодавством. Згідно з ч. 2 ст. 3 Кодексу 

особливості праці членів кооперативів і їх об’єднань, колективних 

сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, працівників 

підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством і їх 
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статутами. При цьому, надання таких гарантій зумовлюється в тому порядку, 

що безпосередньо встановлений законодавством про працю. Це сприятиме 

мінімізації або ж абсолютному виключенню загальної норми для вказаної 

категорії працівників, тобто співвідноситься як загальне та спеціальне.  

Наступним типом норм є доповнюючі норми, тобто норми, які, не 

змінюючи сили загальних правил, їх конкретизують. Так, відповідно до ч. 2 

ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» [34] діяльність у 

професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців провадиться 

відповідно до вказаного закону, Кодексу законів про працю України та інших 

нормативно-правових актів, а також статутних і регламентних документів 

відповідних суб’єктів сфери фізичної культури й спорту та міжнародних 

спортивних організацій.  

Отже, як можна побачити, єдність у правовому регламентуванні 

характеризується тим, що трудо-правові норми, в першу чергу, 

встатновлюють загальні правила поведінки для усіх суб’єктів трудового 

права, а також регулюють правові відносини різних категорій працівників та 

являють собою правовий базис для диференціації трудо-правових відносин й 

безпосередньо регламентують трудові правовідносин [35, с. 50]. Говорячи 

про диференціацію трудових правовідносин, то остання обумовлюється 

завданнями та метою трудового права, які визначають зміст та методи 

правового регулювання трудової діяльності певних працівників [36, с. 6, 7]. 

Необхідно також звернути увагу на сутність механізму нормативно-

правового регулювання, яка полягає в поєднанні усієї сукупності правових 

засобів, що забезпечують юридичний вплив на суспільні правовідносини,  де 

юридичні норми виконують роль головного юридичного засобу, за 

допомогою якого здійснюється регламентація суспільних відносин, «вони 

становлять нормативну основу механізму правового регулювання» [37, с. 30]. 

Отже, можна вести мову про те, що в диференціації правового регулювання 

трудових відносин проявляються відмінності в змісті, способах і засобах 
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впливу на суспільні відносини з боку трудо-правових норм. 

Диференціація нормативно-правової регламентації трудової діяльності 

полягає в необхідності регулювання певних трудових відносин, якім 

властивий комплексний характер, характерні риси та специфічні особливості, 

що і розуміється нами як сутність диференціації – необхідність в 

обґрунтованому упорядкуванні суспільно-правових відносин з досягненням 

єдиної мети– забезпечення принципу рівності трудових прав суб’єктів. У 

свою чергу, диференціація, як варіативність у самому механізмі нормативно-

правової регламентації трудової діяльності, максимально виражає свою 

сутність через засоби (централізований і локальний), які допомогають 

проводити упорядкування та узгодження трудо-правових відносин в 

законодавчих та підзаконних актах, які становлять собою законодавство 

України. 

Тенденція диференціації правового регулювання розглядається як 

природний, закономірний розвиток законодавства. Т. А. Коляда вказує на те, 

що диференціація правового регулювання трудової діяльності здійснюється 

такими способами: конкретизацією загальних норм права; установленням 

додаткових пільг і переваг для працівників порівняно з чинним трудовим 

законодавством; прийняттям законодавчих та підзаконних актів з питань, які 

не регулюються трудовим законодавством України [36, с. 6]. 

Погоджуючись у цілому з В.І. Прокопенком в питанні виділення 

критеріїв диференціації правового регулювання праці, що використовує 

законодавство України [9, с. 84], можна визначити такі види диференціації 

правового регулювання праці:  

а) за суб’єктом (соціально-демографічні критерії; суспільна значущість 

трудової функції, що виконується працівником);  

б) за об’єктом (національна належність засобів виробництва; 

належність підприємства до державної форми власності; ставлення 

працівника до майна підприємства, установи, організації);  
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в) за змістом (можливість укладення контракту, коли це передбачено 

законом);  

г) за юридичним фактом (особливі природні географічні й геологічні 

умови; умови підвищеного ризику для здоров’я; тривалість строку дії 

трудового договору – тимчасова чи сезонна робота); 

д) за особливостями трудової функції працівника й умовами її 

реалізації. 

Виділення таких видів диференціації правового регулювання праці 

вказує на ті моменти, які потребують визначення й диференціації, дозволяє 

розгляд будь-яких правовідносин із приводу праці в аспекті необхідності їх 

диференційованого впорядкування. Також, дивлячись на те, що 

диференціація здійснюється різноманітністю правових норм та засобів й 

способів (централізованим і децентралізованим), вищенаведену класифікацію 

необхідно використовувати як чинник розподілу видів диференціації. 

Сутність та значення цього чинника має полягати у визначення 

функціонального існування або відсутності виявлення диференціації 

нормативно-правового регулювання трудової діяльності.  

Ми пропонуємо наступну класифікацію видів диференціації 

нормативно-правового регулювання праці за функціональним призначенням, 

яка віддзеркалює ті цілі, що переслідують її встановлення:  

а) доповнююче правове регулювання – встановленням додаткових 

пільг і переваг для працівників у порівнянні з встановленими законом;  

б) деталізація норм права загального характеру;  

в) обмежуюче правове регулювання – включенням у загальні 

законодавчі акти специфічних нормативних положень, які регулюють 

відносини лише щодо певної групи працівників; прийняттям особливих 

нормативн-правових актів, регулюють правовідносини щодо окремих 

категорій працівників; 

г) виключне правове регулювання – виключення можливості 
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застосування певних загальних норм законодавства про працю по 

відношенню до певних категорій працівників; прийняттям нормативних актів 

щодо врегулювання питань, не врегульованих загальним трудовим 

законодавством. 

У трудовому праві України особливу практичну значущість зберігає 

потреба розмежування категорій «диференціація» й «дискримінація» 

трудових прав. Встановлення субєктивних та обєктивних чинників 

диференціації не повинно утворювати дискримінацію у трудовій діяльності. 

Поняття «дискримінація» тісно пов’язане з поняттям «рівноправ’я», 

«правова рівність». У ст. 24 Конституції України передбачено, що громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Крім 

цього, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими 

ознаками. Фактично йдеться про принцип неприпустимості встановлення 

привілеїв та обмежень, тобто додаткових можливостей, позбавлення 

зобов’язань або звуження змісту й обсягу певних прав, чи можливостей.  

Як особлива наукова категорія, пише Г.В. Мальцев, «правова рівність» 

охоплює два основні види рівності людей у сфері права. Це (а) рівність 

формальна – «рівність громадян перед законом», і (б) рівноправ’я – наявність 

прав, свобод та обов’язків, однакових для всіх громадян, що знаходяться під 

юрисдикцією держави, її Конституції й інших законів» [38, с. 165]. Н. М. 

Оніщенко вказує на те, що правова рівність розглядається як мінімум у 2-х 

аспектах: (а) у матеріальних благах, результатів, в умовах існування, тобто 

економічну рівність, яка відображає певний вимір прав і свобод людини, і 

(б) юридичний, перед законом у процедурах, яка пов’язана передусім з 

ефективністю законодавства [39, с. 168]. Іншими словами, рівноправ’я 

презюмує наявність механізму реалізації «формальної рівності». Наприклад, 

закріплення в ст. 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» рівності 

nau://ukr/254к/96-ВР|st24
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можливостей вільного доступу кожного до фізичної культури й спорту зовсім 

не означає справжнього рівноправ’я, коли кожен має рівні можливості для 

реалізації своїх прав, хоча б тому, що всі, хто бажає займатися професійним 

спортом, мають різні фізичні дані, можливості та здібності.  

І.М. Твердовський доводить, що принцип рівності прав і можливостей 

працівників у царині праці є багатофункціональним, позаяк: а) передбачає 

юридичну рівність усіх перед законом незалежно від різноманітних чинників; 

б) зумовлює рівність матеріальних, процедурних і процесуальних прав; 

в) забезпечує рівний доступ до праці й рівні можливості з реалізації права на 

працю; г) не допускає проявів дискримінації у сфері праці [40, с. 37]. 

Стаття 1 Конвенції МОП №111 «Про дискримінацію в галузі праці та 

занять» 1958 р. [41] (ратифікована Україною 30 червня 1961 р. [42]) термін 

«дискримінація» трактує як (а) будь-яке розрізнення, недопущення або 

перевага, що робиться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, 

політичних переконань, іноземного чи соціального походження і призводить 

до знищення або порушення рівності можливостей чи поводження у сфері 

праці й занять, і (б) будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевага, 

що призводить до знищення чи порушення рівності можливостей або 

поводження у сфері праці й занять і визначається відповідним членом МОП 

після консультації з представницькими організаціями роботодавців і 

працівників (де такі є) чи з іншими відповідними органами. 

Автори монографії “Заборона дискримінації – основна засада 

правового регулювання відносин у сфері праці” за загальною редакцією О.М. 

Ярошенка доводять, що дискримінацію у сфері праці слід розглядати як дії 

чи бездіяльність, що виражають будь-які прямі або непрямі розрізнення, 

винятки чи привілеї за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з 

діловими якостями працівника чи їх групи, якщо вони спрямовані на 
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обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на 

рівних підставах трудових прав, здійснюються свавільно й тягнуть за собою 

юридичну відповідальність [43, с. 73]. 

При визнанні наявності диференціації у сфері праці проблема 

дискримінації в галузі спорту десятиріччями або замовчувалася, або 

вважалася чимось екзотичним [44, с. 48]. Проте сьогодні виникає потреба в 

чіткому розмежуванні диференціації й дискримінації з метою визначення 

того, чи можливо взагалі розглядати ці аспекти правового регулювання 

трудових відносин у зв’язку з діяльністю спортсменів і тренерів. 

Згідно з Олімпійською хартією, «несумісною з приналежністю до 

Олімпійського руху є будь-яка форма дискримінації по відношенню до 

країни або особи за расовим, релігійним, політичним, статевим або іншим 

мотивами» [45]. У Міжнародній конвенції проти апартеїду в спорті [46] 

закріплено: «вислів «олімпійський принцип» означає принцип, згідно з яким 

не допускається ніяка дискримінація на основі раси, релігії або політичної 

приналежності». Закон України «Про фізичну культуру і спорт» продовжив 

традицію, закладену в цих та інших міжнародних документах: «Громадяни 

мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

мовних або інших ознак». Тобто національне законодавство України серед 

основних принципів закріпило заборону на дискримінацію й насильство у 

сфері фізичної культури й спорту. 

У практиці професійного спорту, особливо міжнародній, далеко не 

завжди вдається реалізувати принцип рівності й диференціації без 

порушення заборони дискримінації. Так, ізраїльтянці Шахар Пєєр було 

відмовлено у в’їзній візі в Дубай, унаслідок чого вона пропустила 

міжнародний турнір із тенісу. У зв’язку з цим Рада директорів WTA 

прийняла рішення оштрафувати організаторів турніру за невиконання 
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зобов’язань про недопущення дискримінації спортсменів і зобов’язати 

надати спортсменці місце в сітці змагань наступного року, навіть якщо її 

рейтинг буде занадто низький для прямої кваліфікації на турнірі [47]. 

Цікавим є також прецедент із південноафриканським легкоатлетом 

Оскаром Пісторіусом, який бажав виступати з протезами обох ніг в 

Олімпійських іграх нарівні зі здоровими спортсменами. Міжнародна 

асоціація легкоатлетичних федерацій відмовила йому в цьому, вирішивши, 

що протези надають йому перевагу. Спортивний арбітражний суд у Лозанні 

(CAS) прийняв рішення, що О. Пісторіус має право брати участь у будь-яких 

змаганнях нарівні зі здоровими спортсменами [48]. Виникає питання про 

справедливість такого рішення. Формально – так: відмова в допуску до 

змагань за вказаною підставою не допускається, але ж очевидно, що існує 

об’єктивна необхідність диференціювати спорт на чоловічий і жіночий, 

спорт для усіх і спорт для інвалідів, на дитячий, юнацький і дорослий. 

Показовий ще один приклад: німецький атлет Штопель вимагав від 

Міжнародної федерації плавання (FINA) зняття заборони на участь чоловіків 

у змаганнях із синхронного плавання. Штопель у складі жіночої команди 

Бохум у 2011 р. став чемпіоном Німеччини серед молодіжних команд. Утім, 

незважаючи на успіх на національному рівні, міжнародна арена для нього 

закрита [49]. 

Від диференціації слід відмежувати індивідуалізацію трудових прав. 

Деякі вчені-трудовики ототожнюють ці поняття й розглядають 

індивідуалізацію як вищий ступінь прояву диференціації [50, с. 354]. У цьому 

питанні погодимось із А.М. Лушниковим, який обґрунтовує, що ці поняття 

суттєво відмінні. По-перше, індивідуалізація трудових прав здійснюється на 

індивідуально-договірному рівні по відношенню до конкретного суб’єкта, 

тоді як диференціація припускає нормативний рівень і розрахована на певні 

категорії працівників (неповнолітні, жінки тощо). По-друге, на відміну від 

диференціації, індивідуальне регулювання не може знижувати рівень 
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гарантій прав працівників порівняно зі встановленим нормативними актами 

про працю й колективними договорами (угодами). Таким чином, у механізмі 

правового регулювання трудових відносин диференціація й індивідуалізація 

займають окремі місця. Диференціація забезпечує регулювання трудових 

відносин на рівні норм права, а індивідуально-правове регулювання є стадією 

реалізації права [21, с. 14]. 

Особливість правового положення спортсменів визначається тим, що 

регулювання їх праці повинне співвідноситися з нормами спортивного 

законодавства, ураховувати потреби практики організації спортивних заходів 

і здійснення економічної діяльності у сфері спорту. 

У практиці регулювання професійної діяльності спортсменів 

виникають дві основні проблеми. Перша – полягає у доцільності та межі 

застосування до цієї діяльності державного регулювання. Досить часто 

можна почути думки про те, що професійний спорт здатний функціонувати 

без державного втручання, а відносини професійних спортсменів і тренерів 

можна врегулювати тільки відомчими та локальними актами. Друга проблема 

виявляється в питанні про те, нормами яких галузей права, трудового чи 

цивільного, регулюються відносини між професійними спортсменами та 

суб’єктами сфери фізичної культури й спорту, із якими спортсмен уклав 

контракт про спортивну трудову діяльність. 

З приводу цього висловимо наступні міркування. По-перше, 

загальновідомо, що значна частина відносин у галузі професійного спорту, 

правила участі спортсменів у змаганнях, порядок їх переходу з одного 

спортивного клубу до іншого й інші питання регламентовані нормами 

національних фізкультурно-спортивних організацій, що розробляються на 

підставі аналогічних міжнародних норм. Наприклад, Статут й інші 

нормативні документи Федерації важкої атлетики України розроблені з 

урахуванням положень нормативних актів Міжнародної федерації важкої 

атлетики та Європейської федерації важкої атлетики. Вони надають 
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рекомендації щодо підбору спортсменів, тренерів та інших фахівців для 

участі в змаганнях, тренувальних зборах із важкої атлетики, закріплюють 

порядок організації навчально-тренувальних зборів і змагань та правила їх 

проведення, єдину дисциплінарну практику щодо всіх членів Федерації тощо. 

При цьому локальні акти, що спрямовані на регулювання трудових відносин 

професійних спортсменів і тренерів та видаються суб’єктами сфери фізичної 

культури і спорту, не повинні суперечити Конституції та чинному 

законодавству України. Останні встановлюють мінімальний рівень гарантій 

для працівників, у тому числі для осіб, зайнятих в галузі професійного 

спорту. Варто констатувати, що нинішнє суспільство спорт та культуру 

розглядає як самостійну сферу суспільних відносин, що повинні бути 

врегульовані державою. Для розвитку професійного спорту необхідно 

реформувати правову базу у вказаній сфері, реалізувати належне 

матеріально-технічне забезпечення центрів підготовки спортсменів, 

сформувати комплексні наукові групи (у залежності від видів спорту), 

організувати особливі умови для працездатності спортсменів високого класу 

та спортсменів резерву, оптимізувати механізм стимулювання праці 

спортсменів та тренерського складу.  

По-друге, в Україні професійний спорт розглядається як один із 

пріоритетних напрямів соціальної політики в галузі фізичної культури. 

Держава створює правові, майнові та організаційні засоби, тому є учасником 

відносин у галузі професійного спорту. В свою чергу, участь професійних 

спортсменів є специфічною працею, яку необхідно врегульовувати нормами 

права.  

Тому, необхідним є застосування диференціації в регулюванні праці 

професійних спортсменів. Вказане обумовлюється специфічним характером 

праці даних суб’єктів трудових відносин. 

Під характером праці зазвичай розуміється сукупність основних 

стійких, об’єктивно наявних ознак внутрішнього змісту праці, що 
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виконується працівниками, які вимагають урахування в нормах трудового 

законодавства. Характер праці відбиває не зовнішні чинники (наприклад, 

робота в нічний час і тому подібне), а безпосередньо зміст трудової 

діяльності. Термін «характер» від грецького «charakter» й у перекладі означає 

«відбиток», «особливість», «ознака», звідси характер праці – це певна 

особливість її змісту.  

Характер праці як основу диференціації прийнято розуміти у двох 

значеннях – об’єктивному й суб’єктивному. Характер праці як основу 

диференціації прийнято розуміти у двох значеннях – об’єктивному й 

суб’єктивному. Характер праці в об’єктивному сенсі – це характеристики 

змісту праці індивідуальної групи працівників, які займаються певною 

діяльністю. Характер праці в суб’єктивному сенсі – це характеристики змісту 

праці конкретновизначеного суб’єкта трудових правовідносин. 

Деякі автори не визнають єдності суб’єктивних та об’єктивних ознак, 

які становлять і характеризують специфіку характеру праці. Наприклад, 

Т.П. Мордовін під характером праці розуміє тільки специфіку трудової 

функції працівника, тобто автор виключає об’єктивний чинник і звужує зміст 

розглядуваної категорії [51, с. 65]. 

Стосовно праці професійних спортсменів під особливим характером 

праці слід розуміти сукупність стійких об’єктивно зумовлених ознак 

внутрішнього змісту здійснюваної цією категорією працівників трудової 

діяльності. 

По-перше, такою ознакою є підвищене фізичне й психологічне 

навантаження в ході підготовки до змагань та участі в них. Ця ознака є 

однією з головних особливостей праці професійних спортсменів, з якої 

випливають інші додаткові, допоміжні. 

У зв’язку з необхідністю успішного виступу на змаганнях, професійні 

спортсмени повинні виконувати систематичну тренувальну роботу. 

Здійснення такої роботи є основною діяльністю професійного спортсмена. 



37 

 

Праця спортсмена проявляється також у формі змагань.  

На відміну від тренувального процесу, змагання, як правило, 

вимагають від спортсмена прояву максимального рівня своїх фізичних 

здібностей і спортивної майстерності, яка виражається не лише у високому 

результаті й перемозі над суперниками, але й у окремих випадках 

видовищності й артистичності (художня й спортивна гімнастика, синхронне 

плавання, фігурне катання). 

В науці обгрунтовано, що фізично-психологічні навантаження у 

професійному спорті не відповідають гранично допустимим нормативам, 

передбаченим чинним законодавством.  

В. В. Кім наводить низку прикладів зі спеціально проведених наукових 

досліджень характеру й обсягів навантажень у трудовій діяльності 

професійних спортсменів [52]. Так, для досягнення вищих результатів 

заняття спортсменів тривають по 2-4 рази на день. Легкоатлети-бігуни 

пробігають в рік до 7500 км (близько 21 км в день без урахування 

відпочинку), що становить 5-7 годин щоденних занять. За сумарним 

фізичним зусиллям при пробігу марафонської дистанції (42195 м) спортсмен, 

який має вагу 70 кг, здійснює в середньому близько 250 тис. кроків, де на 

кожному кроці виникає реакція опори до 1800-2000 Н. Загальна дія 

механічних навантажень на організм за час бігу може складати близько 4500 

кН. Важкоатлети-новачки за місяць роблять близько 1100-1300 підйомів 

штанги (100-150 тонн), у майстрів спорту число підйомів штанги зростає до 

1900-2700 (до 200 тонн і більше) на місяць. Така робота в умовах 

виробництва вважається важкою й не може бути порівняна із звичайними 

виробничими нормами праці (20-25 кг – відповідно до рекомендацій МОП 

максимальна вага вантажу, що піднімається чоловіками становить 20-25 кг) 

[52]. 

При тривалих за часом тренуваннях підвищуються енергетичні 

витрати, що також дозволяє порівняти спорт і трудову діяльність. Спорт – це 
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енергозатратна діяльність працівника, яка супроводжується постійним 

стресом та підвищеною діяльністю нервової системи (не є характерним для 

процесів виробництва та чітко врегульована нормами охорони та безпеки 

праці). 

Варто окрему увагу зосередити на вібраціях, оскільки вони мають 

надзвичайно шкідливий вплив на організм спортсмена. У ході досліджень 

виявилося, що сумарні дози вібраційних дій в процесі тренувань у 

спортсменів-початківців молодших розрядів перевищують виробничі норми 

за ГОСТ 12.1.012-90 (ССБТ – Система стандартів безпеки праці) у 5-10 разів і 

навіть більше. У спортсменів старших і вищих розрядів тільки в процесі 

одного тренування рівень вібраційних дій перевищує виробничий у 100-200 й 

більше разів. За розрахунками на основі виробничих санітарних норм 

отриманої спортсменом дози вібраційних дій потрібний повноцінний 

відпочинок протягом 2-3 днів, а іноді до 5-6 днів. Проте, як правило, після 

великих навантажень спортсмени продовжують тренування, особливо в 

період підготовки до змагань [52, с. 13, 14]. 

Таким чином, наведені результати спеціальних досліджень свідчать про 

особливий характер праці професійних спортсменів, що виражається в 

підвищених фізичних і психологічних навантаженнях. А це, у свою чергу, 

зумовлює потребу диференціації у правовому регулюванні праці 

спортсменів. 

Другою особливістю характеру праці професійних спортсменів є те, що 

трудова діяльність вказаних суб’єктів трудового права є короткостроковою – 

триває від трьох – до п’ятнадцяти років. Вищезазначене зумовлено високим 

ступенем навантажень. 

Всі інші особливості трудової діяльності професійних спортсменів, що 

вимагають диференційованого правового регулювання, доцільно віднести до 

групи чинників, пов’язаних із особливими умовами праці. Одна й та ж за 

характером робота може протікати в різних умовах, наприклад, спортивні 
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змагання можуть проходити в закритих приміщеннях або на вулиці. У 

науковій літературі висловлюється слушна думка, що з характером праці 

пов’язаний її зміст, а умови відбивають головним чином зовнішньою 

обстановку, у якій протікає праця [53, с. 48].  

У трудових відносинах за участю професійних спортсменів можна 

виділити низку особливих умов праці, до яких належать такі як-от: 

відсутність чітко визначеного робочого місця; необхідність частих переїздів 

у процесі трудової діяльності; необхідність виступів на змаганнях у дні, що є 

вихідними, святковими та неробочими. 

Для максимальної ефективності тренувального процесу, його 

здійснення повинно відбуватися в різних ступенях навантаженості, на різних 

територіях. У зв’язку з вищезазначеним, трудова діяльність професійних 

процесів підлягає диференційованому правовому регулюванню. 

Застосування диференційованого регулювання праці окремих категорій 

працівників є об’єктивно необхідним, оскільки загальні норми не можуть 

ефективно регулювати працю всіх категорій працівників у зв’язку з тим, що в 

окремих галузях економіки існують різноманітні умови праці, що вимагають 

спеціального регулювання. Необхідність диференціації правового 

регулювання праці у сфері професійного спорту полягає у тому, щоб 

забезпечити працівникам цієї сфери рівні можливості й умови для здійснення 

права на працю поряд із іншими працівниками. 

На сучасному етапі розвитку роль фізичної культури й спорту в 

суспільстві суттєво зростає. Спорт стає не лише соціальним, а й політичним 

явищем. Він є однією зі складових національної ідеї, сприяє єднанню людей, 

вихованню патріотизму в молоді. Саме тому він став одним із пріоритетних 

напрямів державної політики України. Залучення все більшого числа людей 

до фізичної культури, а також успіхи наших спортсменів на міжнародних 

змаганнях служать безперечним доказом життєздатності й духовної сили 

суспільства. Розвиток фізичної культури й спорту неможливий без розвитку 
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професійного спорту як його складової. У зв’язку з цим на перший план 

виходить проблема чіткого врегулювання нормами права відносин 

професійних спортсменів, перш за все трудових. 

Відомо, що ставлення до професійного спорту тривалий час було 

неоднозначним. Існували навіть думки, що спортсмени повинні були брати 

участь у змаганнях для задоволення й розваги, не отримуючи винагороди ні 

за підготовку до змагань, ні за участь у них [54, с. 57]. Проте такий підхід 

суперечить реаліям життя: заняття спортом вимагає від спортсменів високого 

рівня самовіддачі, величезних витрат часу, значних фізичних і психічних 

навантажень, що було неможливим без належного матеріального 

стимулювання й забезпечення різноманітними, у тому числі й трудо-

правовими гарантіями, пільгами та компенсаціями. «У спорті сформувалася 

велика кількість вузьких фахівців, для яких спорт став сферою професійної 

діяльності» [55, с. 16].  

На жаль, до 1988 р. в нашій країні офіційно не існувало такого явища, 

як професійний спорт. Спортом займалися особи, які «числилися» спочатку 

на підприємствах і в установах, а потім у спортивних організаціях 

інструкторами фізичної культури. Офіційна доктрина стверджувала, що вони 

є аматорами й не отримують за свої виступи та заняття спортом грошової 

винагороди. Ситуація кардинально змінилася з прийняттям постанови Ради 

Міністрів СРСР, ВЦСПС і ЦК ВЛКСМ №945 «Про вдосконалення 

управління футболом, іншими видами спорту та додаткові заходи з 

упорядкування складу команд і спортсменів за основними видами спорту» 

від 2 серпня 1988 р. [56]. Фактично, цим документом були закладені правові 

основи професіоналізації спорту в СРСР, визначено правове положення 

основних його суб’єктів. 

Після цієї постанови було прийнято рішення про створення спортивно-

видовищних підприємств: 

– клубів, що здійснюють свою діяльність на основі повного 
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господарського розрахунку й самофінансування з використанням коштів, 

отриманих від індивідуальних членських внесків, а також господарської 

діяльності клубу; 

– клубів, що здійснюють свою діяльність за рахунок підприємств-

засновників і часткової самоокупності з використанням коштів, отриманих 

від індивідуальних членських внесків і господарської діяльності клубу; 

– клубів, що здійснюють свою діяльність за рахунок коштів 

організацій-засновників і коштів, отриманих від індивідуальних членських 

внесків [56]. 

Державними підприємствами, організаціями й установами, 

профспілковими, кооперативними й іншими організаціями передавалися 

клубам в оренду або в безоплатне користування будівлі, приміщення, 

спортивно-видовищні підприємства, устаткування й інше майно, що 

відноситься до основних фондів. До того ж постанова №945 доповнила 

Загальносоюзний класифікатор професій посадою спортсмена-інструктора. 

Тим самим правовий статус спортсмена прирівнювався до статусу інших 

працівників сфери фізичної культури й спорту [56]. 

Керівникам клубів було надано право за узгодженням із 

профспілковими комітетами встановлювати посадові оклади керівникам 

підрозділів, спортсменам, тренерам, фахівцям і службовцям без дотримання 

середніх окладів, установлених штатним розкладом і без урахування 

співвідношень їх кількості в межах єдиного фонду оплати їх праці. Стаж 

професійної спортивної діяльності став ураховуватися як стаж роботи, 

необхідний для отримання пенсії за віком. 

Як бачимо, значення постанови №945 полягає в тому, що: 

а) заняття спортом на професійній основі були прирівняні до інших 

видів професійної діяльності;  

б) був визначений правовий статус основних суб’єктів професійної 

спортивної діяльності: спортивних клубів, гравців і тренерів. 
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Наступним кроком у розвитку законодавства про працю професійних 

спортсменів стала постанова Ради Міністрів СРСР №14 «Про додаткові 

заходи щодо економічної діяльності в галузі спорту» від 8 січня 1991 р. [57]. 

Цим нормативним актом установлено, що з 1 січня 1991 р. трудові відносини 

спортсменів, тренерів та інших фахівців збірних команд СРСР регулюються 

особливою формою трудового договору – контрактом, що укладається між 

вказаними особами і Державним комітетом СРСР з фізичної культури та 

спорту або органом, якому вказаним комітетом делеговані права на 

укладення контракту [57]. 

Під час укладання контракту в ньому рекомендувалося закріплювати 

такі умови: строк дії; досягнення спортивних результатів; права, обов’язки й 

відповідальність сторін; умови організації й оплати праці; соціально-побутові 

та інші умови, необхідні спортсмену, тренеру або фахівцю збірної команди 

СРСР для виконання ними зобов’язань за контрактом; підстави припинення 

контракту [57]. Контракт зі спортсменом, тренером та іншими фахівцями 

збірних команд набував чинності з моменту його підписання сторонами й міг 

бути змінений тільки за погодженням з ними. Розірвати такий контракт 

можна було лише за підставами та з дотриманням умов, установлених 

чинним законодавством про працю, або за умовами, установленими 

безпосередньо сторонами в контракті. При цьому, якщо угода розривалася на 

підставі, передбаченій у контракті, а не встановленій законодавством, 

звільнення мало відбуватися за згодою сторін. 

Значення урядової постанови №14 для правового регулювання сфери 

професійного спорту полягало в тому, що вона розглядала професійну 

спортивну діяльність спортсменів, тренерів та інших фахівців збірних команд 

як трудову діяльність, яка повинна регламентуватися законодавством про 

працю. 

Кожному суспільству властива власна національна система 

функціонування спорту. В сучасних умовах виділяють два варіанти 
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правового регулювання спорту: європейський та американський.  

Уперше до питання статусу спортсмена звернулися в США. 

Починаючи з останньої третини XIX ст. цій державі стали з’являтися 

професійні клуби з ігрових видів спорту. З часом вони об’єдналися в 

професійні ліги для того, щоб разом вирішувати нагальні проблеми 

(наприклад, правила й розклади ігор). На початку XX ст. була утворена 

Головна бейсбольна ліга, що з часом привело до розорення її попередниці – 

Федеральної бейсбольної ліги. Такі дії стали поштовхом для звернення до 

суду бейсбольного клубу «Балтимор». Останній переконував, що об’єднання 

ліг є порушенням антитрестового закону Шермана 1890 р., який у статтях 1 

та 2 проголошує незаконним «будь-який контракт, об’єднання у вигляді 

тресту або змову з метою організації торгівлі між окремими штатами або 

зарубіжними країнами». У 1922 р. Верховний суд США прийняв рішення, що 

«бейсбол – це розвага, гра, яка не є товаром або предметом торгівлі» і що 

об’єднання клубів в лігу не є порушенням закону Шермана. Таким чином, 

закон Шермана був визнаний таким, що не застосовується для сфери 

професійного спорту, а професійні ліги, що стали монополіями, отримали 

право визначати статус професійних спортсменів самостійно. Нині в США 

спостерігається тенденція до втручання держави в регулювання 

професійного спорту за допомогою ухвалення різних законів і підзаконних 

актів [58, с. 327-328]. 

Інший підхід до питання правового регулювання професійного спорту 

спостерігається в Європі. Тут провідну роль відіграли рішення 

Європейського суду (офіційна назва – Суд Європейських Співтовариств). 

Суд постановив: якщо діяльність спортсменів є видом економічної 

діяльності, то вона за своєю природою є відшкодувальною. Це зокрема 

стосується діяльності професійних спортсменів. На них поширюються норми 

ст. 48-73h Договорів ЄС, присвячених регулюванню трудової, 

підприємницької й іншої економічної діяльності. Правила спортивних 
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асоціацій та ліг, що регулюють діяльність спортсменів і Договори ЄС, які 

суперечать указаним вище статтям, є порушенням права Співтовариств. 

Якщо ж діяльність спортсменів реалізується в суто спортивних інтересах і не 

має на меті отримання прибутку, то на неї не поширюється дія цих норм 

Договору ЄС [58, с. 329-330]. 

Таким чином, на відміну від США в Європі сформувався підхід, згідно 

з яким професійний спорт визнається різновидом економічної й трудової 

діяльності, а принципи його регулювання встановлюються в першу чергу 

державами, а не приватними особами – професійними лігами. Держава тут 

відіграє основну роль у підтримці спорту, як правило, на основі базових 

законів про спорт. У Франції це Закон про організацію й підвищення ролі в 

суспільстві фізичної та спортивної активності, у Фінляндії – Закон про спорт 

і Статут про спорт, у Швейцарії, Греції, Італії, Німеччині, Іспанії, Польщі, 

Словенії – Закони про спорт [58, с. 331]. У вказаних країнах спортсмен є 

працівником і до нього застосовуються ті ж правила, що й до працівників 

будь-яких галузей і видів діяльності взагалі. При цьому, спортивний клуб 

входить у національну федерацію, із якою спортсмен пов’язаний 

асоціативним зв’язком, іншими словами – ліцензією, а національна федерація 

сама є частиною міжнародної спортивної структури, мета якої – організація 

спортивних заходів. 

Цікавою є система трудових відносин у футбольному клубі «Мілан». 

Робочий день на базі починається о десятій ранку. Це формальний початок 

першого тренування. За запізнення або відсутність без поважної причини 

накладається грошовий штраф. За 10-15 хвилин до початку тренування всі 

гравці збираються на полі, провівши попередню розминку в тренажерному 

залі на певні групи м’язів за програмою, заданою тренерами. Підготовка до 

чемпіонату Італії починається за 45 днів до його початку. Футболісти 

збираються після відпусток, під час яких вони не байдикували, а виконували 

свої індивідуальні завдання з фізичної підготовки. До речі, усе кросове 
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навантаження (тренування з бігу) приходиться на відпускний період.  

Не менш серйозно в європейських країнах ставляться й до регулювання 

праці тренерів. Наприклад, у Франції жорстко унормовується процедура 

відбору тренерського персоналу. Доцільно відзначити, той факт, що диплом 

спеціального зразка надає виключне право викладати фізкультурну й 

спортивну діяльність, та отримувати винагороду в межах закріплених 

функціональних обов'язків. У Фінляндії до цього питання підійшли виважено 

та запровадили центри підготовки викладачів у сфері фізкультурно-

спортивного навчання. Тренерською роботою в Ізраїлі можна займатися 

тільки за наявності ліцензії, яка видається кваліфікаційною комісією 

Міністерства освіти, культури і спорту. Підставою для видачі ліцензії є 

документ, що засвідчує професійний статус тренера. Тренер-репатріант, що 

не має диплома з правом викладання, може продовжувати тренерську роботу, 

але не отримає дозволу на проведення занять зі спортивних дисциплін або 

фізкультури в школах та інших навчальних закладах, що знаходяться у 

віданні Міністерства освіти, культури і спорту. 

За часи незалежності нашої країни, угоди, які підписувались із 

спортсменами не відповідали національному законодавству у даній сфері. 

Галузева спрямованість вказаних договорів не окреслювала чіткі умови та не 

була визначена. Суть відносин які зароджувались при укладанні таких 

договорів, носила незрозумілий характер і це погіршувало регламентацію 

правового спрямування спортсменів та їх професійного статусу. Відносини за 

участю вказаного суб’єкта розподіляються між нормами цивільного 

законодавства та трудового. А грошова сума у вигляді винагороди за такого 

роду працю розглядалась як «оплата праці». Відповідальність яка 

здійснюється  юридичними шляхами закріплювалась цивільним 

законодавством. 

У нормах чинного національного законодавства врахований особливий 

характер та умови праці професійних спортсменів, що зумовили специфіку її 
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правової регламентації. В умовах сьогодення беззаперечним є той факт, що 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»,  проявляє суттєві недоліки та 

колізії, що не допомагають вирішити проблеми діяльності спортивно-

професійного напрямку на теренах нашої країни [58, с. 329]. На думку 

В.М. Дутчака, вітчизняні нормативні документи з питань класифікації 

професій у сфері фізичної культури й спорту характеризуються 

консерватизмом і не відображають реального функціонування відповідного 

сектора ринку праці [59, с. 27]. З урахуванням того, що загальне 

законодавство про фізичну культуру і спорт в Україні знаходиться на стадії 

формування, вважаємо, що необхідно також розробити нові норми у сфері 

правового регулювання праці в галузі професійного спорту. 

Основним джерелом правового регулювання професійної діяльності в 

галузі спорту є Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Він визначає 

загальні правові, організаційні, соціальні й економічні основи діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні 

умов для розвитку фізичної культури й спорту. У розд. ІІ цього нормативного 

акту міститься перелік суб’єктів фізичної культури і спорту: спортивні клуби, 

дитячо-юнацькі спортивні, спеціалізовані навчальні заклади спортивного 

профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської 

підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, 

фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо), 

центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту 

інвалідів, колективи фізичної культури, фізкультурно-спортивні товариства, 

спортивні федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо), громадські 

організації фізкультурно-спортивної спрямованості учнів і студентів, 

громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів 

фізичної культури і спорту, Національний олімпійський комітет України, 

суб’єкти параолімпійського й дефлімпійського руху в Україні, Спортивний 

комітет України. Викликає подив те, що при визначенні кола суб’єктів 
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фізичної культури й спорту не названі особи, які безпосередньо здійснюють 

спортивну діяльність, – спортсмени. 

Більшість питань, пов’язаних із трудовими відносинами у сфері 

професійного спорту, знаходяться поза межами регулювання головного 

спортивного законодавчого акту. У ньому тільки передбачається, що 

діяльність спортсменів-професіоналів регулюється трудовим 

законодавством. У ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

вказується, що діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та 

інших фахівців, яка полягає в підготовці та в участі в спортивних змаганнях 

серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, 

провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України 

та інших нормативно-правових актів, а також статутних і регламентних 

документів відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та 

міжнародних спортивних організацій. Однак поняття «спортсмена-

професіонала» ні базовий Закон, ні інші акти спортивного законодавства не 

містять. До речі, таке визначення дається в Модельному законі про 

професійний спорт [60], за яким спортсмен набуває статусу спортсмена-

професіонала з моменту укладення контракту з відповідними суб’єктами 

сфери фізичної культури і спорту про участь у змаганнях серед спортсменів-

професіоналів. Тобто, статус спортсмена-професіонала залежить від 

наявності двох основних ознак: а) заняття спортом мають бути для такого 

спортсмена основним видом діяльності; б) спортсмен-професіонал повинен 

мати контракт, відповідно до якого він отримує заробітну плату й іншу 

грошову винагороду за підготовку до спортивних змагань та участь в них. 

Оскільки спортсмен-професіонал систематично займається 

професійною діяльністю певного виду й отримує за це відповідно до 

контракту заробітну плату, можна зробити висновок про трудо-правову 

природу контракту, що з ним укладається. Відповідно, діяльність 

спортсмена-професіонала підпадає під дію законодавства про працю. Цей 
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висновок підтверджується й положеннями ст. 38 Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт», які передбачають, що контракт про спортивну 

діяльність укладається на підставі норм трудового законодавства. 

На сьогодні правове регулювання професійних спортивних відносин 

здійснюється переважно за допомогою норм цивільного та трудового права, 

між якими нерідко виникають колізії. Тим часом законодавець не дає чіткої 

відповіді на питання щодо співвідношення норм цих галузей права [61, с. 45]. 

Дійсно складний суб’єктний склад учасників професійного спорту, 

комплексність завдань і видовищність як мета такого спорту не можуть не 

впливати на відносини між фізкультурно-спортивною організацією й 

спортсменом-професіоналом.  

Якщо виходити з норм чинного законодавства, відносини між 

фізкультурно-спортивною організацією й спортсменом-професіоналом є 

трудовими правовідносинами. Відносини трудового характеру слід 

розглядати як правовідносини, які обумовленні документом між 

роботодавцем та працівником, де передбачено виконання останнім за 

грошову винагороду трудових обов'язків, та підпорядкуванню нормам в 

питанні умов праці закріпленими на рівні локального регулювання. 

Відповідно до Рекомендації МОП №198 «Про трудові правовідносини» 

[62] для сприяння визначенню факту існування трудових правовідносин 

державам у рамках своєї національної політики належить розглянути 

можливість: а) передбачення широкого набору засобів для визначення 

існування трудових правовідносин; б) установлення правової презумпції їх 

існування у випадку, коли визначено наявність однієї чи декількох 

відповідних ознак; в) визначення на підставі попередніх консультацій з 

найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників, що 

останні, маючи певні характеристики, повинні в цілому або в рамках 

окремого сектора вважатися працівниками або найманими, або 

самозайнятими. Згідно з цим держави повинні створити належні умови для 
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закріплення в актах законодавства ознак правовідносин за трудовим 

спрямуванням і до них необхідно включати: 

– робота а) реалізовується в положеннях рекомендацій та 

контролюванням іншої сторони, б) допускається інтеграція співробітника до 

організаційної структури, в) виконується самостійно співробітником саме в 

інтересах іншого суб’єкта, г) проявляється відповідно з затвердженим 

графіком, що обумовлюється роботодавцем, д) є тривалою, та проявляє 

характер спадкоємності, е) потребує безпосередньої присутності 

співробітника, є) роботодавець надає необхідні елементи для виконання 

професійних обов'язків; ж) спрямована на задоволення інтересів іншої 

сторони;  

– періодична виплата винагороди працівникові;  

– дана винагорода є єдиним або основним джерелом його доходів;  

– здійснення оплати праці в натуральному вираженні шляхом надання 

працівникові, приміром, харчових продуктів, житла або транспортних 

засобів;  

– визнання таких прав, як щотижневі вихідні дні й щорічна відпустка;  

– оплата стороною, що замовила проведення робіт, поїздок працівника 

з метою належного виконання роботи;  

– працівник не несе фінансового ризику. 

Так, трудові правовідносини є відносинами, які опосередковують не 

одноосібну, а кооперовану працю суб’єктів, яка ще й має ознаки 

несамостійності. У разі участі в процесі застосування несамостійної праці 

працівник не організовує її процес і не управляє цією працею. Це функція та 

обов’язок роботодавця. Про кооперовану працю у сфері професійного спорту 

можна говорити тільки в тому випадку, якщо йдеться про командні види 

спорту (футбол, хокей, волейбол, баскетбол та ін.). У цих видах спорту 

неможливе задоволення інтересу глядачів грою тільки одного гравця, а 

передбачається участь команди. У таких же видах спорту, як гімнастика 
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(спортивна й художня), легка атлетика, фігурне катання, теніс, спортсмен 

виступає сам, одноосібно, і його діяльність як спортсмена-професіонала не 

вимагає взаємодії з колективом гравців. Іншими словами, у професійному 

спорті можуть складатися відносини як індивідуальні, які не вимагають 

включення в колектив гравців, так і відносини командні, що вимагають 

наявності колективу. 

Водночас трудову діяльність спортсменів не можна віднести до 

самостійної праці, оскільки жоден спортсмен не може здійснювати її 

самостійно, незалежно від фізкультурно-спортивних організацій і об’єднань, 

а також інших спортсменів, що змагаються з ним. Праця всіх без винятку 

спортсменів є працею несамостійною. Вони залежать від тренерів, клубів, 

спортивних федерацій, збірних команд та ін. Спортсмени підпорядковуються 

правилам, що встановлюються фізкультурно-спортивними об’єднаннями всіх 

рівнів, від міжнародного до територіального. Їх забезпечують формою, 

надають їм можливість тренуватися, виступати на змаганнях, організовують 

процес тренувань і проведення спортивних заходів та ін. 

Як бачимо, відносини, що виникають у професійному спорті, можуть 

бути віднесені до відносин несамостійної праці, але не завжди ця праця є 

кооперованою. Саме тому спортсмени-професіонали завжди укладають 

контракти про спортивну діяльність, але зовсім не всі ці контракти лежать у 

сфері законодавства про працю.  

Цілком підтримуємо думку Т.Ю. Коршунової, згідно з якою функція, 

що виконується спортсменами-професіоналами, істотно відрізняється від 

діяльності, традиційно регульованої нормами трудового законодавства. Як 

правило, організовуючи виробництво й наймаючи працівників, роботодавець 

розраховує на досягнення певного результату, отримання прибутку або 

іншого доходу. Тоді як сутністю професійної спортивної діяльності є 

створення продукту, який умовно можна назвати – «спортивне видовище», 

процес змагання, результати якого не піддаються точній оцінці й плануванню 
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[54, с. 65]. 

Другою ознакою трудових правовідносин необхідно назвати робочий 

час як зміст обов’язку працівника. Поняття «робочий час» для професійних 

спортсменів ніде не регламентоване. Слід розглядати, робочий час як 

часовий проміжок на протязі якого співробітник підприємства згідно 

нормативно-правових актів локального характеру повинен виконувати 

обов’язки, які на нього покладені в рамках трудової сфери, які відповідно до 

актів нормативно-правового напрямку можуть застосовуватись до робочого 

часу. Для спортсменів-професіоналів робочий час – це час гри, час 

тренувань, час тренувальних зборів, коли вся команда знаходиться поза 

місцем постійного проживання кожного з її учасників, дотримується 

загальних правил і встановленого розпорядку дня. 

Для професійних спортсменів не визначається поняття «норма 

робочого часу», оскільки інтенсивність тренувань і графік ігор не 

пов’язуються з нормами робочого часу (40 годин на тиждень), 

установленими для звичайних працівників. Не використовуються в 

професійному спорті поняття «скорочений робочий час» і «неповний 

робочий час», оскільки правила мають бути однакові для усіх і гра як 

спортивне видовище, привабливе для широких мас глядачів, не може бути 

припинена тільки тому, що для гравця, який не досяг 18 років, установлені 

інші норми робочого часу. Не нормується робочий час і для спортсменів, 

зайнятих в індивідуальних видах спорту, таких як теніс, фігурне катання та 

ін. 

Таким чином, зробимо висновок, що інститут робочого часу для 

професійних спортсменів має зовсім інший зміст, ніж для всіх інших 

працівників. Робочий час спортсмена – це час, необхідний для створення 

продукту «спортивне видовище», тобто за змістом він ближчий до цивільно-

правового поняття витрат на виконання роботи або надання послуги. 

Межі часу, що витрачається спортсменами-професіоналами на 
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створення кінцевого продукту, визначаються не суспільними потребами. Ці 

межі визначаються фізкультурно-спортивними об’єднаннями – асоціаціями з 

різних видів спорту, що керуються цілями досягнення максимального 

глядацького інтересу та якнайповнішого задоволення комерційних інтересів 

всіх учасників відносин, що виникають в професійному спорті.  

Наступною ознакою трудових правовідносин є їх оплатність. 

Відшкодувальний характер трудових відносин виявляється в діях 

роботодавця, який за виконання роботи повинен виплачувати заробітну 

плату, як правило, у грошовій формі. Особливість трудових правовідносин 

полягає в тому, що оплата проводиться за живу витрачену працю, 

здійснювану працівником систематично, у встановлений робочий час. При 

цьому заробітна плата сплачується відповідно до кількості та якості праці, 

залежить від її складності, інтенсивності, дії на здоров’я працівника 

несприятливих виробничих і кліматичних умов. Загальним принципом 

визначення заробітної плати є виплата рівної плати за рівну працю без будь-

якої дискримінації.  

В основу встановлення розмірів оплати праці або винагороди в 

професійному спорті беруться інші критерії, що не мають нічого спільного з 

компенсацією витрат робочого часу або забезпечення відтворення робочої 

сили. Оскільки професійний спорт – це передусім бізнес, мета якого – 

виробляти спортивне видовище для отримання прибутку, фізкультурно-

спортивним організаціям необхідно стимулювати спортсменів до досягнення 

високих результатів, створення конкурентної боротьби й цікавої, видовищної 

гри, яка притягне максимальну кількість глядачів, а відповідно, забезпечить і 

високу прибутковість. Саме тому при визначенні розміру винагороди 

враховуються не ділові якості професійного спортсмена, а його здатність 

притягувати й утримувати глядацький інтерес.  

Для створення духу змагальності, що забезпечує максимальний інтерес 

до спортивного видовища, у професійному спорті широко використовується 
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система залучення («перекупки») гравців, «переманювання» їх з однієї 

фізкультурно-спортивної організації в іншу, що, природно, робиться за 

допомогою встановлення спортсменові вищої оплати. Таким чином, гравці 

одного рівня можуть отримувати за свою гру різну винагороду, установлену 

укладеними з ними контрактами. Положення, що склалося, прямо суперечить 

принципам законодавства про працю, відповідно до яких забезпечується 

рівність можливостей працівників без всякої дискримінації з урахуванням 

продуктивності праці, а також рівна плата за працю рівної цінності.  

Крім того, на оплату праці професійних спортсменів істотний вплив 

мають спонсорські контракти, що укладаються спортивними клубами, 

командою або окремим гравцем, а також додаткові виплати, здійснювані 

страховими компаніями за досягнення особливих результатів (наприклад, за 

першу золоту медаль в Олімпійських іграх або чемпіонаті світу та ін.). Тобто 

спортсмен-професіонал отримує винагороду у зв’язку зі своєю професійною 

спортивною діяльністю не лише від фізкультурно-спортивної організації, що 

уклала з ним контракт, а й від інших суб’єктів, що здійснюють діяльність у 

сфері професійного спорту, та не є стороною трудових правовідносин. 

Такий стан справ ніяк не можна визнати характерним для трудового 

права, воно не лише порушує засадничі принципи цієї галузі права, але й 

входить у суперечність із деякими його нормами. Так, наприклад, трудові 

правовідносини, що виникають на підставі укладеного сторонами трудового 

договору, є завжди двостороннім, що не припускає участі третіх осіб. 

Характерною рисою трудових правовідносин є управління 

кооперованою працею. Підпорядкування працівника роботодавцю є однією з 

особливостей, що відрізняють трудові відносини від цивільно-правових 

зобов’язальних відносин, і становить собою ніщо інше, як дисципліну праці. 

Під трудовою дисципліною в об’єктивному сенсі слід розуміти сукупність 

правил поведінки, якої вимагають від осіб, що входять до особового складу 

працівників господарств (підприємств, установ), заснованих не на 
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одноосібній праці [63, с. 122]. 

Згідно вимог трудового законодавства, дисципліна праці є 

обов’язковим для всіх працівників підпорядкуванням правилам поведінки, 

визначеним відповідно до гл. Х КЗпП України, законами, колективним 

договором, угодами, локальними нормативними актами організації, а також 

трудовим договором. Роботодавець, з врахуванням приписів цих актів, 

встановлює певний трудовий розпорядок організації. Він закріплюється в 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. За вчинення дисциплінарного 

проступку роботодавець має право притягнути працівника до дисциплінарної 

відповідальності. При цьому заходи дисциплінарної відповідальності, так 

само як і порядок їх застосування, чітко регламентовані законодавцем. 

У професійному спорті виникає зовсім інша ситуація: Фізкультурно-

спортивна організація вибудовує власну систему підтримки дисципліни в 

колективі гравців, яка відрізняється від системи, установленої 

законодавством. Кожен спортивний клуб, як правило, тримає її в таємниці, 

оскільки вона дозволяє домогтися найбільшої результативності, а отже, 

принести більший прибуток. Крім того, у професійному спорті існує власна 

система дисциплінарних покарань, що встановлюються міжнародними 

організаціями та федераціями з різних видів спорту. Вказані санкції 

розробляються й застосовуються спортивним співтовариством і не закріплені 

законодавчими актами. Така система підтримки дисципліни не є характерно 

для законодавства про працю й певним чином суперечить його вимогам. 

Як бачимо, жодна з ознак трудових правовідносин не може бути 

повною мірою застосована до відносин, що виникають між спортсменом-

професіоналом і фізкультурно-спортивною організацією. Тільки формальна 

згадка в законодавстві дозволяє говорити про наявність трудових відносин в 

професійному спорті. 

Однак ознаки трудо-правової природи мають відносини не лише осіб, 

які зайняті в професійному спорті. Так, центральний орган виконавчої влади 
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у сфері фізичної культури й спорту з урахуванням пропозицій національних 

спортивних федерацій і фізкультурно-спортивних товариств комплектує на 

конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-

юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців 

сфери фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні 

команди з визнаних в Україні олімпійських і неолімпійських видів спорту 

для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях. Цей орган 

укладає трудовий договір (контракт) зі спортсменами та фахівцями штатної 

команди національних збірних команд України з олімпійських і 

неолімпійських видів спорту, а з видів спорту інвалідів – Український центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів. Спортсмени – члени штатної команди 

національних збірних команд України беруть участь у міжнародних 

змаганнях або інших спортивних змаганнях, не включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України, за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері 

фізичної культури і спорту відповідно до умов трудового договору 

(контракту). До речі, Міжнародний олімпійський комітет аж до 1988 р. 

забороняв професійним спортсменам брати участь в Олімпійських іграх. 

Нині МОК допускає участь в Олімпійських іграх спортсменів-професіоналів. 

Водночас в Олімпійській хартії досі відсутнє поняття професійного 

спортсмена й правове регулювання професійного спорту здійснюється поза 

рамками МОК. 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» не містить будь-яких 

норм щодо особливостей правового регулювання праці спортсменів-

професіоналів. У ньому практично не закріплена специфіка трудових 

відносин у сфері спорту. До незаперечних достоїнств цього закону можна 

віднести (а) систему правових понять у галузі спортивного законодавства, (б) 

класифікацію прав громадян у сфері фізичної культури і спорту, (в) 

сукупність принципів державної політики у цій царині. З увагою 
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законодавець віднісся й до питань соціального захисту спортсменів, охорони 

їх здоров’я. 

На відміну від національного законодавства, Модельний закон про 

статус спортсмена збірної команди [64] детально регулює статус спортсмена, 

який здійснює діяльність у спорті на підставі трудового договору 

(контракту). У ньому чітко визначені права й обов’язки спортсменів, 

особливості їх дисциплінарної відповідальності, умови здійснення 

спортивної діяльності, державні пільги й гарантії, умови припинення 

контракту про спортивну трудову діяльність тощо. 

Не можемо погодитись із думкою Г.М. Гніздовської, за якою «…на 

цьому етапі розвитку відносини у сфері професійного спорту в Україні на 

законодавчому рівні практично не врегульовані» [65, с. 36]. Вважаємо, що 

проблема якраз і полягає в тому, що правових актів різної юридичної сили, 

які регулюють трудові і пов’язані з ними відносини спортсменів і тренерів, 

занадто багато, про що свідчить наведений нижче перелік:  

– міжнародні правові акти: Міжнародна хартія фізичного виховання та 

спорту [66], Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті [67: 68], 

Антидопінгова конвенція [69; 70] та Додатковий протокол до Антидопінгової 

конвенції [71; 72]; 

– Закони України «Про фізичну культуру і спорт», «Про 

антидопінговий контроль у спорті» [73], «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» [74], «Про відпустки» [75], «Про охорону праці» [76]; 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [77], «Про 

колективні договори і угоди» [78] та ін.; 

– Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту [79];  

– Стратегія формування сучасної системи олімпійської підготовки на 

період до 2020 року [80]; 

– Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки [81]; 
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– укази Президента України «Про Положення про стипендії 

Президента України для талановитих перспективних спортсменів України» 

[82], «Про розвиток та підтримку параолімпійського руху в Україні» [83], 

«Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері 

фізичної культури і спорту» [84] та ін.; 

– постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку та умов 

обов’язкового державного страхування спортсменів вищих категорій» [85], 

«Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд 

резервного спорту» [86], «Про затвердження Положення про надання на 

конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та 

позбавлення такого статусу» [86] та ін.; 

– нормативно-правові акти міністерств і відомств, спрямовані на 

регулювання трудової діяльності професійних спортсменів. 

Таким чином, можна стверджувати, що в сучасних умовах правових 

актів, які безпосередньо або опосередковано регулюють трудові відносини у 

сфері професійного спорту, не бракує. Проблема в тому, що застосовувати 

таку кількість норм украй важко. До того ж, як це не дивно, за такого 

великого за обсягом нормативного матеріалу, ступінь гнучкості регулювання 

трудових відносин указаної категорії працівників слід визнати недостатнім. 

Достатньо велика увага у чинному законодавстві приділяється питанню 

соціального захисту професійних спортсменів. Так, у галузі професійного 

спорту діє система медичного страхування та страхування від нещасних 

випадків за умови внесення цих положень у договір між спортсменом і його 

роботодавцем (спортклубом, федерацією). Однак подібні заходи соціальних 

гарантій не передбачені для осіб, які займаються професійною спортивною 

діяльністю, але не є членами професійного клубу або спортивного 

товариства. У нормативному порядку необхідно також вирішити питання 

тривалості «шкідливого стажу» й перегляду строків виходу на пенсію 

чоловіків і жінок, що займаються професійним спортом, який би 
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забезпечував їм додаткові соціальні гарантії [65, с. 38].  

Обстоює позицію, що закріплення і регламентація основних прав 

спортсменів-професіоналів на справедливу оплату й охорону праці, 

самореалізацію після закінчення спортивної кар’єри є необхідною умовою 

для забезпечення їх впевненості в майбутньому. Відповідні приписи повинні 

відображатися не тільки на локальному рівні, а й бути закріпленими в 

нормативно-правових актах про працю або в окремому розділі Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт».  

Варто зауважити, що у даному контексті доцільно було б врахувати 

професійні характеристики спорту, детально прописати конкретні норми 

взаємовідносин між спортсменами як працівниками та фізкультурно-

спортивними організаціями як роботодавцями, визначити вік (зважаючи на 

чинне трудове законодавство), що передбачатиме певну спеціалізацію в 

спорті, враховуючи медичні та правові аспекти, встановити правила обліку 

спортсмена з урахуванням статі (індивідуальні дані), у процесі визначення 

тренувальних навантажень, а також інші суттєві елементи трудової 

діяльності спортсмена. 

Дивує той факт, що в проекті Трудового кодексу України 

(реєстраційний №1658, текст від 27 грудня 2014 р.) [88] норми щодо 

диференціації правового регулювання праці практично не змінилися 

порівняно з приписами чинного КЗпП. У вказаному акті законодавства, а 

саме в частині «Особливості регулювання трудових відносин за участю 

окремих категорій працівників і роботодавців» передбачені специфічні 

властивості праці працівників починаючи від молоді, і закінчуючи 

господарствами фермерського типу, а також закріплює трудові відносини як 

юридичної так і фізичної особи (підприємця) та їх регулювання. Інші 

категорії працівників, праця яких потребує більш детального нормування, 

залишилися за межами уваги законодавця. Між тим у ч. 2 ст. 5 проекту 

«Регулювання трудових відносин» зазначено, що законами України можуть 
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установлюватись особливості застосування трудового законодавства до 

окремих категорій працівників. Тому вважаємо, що Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт» слід доповнити окремим розділом «Трудові 

відносини і соціальний захист професійних спортсменів» із правовими 

нормами, в яких: 

– зафіксувати особливості укладення трудових договорів (контрактів) із 

професійними спортсменами та відобразити вимоги щодо їх змісту;  

– закріпити вимогу про обов’язкові попередній і періодичний медичні 

огляди спортсменів і відповідальність як самих спортсменів, так і спортивних 

клубів, команд, федерацій у разі її порушення; 

– передбачити підстави і процедуру тимчасового переведення 

спортсмена до іншого роботодавця;  

– відобразити вимоги щодо підстав і процедури відсторонення 

спортсмена від участі в спортивних змаганнях, у тому числі внаслідок 

дискваліфікації; 

– конкретизувати норми щодо методів забезпечення дисципліни праці 

професійних спортсменів з врахуванням міжнародно-правових стандартів у 

цій царині; 

– регламентувати процес на наслідки направлення спортсменів і 

тренерів у спортивні збірні команди України; 

– передбачити особливості роботи спортсмена за сумісництвом; 

– установити особливості регулювання праці неповнолітніх 

спортсменів, спортсменів-жінок, спортсменів-інвалідів;  

– розробити систему додаткових пільг, гарантій і компенсацій 

спортсменам та їх тренерам; 

– сформулювати додаткові підстави розірвання трудового договору зі 

спортсменом; 

– конкретизувати умови і порядок соціального страхування 

спортсменів і їх тренерів; 
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– закріпити дієві державні гарантії з працевлаштування та соціальної 

адаптації для спортсменів, що припинили зайняття професійним спортом.  

Зазначене повинно передбачати досягнення конкретної цілі, а саме – 

встановлення чіткої правової регламентації функціонування суб’єктів 

професійного спорту в системі трудо-правових відносин. Ними буде 

охоплено всі аспекти трудових відносин, що виникають між роботодавцем 

(фізкультурно-спортивною організацією) і працівником (професійним 

спортсменом) від укладення трудового договору (контракту) до його 

розірвання.  

Треба також більш детально регламентувати діяльність тренерів, адже 

їх трудова діяльність багато у чому схожа з діяльністю спортсменів. Це 

дозволить усунути внутрішні суперечності між фактичним становищем в 

українському спорті та нормами трудового законодавства та значно 

полегшить процес правозастосування. 

 

 

 

1.2. Особливості правового статусу спортивної організації як 

сторони трудових правовідносин із професійним спортсменом 

 

Питання щодо суб'єктів стосується існування будь-якої галузі права як 

самостійного нормативного утворення, адже поряд із предметом і методом 

має сформуватися певне коло учасників суспільних відносин, на яких буде 

поширюватися дія централізовано або локально встановлених правил 

поведінки. У такий спосіб виникають усі галузі права, і трудове право не є 

винятком [89, с. 277].  

Формування суб'єктного складу трудового права має об'єктивний 

характер. Однак динамічність трудових і пов’язаних з ними відносин 

достатньо швидко викликає зміни сформованого суб'єктного складу цієї 
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галузі права. Аналіз останнього виступив предметом наукових досліджень 

таких учених-правознавців, як-от: М.Г. Александров, М.Й. Бару, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, О.В. Гаврилюк, Г.С. Гончарова, 

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, А.М. Слюсар, К.П. Уржинський, І.І. Шамшина, 

Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. 

Висловлювані ними позиції з приводу характеристики та змісту 

поняття «суб’єкт трудового права», а також «правовий статус» дуже 

різноманітні. Загальним же є те, що основною ознакою віднесення тих чи 

інших осіб до суб’єктів трудового права є наявність у них трудової 

правосуб’єктності. Правосуб’єктність є наслідком визнання державою 

здатності особи бути суб’єктом трудового права. Правосуб’єктність за своєю 

роллю, специфічними функціями в механізмі правового регулювання 

виступає як засіб конкретизації (закріплення) кола суб’єктів – осіб, що мають 

здатність бути носіями суб’єктивних юридичних прав та обов’язків [89, с. 

278]. Отже, правосуб'єктність за трудовим спрямуванням відображає 

особливе становище названих суб'єктів у межах трудового права, деталізує 

сутність правовідносин та його учасників. 

По суті, правосуб’єктність виражає правову сутність суб’єкта 

конкретних правовідносин. Перше із другим є взаємопов’язані.  

У правовій літературі питання про юридичну сутність 

правосуб’єктності залишається предметом дискусії до теперішнього часу.  

Існує думка, що правосуб’єктність у всіх галузях права є нічим іншим 

як право дієздатністю [90, с. 210, 211]. При цьому, деякі вчені висловлюють 

думку, що правосуб’єктність може включати в себе як правоздатність, так і 

дієздатність для одних галузей права, наприклад, трудового, так і включати 

тільки правоздатність – для цивільного [91, с. 20]. 

На думку другої групи дослідників, правосуб’єктність – це і є 

правоздатність [92, с. 83; 93, с. 11]. 
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Представники третього напряму при розгляді правосуб’єктності 

намагаються вийти за рамки праводієздатності. Прихильники цієї позиції 

мають різні думки з цього приводу: а) правосуб’єктність включає в себе 

правоздатність і правовий статус [93]; б) правосуб’єктність – складова 

частина правового статусу [37]; в) правосуб’єктність і правовий статус – 

тотожні категорії [94]. Б.К. Бегічев йде далі та міркує, що правосуб’єктність – 

це не тільки праводієздатність, а й основні права та обов’язки, що 

випливають із закону [96]. 

В.Л. Костюк виступає за те, щоб поняття «трудова правосуб’єктність» 

слід розглядати в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. В об’єктивному 

значенні – це система норм трудового права, які регламентують правове 

становище суб’єктів трудового права. У зв’язку з цим буде доречним 

підкреслити, що ефективність моделі трудової правосуб’єктності значною 

мірою залежатиме від чіткості, повноти її правового регулювання. У 

суб’єктивному ж значенні – це передбачена нормами трудового права 

властивість особи (інших уповноважених суб’єктів) мати, володіти, а також 

здійснювати (набувати, реалізовувати, виконувати) трудові права та 

обов’язки, а в окремих випадках – відповідно до закону здійснювати 

повноваження у сфері праці, а також нести юридичну відповідальність за їх 

невиконання чи неналежне виконання [97, с. 113]. 

Розглянемо суть цього явища та його юридичне значення, виходячи з 

двох основних позицій, відповідно до яких: 

1) зміст зумовлений конкретними правами та обов’язками; 

2) правоздатність тлумачиться як здатність до правоволодіння, 

властивість, а не право і тим більше не обов’язок, не входить у її зміст. 

Обґрунтуванням першої позиції є такі аргументи: здатність – це 

юридична можливість, яка означає ніщо інше, як право [98, с. 41]; 

правосуб’єктність містить загальні права й обов’язки, які є передумовою 

володіння конкретними правами та обов’язками [89, с. 279]. Володіння 
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базовими (початковими) правами, які невіддільні від суб’єкта права, 

означають «можливість за наявності передбачених законом умов мати 

конкретні суб’єктивні права і обов’язки, і становить зміст правоздатності, яка 

є юридичною властивістю, а закон інших властивостей, крім прав та 

обов’язків, спричинити не може» [99, с. 15]. 

Друга позиція полягає в тому, що правоздатність – це тільки 

властивість і є здатністю особи бути носієм будь-яких прав, передбачених 

законом. Дійсно, сукупність прав та обов’язків як кількісна, а не якісна 

характеристика не може відображати сутність поняття правоздатності. Саме 

можливість мати права й бути носієм обов’язків є постійною властивістю 

суб’єкта права [99, с. 16]. Права й обов’язки можуть набуватися та 

втрачатися, тобто обсяг прав у різний час буває різним, а правоздатність як 

властивість зберігається.  

С.С. Алексєєв виділяв три види правосуб’єктності: загальну, галузеву 

та спеціальну. Під загальною правосуб’єктністю він розуміє здатність особи 

бути суб’єктом права в рамках певної політичної й правової системи; під 

галузевою правосуб’єктністю – можливість особи бути учасником 

правовідносин у рамках цієї галузі права і, нарешті, під спеціальною 

правосуб’єктністю – можливість бути учасником лише певного кола 

правовідносин цієї галузі права [89, с. 144]. 

Спеціальну правоздатність М.М. Марченко розглядає як здатність бути 

учасником правовідносин, що виникає у зв’язку із заняттям певних посад 

(президент, суддя, член парламенту) або приналежністю особи до певних 

категорій суб’єктів права (працівники транспортних організацій, 

правоохоронних органів) [100, с. 593]. 

В.М. Скобелкін розрізняє «базову» трудову правоздатність і «видову» 

правоздатність, де «базова» означає загальну можливість отримання роботи, 

а зміст «видової» визначається правами й обов’язками (пов’язаними з певним 

видом правовідносин), можливості володіння якими цю правоздатність 
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формують [101, с. 66]. 

В.В. Федін розглядає правоздатність як «юридичний факт, який сам по 

собі не спричиняє конкретних трудових правовідносин, але, як складова 

частина передбаченого законодавством юридичного складу, створює 

можливість виникнення цих відносин» [102, с. 168]. Цікавим є те, що, 

випереджаючи час, саме таку думку висловив ще у 1974 р., О.І. Процевський 

[103, с. 112]. 

Отже, правоздатність – це можливість суб’єкта будь-якої галузі права 

мати законодавчо встановлені права та обов’язки. Правоздатність передбачає 

зі сторони держави дозвіл на отримання права і обов’язків, в свою чергу, 

дієздатність – власними діями набувати права й обов’язки та відповідати за 

ці дії. Правоздатність та дієздатність є складовими елементами 

правосуб’єктності.  

Очевидно, що під час організації найманої праці й укладанні трудових 

договорів (контрактів) про спортивну діяльність, до спортивних організацій, 

що виступають роботодавцями, повинні ставитися спеціальні вимоги. Таким 

чином, трудова правоздатність роботодавців є рівною незалежно від сфери 

застосування найманої праці, тоді як дієздатність і, як наслідок, 

правосуб’єктність відрізняються залежно від вимог, що висуваються 

законодавством в межах певного виду суспільно-корисної діяльності. Це 

повною мірою стосується правосуб’єктності організацій-роботодавців у 

сфері спортивної діяльності в Україні.  

Отже, трудова правоздатність – це, фактично, право бути суб’єктом 

трудового права, тоді як трудова дієздатність – це здатність вступати в 

трудові відносини певного виду. У випадках, передбачених законом, 

дієздатність може бути спеціальною (при застосуванні праці й укладенні 

трудового договору про виконання окремих видів робіт або у зв’язку з 

певними якостями особи).  

На сучасному етапі розвитку теорії та практики правового регулювання 
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трудових відносин назріла необхідність у дослідженні й подальшому 

закріпленні на законодавчому рівні таких фундаментальних правових 

категорій, як «трудова правоздатність» і «трудова дієздатність». Запозичення 

з цивільного права цих понять часто призводить до колізій правових норм, 

неправильного їх тлумачення на практиці, оскільки саме значення цих 

термінів, як писав М.Г. Александров, є різним у трудовому та цивільному 

праві [63, с. 195]. 

Видається виправданим, щоб поняття і зміст правових категорій 

«трудова правоздатність», «трудова дієздатність» і «трудова 

правосуб’єктність» були легально закріплені в окремих статтях нового 

Трудового кодексу України. Для цього треба статтю 19 проекту ТК «Сторони 

та суб’єкти трудових відносин» доповнити ч. 3 відповідного змісту. Це 

сприятиме вирішенню багатьох спірних питань, що виникають у 

правозастосовної практиці, адже якщо серед науковців досі виникають 

розбіжності при визначенні цих понять, то у звичайних осіб, що не мають 

спеціальних юридичних знань, вони тим викликають вагомі труднощі в 

застосуванні.  

Виходячи з мети і задач дослідження, далі проведемо безпосередній 

аналіз особливостей трудо-правового статусу спортивної організації. 

Стаття 21 КЗпП України визначає, що сторонами трудового договору є, 

з одного боку, працівник, з другого, – власник підприємства, установи, 

організації (або уповноважений ним орган) або фізична особа, яка 

використовує найману працю. Повністю можна погодитися з думкою 

Г.С. Гончарової, В.В. Жернакова та С.М. Прилипка, що найбільш 

прийнятним терміном для другої сторони трудового договору варто вважати 

термін «роботодавець» [104, с. 62], для чого є низка підстав. 

До змін 1991 року, в редакції ст. 21 КЗпП [105], в законодавчому 

положенні стороною трудового договору був не роботодавець в особі 

власника, а саме підприємство. В контексті цього, слід сказати, що визначати 
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власника, як певну сторону в межах договору є не доцільно, тому що дана дія 

створить недостовірну інформації у питаннях обов'язків перед 

співробітниками. За загальним правилом, власник перед працівником 

відповідати не може, а сторона, що не несе у відповідних правовідносинах 

відповідальність, не є стороною договору (правовідносин). Очевидно, хтось 

інший несе відповідальність за виконання обов’язків у цих правовідносинах. 

Цей «інший» повинен стороною і правовідносин, і договору [106, с. 71]. У 

цьому випадку стороною трудового договору слід визнавати підприємство 

(установу, організацію), від імені якого виступає керівник (адміністрація). 

Чинна до 20 березня 1991 р. указівка в ст. 21 КЗпП України на підприємство, 

установу, організацію як сторону трудового договору «не тільки відбивала 

реально існуюче положення, але й залишала місце для адміністрації 

підприємства, установи, організації як органу, що здійснює трудо-правову 

дієздатність підприємства, установи, організації, а певною мірою, так 

званого, співсуб’єкта трудового договору на стороні наймача, що бере деякі 

обов’язки на себе безпосередньо» [106, с. 71]. Зараз законодавство також 

дозволяє під «органом, уповноваженим власником» розуміти адміністрацію 

підприємства, організації, установи. 

Протягом останніх 2-х десятиліть законодавець усе частіше для 

позначення сторони, з якою працівник укладає трудовий договір, 

використовує категорію «роботодавець». Під роботодавцем мають на увазі 

особу, що найняла працівника за трудовим договором (контрактом). Інше 

визначення терміна «роботодавець» міститься у ст. 1 Основ законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [107], де 

він використовується як узагальнюючий для об’єднання в межах одного 

поняття «роботодавець» термінів «власник або уповноважений ним орган» і 

«підприємство, установа, організація». У такому ж розумінні означена» 

використовується також у Законі України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» (ст. 1): «Роботодавець – власник підприємства, установи, 
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організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої 

належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка 

відповідно до законодавства використовує найману працю». Крім цього, 

аналогічне поняття «роботодавець» закріплене в Законах України «Про 

охорону праці» (ст. 2), «Про недержавне пенсійне забезпечення» (ст. 1) [108], 

«Про соціальний діалог в Україні» (ст. 4) [109] та ін.  

Однак, сьогодні найбільш вдале визначення роботодавця як суб’єкта 

трудових відносин закріплено в Законі України «Про організації 

роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» [110] у ст. 1 якого 

визначено, що «роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, 

організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин 

використовує працю фізичних осіб». Як бачимо, у цій дефініції закріплений 

інший підхід до правового поняття «роботодавець». Замість відносин 

власності підґрунтям став організаційно-правовий статус організації 

роботодавця – «юридична особа (підприємство, установа, організація) або 

фізична особа-підприємець». Саме про цей статус йдеться у тексті 

конкретного трудового договору, про це вноситься запис у трудову книжку 

працівника – відомості про місце роботи – назва конкретного підприємства, 

установи або організації.  

Таким чином, за загальним правилом, установленим КЗпП України й 

іншими актами законодавства про працю, роботодавцем можуть бути дві 

основні групи суб’єктів права: юридичні та фізичні особи.  

Коло суб’єктів права, які можуть виступати як роботодавці 

професійних спортсменів, крім КЗпП, встановлене в спеціальному 

законодавстві. Так, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» роботодавцями спортсменів національних збірних можуть виступати 

національні збірні команди, а по відношенню до професійних спортсменів – 

відповідні суб’єкти сфери фізичної культури й спорту. Закон закріплює 

перелік таких суб’єктів. До них, зокрема, відносяться: спортивні клуби, 
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дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади 

спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри 

олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних 

закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я 

населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів. 

У ст. 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» закріплені 

визначення термінів «заклад фізичної культури і спорту» та «суб’єкти сфери 

фізичної культури і спорту». Під закладом фізичної культури і спорту 

розуміється юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і 

спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. А 

суб’єкти сфери фізичної культури і спорту – це фізичні або юридичні особи, 

які здійснюють свою діяльність із метою розвитку фізичної культури і 

спорту. Суб’єктами сфери фізичної культури і спорту є: фізичні особи, які 

займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі спортсмени; фахівці 

сфери фізичної культури і спорту; заклади фізичної культури і спорту; 

відповідні органи влади. З аналізу наведених правових дефініцій випливає, 

що вони багато в чому тотожні, але поняття суб’єктів сфери фізичної 

культури і спорту ширше та поглинає поняття закладу фізичної культури і 

спорту. При цьому роботодавцями по відношенню до спортсменів і тренерів 

можуть виступати лише заклади фізичної культури й спорту (далі – 

спортивні організації). 

Легальні тлумачення різновидів закладів фізичної культури і спорту 

виглядають наступним чином: 

а) спортивні клуби – заклади фізичної культури і спорту, які 

забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і спорту, 

видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або спортивну 

діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуги; 

б) дитячо-юнацькі спортивні школи – позашкільні навчальні заклади 

спортивного профілю: заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують 
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розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в 

Україні, створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного 

розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку й дозвілля 

дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, 

підготовки спортсменів для резервного спорту; 

в) спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю – навчальні 

заклади системи загальної середньої освіти або вищими навчальними 

закладами: заклади фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір і 

спортивну підготовку найобдарованіших дітей і молоді, створюють умови 

для розвитку їх індивідуальних здібностей із метою досягнення високих 

спортивних результатів і поповнення національних збірних команд у 

поєднанні зі здобуттям учнями та студентами відповідної освіти; 

г) школи вищої спортивної майстерності – заклади фізичної культури і 

спорту, які забезпечують підготовку спортсменів резервного спорту та 

спорту вищих досягнень шляхом проведення постійно діючих навчально-

тренувальних зборів та участь спортсменів у відповідних змаганнях;  

д) центри олімпійської підготовки – заклади фізичної культури і 

спорту, які забезпечують підготовку спортсменів національних збірних 

команд з олімпійських видів спорту шляхом проведення постійно діючих 

навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, де створені умови 

для проживання, харчування спортсменів, належного медичного та наукового 

забезпечення їх підготовки, та участь спортсменів у відповідних змаганнях; 

е) центри студентського спорту вищих навчальних закладів – заклади 

фізичної культури і спорту, які забезпечують створення умов для поєднання 

навчання у вищому навчальному закладі та підготовки студентів, зокрема, до 

участі у чемпіонатах Європи та світу серед студентів з видів спорту, 

визнаних в Україні, Всесвітніх універсіадах; 

є) фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії 

тощо) – заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-
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оздоровчу діяльність; 

ж) центри фізичного здоров'я населення – заклади фізичної культури і 

спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, 

зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою; 

з) центри фізичної культури і спорту інвалідів – заклади фізичної 

культури і спорту, які забезпечують належні умови для реалізації державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту інвалідів, здійснюють заходи з 

організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, у 

тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної 

реабілітації інвалідів. 

Правовий статус усіх перелічених суб’єктів фізичної культури та 

спорту носить складний характер. З одного боку, вони виступають 

роботодавцями по відношенню до спортсмена, з іншого, – є членами 

фізкультурно-спортивної федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо) з 

відповідного виду спорту. В обох випадках основними елементами правового 

статусу спортивної організації є права й обов’язки, які в значній частині 

зумовлені її правовим статусом як члена відповідного фізкультурно-

спортивного об’єднання. Як член громадського об’єднання, спортивний клуб 

набуває певні права й обов’язки, які підлягають виконанню як його органами 

управління, так і особами, що перебувають із ним у трудових відносинах 

[111]. 

Оскільки Закон України «Про фізичну культуру і спорт» надає 

можливість спортивним організаціям укладати трудові договори (контракти) 

зі спортсменами, а на останніх поширюються норми Кодексу законів про 

працю України, то логічно припустити, що у сфері трудових і пов’язаних із 

ними відносин їх діяльність регламентована нормами трудового 

законодавства, яке визначає їх права й обов’язки як роботодавців. Однак 

специфіка трудової діяльності професійних спортсменів зумовлює 

закріплення деяких специфічних прав і обов’язків організації-роботодавця.  
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Як випливає із змісту ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» спеціальні права й обов’язки спортивної організації, власне як і 

професійних спортсменів, можуть бути встановлені цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами, а також статутними та регламентними 

документами відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та 

міжнародних спортивних організацій.  

У складі фізкультурно-спортивної організації можна виділити три 

групи її суб’єктів: засновники; члени; учасники. Засновниками фізкультурно-

спортивної організації можуть бути різноманітні як фізичні, так і юридичні 

особи. Так, засновниками (а) спортивних клубів є фізичні та юридичні особи, 

(б) дитячо-юнацьких спортивних шкіл – центральні органи виконавчої влади; 

місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; 

фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські організації 

фізкультурно-спортивної спрямованості; підприємства, установи, організації 

України та їх об’єднання; громадяни України, (в) спеціалізованих навчальних 

закладів спортивного профілю: центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері освіти; центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту; 

місцеві державні адміністрації; органи місцевого самоврядування, (г) шкіл 

вищої спортивної майстерності: центральні органи виконавчої влади; місцеві 

державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; фізкультурно-

спортивні товариства, (д) центрів олімпійської підготовки: центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної 

культури та спорту; місцеві державні адміністрації; органи місцевого 

самоврядування; спортивні федерації, фізкультурно-спортивні товариства, 

інші громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості; вищі 

навчальні заклади, підпорядковані центральному органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, (е) 

центрів студентського спорту вищих навчальних закладів: центральні органи 
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виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади; вищі 

навчальні заклади, (є) фізкультурно-оздоровчих закладів (центрів, 

комплексів, клубів, студій тощо): фізичні та юридичні особи, (ж) центрів 

фізичного здоров’я населення: центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту; місцеві 

державні адміністрації; органи місцевого самоврядування, (з) центрів 

фізичної культури і спорту інвалідів: центральний орган виконавчої влади, 

органи влади АРК; місцеві державні адміністрації; органи місцевого 

самоврядування; фізичні та юридичні особи. 

Засновник, як правило, здійснює управління організацією як суб’єктом 

цивільних правовідносин. Щодо трудових правовідносин, то управління 

ними потребує постійної оперативної участі, що для засновника не завжди 

можливо (наприклад, якщо засновником, скажімо, виступає центральний 

орган виконавчої влади України). Засновники можуть прийняти рішення про 

залучення певного спортсмена до організації або команди, але контроль за 

реалізацією ними прав та обов’язків як суб’єктів трудових відносин буде 

покладено на інших осіб, які будуть виступати від імені засновників. 

Отже, роботодавець – це певна установа (як юридична особа), яка 

здійснює реалізацію свого статусу через фізичну особу. Очільником 

виконавчого органу завжди є перша особа, тому, вся повнота влади належить 

саме їй. Процес праці не буде ефективним без централізації управління як в 

установі в цілому, так і в її структурних підрозділах. 

До речі, саме такий підхід закріплено у проекті Трудового кодексу 

України. Так, у ст. 23 проекту зазначено, що повноваження юридичної особи 

як роботодавця реалізуються її органами та посадовими особами відповідно 

до законодавства, її установчих документів і нормативних актів. При 

окресленні повноважень особи яка наймає на роботу, стосовно працівників 

має відбуватись в рамках проведення загальних зборів і зафіксовуватись в 

документах, що є установчими і діють на території конкретного 
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підприємства. Також згідно актів локального регулювання має бути 

створений орган, який проводитиме свою діяльність постійно, та у своїй 

компетенції передбачатиме втілення співробітником його прав та покладених 

на нього обов'язків.  В свою чергу, не визначення цього органу не становлять 

проблеми при здійсненні працівником його прав. 

У правовій доктрину трудового права часто зазначається про 

дуалістичність суб’єкта на стороні роботодавця – коли обов’язок 

відшкодування шкоди працівнику є обов’язком виключно роботодавця, а 

повноваження у сфері управління процесами праці передавалися 

роботодавцем адміністрації. 

На це вказував ще М.Г. Александров: «… роботодавець зобов’язаний 

забезпечувати безпечні для життя й здоров’я працівників умови праці… При 

цьому, майнову відповідальність несе організація, а персональну – особи 

адміністрації, які є відповідальними керівниками» [63, с. 172, 173]. 

Ю.П. Орловський вбачав подвійність суб’єкта й у інших правових зв’язках у 

межах трудових правовідносин: «Оскільки різні суб’єкти на одній стороні 

трудових правовідносин на боці підприємства, установи, організації 

виступають майже в усіх правових зв’язках із працівниками, цю особливість 

можна пов’язувати тільки з реалізацією права на здорові та безпечні умови 

праці. Підприємство як колективний суб’єкт є стороною не тільки трудових 

правовідносин у цілому, але і їх окремих елементів, що становлять зміст цих 

відносин» [30, с. 327]. 

Фізичні особи із повною дієздатністю та юридичні особи у формі 

громадських об’єднань можуть бути членами фізкультурних спортивних 

організацій. Але, членом молодіжної фізкультурної спортивної організації 

може бути особа 14-річного віку, в свою чергу, членом дитячих 

фізкультурних спортивних організацій може бути особа 8-річного віку.  

Учасники фізкультурних спортивних організацій не мають права бути 

їх засновниками або членами. З практики діяльності вітчизняних 
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фізкультурно-спортивних організацій, випливає, що це особи, які в 

альтернативній формі беруть участь у діяльності фізкультурно-спортивної 

організації. Їх участь може полягати в інформаційній і фінансовій підтримці, 

обміні фізкультурно-спортивним досвідом та організаційними навичками, 

виконанні різних видів робіт і послуг для фізкультурно-спортивної 

організації. Членство у вказаній організації оформлюється на основі 

документа або заяви. Положенням про членство у фізкультурно-спортивній 

організації регламентовано такі вагомі процесуальні дії як порядок прийняття 

в члени, порядок сплати членських внесків, статус почесного члена та ін.  

Чинним національним законодавством не встановлено обов’язкової 

вимоги щодо реєстрації фізкультурно-спортивної організації як юридичної 

особи з метою визнання її громадським об’єднанням. 

Таким чином, спортивна установа або організація (заклад) може 

існувати у двох формах: організаційно-правова форма некомерційної 

юридичної особи; добровільне товариство, яке не має статусу юридичної 

особи та засноване на членстві. При другій формі положення організації 

обмежує її правоздатність та дієздатність (не може бути повноцінним 

суб’єктом цивільних правовідносин). Разом із тим відсутність у 

фізкультурно-спортивної організації статусу юридичної особи не 

перешкоджає їй бути повноправним суб’єктом трудових правовідносин та 

укладати трудові договори зі спортсменами. Друга форма фізкультурно-

спортивної організації у випадку забезпечення професійному спортсмену 

здорових та безпечних умов праці, регулярної виплати заробітної плати має 

право укладати трудовий договір.  

Необхідно зазначити, що особа роботодавця професійного спортсмена 

може також бути представлена професійними клубами та командами, але у 

зв’язку з відсутністю законодавчого передбачення таких організаційно-

правових форм, дати юридичну кваліфікацію професійним спортивним 

клубам і командам складно. 
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В Україні, згідно з практикою професійного спортивного руху, в ролі 

професійних спортивних команд та клубів виступають комерційні й 

некомерційні організації. 

Наступний елемент трудо-правового статусу, який потребує 

дослідження, – це трудові права й обов’язки спортивної організації як 

роботодавця. 

На кожному етапі реалізації статусу той чи інший суб’єкт трудового 

права має певні права й обов’язки. Варто погодитися з думкою 

Б.В. Хрустальова, що зміст прав і обов’язків суб’єкта визначається 

«…залежно від конкретного виду суспільних відносин» [112, с. 62]. 

У КЗпП України відсутня окрема статті, яка б у вичерпному вигляді 

закріплювала права й обов’язки роботодавця. Однак проект Трудового 

кодексу України намагається усунути цей недолік у статтях 24 «Основні 

права роботодавця» та 25 «Основні обов’язки роботодавця». 

Отже, у даному проекті Трудового кодексу України вказано, що 

загальними трудовими правами роботодавця є: право на добір працівників; 

право на укладання, зміну та розірвання трудових договорів із працівниками; 

право вимагати від працівника належного виконання роботи відповідно до 

умов трудового договору, дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, 

дбайливого ставлення до ввіреного йому майна; право на ведення 

колективних переговорів із метою укладання колективних угод, договорів; 

право заохочувати працівників за результатами праці; право застосовувати до 

працівників, винних у порушенні своїх трудових обов’язків, дисциплінарні 

стягнення; право на відшкодування шкоди, заподіяної працівником унаслідок 

порушення ним своїх трудових обов’язків; право приймати нормативні акти; 

право на створення організацій роботодавців [88]. 

Зокрема, відповідно до проекту Трудового кодексу України 

передбачено, що до основних трудових обов’язків роботодавця належать: 
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повага честі, гідності та інших особистих прав працівника; дотримання вимог 

трудового законодавства; створення працівникам належних, безпечних і 

здорових умов праці; своєчасна виплата працівникам заробітної плати та 

здійснення інших виплат, передбачених законодавством, колективними 

угодами, колективним і трудовими договорами; здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників; 

створення працівникам належних виробничих і побутових умов, пов’язаних 

із виконанням ними обов’язків за трудовим договором; забезпечення 

працівників відповідно до актів трудового законодавства, колективних угод, 

колективного та трудового договорів засобами колективного та 

індивідуального захисту; сприяння створенню передбачених актами 

трудового законодавства, колективними угодами, колективним договором 

умов для здійснення своїх повноважень виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) або вільно 

обраними працівниками представниками (представником); забезпечення на 

вимогу іншої сторони ведення колективних переговорів із метою укладення 

колективного договору відповідно до закону; надання працівникам на їх 

вимогу повної та достовірної інформації стосовно їх трудової діяльності, а 

також безоплатне надання працівникам копій документів, що містять 

персональні дані щодо них; надання працівникам і їх представникам повної й 

достовірної інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і 

здійснення контролю за виконанням умов колективних угод, колективного 

договору; забезпечення захисту та конфіденційності персональних даних 

працівника в порядку, установленому законодавством, а також у будь-який 

час на вимогу працівника ознайомлення його з персональними даними, 

внесення змін до них у разі їх невідповідності фактичним обставинам [88]. 

Відповідно до вимог національного законодавства про працю, 

основний обов’язок роботодавця за трудовим договором полягає в наданні 

працівникові роботи за обумовленою трудовою функцією. Основний 
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обов’язок спортивної організації, із якою перебуває в трудових відносинах 

спортсмен, полягає в забезпеченні останнього умовами для підготовки до 

спортивних змагань та участі в них, тому що саме це становить зміст 

трудової функції спортсмена. Зобов’язальний зміст спортивного клубу 

деталізується за допомогою таких двох складових:  

1) забезпечення умов підготовки до змагань; 

2) забезпечення участі спортсмена в змаганнях. 

Забезпечення необхідних умов для підготовки до спортивних змагань 

виражається в конкретних обов’язках спортивної організації як перед 

спортсменом і його тренером, так і перед фізкультурно-спортивним 

об’єднанням. Наприклад, спортивний клуб повинен забезпечувати необхідні 

умови для здійснення тренувального процесу у формі надання стадіону, 

спортивного майданчика чи тренажерного залу. При цьому, тренувальні 

приміщення повинні відповідати санітарно-гігієнічним та іншим умовам, 

необхідним для здійснення спортсменом трудової функції. Деякі 

фізкультурно-спортивні об’єднання та федерації окремих видів спорту 

встановлюють правило, яке передбачає, що спортивний клуб може брати 

участь у змаганнях тільки в тому випадку, якщо в нього на праві власності 

або на праві оренди є стадіон [113].  

Виступаючи роботодавцем, спортивний клуб бере на себе обов’язок 

забезпечити умови для реалізації спортсменом як працівником свого 

трудового потенціалу у відповідності до вимог законодавства про охорону 

праці. Цей обов’язок ґрунтується в першу чергу не на трудовому договору 

клубу й спортсмена, а на приписах законодавства про працю, відповідно до 

яких спортивний клуб як роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні та 

здорові умови праці. У зв’язку з відсутністю в Законі України «Про фізичну 

культуру і спорт» вимог до обов’язку спортивної організації забезпечити 

умови для підготовки до спортивних змагань та участі в них, що 

відповідають вимогам безпеки та гігієни, необхідно керуватися відповідними 
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положеннями трудового законодавства.  

До речі, ст. 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» містить 

положення про матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту. Серед них є й вимоги до спортивних споруд щодо будівельних норм і 

правил, санітарних норм, інших норм у сфері охорони здоров’я та 

дотримання безпеки їх відвідувачів і користувачів. У цій же статті 

закріплено, що бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської 

підготовки – заклади фізичної культури і спорту, які мають у власності або 

користуванні спортивні споруди й призначені забезпечувати умови для 

проживання, харчування, проведення навчально-тренувальних зборів 

спортсменів національних збірних команд та обладнані спортивним 

спорядженням, інвентарем для підготовки спортсменів до всеукраїнських і 

міжнародних змагань, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, 

Глобальних ігор спортсменів із порушенням інтелекту.  

Крім вищевказаних, існують нормативно закріплені вимоги, за якими 

фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання – спортивна форма 

(спеціальний одяг і взуття) [113], спортивні снаряди (апарати), інвентар та 

апаратура для обладнання спортивних споруд та обслуговування спортивних 

заходів виготовляються з дотриманням затверджених стандартів (правил, 

норм. Організатори фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів, 

власники спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження й 

обладнання зобов’язані забезпечувати безпечні умови життя й здоров’я 

відвідувачів і користувачів спортивних споруд, користувачів фізкультурно-

спортивного спорядження та обладнання, а також не завдавати шкоди 

довкіллю та здійснювати відповідні заходи з охорони та безпеки згідно з 

правилами, установленими Кабінетом Міністрів України. Логічно 

припустити, що такі ж вимоги ставляться до спортивних споруд та інвентарю 

під час здійснення спортсменами тренувального процесу. Забезпечення цих 

вимог покладається на роботодавця – спортивну організацію. 
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Хоча нормотворець безпосередньо у ст. 49 Закону України «Про 

фізичну культуру і спорт» передбачив обов’язок зі створення належних умов 

для праці, відпочинку, медичного обслуговування тренерам та іншим 

фахівцям у сфері фізичної культури і спорту, але чомусь не зробив цього по 

відношенню до спортсменів, хоча діяльність професійного спортсмена 

пов’язана з високим ризиком для здоров’я і підвищеним травматизмом. 

Забезпечення безпеки спортсмена слід визнати одним із найважливіших 

обов’язків спортивної організації як роботодавця. У Законі України «Про 

фізичну культуру і спорт» необхідно передбачити спеціальний порядок 

попередження спортсмена про умови виконання його трудової функції. Клуб 

має повідомити спортсмена щодо правил охорони праці у зв’язку з 

використанням різних інструментів при підготовці до змагань, також щодо 

правил поведінки (дозвільної та забороненої) на змаганнях. 

Роботодавець також зобов’язується організувати тренерський склад, 

який забезпечить розкриття трудового потенціалу окремого спортсмена і 

команди. Професійний спортсмен здійснює трудову функцію в інтересах 

спортивного клубу, а останній, у свою чергу, бере на себе зобов’язання, в 

тому числі і шляхом забезпечення тренерської допомогою, з координації 

діяльності перших як у процесу тренувань, так і під час змагань. 

Спортивний клуб як роботодавець повинен також забезпечити 

матеріальні зазтрати на підготовчу частину роботи спортсмена, а також 

безпосередньо й щодо участі у спортивних змаганнях. Умови доступу до 

змагань зафіксовані у Статуті Федерації велосипедного спорту України, 

Статуті Федерації плавання України, Статуті Всеукраїнської громадської 

організації «Федерація футболу України», Правилах змагань із дзюдо на 2013 

– 2016 рр. тощо. 

Позаяк спортсмени, які беруть участь у змаганнях і чемпіонатах, 

змушені впродовж спортивного сезону виїжджати на ігри в інші міста як в 

Україні, так і за її межами, тобто перебувати поза місцем їх постійного 
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проживання, спортивна організація повинна створити оптимальні житлово-

побутові умови спортсменів, у тому числі умови для їх проживання 

спортсменів, тренування й участі в змаганнях. Виникає питання, що у даному 

разі треба розуміти під оптимальними умовами. Видається, що це умови, 

забезпечуючі нормальне проживання та харчування професійного 

спортсмена. Останній повинен отримати можливість не тільки для роботи, а і 

для відпочинку. 

Оскільки спортивна діяльність пов’язана зі значною витратою сил, то 

для їх відновлення необхідне правильне і достатнє харчування. Дотримання 

режиму харчування є не тільки обов’язком спортсмена, а й спортивної 

організації. Наприклад, такі положення знайшли відображення у Типовому 

контракті між професійним клубом і футболістом-професіоналом, що був 

розроблений Федерацією футболу України. Тренерський та лікарський склад 

обов’язково повинен слідкувати за процесом приготування їжі (якістю 

інгридієнтів), щоби забезпечити належні умови для відновлення 

працездатності спортсмена, а також для недопущення вжиття заборонених 

препаратів. 

Наступний важливий обов’язок спортивної організації – своєчасно і у 

повному розмірі виплачувати заробітну плату. Це надзвичайно актуально, 

адже в останній час у багатьох спортивних організаціях стали відмовлятися 

від традиційних нормативів обліку праці, визначення розміру та нарахування 

заробітної плати.  

Зараз в Україні чітко визначеними і врегламентованими є тільки 

положення щодо оплати праці працівників спортивних організацій Збройних 

сил України. Умов оплати праці працівників спортивних організацій 

Збройних Сил України, затверджені наказом Міністра оборони України №71 

від 9 лютого 2006 р., №71 [114], застосовуються для оплати праці 

працівників Центрального спортивного клубу Збройних сил України, 

спортивних клубів (яхт-клубів) видів Збройних сил України та оперативних 
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командувань, спортивних комплексів і фізкультурно-спортивних споруд 

(палаців спорту, стадіонів, басейнів, стрільбищ, спортивних манежів, 

ковзанок, тирів тощо), спортивних баз, спортивних клубів із футболу й інших 

ігрових видів спорту, штатних спортивних команд, спеціалізованих дитячо-

юнацьких шкіл олімпійського резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

а також працівників фізкультурно-спортивних споруд військових частин, 

закладів, установ та організацій Збройних сил України та ін. У наказі 

встановлено принцип оплати праці працівників спортивних організацій. Вона 

здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, відповідно до 

посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, 

доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених 

чинним законодавством.  

Інтерес викликають положення про оплату праці, що встановлені у 

Типовому контракті між професійним клубом і футболістом-професіоналом. 

Так, на підставі пунктів 4.1-4.3 контракту за виконання обов’язків, 

передбачених контрактом, футболісту сплачується заробітна плата, яка 

складається з: а) посадового окладу футболіста згідно зі штатним розкладом 

команди; б) премії згідно з Угодою «Про умови та порядок преміювання та 

соціального забезпечення футболіста», що є додатком до контракту, та яка 

укладається на підставі Положення «Про умови та порядок преміювання та 

соціального забезпечення футболіста», яке затверджується Радою 

відповідного футбольного клубу на кожний змагальний сезон. Крім того, 

клуб сплачує футболісту за результатами його професіональної діяльності 

різноманітні доплати, надбавки, додаткові виплати й інші винагороди згідно 

з Положенням «Про умови та порядок преміювання та соціального 

забезпечення футболіста». Одночасно клуб може застосовувати до 

футболіста фінансові санкції шляхом позбавлення його додаткових виплат за 

порушення правил гри, умов контракту та за інші спортивні проступки 

відповідно до Статуту чи колективного договору клубу, а також Угоди «Про 
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умови та порядок преміювання та соціального забезпечення футболіста».  

Діяльність професійних спортсменів пов’язана з ризиком для життя й 

здоров’я. За свою нетривалу кар’єру ця категорія осіб отримує безліч травм, 

небезпечних для життя та здоров’я. Саме тому спортивні організації за 

власний рахунок (а) здійснюють медичне забезпечення спортсмена [115], (б) 

провадять страхування його здоров’я та життя, а також (в) забезпечують 

спортсмена всіма видами соціального страхування, установленими 

законодавством України.  

Медичне забезпечення спортсменів здійснюється за допомогою 

спортивної медицини. Остання, відповідно до Основи законодавства України 

про охорону здоров’я [116] є складовою системи охорони здоров’я у сфері 

фізичної культури і спорту та визначає стан здоров’я, фізичний розвиток і 

функціональний стан організму осіб, які займаються фізичною культурою й 

спортом, у тому числі шляхом визначення придатності (здійснення допуску) 

осіб до занять фізичною культурою й спортом, здійснення профілактики, 

діагностики, лікування захворювань та ушкоджень, пов’язаних із заняттям 

фізичною культурою і спортом.  

Згідно до зобов’язань які входять до спортивного клубу, належить 

забезпечити обов’язкове медичне та соціальне страхування спортсменів 

професіоналів при втраті ними працездатності, за віком та в ряді інших 

випадків При відносинах соціально-страхового спрямування клуб проявляє 

себе  із позиції страхувальника, а саме особи, яка уклала зі страховим 

агентом договір страхування. Особою, яка отримує виключне право на 

отримання виплат згідно договору страхування є спортсмен, бо саме він є 

особою,яка застрахована. 

Страховими випадками, що передбачені в договорі особистого 

страхування професійних спортсменів, як правило, є заподіяння шкоди 

різного ступеня тяжкості (договір може передбачати конкретні види 

заподіяння шкоди, що визначають страхову суму), тимчасова або постійна 



83 

 

втрата працездатності тощо. При цьому страхування в професійному спорті 

має специфічні особливості, що відрізняють його від звичайних випадків 

страхування. В межах професійного страхування випадки отримання травм 

під час занять спортивного характеру становлять значну частину при 

страховому покритті, на відміну від звичайного страхування, де ці питання не 

виключається в обсяг страхової відповідальності.  

За своєю суттю трудові договори чи контракти про спортивну 

діяльність включають положення про те, що спортивні клуби покладають на 

себе зобов'язання при набуті спортсменом професійного рангу травми при 

виконанні певних зобов’язань йому оплачують йому витрати на необхідні на 

лікування. Важливою умовою є те, що медичний заклад і лікар визначаються 

самим клубом, і вказує, що для клубу важливою  є особливості спортсмена 

саме за психофізіологічним характером. Спортсмен, який утвердився як 

професійний не повинен вживати ліки, які назначає особа, що не є медиком 

певного клубу,для цього в практичній діяльності і застосовують допінг-

контроль. В рамках цього, клуб зобов’язаний самостійно обрати заклад 

лікувального типу,та попередити про можливі наслідки при застосуванні 

неналежних препаратів, а також тих, які не можна застосовувати при травмі. 

Якщо спортсмен виявить бажання самостійно обрати лікаря та заклад для 

лікування, в цьому випадку спортивний клуб не покриватиме витрат на 

фінансування цього спортсмена. Під час лікування спортсмен не може 

виконувати свою трудову функцію, наприклад виступати на змаганнях. 

Діяльність спортивного клубу полягає не тільки у виконанні 

покладених на нього обов’язків, а й у здійсненні належних йому прав. Права 

спортивного клубу базуються на основі Конституції України, детально 

визначаються Законом України «Про фізичну культуру і спорт», 

підзаконними нормативними актами, прийнятими відповідності до нього, а 

також на локальному рівні – безпосередньо регламентами спортивних 

федерацій (товариств) у залежності від виду спорту. Також потрібно 



84 

 

врахувати і трудові контракти із спортсменами. 

Як правило, передбачається виключне право спортивного клубу на 

трудову функцію, яку здійснює професійний спортсмен. Дане право повинно 

бути закріплене в угодах трудового спрямування у сфері обов’язків 

професійних спортсменів та накладання заборони та підписання інших 

договір будь якими клубами поки не закінчиться дія попереднього договору. 

Наприклад, Типовим контрактом між професійним клубом і футболістом-

професіоналом встановлено, що футболіст зобов’язаний надати свої 

виняткові послуги, знання, уміння та навички лише одному клубу, 

відпрацювати встановлений контрактом строк і не укладати ніяких 

контрактів з іншими клубами України й за кордоном на весь час дії цього 

контракту. При цьому, на момент підписання контракту футболіст не 

повинен мати перешкод для його укладення, і вказує що відсутні будь-які 

обставини і документи, що можуть зробити контракт, що укладається, 

недійсним після його підписання. Інші договори про спортивну діяльність 

футболіст має право укладати лише після закінчення строку контракту. 

Футболіст не має права грати ні за яку іншу команду й брати участь в інших 

спортивних заходах без письмового дозволу клубу. 

В межах правового поля клуб протягом дії договору вказує додаткові 

правила, що закріплюють як стан так і поведінку спортсмена. Передбачено 

одностороннє доповнення змістовної частини угоди спортсмена, яке полягає 

у недостатності згоди цієї особи. Цей працівник при підписанні договору, 

одночасно погоджується на додаткові додавання правил за розумним 

спрямуванням. Вказаний варіант поведінки сторін не передбачено ні КЗпП 

України, ні Законом України «Про фізичну культуру і спорт», ні іншими 

нормативними актами, що містять норми трудового права. Тобто 

використання в професійному спорті зазначеного порядку ґрунтується не на 

законі, а на погодженні сторін. 

Регламентами проведення змагань, трудовими договорами, що 
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укладаються між професійними спортсменами й клубами, передбачається 

право останнього перевести професійного спортсмена (трансфер спортсмена) 

в інший спортивний клуб за умови, що строк трудових відносин не 

закінчився, або (а) на строк, що не перевищує строк дії трудового договору, 

або (б) до закінчення строку його дії. При цьому трудовим договором 

гарантується, що спортсмену буде виплачуватися винагорода не менше 

певного відсотка від встановленого трудовим договором. Новий спортивний 

клуб може встановити підвищений розмір винагороди, але ніяк не менший, 

ніж у основному трудовому договорі. Джерело виплат встановлюється 

угодою між спортивними клубами: або спортивний клуб, з яким укладено 

трудовий договір, сам виплачує винагороду, або її виплачує роботодавець, до 

якого переведений спортсмен. У зв’язку із цим в українському спорті 

склалася тривожна ситуація: «За короткий період величезна кількість 

спортсменів України високого класу, які спеціалізуються в популярних 

олімпійських і професійних видах спорту й представляють комерційний 

інтерес, опинилися в зарубіжних клубах» [117].  

Загальні правила стосовно переходів спортсменів з одного спортивного 

клубу до іншого, як правило, встановлюються регламентом із трансферу, 

який затверджується відповідною федерацію з певного виду спорту. 

Наприклад, згідно з Регламентом Федерації футболу України зі статусу і 

трансферу футболістів при трансфері футболіста, строк дії контракту якого 

не закінчився, між клубами укладається трансферний контракт, який 

підписується керівниками та завіряється печатками клубів [118]. Клуб, що 

має намір укласти контракт із футболістом-професіоналом, який має чинний 

контракт з іншим клубом, повинен зробити відповідний письмовий запит до 

цього клубу перед початком переговорів із зазначеним футболістом. 

Трансфер футболіста на визначений строк уважається трансфером на правах 

оренди. При такому трансфері укладається трансферний контракт між 

клубами, який підписується керівниками, завіряється печатками клубів і 
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підписується футболістом. На період оренди дія умов контракту футболіста з 

основним клубом призупиняється, а футболіст укладає контракт із новим 

клубом на весь період оренди [118]. Клуб, у якому футболіст знаходиться на 

правах оренди, не має права на його трансфер у третій клуб без письмового 

дозволу клубу, що надав футболіста в оренду, і згоди футболіста. Дострокове 

розірвання трансферного контракту на правах оренди можливе тільки за 

згодою клубів і футболіста. Трансфер футболіста на правах оренди можливий 

один раз у реєстраційному періоді (два рази протягом сезону).  

До речі, відповідно до статей 759, 760 Цивільного кодексу України 

[119] за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується 

передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. При 

цьому, предметом договору оренди можуть виступати виключно речі або 

майнові права. Тому надання права спортивним клубам передавати в оренду 

людину знеособлює спортсмена, спричиняє ставлення до людини як до 

неживого предмета. Чи можна в такому разі говорити про повагу до 

спортсмену як до особистості та повноправного суб’єкта трудових відносин? 

Притримуємось позиції, що надання спортивній організації-

роботодавцю права на переведення спортсмена без згоди останнього на його 

здійснення, грубо порушує конституційне право працівника на заборону 

примусової праці, передбачене ч. 3 ст. 43 Основного закону. Було б 

доцільним закріпити в Законі України «Про фізичну культуру і спорт» право 

спортсменів на участь у переговорах при визначенні умов трансферу з одного 

спортивного клубу в інший. Практика тимчасових переводів повинна 

ґрунтуватися на угоді спортсмена з новим роботодавцем з урахуванням 

вимог нормативно-правових актів, розроблених фізкультурно-спортивними 

об’єднаннями з відповідних видів спорту.  

Особливим чином на трудові відносини спортивної організації та 

спортсмена впливає дискваліфікація останнього. При ній спортсмен немає 

права брати участь у змаганнях. Суб’єктом застосування до професійних 
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спортсменів дискваліфікації є не спортивний клуб як роботодавець, а 

фізкультурно-спортивне товариство, об’єднання або федерація з відповідного 

виду спорту. Клуб уповноважений звертатися до певного фізкультурно-

спортивного об’єднання щодо дискваліфікації. У разі її настання 

дискваліфікації клуб має право розірвати контракт зі спортсменом 

достроково.  

 

 

 

Висновки до розділу 1 

На основі проведеного дослідження проблемних питань диференціації 

правового регулювання як засобу урахування особливостей професійної 

діяльності спортсменів зроблено наступні висновки та сформульовані такі 

рекомендації: 

1. Правова регламентація праці характеризується нерозривним зв’язком 

єдності та диференціації.  

Єдність свідчить про внутрішній нерозривний зв’язок усієї сукупності 

норм, що впорядковують відносини у сфері праці.  

Єдність у регулюванні трудових відносин не виключає, а навпаки, 

передбачає врахування їх особливостей, тобто диференціацію правового 

забезпечення, адже цілком очевидним є те, що застосування трудо-правових 

норм без урахування специфіки й характеру праці, різних її умов, 

особливостей суб’єкта праці й інших чинників неможливе. Диференціація 

виражається в установленні спеціальних норм, що враховують ці 

особливості. Питання співвідношення сфер дії загальних і спеціальних норм 

трудового права повинне вирішуватися в межах, що забезпечують єдність 

правового регулювання праці.  

2. Спорт розглядається сучасним суспільством як самостійна сфера 

відносин, що потребує державного регулювання та реалізації відповідної 
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державної політики. Спорт став не лише соціальним, а й економічним і 

політичним явищем. Він є однією зі складових національної ідеї, сприяє 

єднанню людей, вихованню патріотизму. Залучення все більшого числа 

людей до спорту, а також успіхи вітчизняних спортсменів на міжнародних 

змаганнях служать безперечним доказом життєздатності й духовної сили 

суспільства. Розвиток спорту неможливий без розвитку професійного спорту 

як його складової. За рахунок створення комплексу організаційних, майнових 

і правових засобів держава виступає активним учасником відносин у галузі 

професійного спорту, а участь професійних спортсменів розглядається як 

праця особливого характеру, яка потребує застосування спеціального 

механізму її регулювання. 

3. Особливість правового положення спортсменів визначається тим, що 

регулювання їх праці повинне співвідноситися з нормами спортивного 

законодавства, ураховувати потреби практики організації спортивних заходів 

і здійснення економічної діяльності у сфері спорту. 

4. До факторів, що зумовлюють диференціацію правового регулювання 

праці професійних спортсменів, належать (а) особливий характер та (б) 

умови трудової діяльності цієї категорії працівників.  

Ознаками, що визначають особливий характер праці професійних 

спортсменів, є підвищене фізичне й психологічне навантаження в ході 

підготовки до змагань та участі в них і короткий період трудової діяльності 

цих осіб. Необхідність успішного виступу на змаганнях вимагає від 

професійних спортсменів виконання важкої систематичної тренувальної 

роботи, здійснення якої стає основним заняттям спортсмена й 

перетворюється для нього на основну професію. На відміну від 

тренувального процесу, змагання, як правило, вимагають від спортсмена 

прояву максимального рівня своїх фізичних здібностей і спортивної 

майстерності, яка виражається не лише у високому результаті й перемозі над 

суперниками, але й в окремих випадках видовищності й артистичності 
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(художня й спортивна гімнастика, синхронне плавання, фігурне катання). 

До особливих умов праці професійних спортсменів належать 

відсутність чітко визначеного робочого місця, часті переїзди (як у межах 

України, так і за кордоном; як у межах одного часового чи кліматичного 

поясу, так і різних), виступи на змаганнях у дні, що є вихідними, святковими 

та неробочими, та ін. 

5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» слід доповнити 

окремим розділом «Трудові відносини і соціальний захист професійних 

спортсменів» із правовими нормами, в яких: 

– зафіксувати особливості укладення трудових договорів (контрактів) із 

професійними спортсменами та відобразити вимоги щодо їх змісту;  

– закріпити вимогу про обов’язкові попередній і періодичний медичні 

огляди спортсменів і відповідальність як самих спортсменів, так і спортивних 

клубів, команд, федерацій у разі її порушення; 

– передбачити підстави і процедуру тимчасового переведення 

спортсмена до іншого роботодавця;  

– відобразити вимоги щодо підстав і процедури відсторонення 

спортсмена від участі в спортивних змаганнях, у тому числі внаслідок 

дискваліфікації; 

– конкретизувати норми щодо методів забезпечення дисципліни праці 

професійних спортсменів з врахуванням міжнародно-правових стандартів у 

цій царині; 

– регламентувати процес на наслідки направлення спортсменів і 

тренерів у спортивні збірні команди України; 

– передбачити особливості роботи спортсмена за сумісництвом; 

– установити особливості регулювання праці неповнолітніх 

спортсменів, спортсменів-жінок, спортсменів-інвалідів;  

– розробити систему додаткових пільг, гарантій і компенсацій 

спортсменам та їх тренерам; 
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– сформулювати додаткові підстави розірвання трудового договору зі 

спортсменом; 

– конкретизувати умови і порядок соціального страхування 

спортсменів і їх тренерів; 

– закріпити дієві державні гарантії з працевлаштування та соціальної 

адаптації для спортсменів, що припинили зайняття професійним спортом.  

6. Коло суб’єктів, які можуть виступати як роботодавці професійних 

спортсменів, крім КЗпП України, встановлене в спеціальному законодавстві. 

Так, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

роботодавцями спортсменів національних збірних можуть виступати 

національні збірні команди, а по відношенню до професійних спортсменів – 

суб’єкти сфери фізичної культури й спорту: спортивні клуби; спеціалізовані 

навчальні заклади спортивного профілю; школи вищої спортивної 

майстерності; центри олімпійської підготовки; центри фізичної культури і 

спорту інвалідів та ін. 

Правовий статус перелічених суб’єктів носить складний характер. З 

одного боку, вони виступають роботодавцями по відношенню до спортсмена, 

з іншого, – є членами федерації (асоціації, спілки, об’єднання тощо) з 

відповідного виду спорту.  

7. Права й обов’язки спортивної організації як учасника трудових 

правовідносин встановлюються КЗпП України, Законом України «Про 

фізичну культуру і спорт», іншими актами трудового законодавства, а також 

статутними та регламентними документами відповідних суб’єктів сфери 

фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій.  

Права й обов’язки спортивних організацій за функціональним 

призначенням поділяються на загальні (передбачені для всіх учасників 

трудових відносин в Україні) та спеціальні (передбачені тільки для учасників 

трудових відносин в галузі спортивної діяльності). 

Спеціальними обов’язками спортивної організації як роботодавця по 
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відношенню до професійного спортсмена є: забезпечення безпеки життя, 

здоров’я спортсмена й запобігання заподіяння шкоди майну спортсмена; 

передача вимоги здійснення професійним спортсменом трудової функції 

іншому спортивному клубу; питання дискваліфікації професійного 

спортсмена; ознайомлення з правилами змагань із відповідного виду спорту, 

у тому числі із забороненими діями в процесі змагань; надання необхідного 

спортивного спорядження, яке сприяє зниженню травматизму, а також 

відповідного форменого одягу; забезпечення тренерським складом; 

створення необхідних і достатніх умов для проживання та харчування в 

навчально-тренувальні та ігрові періоди поза місцем постійного проживання 

спортсмену; страхування життя й здоров’я; оплата госпіталізації в разі 

отримання травми в процесі тренування чи змагання за умови вибору 

медичного закладу спортивним клубом і ін. 

8. Надання спортивній організації-роботодавцю права на переведення 

спортсмена без згоди останнього на його здійснення, грубо порушує 

конституційну вимогу заборони примусової праці, передбачену ч. 3 ст. 43 

Основного закону. Було б доцільним закріпити в Законі України «Про 

фізичну культуру і спорт» право спортсменів на участь у переговорах при 

визначенні умов трансферу з одного спортивного клубу в інший. Практика 

тимчасових переводів повинна ґрунтуватися на угоді спортсмена з новим 

роботодавцем з урахуванням вимог нормативно-правових актів, розроблених 

фізкультурно-спортивними об’єднаннями з відповідних видів спорту.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ 

СПОРТСМЕНІВ 

 

2.1. Трудова функція професійних спортсменів 

 

Енциклопедичний словник трудову функцію визначає як коло 

обов’язків, які працівник має виконувати, вступаючи в трудові відносини з 

роботодавцем. Трудова функція визначається родом роботи, що 

обумовлюється трудовим договором [120, с. 504]. Відтак трудова функція, 

власне, охоплює трудові обов’язки працівника за визначеною спеціальністю, 

кваліфікацією, посадою. Ця функція повинна виконуватися працівником в 

інтересах роботодавця.  

Науковці, досліджуючи трудову функцію, нерідко не виділяють її 

правові особливості, визначаючи її лише як роботу за певною професією, 

спеціальністю або посадою [121, с. 74]. Таким трактуванням функції 

акцентується увага на її зв’язку з виробництвом, науково-технічним 

прогресом, здійснюється відмежування від відповідного обов’язку 

працівника. М.Г. Александров трудову функцію визначив як здійснення 

відомого роду трудових операцій відповідно до ходу діяльності підприємства 

та вказівок адміністрації [63, с. 271]. С.С. Карінський запропонував під 

трудовою функцією тлумачити певний рід роботи, що конкретизується 

професією, що є у працівника, спеціальністю, кваліфікацією [121, с. 75].  

Ф.П. Негру трудову функцію вперше став розглядати як обов’язкову 

умову трудового договору (конкретний осяг прав та обов’язків). Вона 

полягає у виконанні робітником або службовцем робіт певної кваліфікації за 

конкретною професією, спеціальністю або посадою або за декількома 

професіями, спеціальностями або посадами [122, с. 117]. 

У подальшому в науці трудового права все частіше почали звертати 
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увагу на об’єктивну основу трудової функції. Так, О.C. Пашков, 

Б.Ф. Хрустальов уже не ототожнювали поняття «рід діяльності» й «трудова 

функція». На їх думку, трудова функція повинна розглядатися не як 

професія, спеціальність, кваліфікація працівника, а певний обсяг робіт, 

виконання яких є обов’язком працівника за трудовим договором під 

персональну відповідальність і на виконання яких він дав згоду [123, с. 159]. 

М.О. Тімонов, заперечуючи думку про те, що трудова функція є колом 

обов’язків працівника, вважав, що це різні поняття, які співвідносяться між 

собою як зміст і форма [124, с. 34]. К.М. Гусов і В.М. Толкунова трудову 

функцію працівника символізують із повсякденною трудовою діяльністю, 

проявом фізичної й розумової енергії працівника, ведуть мову про «…певну 

мінливість, непостійність трудової функції, але в межах певної спеціальності, 

кваліфікації, посади в загальному процесі праці цього виробничого 

колективу» [125, с. 7, 8]. Ця особливість трудової функції дуже важлива в 

ринкових умовах.  

Н. В. Веренич заявляє, що трудова функція – це визначене конкретною 

професією, спеціальністю, кваліфікацією, посадою і доповнене у процесі 

укладення угоди про працю між працівником і власником підприємства, 

установи, організації чи уповноваженим ним органом, а також фізичною 

особою, яка має право наймання робочої сили, коло (набір) трудових чи 

службово-трудових прав, обов'язків та обмежень [126, c. 85]. 

О.А. Архіпова говорить про існування наступних ознак трудової 

функції, як-от: 

– це здійснення працівником певного роду трудових операцій 

відповідно до характеру та специфіки діяльності організації і вказівок 

роботодавця;  

– це робота за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, яку 

виконує працівник;  

– є органічним поєднанням об’єктивних і суб’єктивних елементів;  
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– зумовлена виробничим процесом організації, його специфікою;  

– це головний елемент, центральна ланка трудового договору, тобто 

вона має договірний характер [127, c. 165]. 

Ураховуючи, що зміст трудової функції визначається технологічним 

процесом (його особливостями й змінами), можна запропонувати таку 

класифікацію трудових функцій:  

а) базові, тобто гранично широкі;  

б) особливі, тобто такі, що вимагають особливих, відмінних від 

базових, конкретніших знань, умінь, навичок;  

в) спеціальні, тобто такі, що виникають на основі особливих, 

пов’язаних із науковою розробкою й упровадженням новітньої техніки, 

технології. 

Трудова функція суб’єктивного характеру проявляється в тому, що 

професійні знання, так і спеціальні враховуються  в межах дотримання 

обов'язків носієм, яких стає співробітник з набором якостей, ділового та 

особистого характеру, що мають суттєве значення для повноцінного 

виконання трудової функції. Отже, функція трудового спрямування поєднує 

складний характер знань,талантів, а також здібностей, які об’єднуються в 

працівнику. 

Отже, на основі проведеного аналізу літератури за спеціальним 

спрямуванням доцільно стверджувати, що вчені, розглядають трудову 

функцію з позиції економіки праці, наприклад, професійну діяльність за 

межах конкретної спеціалізації, чи вказуючи на її передумови,які пов’язані із  

науково-технічним прогресом, але все ж спостерігається відмежування 

функції трудового характеру та обов'язків працюючого суб’єкта. 

Безумовно, визначення трудової функції як економічної, етичної, 

соціологічної, психологічної категорій мають право на існування. Вони 

корисні й необхідні для науки та практики. Проте юридичною наукою 

трудова функція не може досліджуватися без звернення до правового аналізу 
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відповідних суспільних відносин, тобто поза правовідносинами, 

суб’єктивним правом і юридичним обов’язком працівника й роботодавця.  

Таким чином, умова про трудову функцію є обов’язковим елементом 

трудового договору. За ринкової економіки стає необхідним визначати зміст 

трудової функції погодженням сторін трудового договору, як це, до речі, і 

закріплено в КЗпП України, ураховуючи особливості та напрями діяльності 

конкретного підприємства, установи й організації; технології виробництва, 

технологічні або організаційні процеси, для виконання яких наймається 

конкретний працівник.  

Системний підхід до аналізу правового поняття «трудова функція» 

дозволяє зробити висновки, що наводяться нижче. 

По-перше, договірний характер обов’язку працівника виконувати 

трудову функцію пояснюється тим, що підставою виникнення трудових 

правовідносин є трудовий договір, після укладання якого виконання трудової 

функції стає обов’язком працівника. Роботодавець має надати ґрунтовні 

пояснення сутті обов'язків співробітника, роз’яснити зміст обов’язків 

працівнику, надати умови та організувати працю, а також проводити 

контролюючу діяльність за виконанням покладених робочих функцій. Від 

структурного розроблення діяльності залежить функція, що виокремленна 

суб'єктами правовідносин трудового характеру, та проявляється через 

залежить результативність діяльності всього колективу. На працівника, 

покладається виконання ряду обов'язків в межах виконання функцій 

трудового спрямування 

По-друге, суттєві складові обов’язку працівника дотримуватись  

вказаної вище функції, варто розглядати, як компонент правовідносин, що 

запроваджують необхідність для працівника: а) виконувати визначений в 

межах договору ряд операцій, передбачених процесом технологічного 

характеру підприємства на вимогу роботодавця; б) підлягати під вплив 

певних дій, які може використовувати покупець послуг в особі роботодавця 
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для забезпечення недобросовісного співробітника до виконання обов’язкових 

функцій на підприємстві. 

По-третє, у трудових правовідносинах змістом обов’язку працівника 

виконувати трудову функцію є не праця взагалі, а конкретно визначена 

робота, заздалегідь обумовлена при вступі до трудових відносин. Наведені 

положення не можуть не відбивати завдань за специфічним напрямком дії, 

покладених на підприємство, а також незрівняних складових виробництва та 

структури в організації. 

По-четверте, виконання функції характеру дії як обов’язку  є ключовим 

компонентом трудових відносин, що проявляється та чинить вплив на інші, а 

саме на робочий час та його  часову тривалість, нормування трудової 

діяльності та відповідальність за виконання покладених на працівника 

обов'язків. 

Отже, безпосередній зміст трудової функції як елемента трудових 

відносин складається із сукупності робочих рухів, умінь, прийомів, операцій, 

зумовлених технологічним процесом, специфікою і характером діяльності 

підприємства, установи або організації, виконання яких є договірним 

обов’язком працівника, і здійснюваних на вимогу та під контролем 

роботодавця або його представників із підпорядкуванням нормам чинного 

законодавства, локальних нормативних актів, внутрішньому трудовому 

розпорядку (об'єктивна сторона) та з урахуванням особистих професійних 

якостей і можливостей конкретного працівника (суб'єктивна сторона). 

Надалі спробуємо визначити особливості трудової функції професійних 

спортсменів. 

Підставою виникнення юридичного статусу працівника є трудовий 

договір: із набранням ним чинності фізична особа набуває статус працівника. 

На останнього у повному обсязі поширюються норми трудового 

законодавства. Підставою набуття юридичного статусу спортсмена-

професіонала є трудовий договір (контракт), який має деяку специфіку, що 
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спричинена спільною діяльністю спортсмена, з одного боку, та спортивної 

організації, з іншого, з метою підготовки й успішного виступу спортсмена на 

змаганнях, в яких він буде приймати участь. При цьому, трудовий договір із 

спортсменом укладається на основі законодавства про працю й становить 

собою угоду в письмовій формі між спортсменом збірної команди України з 

певного виду спорту, спортсменом-професіоналом і керівником спортивної 

організації й підлягає обліку у федерації з відповідного виду спорту [128, c. 

178]. 

Тобто в основі виникнення трудових правовідносин спортсмена лежить 

не одиничний юридичний факт, а фактичний склад – «система юридичних 

фактів, комплекс різнорідних, самостійних життєвих обставин, кожна з яких 

може мати значення особливого юридичного факту» [128, c. 179]. 

Таким чином, для виникнення трудових правовідносин професійного 

спортсмена необхідно, по-перше, укласти трудовий договір із спортивною 

організацією; по-друге, зареєструвати його у федерації з відповідного виду 

спорту. В окремих випадках спортсмену необхідно додатково отримати згоду 

спортивної організації, із якою у минулому у нього був укладений трудовий 

договір. 

Означені вище чинники впливають не тільки на процедуру укладення 

трудового договору зі спортсменом. Зазнає суттєвого впливу й трудова 

функція останнього, визначена в трудовому договорі (контракті).  

Серед факторів впливу на трудову функцію спортсменів виділимо 

нижченаведені.  

Сфера професійного спорту є складною системою відносин між 

спортивними організаціями та спортсменами, що уклали трудовий договір. 

На підставі цього договору спортсмени в більшості видів спорту позбавлені 

можливості на самостійну участь і виступ у змаганнях. Спортсмен, 

виступаючи на змаганнях, як правило, представляє певну спортивну 

організацію, що здійснює його заявку на участь у змаганнях, звертається до 
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міжнародних федерацій із відповідних видів спорту з вимогою про видачу 

ліцензії на право участі у міжнародних змаганнях, представляє професійного 

спортсмена до нагородження, присудження спортивних звань і розрядів [128, 

с. 176]. 

Трудова діяльність професійного спортсмена складається з 

тренувального процесу та змагальних виступів. Ця діяльність підлягає чіткій 

регламентації з боку спортивної організації [128, с. 176]. Так, у спортсмена є 

безпосередній тренер, указівками й розпорядженнями якого він зобов’язаний 

керуватися, а також низка інших осіб (лікарі, психологи), відносини з якими 

регламентовані в трудовому договорі спортсмена, посадовою інструкцією, 

правилами поведінки спортсмена та іншими локальними актами спортивної 

організації [65, с. 37]. 

У спортсмена, як правило, немає спеціальних предметів і засобів праці, 

необхідних для якісної підготовки й досягнення спортивних результатів 

високого рівня [65, с. 38]. Ці засоби зобов’язана йому надати спортивна 

організація, з якою він уклав трудовий договір. До спеціальних предметів і 

засобів праці зокрема відносяться фізкультурно-спортивні споруди 

(футбольні поля, легкоатлетичні стадіони, льодове покриття, водні стадіони), 

спортивні автомобілі, спортивна зброя, спортивний інвентар, екіпірування, 

відновлювальні центри, медико-психологічні центри, а також ряд інших 

об’єктів спортивної промисловості та послуг, необхідних для всебічної 

підготовки спортсмена.  

Порівняно з іншими категоріями працівників, спортсмени мають 

значно більше обмежень під час виконання трудової функції. Для цього 

професійні спортсмени зобов’язані дотримуватися розпорядку дня, точного 

часу початку тренувань, перерв, прийому поживних речовин, проходження 

відновлювальних заходів, графіку проходження спортивних зборів так ін. 

Для кожного спортсмена складається індивідуальний план. 

Крім того, у своїй діяльності спортсмен повинен керуватися 
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локальними актами, що діють в організації (товаристві, федерації) – 

статутами, регламентами, планами, кваліфікаційними вимогами тощо.  

Сучасний професійний спорт усе більше набуває характеру 

видовищного спортивного шоу, у ході якого замінити одного спортсмена на 

іншого дуже часто неможливо з цілої низки причин. Одна з причин полягає в 

тому, що вміння та навички кожного спортсмена є унікальними й 

неповторними, кожен із них має свій стиль, техніку, тактику, відрізняється 

від іншого ступенем витривалості, спритності, силової підготовленості, 

координацією й іншими індивідуальними ознаками. Тобто умова про 

особисте виконання трудової функції у сфері спорту, на відміну від інших 

сфер діяльності, має найбільш наглядний вияв.  

Специфіка діяльності спортсменів також виражається в характері 

виконання та змісті їх трудової функції. Відомо, що основну частину своєї 

трудової діяльності спортсмени проводять у підготовчо-тренувальному 

процесі, відновлювальних заходах, психологічній підготовці. Потрібно 

зазначити, що у відсотковому співвідношенні при участі спортсменів у 

змаганнях частка робочих днів є значно меншою величиною в межах 

робочого часу, який витрачається на підготовку.Залежно від виду спорту при 

врахуванні певного ряду причин спортсмен згідно ухваленого рішення 

організації, з якою він уклав договір обмежується  доступ до змагань взагалі 

чи вказано умови за яких даног особа може приймяти участь у важливих 

заходах професійного спрямування. Але в таких випадках особи, які 

професійно займаються спортивною діяльністю не дивлячись на ряд винятків 

отримують передбачену договором грошову винагороду не залежно від 

внеску в певне змагання. Як виняток, спостерігаються ситуації, в яких 

недопущення до змагань проявляється через санкцію за неналежне 

виконання дисциплінарного порядку, а саме правил участі в чемпіонаті, або 

ж неналежне виконання положень угоди при залишенні однієї організації та 

набуття статусу в іншому спортивному клубі. 
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У трудовому договорі умова про трудову функцію працівника 

фіксується одним із трьох способів: 

– як робота за посадою відповідно до штатного розкладу; 

– як робота за професією, спеціальністю з посиланням на рівень 

кваліфікації; 

– як конкретний вид роботи, виконання якої доручається працівникові. 

З урахуванням проведеного вище аналізу, спробуємо розглянути 

найважливіші категорії (професія, спеціальність, кваліфікація й посада), що 

характеризують працю професійних спортсменів і є невід’ємною частиною 

змісту їх трудової функції.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про Концепцію 

побудови національної статистики України та Державну програму переходу 

на міжнародну систему обліку і статистики» від 4 травня 1993 р., №326 [129] 

Державним комітетом України з питань технічного регулювання і споживчої 

політики розроблено, а наказом №326 від 28 липня 2010 р. затверджено 

Класифікатор професій ДК 003:2010 [130], за основу якого було прийнято 

Міжнародну стандартну класифікацію професій, яку Міжнародна 

конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для 

переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін 

професійною інформацією. Класифікатор професій побудовано за 

методологічними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи і 

кваліфікації, структурної побудови й головних характеристик професійних 

угруповань. Національний класифікатор надає легальне визначення понять: 

«Робота – певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні 

бути виконані однією особою. Кваліфікація – здатність виконувати завдання 

та обов’язки відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого 

спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація 

визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, 

секретар-стенографіст тощо). Професія – здатність виконувати подібні 
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роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації».  

Останнім часом зміст тієї чи іншої професії характеризують через 

компетенції, які тлумачать як «сукупність знань, умінь і навичок, що 

визначають здатність працівника виконувати трудові дії в конкретній сфері 

діяльності» [131]. З огляду на концепцію реформування трудового 

законодавства видається, що компетенції в найближчий час увійдуть до 

складу поняття «кваліфікація», а можливо, і замінять його.  

Наявність знань, навичок, спеціалізації та кваліфікаційного рівня, а 

також відповідних професій означають, що спорстменам необхідно оволодіти 

певним рівнем підготовки. Тобто, професія у спорті тлумачиться як здатність 

до виконання особою певних трудових обовязків у галузі спортивної 

діяльності. 

З вищенаведених позицій випливає, що ознаками, які обумовлюють 

безпосереднє здійснення професійної діяльності у галузі спорту і визначають 

спеціальність спортсмена. Такими особливами рисами чи ознаками можна 

вважати наступні: 

– здійснення діяльності у галузі спорту, що має змагальний характер, і 

включає у свій зміст усі важливі аспекти проведення змагань, такі як 

підготовка та участь. Варто зазначити, що змагальність набуває вагомого 

значення саме у спортивній діяльності; 

– професійна діяльність у галузі спорту є відплатною та основним 

видом діяльності. Окрім того, винагорода, яка надається професійному 

спортсмену за участь у різних видах спортивної діяльності (тренування, 

змагання тощо) є основним джерелом оплати їх трудової діяльності. 

На сьогодні в Національному класифікаторі професій визначені 

декілька професій у сфері спортивної діяльності: спортсмен-інструктор; 

спортсмен-інструктор збірної команди України; спортсмен-професіонал із 

виду спорту. Крім того, виокремлюються тренерські професії: головний 

тренер команди (збірної, клубної); державний тренер із виду спорту (збірної); 
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тренер-викладач із виду спорту (спортивної школи, секції тощо). Довідник 

кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 85. Спортивна 

діяльність) [132] встановлює кваліфікаційні вимоги до всіх перелічених 

професій, а також примірний перелік обов’язків, що входять до складу 

трудової функції спортсмена.  

Так, спортсмен-інструктор повинен мати повну загальну середню 

освіту та професійну підготовку, а також виконувати нормативні вимоги 

програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи звання. 

Основними його завданнями й обов’язками є:  

виконання індивідуального плану підготовки, тренувальних і 

змагальних завдань;  

підтримка високого рівня загальної фізичної та спеціальної підготовки, 

забезпечення досягнення результатів на міжнародному рівні;  

ведення спортивного щоденника, облік виконаних завдань, 

передбачених індивідуальним планом підготовки; спільно з тренерським 

складом участь у плануванні навчально-тренувального процесу;  

дотримання норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-

тренувальних занять, правил спортивних змагань; здійснення пропаганди 

фізичної культури й спорту;  

передача в ході навчально-тренувального процесу досвіду спортивних 

досягнень і надання практичної допомоги молодим спортсменам. 

Аналогічні трудові обов’язки передбачені Довідником кваліфікаційних 

характеристик і для спортсмена-інструктора Збірної команди України. До 

того ж на нього покладається обов’язок гідно представляти Україну на 

офіційних міжнародних змаганнях. Стосовно кваліфікаційний вимог до 

спортсмена, то, поряд з вимогами до освіти та професійної підготовки, 

встановлено: виконання нормативних вимог програми з виду спорту для 

присвоєння спортивного розряду чи спортивного звання (кандидат у майстри 

спорту, майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу) – 
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призер всеукраїнських змагань, призер і фіналіст офіційних міжнародних 

змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди. 

Стосовно кваліфікаційної характеристики спортсмена-професіонала 

чітко встановлено, що він перебуває в офіційних трудових відносинах з 

організаційними структурами професійного спорту. Вказані відносини мають 

бути належно закріпленні,а саме прояві трудової угоди у межах 

законодавчого регулювання України, ряду статутів та положень та правил 

національних спортивних організацій міжнародного рівня. Спортсмен-

професіонал зобов’язаний чітко дотримуватись укладених умов контракту 

(угоди, договору) та інших договірно-правових документів, у тому числі й 

тих, що стосуються реклами. До того ж він повинен: виконувати чинне 

законодавство щодо сплати податків; не вживати й не схиляти інших до 

вживання фармакологічних та інших стимулювальних засобів, заборонених 

Міжнародним олімпійським комітетом і відповідними міжнародними 

спортивними організаціями; гідно представляти Україну на офіційних 

міжнародних змаганнях. Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь і навичок 

спортсмена-професіонала є не меншими, ніж ті, що ставляться до спортсмена 

національної Збірної команди України. Тобто він повинен: мати повну або 

базову загальну середню освіту та професійну підготовку; виконувати 

нормативні вимоги програми з виду спорту для присвоєння спортивного 

звання (кандидат у майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту 

міжнародного класу), призер всеукраїнських, міжнародних змагань, які 

дають право бути членом штатної збірної команди України [132]. 

Як бачимо, нормативно-правові акти встановлюють досить загальні 

обов’язки спортсменів щодо виконання ними своєї трудової функції. 

Конкретні ж обов’язки закріплюються в трудовому договорі (контракті). 

Тобто можна стверджувати, що величезну роль у впорядкуванні трудової 

діяльності спортсменів має індивідуально-договірне регулювання. Воно 

відображає реальні потреби розвитку відносин між працівником-
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спортсменом і роботодавцем-спортивною організацією. Так, трудовий 

договір, що укладається зі спортсменом, містить низку умов, що об’єктивно й 

суттєво індивідуалізують його працю. Даний договір містить у собі умови, 

які є властивими лише для такої категорії працівників як спортсмени. Більше 

того, у ньому закріплюються диференційні умови щодо кожного конкретно 

визначеного працівника-спортсмена. 

Для з’ясування особливостей трудової функції спортсменів, які 

спричинені договірним регулюванням, довелося піддати вивченню локальні 

акти, що розроблені федераціями окремих видів спорту, зокрема: 

– Типовий контракт між професіональним клубом і футболістом-

професіоналом, Регламент Федерації футболу України зі статусу і трансферу 

футболістів, Галузеву угоду між Федерацією футболу України, Об’єднанням 

професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-ліга», Об’єднанням 

професіональних футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга 

України» та Всеукраїнською профспілкою «Футбол України», Асоціацією 

футболістів-професіоналів України у сфері професіонального футболу 

України на 2011-2015 роки; 

– Типовий контракт між баскетболістом та командою (клубом), 

Положення про статус баскетболіста України, порядок підписання 

контрактів, переходів гравців з однієї команди (клубу) в іншу; 

– Типовий контракт між хокеїстом та спортивним клубом (командою), 

Регламент Чемпіонату України з хокею з шайбою – Чемпіонату 

Професіональної хокейної ліги сезону 2014-2015 років, Регламентні правила 

Федерації хокею України. 

Усі вказані локальні акти містять загальні вимоги до обов’язків, що 

становлять зміст трудової функції спортсмена незалежно від виду спортивної 

діяльності. До таких обов’язків відносяться: 

– участь у спортивних змаганнях, які організовані та проводяться 

клубом, федерацією, лігою, асоціацією тощо та безпосередньо пов’язані з 
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трудовою діяльністю спортсмена; 

– підвищення своєї спортивної майстерності, сприяння зростанню 

досягнень та авторитету команди (клубу); 

– участь у всіх заходах, пов’язаних із навчально-тренувальним 

процесом (незалежно від того, передбачені вони в загальному порядку або 

визначені індивідуально); 

– підпорядкування керівництву та тренерам при виконанні своїх 

професіональних обов’язків, виконання їх розпоряджень і рішень;  

– утримання від дій, що заважають іншим спортсменам виконувати 

професіональні обов’язки; 

– дотримання правил локальних актів і норм, установлених клубом 

(спортивною організацією, командою), які безпосередньо пов’язані з 

трудовою діяльністю спортсмена, а також статутів і регламентів відповідних 

професіональних федерацій, ліг, асоціацій, рішень дисциплінарних органів 

відповідної професіональної ліги чи асоціації, Спортивно-Дисциплінарного й 

Арбітражного комітетів; 

– відмова від участі у змаганнях за інші команди та клуби, від 

переговорів про перехід у будь-який інший клуб без отримання письмової 

згоди керівництва команди (клубу); 

– відмова від тютюну, алкоголю;  

– невикористання психотропних і наркотичних засобів без 

спеціального медичного призначення й дозволу лікаря команди (клубу), 

проходження допінгового контролю; 

– дотримання етичних норм в галузі певного виду спорту та спорту в 

цілому; 

– при спілкуванні з уболівальниками або в їх присутності, у місцях 

масового скупчення людей, на масових заходах не компрометувати статус 

спортсмена в цілому; 

– давання інтерв’ю для телебачення, радіо, преси тільки з погодження 
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керівництва; 

– обов’язкове звернення до медичної служби клубу (команди) у 

випадку отримання травм і хвороби, надзвичайне ретельне дотримання 

вказівок фахівців цієї служби; 

– використання одягу та спортивної екіпіровки команди (клубу), 

дбайливе ставлення до наданого спортивного й іншого майна; 

– участь у громадських заходах і рекламних компаніях, що проводяться 

за участю команди (клубу) за рішенням керівництва; 

– відмова від участі в рекламних заходах (демонстрацій будь-якої 

форми одягу, товарів, виробів, фотографуванні, кіно-, відеозйомках тощо) без 

дозволу керівництва команди (клубу); 

– нерозголошення службової та комерційної таємниці, а також 

відомостей, що пов’язані з виконанням спортсменом своїх професіональних 

обов’язків, а саме: а) інформації про ігровий і тренувальний процес команди 

(клубу); б) інформації про перспективи розвитку команди (клубу) та 

комплектування його гравцями; в) про зміст документів щодо отримання 

заробітної плати, премій, компенсацій та інших видів винагород спортсменів; 

г) про зміст рішень керівних органів команди (клубу); 

– виконання інших обов’язків, передбачених чинним законодавством і 

трудовим договором (контрактом). 

У результаті проведеного аналізу типових форм контрактів зі 

спортсменами різних видів спорту та локальних актів, що містять положення 

про трудову діяльність, стало очевидним, що: 

– при розробці типових договорів (контрактів) та їх укладенні з 

конкретним спортсменом-працівником відштовхуються від основних 

напрямів спільної спортивної діяльності спортсмена й спортивної організації, 

яка безпосередньо полягає в підготовці спортсмена до успішного виступу на 

змаганнях; 

– трудовий договір (контракт) містить положення, які встановлюють 
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певний рівень очікуваних спортивних результатів; 

– у змісті трудового договору (контракту), поряд з умовами, що 

визначають трудову функцію спортсменів, установлюються інші суттєві 

умови – про оплату праці та строк укладення договору. При цьому вони 

безпосередньо випливають із якості виконання спортсменами його трудової 

функції; 

– трудовий договір професійних спортсменів має цілу низку 

особливостей змісту, що не тільки відрізняють його від договорів 

працівників, що зайняті в інших галузях професійної трудової діяльності, а й 

мають взаємний, так би мовити, зумовлювальний вплив із трудовою 

функцією спортсмена. До вказаних особливостей змісту трудового договору, 

наприклад, можна віднести такі, як-от: а) строк дії, зумовлений особливим 

характером праці спортсмена-працівника; б) особливості використання 

здібностей, умінь і навичок спортсмена при виконанні встановлених завдань і 

досягненні конкретних показників у межах передбаченої договором 

(контрактом) трудової функції. Виконання обов’язків, що становлять трудову 

функцію, вимагає відповідних фізичних якостей організму спортсмена; в) 

особливий характер оплати праці, зумовлений значною кількістю різного 

роду надбавок, доплат і премій, які виплачуються спортсмену за досягнуті 

спортивні результати поряд із основною заробітною платою; г) наявність 

додаткових умов, що включаються, як правило, у зміст трудового договору й 

пов’язані з особливим режимом тренувального й змагального процесів; д) 

особливості, пов’язані з визначенням робочого місця спортсмена, які 

полягають у тому, що в трудовому договорі спортсмена таки місцем 

визнаються різні за місцем знаходження території: фізкультурно-спортивні 

зали; майданчики; спортивні комплекси; місця проведення змагань і 

тренувань та ін. 

На завершення аналізу варто подати декілька міркувань із приводу 

трудової функції тренерів.  
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Трудо-правовий статус тренерів має двоїсту природу. Зокрема, 

професійній діяльності будь-якого-тренера притаманні, по-перше, риси 

педагогічної діяльності, по-друге, специфічні особливості, які має праця 

спортсменів.  

Якщо звернутися до положень Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, то можна з’ясувати, що кваліфікаційні 

вимоги для зайняття посади тренера з певного виду спорту (федерації, 

збірної чи клубної команди, спортивної школи та ін.) та тренера-викладача 

передбачають наявність повної або базової вищої освіти відповідного 

напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Крім того, тренер-викладач 

повинен мати спеціальне спортивне звання – заслужений майстер спорту, 

майстер спорту міжнародного класу України, майстер спорту України. До 

основних обов’язків тренерів, що становлять зміст їх трудової функції, 

належать: упровадження в практику й розробка в установленому порядку 

науково обґрунтованої системи підготовки спортсменів високого класу та 

спортивних резервів; ведення навчально-тренувальної та виховної роботи, 

педагогічного контролю; організація й проведення спортивних заходів, 

участь у державних міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних 

зборах; розробка перспективних планів розвитку видів спорту, положень про 

спортивні заходи; формування календарних планів змагань і навчально-

тренувальних зборів; забезпечення пропаганди, вивчення й узагальнення 

передового досвіду розвитку видів спорту та підготовки спортсменів 

високого класу; участь в організації і практичному здійсненні науково-

методичної та дослідницької роботи з видів спорту. Тобто більшість 

тренерських обов’язків має навчально-педагогічну спрямованість.  

Крім того, багатьма законодавчими актами до числа осад педагогічних 

працівників віднесена більшість тренерських спеціалізацій. Це, наприклад, 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» [133], указ Президента 

України №312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 
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реалізації прав та законних інтересів дітей» від 1 червня 2013 р. [134], накази 

Мінмолодьспорту України №1407 «Про затвердження Порядку проведення 

атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з 

питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у 

фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних 

заходах для інвалідів» від 5 травня 2014 р. [135], №45 «Про затвердження 

Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)» від 13 січня 

2014 р. [136], №2624 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних та головних тренерів штатної 

команди національних збірних команд України з видів спорту» від 11 серпня 

2014 р. [137], №582 «Про затвердження Положення про Єдину спортивну 

класифікацію України» від 11 жовтня 2013 р. [138], наказ МОН України 

№1230 «Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю» від 31 жовтня 2012 р. [139] та ін. 

Визнання тренера викладачем суттєво впливає на його правовий статус. 

З одного боку, це дозволяє йому претендувати на низку встановлених для 

педагогічних працівників пільг і гарантій, а з іншого, – накладає на його 

діяльність деякі обмеження, зокрема підсилює його юридичну 

відповідальність, наприклад, кримінальну. Уважаємо, що в Законах України 

«Про фізичну культуру і спорт» та «Про освіту» необхідно чітко встановити 

перелік тренерських професій, посад і спеціалізацій, що відносяться або 

прирівнюються до педагогічних.  

 

 

 

2.2. Оплата праці, робочий час і час відпочинку професійних 

спортсменів 

 

Положення про оплату праці та режим робочого часу та відпочинку 
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працівника відносяться до суттєвих умов праці. Тому вважаємо за необхідне 

проаналізувати особливості матеріального забезпечення та робочого часу 

професійних спортсменів як суб’єктів трудових відносин. 

Оплата праці має економічний та юридичний аспекти. Під оплатою 

праці як економічною категорією прийнято розуміти грошову форму 

вираження ціни робочої сили, яка становить собою винагороду працівників 

за працю та її кінцеві результати. З юридичної позиції оплата праці – це 

винагорода за працю, тобто за фактично виконану роботу [140, с. 12, 13]. 

У трудовому праві грошова гарантія проявляється через а) характер, 

систематичного зразка запроваджений законодавством; б) правову 

організацію для визначення загальнодержавної мінімальної заробітної плати; 

в) структурні компоненти, що  поділяється на основні й додаткові; г) сфери 

регулювання  державно-договірного характеру у сфері праці, в той час як 

трудові виплати за цивільними  договорами передбачаються сторонами в 

рамках відносин трудового спрямування. 

Б. С. Стичинський, І. В. Зуб і В. Г. Ротань доводять, що з огляду на 

права і обов’язки сторін трудового договору синонімумом поняттю «оплата 

праці» є категорія «заробітна плата». Різниця ж між ними полягає в тому, що 

поняття «заробітна плата» (заробіток) акцентує увагу на об’єкті трудових 

правовідносин між сторонами, а «оплата праці» (роботи) вказує на дії 

роботодавця, які він зобов’язаний учинити на підставі трудового договору, 

тобто оплатити роботу [141, с. 460].  

Конституційний Суд України у справі щодо офіційного тлумачення 

положень ч. 2 ст. 233 КЗпП України, статей 1, 12 Закону України «Про 

оплату праці» [142] зазначає, що поняття «заробітна плата» і «оплата праці», 

які використовуються в законах, що впорядковують трудові правовідносини, 

є рівнозначними стосовно наявності у сторін, які перебувають у трудових 

відносинах, прав та обов'язків щодо оплати праці, умов їх реалізації й 

наслідків, що мають настати в разі невиконання цих обов'язків. Обсяг 
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заробітної плати найманого працівника становлять винагорода за виконану 

роботу й гарантовані державою виплати. 

Відповідно до ст. 94 КЗпП та ст. 1 Закону України «Про оплату праці» 

[143] заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

вираженні, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним 

орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Схоже визначення 

міститься й у ст. 1 Конвенції МОП №95 «Про захист заробітної плати» 

1949 р. [144] (ратифікована Україною 31 січня 1961 р.): термін «заробітна 

плата» означає, незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку 

винагороду або заробіток, які можуть бути обчислені в грошах і встановлені 

угодою або національним законодавством, що їх роботодавець повинен 

заплатити на підставі письмового або усного договору про наймання послуг 

працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, 

які надано чи має бути надано [145]. 

З вищенаведеного випливає, що заробітна плата як юридична категорія: 

характеризується як винагорода за виконану роботу; вона виплачується 

систематично, переважно в грошовому виразі; це винагорода за роботу, 

обумовлену трудовим договором; правосуб’єктністю в цих відносинах 

володіють працівник і роботодавець. Ця винагорода виплачується з 

урахуванням особистого трудового внеску працівника залежно від кількості 

та якості виконуваної ним роботи за наперед встановленими нормами та 

розцінками; ця винагорода має гарантований характер [13, с. 473]. 

Законом України «Про оплату праці» визначено наступну структуру 

заробітної плати:  

а) основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно 

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 

посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для 

службовців;  
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б) додаткова заробітна плата – винагорода за працю понад установлені 

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 

включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій.  

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі 

винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й 

положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не 

передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад 

встановлені зазначеними актами норми.  

Згідно із ст. 94 КЗпП України і ст. 1 Закону України «Про оплату 

праці» розмір заробітної плати залежить від складності й умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці й 

господарської діяльності підприємства. «Диференціація розміру оплати праці 

– це чинники, встановлені за допомогою централізованого, локального й 

індивідуального правового регламентування, що зумовлюють відмінності в 

обсязі заробітної плати певних працівників або їх груп», – переконує В. М. 

Вегера [146, с. 36]. 

Оплата праці спортсмена залежить від спортивних досягнень. Вона 

пов’язана зі встановленням і здійсненням спортивною організацією виплат 

спортсмену за його працю, що складаються із заробітної плати (посадового 

окладу або тарифної ставки) та різних стимулюючих доплат, надбавок і 

премій відповідно до чинної системами матеріального стимулювання. 

Засновник певної організації у сфері спортивної діяльності, 

враховуючи джерела матеріально-фінансового асигнування безпосередньо 

визначає та закріплює систему оплати праці. Якщо таку організацію фінансує 

відповідний бюджет або територіальна громада міста, села тощо, система 

оплати праці працівників-спортсменів, що укладають трудовий договір з 

організацією встановлюється законодавчими та підзаконниими нормативно-
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правовими актам, які закріплюють правові норми, що регулюють питання 

надання винагороди за працю спортсменам. У разі, якщо організація у сфері 

фізичної культури та спорту фінансується за рахунок доходів від діяльності 

суб`єктів господарювання, за підтримки певних бюджетів (змішана форма 

фінансування), то оплата праці працівників-професійних спортсменів 

встановлюється з урахуванням центрального правового регулвання, а також 

із врахуванням локальних правових актів, таких як колективні договори, 

угоди тощо. Працівники-спортсмена, що здійснюють трудову діяльність в 

інших спортивних організаціях, отримують заробітну плату відповідно до 

колективних договорів, угод та інших нормативних актів локального 

характеру. 

Оплата праці професійних спортсменів у спортивних організаціях, що 

фінансуються безпосередньо державою, залежить, головним чином, від 

розміру коштів, що виділяються з відповідного бюджетного джерела. Щодо 

професійних спортсменів, які уклали трудові договори з спортивними 

організаціями, що діють на основі бюджетного та змішаного фінансування, 

застосовується, як правило, тарифна система оплати праці (постанова 

Кабінету Міністрів України №1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 

серпня 2002 р. [147], наказ Міністра оборони України №71 «Про 

впорядкування Умов оплати праці працівників спортивних організацій 

Збройних Сил України» від 9 лютого 2006 р., накази Мінсім’ямолодьспорту 

України №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і 

спорту» від 23 вересня 2005 р. [148] та №2681 «Про затвердження Порядку 

преміювання працівників штатних збірних команд України» від 4 серпня 

2006 р. [149]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Про оплату праці 
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працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери» правила щодо оплати працівників сфери спорту, що 

фінансуються за рахунок бюджетних коштів установлюються міністерствами 

та відомствами – засновниками спортивних організацій.  

Керівники спортивних організацій в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого в кошторисах, мають право установлювати: 

1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, 

тарифних ставок) працівникам названих організацій фізичної культури і 

спорту згідно із затвердженими законодавством схемами тарифних розрядів і 

доплат та надбавок до них; 

2) посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів 

та організацій фізичної культури і спорту, заступників керівників 

структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій на 5-15 %, 

головних бухгалтерів – на 10-30 %, помічників керівників – на 30-40 % 

нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами 

тарифних розрядів, затверджених законодавством; 

3) надбавки працівникам: 

– у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, 

тарифної ставки): за високі досягнення в праці; за виконання особливо 

важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у 

роботі. При цьому, граничний розмір цих надбавок для одного працівника не 

повинен перевищувати 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, 

тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості 

роботи й порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або 

зменшуються; 

– за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР 

«народний» – у розмірі 40 %, «заслужений» – 20 % посадового окладу 

(ставки заробітної плати); 
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– за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер 

спорту» – у розмірі 20 %, «майстер спорту міжнародного класу» – 15 %, 

«майстер спорту» – 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо 

їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним 

званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за 

одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання 

профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником 

установи, закладу або організації; 

– за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї 

європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і 

більше мов – 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не 

встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади 

передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним 

документом. 

4) доплати працівникам: 

– у розмірі до 50 % їх посадових окладів (ставок заробітної плати, 

тарифних ставок): за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; 

за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або 

збільшення обсягу виконуваних робіт; 

– у розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 

роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за 

кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку; 

– за науковий ступінь: доктора наук – у граничному розмірі 25 % 

посадового окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук – у граничному 

розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Ці доплати 

встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з 

наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових 

ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. 
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Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній 

посаді визначається керівником установи, закладу або організації. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, 

повинні відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством. 

5) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на 

оздоровлення, у сумі не більше ніж один(на) посадовий оклад (ставка 

заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на 

поховання. 

Преміювання спортсменів штатних збірних команд України 

здійснюється відповідно до їх особистого досягнення в спорті, внеску в 

підготовку й обслуговування спортсменів збірних команд. Конкретний 

розмір премії встановлюється у відсотках до посадового окладу з 

урахуванням доплат і надбавок, а для працівників, які працюють на 0,5 

посадового окладу, у відсотках до 0,5 посадового окладу з урахуванням 

встановлених доплат і надбавок. Премія працівникам нараховується за 

фактично відпрацьований час. Оцінка виконання працівниками зобов’язань, 

передбачених трудовим договором (контрактом), та визначення розміру 

премії здійснюється відповідно керівниками структурних підрозділів з 

олімпійських та неолімпійських видів спорту центрального органу 

виконавчої влади з фізичної культури і спорту, керівником Українського 

центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». У разі, якщо на 

працівника накладене дисциплінарне стягнення, а також при невиконанні чи 

неналежному виконанні ним зобов’язань, передбачених трудовим договором, 

премія йому не призначається. 

Самостійно встановлювати систему оплати праці працівників-

професійних спортсменів можуть лише організації у галузі спорту, що не 

фінансуються з бюджету із врахуванням норм колективно-правових актів, 

єдиних кваліфікаційно-тарифних довідників, а також шляхом застосування 

державних гарантій щодо заробітної плати. Зважаючи на це, умови, які 
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встановлюються локальними правовими актами не повинні погіршувати 

норми трудового законодавства або норми колективних угод. Навпаки, 

допускається поліпшення умов трудової діяльності, у тому числі щодо 

заробітних плат та різних доплат в колективно-договірних актах та 

безпосередньо в трудових договорах. 

Цей же висновок підтверджують соціально-партнерські акти 

спортивних федерацій України. Зокрема, Галузева угода між Федерацією 

футболу України, Об’єднанням професіональних футбольних клубів України 

«Прем’єр-ліга», Об’єднанням професіональних футбольних клубів 

«Професіональна футбольна ліга України» та Всеукраїнською профспілкою 

«Футбол України», Асоціацією футболістів-професіоналів України у сфері 

професіонального футболу України на 2011-2015 роки [150] встановлює таке: 

по-перше, фонд оплати праці у футбольних клубах визначається власником 

або уповноваженим ним органом на умовах, установлених у колективному 

договорі (при цьому на власника покладається обов’язок забезпечити темпи 

зростання реальної заробітної плати не нижче темпів зростання реального 

валового внутрішнього продукту за відповідний рік, виходячи з фінансових 

можливостей футбольних клубів); по-друге, форми й системи оплати праці, 

норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, розміри місячних 

посадових окладів і тарифних ставок працівників за повністю виконану 

місячну норму праці (обсяг робіт) перелік, розміри й умови запровадження та 

виплати надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат установлюються в колективному 

договорі конкретного клубу з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

чинним законодавством, виходячи з фінансових можливостей футбольних 

клубів.  

Крім того, у Галузевій угоді встановлено декілька правил щодо 

встановлення та порядку виплати заробітної плати. Так, оплата праці 

працівників, керівників, професіоналів, фахівців провадиться залежно від 
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складності робіт, кваліфікації та відповідно до законодавства. Розміри 

посадових окладів і тарифних ставок періодично переглядаються та 

підвищуються відповідно до індексу підвищення цін на споживчі товари й 

послуги. У періоди між переглядом розмірів посадових окладів і тарифних 

ставок здійснюється індексація заробітної плати в порядку, установленому 

законодавством. Виплата заробітку проводиться в строки, установлені в 

колективному договорі клубу, але не рідше двох разів на місяць, через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не 

пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Виплату заробітної плати за першу половину місяця треба здійснювати в 

розмірі не менше 50 % тарифної ставки (окладу) працівника за фактично 

відпрацьований час.  

Несвоєчасна чи не в повному обсязі виплата заробітної плати 

розглядається як грубе порушення законодавства про оплату працю. За 

порушення строків виплати заробітної плати керівники суб’єктів 

господарювання притягуються до дисциплінарної, адміністративної, 

кримінальної відповідальності згідно із законодавством. У разі виникнення в 

роботодавця заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення 

строком понад один місяць, керівники клубів і профспілкові організації 

зобов’язані вжити ефективних заходів до її ліквідації, забезпечити 

персоніфікований облік заборгованих сум, затвердити узгоджені з 

профкомами графіки її погашення. У разі затримки виплати заробітної плати 

працівникам слід надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність 

коштів на рахунках суб’єкту господарювання відповідно до ст. 45 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а на вимогу 

працівника відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату 

відповідно до ст. 31 Закону України «Про оплату праці». Також у 

колективних договорах клубів повинен установлюватися посилений механізм 

компенсації за затримку виплати заробітної плати як договірної норми. 
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В основу системи оплати праці працівників у сфері професійного 

спорту покладено погодинну систему, відповідно до якої, трудова діяльність 

спортсменів оплачується місячно, денно або погодинно згідно з тарифними 

ставками. Погодиинна система застосовується особливо часто для 

винагороду за трудову діяльність професійних спортсменів, у порівнянні з 

відрядною системою оплати праці, оскільки не передбачає, характерне для 

відрядної системи вироблення продукції або здійснення певних трудових 

операцій у межах щоденної тривалості робочого часу. 

Система премій за виконання професійним спортсменом чітко 

встановлених цілей та завдань безпосередньо доповнює погодинну систему 

оплати праці та надає працівнику додаткове джерело фінансування його 

трудової діяльності.  

Окрім того, оплата праці працівників у галузі спорту також 

підкріплюється наявністю системи стимулювання праці, яка передбачає 

застосування таких засобів як доплати та надбавки. 

Фінансово-матеріальні стимули, зокрема надбавки, безумовно 

спонукатимуть спортсменів до підвищення свого рівня професіоналізму або 

до роботи в певних регіонах, а щодо доплат, то останні направлені на 

компенсацію великої інтенсивності трудової діяльності. Доцільним є 

розподіл даних стимулюючих виплат згідно з порядком їх встановлення, за 

яким вони поділятимуться на дві групи. Перша складатиме доплати й 

надбавки, а також премії, що закріплені в нормативно-правових актах та є 

імперативними для роботодавців. До другої групи належатимуть надбавки та 

доплати, а також різного роду премії, які встановлюються роботодавцем 

відповідно до рекомендацій профспілок. Остання група є найбільш 

популярною та достатньо часто застосовується в трудових договорах з 

працівниками-спортсменами. Важливим моментом є чітке закріплення усіх 

форм заохочення безпосередньо в трудових договорах зі спорстменами. 

Типові форми трудового договору, розроблені спортивними 
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федераціями України з відповідних видів спорту [Див.: 151-153], а також 

інші акти спортивних організацій деталізують основні зобов’язання останніх 

щодо оплати праці професійних спортсменів. 

Іншою істотною умовою праці є умова про робочий час спортсменів. 

Погодимось із М. І. Гордієнком, що для правильного визначення юридичного 

поняття «робочий час» необхідно виходити з того, що час – це частина доби, 

виражена у звичайних одиницях виміру, що виступає родовою ознакою 

робочого часу. Видовими ж ознаками тривалості останнього треба вважати: 

(а) вказівку на обмеженість часу конкретним періодом, установленим 

законом, колективним договором, а також угодою сторін трудового договору 

на підставі закону й на визначену державою нормативну тривалість робочого 

часу, і (б) вказівку на обов'язковість власника або уповноваженого ним 

органу в період робочого часу займати працівників виключно виконанням 

покладених на них трудових функцій [154, с. 21]. 

В. Є. Теліпко й О. Г. Дутова під режимом робочого часу розуміють 

порядок розподілу робочого часу й відпочинку протягом певного 

календарного періоду за годинами доби, днями тижнів тощо, що забезпечує 

належний ритм трудового процесу й забезпечення вільного часу працюючих 

[155, c. 196]. Формування режиму робочого часу залежить вiд характеру 

виробництва, суб’єктного складу працівників, роботи громадського 

транспорту та ін. Суттєвою відмінністю регулювання трудових відносин 

спортсменів слід вважати те, що законодавство не забороняє, а локальні акти 

спортивних організацій передбачають можливість встановлення особливого 

режиму робочого часу: залучення спортсменів і тренерів до понаднормової 

роботи, роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні, а також 

особливості оплати праці в перерахованих випадках колективними 

договорами, угодами, іншими локальними нормативними актами. 

В Україні переважна більшість нормативних актів спортивних 

федерацій для спортсменів установлюють ненормований робочий день. Час 
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початку й закінчення робочого дня, тренувань, зборів, а також вихідні дні 

встановлюються й надаються їм розпорядженням головного тренера клубу, 

згідно з нормами законодавства про працю. При цьому, роботодавець 

зобов’язаний дотримуватися загального обмеження тривалості робочого 

часу. Вона повинна бути в загальному випадку не більше 40 годин на 

тиждень. Як наслідок, надурочні роботи можуть застосовуватися лише у 

виняткових випадках та відповідно до вимог трудового законодавства.  

Щодо професійних спортсменів, то конкретний час початку й 

закінчення роботи, режим роботи, поділ робочого дня на частини 

встановлюється залежно від періоду підготовки й участі в спортивних 

заходах. Такий підхід дозволяє чергувати періоди інтенсивних тренувань і 

періоди відпочинку. На додаток до нього може використовуватися поділ 

робочого дня на частини при організації ранкових і вечірніх тренувань. 

Установлення ненормованого робочого дня для спортсменів дозволяє зняти 

питання про продовження роботи в разі непередбаченого збільшення часу 

змагань тощо. 

Згідно статті 45 Конституції України в якій обумовлюється право 

працівника на відпочинок. Згідно положень вказаної статті, це таке право 

отримується днями в рамках відпочинку на тижні, та щорічної відпустки, яка 

повинна бути оплачена із запровадженням скороченого робочого дня для 

працівників певних професій, та зменшення тривалості роботи в нічний час. 

С. А. Голощапов і В. С. Андрєєв вказували, що обов’язкове право на 

відпочинок повинно законодавчо закріплюватись в структурних межах двох 

сторін одного й того ж явища: а) робочого часу протягом календарного дня 

(доби), тижня, місяця, року; б) часу відпочинку протягом робочого дня, 

календарних діб, тижня, місяця, року. І на основі вказаних думок, науковці 

приводять висновок, що «робочий час і час відпочинку – взаємопов’язані 

явища, що виключають одне одного» [156, с. 258]. 

В. Д. Авескулов виокремлює такі ознаки поняття «час відпочинку»: а) 
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час відпочинку має місце лише під час дії трудових правовідносин; б) у цей 

час працівник не зобов’язаний виконувати покладених на нього трудових 

функцій; в) вивільнення працівника в цей час від виконання трудових 

обов’язків є тимчасовим; г) конкретний вид часу відпочинку й умови його 

надання має бути закріплено в нормах законодавства, угод, колективного чи 

трудового договору [157, с. 24]. 

Тривалість основної щорічної відпустки спортсменів не може бути 

меншою ніж 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Для окремих 

категорій працівників (неповнолітніх, жінок, які мають 2-х дітей або дітей-

інвалідів, та ін.) тривалість основної щорічної відпустки визначається 

відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки». Стаж роботи, який дає 

право на основну щорічну відпустку, обчислюється за ст. 9 Закону України 

«Про відпустки». Додаткові відпустки, як свідчить аналіз досліджуваних 

нами локальних актів, надаються згідно зі Списком посад і професій, 

визначених колективним договором певної спортивної федерації або 

організації. Крім того, надаються додаткові відпустки за роботу та за 

особливий характер праці. При складанні графіка відпусток враховуються як 

інтереси клубу, організації, працівників, так і календаря змагань із певного 

виду спорту на відповідний змагальний сезон. 

Згідно ст. 16-1 Закону України «Про відпустки» працівникам, які 

беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, для 

підготовки та участі в них надається спеціальна відпустка. Згідно Порядку 

надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і 

міжнародних спортивних змаганнях, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України №565 від 1 червня 2011 р. [158], право на отримання 

відпустки для підготовки та участі: у всеукраїнських спортивних змаганнях 

мають працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним 

видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім 
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працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших 

військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми 

функціональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з 

видів спорту; у міжнародних спортивних змаганнях мають працівники 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за 

основним місцем роботи, які включені до основного складу національних 

збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних 

збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, 

Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних 

організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у 

міжнародних змаганнях з видів спорту. Відпустки надаються для підготовки 

та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, що 

включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на відповідний рік. Відпустки надаються на 

підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, 

який готується Мінмолодьспортом. Відпустки надаються тривалістю не 

більш як 40 календарних днів на рік. В свою чергу відпустка, а саме її 

тривалість включає час, що потрібний для проїзду до конкретного місця в 

якому будуть відбуватись змагання. В межах часу коли працівник відсутній 

на роботі у зв'язку із перебуванні у вище вказаній відпустці, він не має права 

бути звільнений, а оплата за цей час відбувається за рахунок грошових 

коштів організації, призначених для вказаних виплат. 

Таким чином, законодавчі та локальні акти, що визначають особливості 

оплати праці спортсменів і тренерів у цілому спрямовані на поєднання 

інтересів спортсменів (тренерів) і спортивних організацій. Вони 

забезпечують стабільність трудових відносин у сфері спорту. До того ж 

установлені особливості оплати праці, робочого часу та часу відпочинку 

дозволяють ураховувати потреби спорту й не порушують при цьому єдності 

правового регулювання трудових відносин.  
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2.3. Дисциплінарна відповідальність професійних спортсменів 

 

Важливими елементами правового статусу працівника, у тому числі й 

професійного спортсмена, є відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх обов’язків.  

Порядок поведінки людей, що відповідає нормам права й моралі, які 

склалися в суспільстві, у широкому сенсі позначається поняттям 

«дисципліна». На погляд О. А. Грішнової, стосовно людської діяльності цей 

термін означає чітке додержання встановленого порядку, загальновизнаних 

або директивно закріплених правил. Як ознака людської діяльності, 

дисципліна виховується, встановлюється і зміцнюється під впливом таких 

чинників: а) примушування з боку авторитарної влади або вплив суворої 

соціальної необхідності, що викликають примусову дисципліну, що може 

втримуватися економічними або неекономічними методами, але швидко 

практично повністю руйнується при послабленні дії чинників, що її 

утримували; б) усвідомлення потреби дотримання юридично закріплених або 

традиційних норм і правил, схвалення їх як таких, що в кінцевому підсумку 

відповідають власним інтересам, що й означає добровільну свідому 

дисципліну; в) внутрішнє самопереконання людини, яка висуває особисто до 

себе високі вимоги й постійно виконує їх, що говорить про самодисципліну 

як одну з основних характеристик цілеспрямованої, сильної особистості [159, 

с. 237, 238]. 

Категорію «трудова дисципліна» визнають як суворе дотримання 

встановленого порядку в трудовому колективі. Вона передбачає своєчасний 

прихід на роботу, дотримання встановленої тривалості робочого дня, 

раціональне використання часу для найбільш продуктивної (плідної) праці, 
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чітке виконання розпоряджень роботодавця. П. Д. Пилипенко трудову 

дисципліну розглядає як певну систему, сукупність правових норм і 

стверджує, що трудова дисципліна має подвійний характер і передбачає 

взаємні зобов’язання сторін трудового договору: а) обов’язок роботодавця – 

створювати працівникові умови праці, необхідні для найбільш ефективного 

виконання трудової функції; б) обов’язок працівника – неухильно 

дотримуватися правил поведінки, встановлених законодавчими актами, 

локальними нормами й угодами сторін [160, с. 347, 348]. 

Дисципліна є формою поведінки особи, що відповідає соціальним 

нормам, які склалися в суспільстві в цілому, і зокрема правилам і принципам 

будь-якої сфери трудової діяльності або конкретної організації. У широкому 

розумінні дисципліна підпорядковує діяльність людей і є надійною основою 

для нормального функціонування суспільства. Вступ працівника в трудові 

правовідносини на конкретному підприємстві, установі, організації 

спричиняє його обов’язок додержуватися трудової дисципліни. Основними 

елементами цього обов’язку є, по-перше, чесне, сумлінне, точне, своєчасне 

виконання трудової функції, розпоряджень роботодавця, по-друге, 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, додержання 

трудової та технологічної дисциплін, вимог нормативних актів про охорону 

праці, дбайливе ставлення до майна. Дисципліна праці є засобом 

забезпечення найбільш ефективного досягнення економічних, технічних і 

соціальних цілей процесу праці. Організація праці на рівні підприємства має 

бути злагодженою та координуючою, в свою чергу, роботодавець повинен 

прикласти всі зусилля для створення умов для отримання результативності, а 

також контролювати дисципліну на підприємстві, неухильно додержуватись 

вимог законодавчих актів у сфері праці, а також правил за напрямком 

охорони праці, відповідально ставитися до потреб і запитів працівників, 

проводити дії для покращення умов праці працівників. 

Дисципліна – найважливіший чинник спортивно-трудових відносин. 
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Спортсмен, зайнятий у будь-якому виді спорту (індивідуальному або 

командному), несе персональну відповідальність за виконання обов’язків, 

передбачених трудовим договором (контрактом) і вимог до дисципліни, 

установлених як цим договором, так і іншими локальними актами спортивної 

організації. До того ж при виконанні своїх професіональних обов’язків 

спортсмен підпорядковується керівництву та тренерам спортивної 

організації, виконує їх розпорядження й рішення, визнає статут, інші 

нормативні документи організації, статути й регламенти відповідної 

федерації України з певного виду спорту, професіональних ліг та асоціацій, у 

тому числі рішення дисциплінарних органів відповідної професіональної ліги 

чи асоціації, додержується правил внутрішнього трудового розпорядку 

спортивної організації. Невиконання цієї умови тягне дисциплінарну 

відповідальність спортсмена.  

К. В. Родіонова дисциплінарну відповідальність називає засобом 

правового регулювання, що виявляється в обов’язку не вчиняти 

дисциплінарні проступки й реалізується у поведінці людей у формі 

добровільного виконання цього обов’язку відповідальними суб’єктами права, 

а при його невиконанні – засобом примусового впливу на них з боку держави 

[161, с. 107]. О. І. Процевський доводить, що цей вид відповідальності слід 

розглядати як приведення дій працівника у відповідність із правилами 

поведінки, встановленими суспільством або колективом, якщо порушується 

та чи інша локальна норма [103, с. 142]. 

У сучасних умовах, які характеризуються процесами демократизації 

всіх сфер суспільного життя та розвитком ринкових відносин, значно 

підвищилася роль дисциплінарної відповідальності як засобу впливу на 

поведінку учасників трудових правовідносин. Трудові правовідносини 

установлення надійних засобів захисту від можливих порушень. Такий 

захист не в останню чергу забезпечується заходами дисциплінарної 

відповідальності. Безумовно, що у зв’язку з розширенням сфери застосування 
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договірного регулювання трудових відносин відбуваються зміни й у 

розглядуваному інституті. Ці зміни стосуються не тільки заходів 

відповідальності, а й самого поняття та умов застосування дисциплінарної 

відповідальності. 

Чинне законодавство України про працю виділяє загальну й спеціальну 

дисциплінарну відповідальність. Загальна дисциплінарна відповідальність 

регулюється КЗпП України та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, а спеціальна дисциплінарна відповідальність – статутами й 

положеннями про дисципліну, що встановлюються іншими нормативними 

актами. Варто зазначити, що загальна дисциплінарна відповідальність 

поширюється на всі категорії працівників у всіх галузях економіки. 

«Ураховуючи, що загальна дисциплінарна відповідальність поширюється на 

всі категорії працівників, при цьому не має значення ані характер діяльності, 

ані галузева приналежність, ані місце роботи, ані умови праці, ми вважаємо, 

що спеціальна дисциплінарна відповідальність не виключає загальну», – 

наполягає О. І. Процевський [103, с. 143]. Оскільки на окремих категорій 

працівників поширюється дія статутів і положень про дисципліну, крім 

спеціальних видів дисциплінарних стягнень, при здійсненні дисциплінарного 

проступку може бути застосована загальна дисциплінарна відповідальність. 

Спеціальні законодавчі акти окреслюють коло працівників, які у 

випадках порушення ними трудової дисципліни визнаються спеціальними 

суб'єктами дисциплінарного проступку. О. А. Абрамова наполягає, що 

підставою для виокремлення таких суб’єктів є: особливо відповідальний 

характер праці окремих категорій працівників; особливо шкідливі наслідки 

дисциплінарних проступків, учинених працівниками в окремих галузях 

господарства, де діють статути про дисципліну [162, с. 53]. 

Спортсмени, праця яких регулюється нормами трудового 

законодавства, несуть трудо-правову відповідальність, що має два різновиди 

– дисциплінарну та матеріальну. Крім того, на них у випадках, передбачених 
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чинним законодавством, поширюється адміністративна та кримінальна 

відповідальність. Як зазначає О.О. Власов, у спорті «… межі між 

порушенням правил, грубою грою, адміністративним правопорушенням і 

кримінальним злочином розмиті» [163, с. 14]. Тому І.М. Аміров пропонує 

виділяти специфічний вид відповідальності – «спортивну» [164, с. 50]. 

Спортивну відповідальність, у свою чергу, поділяють на змагальну та 

спортивно-дисциплінарну. Названі види відповідальності передбачені, 

зокрема, у дисциплінарних статутах загальнонаціональних федерацій із видів 

спорту. Аналіз спортивних санкцій, закріплених у дисциплінарних статутах, 

прийнятих окремими федераціями України з видів спорту, свідчить, що у 

більшості випадків покарання полягає в тому, щоб поставити порушника 

та(або) його команду в менш вигідне становище порівняно із суперником, 

надавши останньому деякі переваги. Наприклад, згідно з Дисциплінарними 

правилами Федерації футболу України санкцією за порушення правил гри 

гравцем може бути видалення його з футбольного поля під час матчу на 

вимогу судді. Крім того, є й такі специфічні санкції, як проведення матчу без 

глядачів або проведення матчу на нейтральному стадіоні в іншому місті. Це, 

так би мовити, «загальна відповідальність».  

Аналіз актів національних спортивних федерацій з приводу 

застосування дисциплінарної відповідальності до спортсмена дозволяє 

виділити деякі загальні засоби спортивно-дисциплінарної відповідальності та 

умови їх застосування. Так, спортивні організації несуть відповідальність, 

незалежно від їх вини, за поведінку спортсменів, тренерів, фахівців та 

офіційних осіб, які входять до їх складу. При цьому, вказані акти під 

порушенням поведінки визнають протиправну умисну або необережну дію 

чи бездіяльність, що суперечить нормам статутних і регламентних 

документів і законодавства України. Видами порушень є: порушення правил 

гри або змагань; порушення, за які спортсменові виноситься попередження; 

серйозні порушення, за які спортсмен або тренер відсторонюються від гри 



129 

 

або змагань; безлад до, під час і після змагань (гри); неналежна поведінка 

відносно спортсменів та інших осіб; бійка; неспортивна поведінка команди; 

підбурювання до насильницьких дій; провокування глядачів на порушення 

громадського порядку; безпідставна відмова від участі в змаганнях (матчі); 

агресивна поведінка; демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-

екстремістської, образливої поведінки, що порушує регламентні правила 

проведення змагань, морально-етичні норми спортивного співтовариства 

та(або) суспільства; залякування (зазіхання на свободу особистості); 

фальсифікація документів; участь чи спроба взяти участь у корупції; 

застосування допінгу; неналежна поведінка глядачів; маніпулювання 

результатами змагань (матчу); використання спортивних заходів із 

неспортивною метою; будь-які інші вчинки, що можуть вплинути на хід 

змагань; невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами 

(контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або 

задіяні у сфері спорту. До того ж, по-перше, спроба здійснити порушення 

прирівнюється до порушення з погляду застосування дисциплінарних 

санкцій, по-друге, особа, яка свідомо підбурює до порушення або виступає в 

ролі співучасника, також підлягає дисциплінарній відповідальності. 

До іншого різновиду спортивної відповідальності, спортивно-

дисциплінарної, відносять дискваліфікацію. 

Притримуємось позиції, що такий поділ спортивної відповідальності є 

досить умовним. Усі види відповідальності все ж застосовуються в межах 

дисциплінарної відповідальності спортсмена як учасника трудових відносин.  

Дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від 

того, здійснені вони навмисно чи з необережності. Форма та ступінь вини, 

якщо вони не є елементом складу певного порушення, ураховуються при 

обранні виду дисциплінарної санкції. 

Дисциплінарними санкціями, що застосовуються у сфері спорту 

можуть бути: 
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а) попередження – письмові застереження, що застосовуються за 

нетяжкі порушення; 

б) догана – офіційне, викладене в письмовій формі засудження від імені 

спільноти неправомірної поведінки особи порушника; 

в) вилучення – вимога судді (арбітра) до, під час і після змагань (матчу) 

покинути спортивний майданчик; 

г) відсторонення від змагань (матчів) – заборона брати участь у 

наступному змаганні (матчі/матчах). Найчастіше відсторонення 

застосовується до спортсменів командних видів спорту. При цьому, строк 

відсторонення визначається кількістю матчів, днів або місяців. Якщо строк 

визначається кількістю матчів, то зараховуються тільки реально зіграні матчі. 

Якщо матч зупинено, відмінено або команді зараховано технічну поразку, 

відсторонення зараховується тільки тоді, якщо команда, у складі якої грає 

відсторонений спортсмен, не несе відповідальності за події, що призвели до 

зупинки, відміни матчу або зарахування технічної поразки. Тренер, 

відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за 

змаганням (матчем), від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не 

дозволяється знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику 

та контактувати зі своєю командою до та під час змагань (матчу). Якщо 

спортсмен, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати 

обов’язки офіційної особи клубу, будь-яка частина санкції, що залишилася, є 

обов’язковою для нього й на новій посаді; 

д) дискваліфікація на певний час;  

е) звільнення спортсмена та ін. 

Дисциплінарне стягнення застосовується з урахуванням усіх обставин 

справи, зважаючи на тяжкість порушень, форму, ступінь вини (за винятком 

випадків відповідальності незалежно від вини) й обставини, що звільняють 

від відповідальності, характеристики особи, до якої застосовується 

дисциплінарна санкція. Стягнення має відповідати протиправному вчинку та 
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меті запобігання порушенням (як з боку суб’єкта, до якого вона 

застосовується, так і з боку третіх осіб) у майбутньому. 

Дисциплінарна санкція, що була вжита до спортсмена або тренера 

вважається погашеною, якщо особи повністю відбули призначене покарання 

за порушення або дія дисциплінарної санкції припинена; закінчився сезон, в 

якому вони були покарані, якщо дисциплінарна санкція або рішення 

відповідного органу не встановлює інше. 

Враховуючи значну суспільну значимість, більш детально 

проаналізуємо особливості дисциплінарної відповідальності спортсменів за 

вживання допінгів.  

5 березня 2003 р. в м. Копенгаген на 115-й сесії МОК затверджено 

Всесвітній антидопінговий кодекс [165]. Згідно з цим документом кожен 

спортсмен, викритий у застосуванні заборонених препаратів, незалежно від 

обставин засуджується до дворічної дискваліфікації. 18 листопаду 2005 р. 

була прийнята Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті. Ще 

раніше 5 квітня 2001 р. в Україні був прийнятий Закон «Про антидопінговий 

контроль у спорті». Цей законодавчий акт визначив правові й організаційні 

умови здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних 

установ та організацій у профілактиці, попередженні застосування й 

розповсюдження допінгу в спорті.  

Так, відповідно до нього під допінгом розуміються речовини й методи, 

що застосовуються для підвищення працездатності спортсменів, є 

потенційно небезпечними для їх здоров’я й заборонені для використання 

антидопінговим Кодексом Олімпійського руху та компетентними органами 

відповідних спортивних організацій [165]. Стаття 5 Закону України «Про 

антидопінговий контроль у спорті» встановлює відповідальність осіб, винних 

у застосування допінгу. У разі встановлення факту вживання спортсменом 

допінгу до нього відповідно до вимог антидопінгового Кодексу 

Олімпійського руху та компетентних органів відповідних спортивних 
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організацій застосовуються такі санкції, як попередження; визнання 

недійсними спортивних результатів; позбавлення спортивних медалей чи 

призів, виданих у натуральній або грошовій формі; тимчасова або довічна 

заборона брати участь у спортивних змаганнях.  

Результат участі спортсменів у командних змаганнях, що розпочалися, 

анулюється в разі встановлення факту вживання допінгу одним зі членів 

такої команди. При цьому, незнання спортсменами природи, складу, 

наслідків уживання заборонених у спорті речовин чи методів не є підставою 

для звільнення від застосування до них вказаних санкцій. За розповсюдження 

допінгу в спорті винні особи також несуть відповідальність згідно із 

законодавством України.  

Національними спортивними федераціями затверджені більш докладні 

правила щодо встановлення відповідальності спортсменів, тренерів та інших 

осіб за вживання допінгу. Ці правила є стандартними, а їх основна суть 

полягає у визначенні допінгу як особливого виду порушення дисципліни 

праці. Відтак допінг є порушенням антидопінгових правил. Актами 

спортивних федерацій допінг визначається як використання заборонених 

засобів, речовин або методів, потенційно шкідливих для здоров’я 

спортсменів із метою підвищення розумових і функціональних можливостей 

неприродним шляхом; наявність забороненої речовини, її метаболітів або 

маркерів в організмі спортсмена, який проходив контроль на допінг; 

використання і/або спроба використання забороненої речовини або методу; 

відмова, неявка без поважної причини або інші ухиляння від проходження 

контролю на допінг після повідомлення в установленому порядку; 

порушення вимог щодо готовності спортсмена до тестування або неявка його 

на тестування поза змаганнями, а також нездатність надати інформацію про 

його місцеперебування; фальсифікація або спроба фальсифікації на будь-

якому етапі забору проби на допінг та інші спроби маніпулювання з метою 

маскування або зміни біологічного середовища, яке перевіряється на 
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наявність забороненої речовини; будь-яка поведінка з метою перешкоджання 

проведенню запланованого контролю на допінг; володіння забороненими 

засобами, речовинами або методами; торгівля будь-якими забороненими 

засобами, речовинами або методами; призначення або спроба призначення 

заборонених засобів, речовин або методів будь-якому спортсменові; 

сприяння, підбурювання, приховування чи співучасть в іншій формі, у 

порушенні або спробі порушення антидопінгових правил. Зазначені вчинки 

розглядаються як порушення антидопінгових правил незалежно від їх 

виявлення в змагальному або позазмагальному періоді. Виправдовувальними 

обставинами для спортсмена можуть бути лише обставини лікувального 

характеру. Однак спортсмен, якому лікарем призначено лікування або ліки 

для лікувальних цілей, повинен поцікавитися разом із лікарем клубу 

(команди), чи не виписані в рецепті заборонені речовини або призначені 

заборонені методи. Якщо в рецепті виписані заборонені речовини або 

призначені заборонені методи лікування, спортсмен разом із лікарем 

зобов’язаний попросити призначити йому альтернативне лікування або ліки, 

що не містять заборонених речовин або методів. При відсутності 

альтернативного лікування без застосування заборонених речовин або 

методів, спортсмен повинен поставити вимогу й отримати в лікувальному 

закладі медичну довідку, яка пояснює ці обставини та не застосовувати 

призначені заборонені речовини або методи. Протягом 48 годин після 

медичної консультації спортсмен повинен надати медичну довідку до 

спортивно-медичного комітету відповідної федерації для отримання дозволу 

на застосування заборонених речовин або методів лікування. До отримання 

такого дозволу спортсмен не має права застосовувати заборонені речовини 

або методи, якщо це не викликано медичне обґрунтованою крайньою 

необхідністю. У крайньому випадку, якщо спортсмен змушений прийняти 

ліки, що містять заборонені речовини, він має повідомити про це лікаря 

команди й має бути відсторонений від змагань. 
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У всіх інших випадках виявлення в організмі спортсмена забороненої 

речовини є порушенням антидопінгових правил і підставою для визнання 

його винним у використанні допінгу. За порушення антидопінгових правил, 

спортсмен відстороняється від участі в змаганнях. При одноразовому 

виявленні застосування допінгу спортсмен на 2 роки вважається 

дискваліфікованим і на нього накладається санкція у вигляді обов’язкового 

грошового внеску. У випадку повторного застосування допінгу 

застосовується довічна заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану 

зі спортом. 

Якщо стосовно особи, підозрюваної в порушенні антидопінгових 

правил, буде доведено, що вона вчинила незначне порушення чи 

використовувала заборонену речовину або заборонений метод із 

необережності або не для покращення спортивного результату, або 

застосувала заборонений метод під впливом сторонньої особи, то строк її 

відсторонення може бути скорочений, але тільки на половину, а довічна 

дискваліфікація може бути скорочена на строк не менше 8 років. 

Спортсмен, якого викрили у використанні допінгу, позбавляється 

спортивних медалей і призів, виданих у натуральній або грошовій формі, 

отриманих у змаганні, де він брав участь і використав допінг. 

У разі встановлення вживання допінгу хоча б одним спортсменом 

командного виду спорту, який брав участь у матчі, до клубу застосовуються 

санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску. Якщо допінг 

використовували кілька спортсменів, які брали участь в одному й тому ж 

змаганні, клуб (команда) негайно відсторонюється від змагання, у якому 

встановлено факт використання допінгу. На клуб накладається санкція у 

вигляді обов’язкового грошового внеску, а в решті матчів зараховуються 

технічні поразки (0:3). 

Офіційні особи та медичний персонал клубу (команди), які 

переконують, радять, санкціонують, дозволяють, поблажливо ставляться або 
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сприяють будь-яким чином використанню спортсменом заборонених речовин 

або заборонених методів лікування, відстороняються від діяльності, що 

пов’язана зі спортом, на строк не менше 2 років із накладенням на зазначених 

осіб санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску. 

За всіх обставин дисциплінарні санкції за використання допінгу 

повинні відповідати характеру порушення, типу та кількості відповідної 

забороненої речовини в пробі, а також обставинам конкретної справи. Для 

повернення до участі в змаганнях після відбуття відсторонення, кожен 

спортсмен повинен пройти повторне тестування на допінг. 

Крім покарання за застосування допінгу, деякими спортивними 

федераціями передбачаються й інші умови дискваліфікації спортсмена. 

Наприклад, Федерація хокею України встановила, що хокеїст не має права 

укладати трудові договори (контракти) з двома й більше хокейними 

командами (клубами) або спортивними школами одночасно. При порушенні 

цього положення хокеїст підлягає дискваліфікації строком від шести місяців 

до одного року й не має права брати участь у чемпіонаті України. Самовільне 

залишення клубу хокеїстом передбачає його дискваліфікацію строком до 

одного року. Рішення про дискваліфікацію приймає спортивно-

дисциплінарний комітет. 

Інший приклад. Типовий контракт з футболістом, розроблений 

Федерацією футболу України, містить правило, згідно з яким футболіст не 

має право на дострокове розірвання трудового договору (контракту) за 

власним бажанням. Достроково договір може припинятися лише за 

погодженням сторін. Якщо ж футболіст безпідставно достроково розірвав 

контракт, то спортивна організація має право звернутися до дисциплінарного 

комітету Федерації з клопотанням про дискваліфікацію футболіста. Крім 

того, до футболіста можуть бути висунуті вимоги щодо відшкодування 

команді (клубу) збитків, пов’язаних із невиконанням футболістом своїх 

професіональних обов’язків у результаті дострокового звільнення. 
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В якості дисциплінарної санкції до спортсмена, який порушує умови 

трудового договору та акти спортивної федерації, може бути застосовано 

дострокове розірвання трудового договору (контракту) за ініціативою 

команди. При цьому звільнення може проводитися у випадках, передбачених 

ст. 40 КЗпП України: у разі прогулу спортсмена без поважних причин; появи 

чи знаходження на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного чи 

токсичного сп’яніння та ін.  

Трудовий договір (контракт) зі спортсменом може бути розірваний із 

підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП України). Якщо 

спортсмен дискваліфікований, контракт із ним може бути розірваний у 

звичайному порядку, з позбавленням посвідчення учасника змагань. 

Дискваліфікований і звільнений за цією підставою спортсмен не може бути 

зарахований в іншу команду до закінчення строку дискваліфікації.  

Спори з приводу застосування до спортсменів засобів дисциплінарного 

впливу вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між 

спортсменом і спортивною організацією остаточне рішення приймає Рада 

команди або клубу, яке може бути оскаржене в дисциплінарному органі 

відповідної професіональної ліги або асоціації, контрольно-дисциплінарному 

комітеті, апеляційному комітеті федерації України з певного виду спорту, 

міжнародних дисциплінарних органах чи Спортивному арбітражному суді 

(КАС, Лозанна, Швейцарія), відповідно до підсудності. Як правило у типових 

договорах спортсменів, що зайняті в різних видах спорту, міститься правило, 

згідно з яким сторони трудового договору (контракту) повинні утримуватися 

від вирішення спорів між собою в судах загальної юрисдикції. З цією метою 

використовуються дисциплінарні органи відповідної професіональної ліги 

або асоціації. 

Однак, зауважимо, що більш суворі вимоги щодо дотримання 

спортсменами трудової дисципліни та встановлення спеціальних 

дисциплінарних стягнень компенсується додатковим грошовим 
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забезпеченням, тривалішою, ніж в інших працівників, відпусткою, цільовим 

медичним обслуговуванням та соціально-побутовими гарантіями.  

Для усунення спірних ситуацій, що виникають у процесі правового 

регулювання трудової діяльності спортсменів, і з метою вироблення єдиного 

підходу у базовому Законі «Про фізичну культуру і спорт» необхідно 

закріпити вичерпний перелік підстав притягнення професійного спортсмена 

до дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних стягнень і 

визначити порядок їх застосувати. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

На основі проведеного дослідження проблемних питань трудової 

діяльності професійних спортсменів зроблено наступні висновки та 

сформульовані такі рекомендації: 

1. Для виникнення трудових правовідносин професійного спортсмена 

необхідно, по-перше, укласти трудовий договір із спортивною організацією; 

по-друге, зареєструвати його у федерації з відповідного виду спорту. В 

окремих випадках спортсмену додатково слід отримати згоду спортивної 

організації, із якою у минулому у нього був укладений трудовий договір. 

Тобто підставою виникнення трудових правовідносин спортсмена є не 

одиничний юридичний факт, а їх сукупність – фактичний склад. 

2. Сфера професійного спорту є складною системою відносин між 

спортивними організаціями та спортсменами, що уклали трудовий договір. 

На підставі цього договору спортсмени в більшості видів спорту позбавлені 

можливості на самостійну участь і виступ у змаганнях.  

3. Професія у сфері спортивної діяльності – це здатність особи 

виконувати трудову функцію професійного спортсмена. 

Класифікатор професій ДК 003:2010 включає наступні професії у сфері 

nau://vb375609-05/
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спортивної діяльності: спортсмен-інструктор: спортсмен-інструктор збірної 

команди України; спортсмен-професіонал із виду спорту. Крім того, 

виокремлюються тренерські професії: головний тренер команди (збірної, 

клубної); державний тренер із виду спорту (збірної); тренер-викладач із виду 

спорту (спортивної школи, секції тощо). 

4. Виконання трудової функції вимагає від спортсмена, крім знань і 

вмінь, ще й відповідних фізичних якостей організму, без наявності яких він 

не здатний виконувати роботу, обумовлену трудовим договором 

(контрактом). 

Сучасний професійний спорт усе більше набуває характеру 

видовищного спортивного шоу, у ході якого замінити одного спортсмена на 

іншого дуже часто неможливо з цілої низки причин. Одна з причин полягає в 

тому, що вміння та навички кожного спортсмена є унікальними й 

неповторними, кожен із них має свій стиль, техніку, тактику, відрізняється 

від іншого ступенем витривалості, спритності, силової підготовленості, 

координацією й іншими індивідуальними ознаками. Тобто умова про 

особисте виконання трудової функції у сфері спорту, на відміну від інших 

сфер діяльності, має особливе значення.  

5. Порівняно з іншими категоріями працівників, спортсмени мають 

значно більше обмежень під час виконання трудової функції. Для цього 

професійні спортсмени зобов’язані дотримуватися розпорядку дня, точного 

часу початку тренувань, перерв, прийому поживних речовин, проходження 

відновлювальних заходів, графіку проходження спортивних зборів так ін. 

Для кожного спортсмена складається індивідуальний план.  

6. Диференціація розміру оплати праці – це чинники, встановлені за 

допомогою централізованого, локального й індивідуального правового 

регламентування, що зумовлюють відмінності в обсязі заробітної плати 

певних працівників або їх категорій. 

На противагу від інших працівників, розміри оплати праці професійних 
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спортсменів є більш диференційованими: значною мірою вони залежать від 

результатів спортивної діяльності та професійно-ділових якостей. 

Вагоме місце у структурі заробітної плати займають заохочувальні та 

компенсаційні виплати, а також премії за спортивні досягнення. 

7. У разі якщо спортивна організація фінансується за рахунок 

бюджетних коштів, оплата праці спортсменів здійснюється централізовано.  

Фонд оплати праці у недержавних спортивних організаціях 

визначається їх засновником на умовах, установлених у колективному 

договорі. Форми й системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми 

посадових окладів, розміри місячних посадових окладів і тарифних ставок 

працівників за повністю виконану місячну норму праці (обсяг робіт) перелік, 

розміри й умови запровадження та виплати надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

установлюються в колективному договорі чи іншому локальному акті з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством, 

виходячи з фінансових можливостей спортивних організацій. 

8. Конкретний час початку й закінчення роботи професійних 

спортсменів, режим їх роботи, поділ робочого дня на частини 

встановлюється залежно від періоду підготовки й участі в спортивних 

заходах. Такий підхід дозволяє чергувати періоди інтенсивних тренувань і 

періоди відпочинку. На додаток до нього може використовуватися поділ 

робочого дня на частини при організації ранкових і вечірніх тренувань. 

Установлення ненормованого робочого дня для спортсменів дозволяє зняти 

питання про продовження роботи в разі непередбаченого збільшення часу 

змагань тощо. 

9. Дисципліна – найважливіший чинник спортивної трудової 

діяльності. Спортсмен, зайнятий у будь-якому виді спорту (індивідуальному 

або командному), несе персональну відповідальність за виконання 

обов’язків, передбачених трудовим договором (контрактом) і вимог до 
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дисципліни, установлених як цим договором, так і іншими локальними 

актами спортивної організації. До того ж при виконанні своїх 

професіональних обов’язків спортсмен підпорядковується керівництву та 

тренерам спортивної організації, виконує їх розпорядження й рішення, 

визнає статут, інші нормативні документи організації, статути й регламенти 

відповідної федерації України з певного виду спорту, професіональних ліг та 

асоціацій, у тому числі рішення дисциплінарних органів відповідної 

професіональної ліги чи асоціації, додержується правил внутрішнього 

трудового розпорядку спортивної організації. Невиконання цієї умови тягне 

дисциплінарну відповідальність.  

10. Дисциплінарними стягненнями, що застосовуються у сфері спорту 

можуть бути: 

а) попередження – письмові застереження, що застосовуються за 

нетяжкі порушення; 

б) догана – офіційне, викладене в письмовій формі засудження від імені 

спільноти неправомірної поведінки особи порушника; 

в) вилучення – вимога судді (арбітра) до, під час і після змагань (матчу) 

покинути спортивний майданчик; 

г) відсторонення від змагань (матчів) – заборона брати участь у 

наступному змаганні (матчі/матчах); 

д) дискваліфікація на певний час;  

е) звільнення спортсмена та ін. 

Для усунення спірних ситуацій, що виникають у процесі правового 

регулювання трудової діяльності спортсменів, і з метою вироблення єдиного 

підходу у базовому Законі «Про фізичну культуру і спорт» необхідно 

закріпити вичерпний перелік підстав притягнення професійного спортсмена 

до дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних стягнень і 

визначити порядок їх застосувати. 
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РОЗДІЛ 3 

ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ 

ПРОФЕСІЙНИМИ СПОРТСМЕНАМИ 

 

3.1. Юридичні гарантії соціально-трудових прав професійних 

спортсменів 

 

Юридичні гарантії, які підкріплюють права та свободи людини й 

громадянина створюють передумови для ефективного функціонування 

національної правової системи та демократії у цілому. Дані гарантії є 

віддзеркалюють суспільні цінності, які є результатом демократичних 

перетворень. Нормативно-правове закріплення, що полягає в 

функціональному правовому захисті прав, свобод і законних інтересів 

людини та громадянина є спільною рисою усіх юридичних гарантій. Дане 

завдання забезпечуються шляхом забезпечення функціональності їх дії.  

Варто погодитися із І.К. Дмитрієвою, яка вважає, що гарантії прав 

громадян є одним із об’єктів наукових досліджень представників вітчизняної 

правової науки, хоча досі не сформувалася єдина думка про те, що вважати 

юридичними гарантіями. Така ситуація пояснюється частково тим, що 

поняття «юридичні гарантії» є об’ємною й багатозначною категорією, у яку 

вкладають різний зміст [166, с. 6, 7].  

В юридичній літературі можна натрапити й на іншу думку, що 

заперечує необхідність існування гарантій, оскільки вживання терміна 

«юридична гарантія застосування права» вносить невизначеність у суть 

справи, применшує нормативність і, отже, обов’язковість і потенційну 

примусовість права» [167, с. 79]. Відносно цієї думки, слід погодитися з 

Н.О. Бобровою, яка можливість державного примусу, що стоїть за нормами 

права, розглядає як одну з ознак, що дозволяють відрізняти їх від інших 

соціальних норм, при цьому така можливість притаманна, як правило, 
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безпосередньо тільки охоронним нормам і лише опосередковано – 

регулятивним [168, с. 94]. 

У цілому, незважаючи на відсутність у правовій науці єдності поглядів 

на розуміння юридичних гарантій, багатьма вченими вказується на значну 

роль гарантій, яку вони покликані виконувати в межах механізму правового 

регулювання суспільних відносин. Одні вчені розуміють під ними засоби, 

способи фактичного забезпечення реалізації прав і свобод громадян [169, с. 

6], другі – засоби, способи й умови забезпечення реального здійснення 

наданих громадянам демократичних прав і свобод [170, с. 10], треті – умови і 

методи (способи) забезпечення фактичної можливості користуватися 

демократичними правами й організаційно-правові засоби їх захисту [171, с. 

13]. Варто погодитися з П. Недбайло, який уважає, що юридичні гарантії є 

передбачені законом засоби, що безпосередньо забезпечують правомірність 

поведінки суб’єктів суспільних відносин [172, с. 46]. 

Гарантіями у трудовому праві є передбачені нормами законодавства 

про працю засоби, що забезпечують права осіб у процесі виникнення, зміни 

та припинення трудових правовідносин. 

Юридичні гарантії трудових прав і свобод численні й дуже 

різноманітні, а об’єднує їх одна загальна властивість: усі вони виражені та 

закріплені в законодавстві.  

Гарантії у вигляді умов створюють належні засоби, завдяки яким 

працівники можуть продуктивно користуватися своїми правами й свободами 

та виконувати обов’язки які на нього покладені. Вказані умови створюють 

середовище зовнішньої діяльності кожної людини, а не можуть залежати від 

волі та бажань вказаних суб'єктів, тому що вони забезпечуються 

функціонуючим суспільним і державним устроєм. Вказані гарантійні 

особливості є способом, що допомагає забезпечувати та охороняти в межах 

певних повноважень права трудового напрямку і свобод, як суспільством, 

державою, а також підприємницьким колективом, що запроваджуються ними 
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для впровадження обумовлених прав і свобод у життя. Тому в структурному 

зв'язку з ними існують засоби та умови які спрямованні на забезпечення й 

охорону в рамках трудового права, а користування залежить від них самих, 

від їх волі й бажання.  

Далі зупинимося на змістовій характеристиці поняття «засіб», яке 

розуміють у вузькому й широкому сенсі. Вузьке трактування поняття «засіб» 

належить В.М. Скобелкіну: «Засіб – це прийом або спосіб дії, предмет, 

пристосування, знаряддя для здійснення діяльності» [170, с. 8]. Досить 

об’ємне визначення правових засобів дав С.С. Алексєєв, який витлумачив їх 

як об’єктивовані субстанційні правові явища, що володіють фіксованими 

властивостями, використання яких приводить в дію силу (енергію) права й 

завдяки цьому сприяє настанню реального, фактичного соціально-

економічного результату, дає потрібний ефект у соціальному житті [173, с. 

349, 350]. 

Деякі вчені вважають, що призначення гарантій як засобів полягає 

лише в забезпеченні нормального здійснення прав і свобод та виконання 

обов’язків усіма працівниками. Так, М.В. Молодцов визначив гарантії як 

засоби, за допомогою яких забезпечується фактичне використання суб’єктом 

прав і свобод, а також виконання покладених на нього обов’язків [174, с. 35]. 

З іншого боку, С.С. Каринський і Є.Б. Фрадкін розуміли їх як систему 

законодавчих заходів, що захищають права працівників [175, с. 9]. 

В.М. Скобелкін зараховує до юридичних гарантій правові й 

організаційно-правові засоби та способи, за допомогою яких забезпечується 

реалізація й виконання обов’язків, передбачених законодавством. При цьому, 

науковець виявив відмінність між поняттями «засіб» і «спосіб»: «Засіб – 

прийом і предмет, а спосіб – тільки прийом..., якщо санкція не застосовується 

як частина правової норми – це засіб забезпечення, але як тільки санкція 

починає застосовуватися, можна говорити про один зі способів, за 

допомогою яких забезпечується здійснення права» [170, с. 43]. 
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Наступна проблема, яка активно дискутується вченими в галузі 

трудового права, пов’язана з тим, у якій формі існують трудо-правові 

гарантії. Думки вчених розділилися. Так, О.В. Смірнов вважає, що юридичні 

гарантії завжди виражаються у вигляді норм права [176, с. 210]. 

Б.І. Путінський віддав перевагу лише діям, практичним зусиллям людей [177, 

с. 87]. У той же час В.Д. Шахов уважає, що та чи інша діяльність 

наповнюється юридичним змістом тільки в тому випадку, якщо вона певним 

чином врегульована нормами права [178, с. 81].  

Видається, що окреслені позиції не суперечать, а доповнюють одна 

одну в рамках механізму правового гарантування. 

Дієвість та ефективність гарантій багато в чому зумовлена їх 

системністю. Система – сукупність закономірно пов’язаних один із одним 

елементів (предметів), що становлять собою певну цілісну єдність. 

В.М. Скобелкін, відзначаючи складний характер системи юридичних 

гарантій трудових прав працівників, виділяє в ній такі елементи: а) 

нормативно-правові заборони й обмеження дій, що негативно впливають на 

реалізацію трудових прав; б) позитивне зобов’язування суб’єктів, що 

протистоять працівнику в трудових і суміжних із ними правовідносинах; в) 

юридична відповідальність за дії, що порушують трудові права найманих 

працівників або перешкоджають їх реалізації; г) право працівника власними 

діями реалізувати надані йому правомочності й захищати інтереси; д) право 

оскарження дій, що порушують права й інтереси найманого працівника; е) 

діяльність державних і громадських органів та організацій із контролю і 

нагляду за дотриманням трудових прав найманих працівників, із відновлення 

порушених прав або усунення перешкод у їх реалізації [179, с. 337, 338]. 

Вважаємо, що четвертий і п’ятий елементи вказаної системи, не повинні 

включатися в систему юридичних гарантій трудових прав, оскільки вони є 

трудовими правами. Їх виділення може призвести до змішування категорій 

«трудове право» й «юридична гарантія трудового права» [179, с. 339]. 
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Кількість гарантій має бути достатньою, оптимальною, а самим 

засобам, способам і умовам їх реалізації необхідно надати реальний зміст. 

Аналіз положень законодавства про працю дозволяє диференціювати 

гарантії на загальні та спеціальні. Основні загальні соціально-трудові гарантії 

встановлюються законодавчими актами України з метою забезпечення 

конституційних прав громадян. До їх числа належать: мінімальний розмір 

заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; розміри державної 

соціальної допомоги та інших соціальних виплат. При цьому, основні 

державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, не можуть 

бути нижчими від прожиткового мінімуму, установленого законом [180]. 

Державні соціальні гарантії є обов’язковими для всіх державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності. Соціальні гарантії тісним чином 

пов’язані з трудовими, адже виникнення таких соціальних гарантій, як 

виплата заробітної плати та пенсії, є наслідками вступу особи в трудові 

відносини, а іноді й збігаються з дією трудових гарантій [180]. 

Виконання деяких трудових функцій покладає на працівників 

додаткову відповідальність, унаслідок чого психічне навантаження може 

спричинити шкоду здоров’ю. Тому для таких категорій працівників 

державою додатково встановлюються спеціальні трудові гарантії. Така 

нерівність становища працівників окремих професій з усіма іншими 

громадянами спричиняє необхідність установлення виняткової системи 

компенсацій і гарантій. Отримання і реалізація людиною професійних 

навичок в одній із таких сфер пов’язані з фізичними, моральними, 

побутовими й іншими нестатками як її самої, так і членів її сім’ї. Професійні 

ж гарантії й компенсації спонукають працівника вибрати цю професію й 

здійснювати виробничу діяльність протягом всієї (або більшої частини) свого 

трудового життя. 

Детальний аналіз усієї сукупності юридичних гарантій трудових прав 
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професійних спортсменів потребує спеціального дослідження, тому 

обмежимося розглядом лише деяких із них. 

Істотний вплив на якість та ефективність трудової діяльності 

професійного спортсмена має матеріальне та соціально-побутове 

забезпечення. Престижність спортивної діяльності полягає не лише в тому, 

що спортсмен представляє команду, клуб, федерацію або державу на 

спортивних змаганнях, а й у рівні соціального забезпечення, гарантій 

нормальної життєдіяльності спортсмена і членів його сім’ї. 

Соціально-трудові гарантії працівників сфери спорту умовно можна 

поділити на дві групи гарантій. До першої групи можна віднести загальні 

гарантії соціально-трудових прав, що надаються всім працівникам, 

незалежно від сфери професійної діяльності, до другої групи – спеціальні, що 

надаються безпосередньо спортсменам, які уклали трудовий договір 

(контракт) зі спортивною організацією. При цьому, більшість гарантій другої 

групи встановлено актами федерацій України з певного виду спорту, 

локальними актами команд і клубів, трудовими договорами зі спортсменами. 

У цьому їх особливість: вони діють тільки під час існування трудових 

відносин між конкретним спортсменом і відповідною спортивною 

організацією.  

Гарантії матеріального забезпечення спортсменів. Серед цих 

гарантій можна виділити: право на оплату праці; щорічні та додаткові 

відпустки; соціально-побутове забезпечення; пенсійне забезпечення. 

Доцільно до перелічених гарантій віднести форми матеріально та морального 

характеру, оскільки мотивація праці взагалі й спортсменів зокрема 

проявляється через правові, соціально-економічні, та аспекти морального 

спрямування. 

Звичайно, що чинники економічного характеру виступають засобами 

професійної діяльності, але лише за позитивної оцінки результатів праці та 

врахуванням при цьому структурних елементів соціально-правового й 
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морального забезпечення. Так, заробітна плата спортсменів складається з 

посадових окладів, премій, інших доплат і стимулюючих виплат і залежить 

від результативності спортивної діяльності. Вказані виплати мають 

забезпечувати спортсмену нормальні умови життя та компенсувати ті 

додаткові заборони й обмеження, які виникають у зв’язку зі здійсненням 

спортивної трудової діяльності та виконанням умов трудового договору 

(контракту). Про це докладно йшлося у підрозділі 2.2 дисертації. 

Гарантії при суміщенні трудової спортивної діяльності та навчання 

спортсмена. Багато сучасних видів спорту вимагають ранньої спеціалізації. 

Так, у гімнастику, фігурне катання чи плавання діти приходять з віку від 5 до 

7 років. Усе життя підпорядковується тренувальному режиму. До того ж вік 

деяких спортсменів національних збірних не досягає 18 років. Крім того, 

ураховуючи обмежений строк кар’єри, спортсмени досить часто реалізують 

своє конституційне право на безперервну освіту (підготовку, перепідготовку) 

протягом життя з метою подальшого працевлаштування після закінчення 

спортивної кар’єри. У зв’язку з цим на спортсменів будь-якого віку та сфери 

застосування спортивних умінь і навичок поширюється положення гл. XIV 

КЗпП України стосовно пільг для осіб, які поєднують спортивну трудову 

діяльність із навчанням. Так, їм може встановлюватися скорочений робочий 

час із збереженням заробітної плати (для спортсменів, які навчаються в 

середніх загальноосвітніх школах); надаються додаткові навчальні 

оплачувані відпустки; на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням 

зберігається середня заробітна плата; спортсменам-працівникам, які 

навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, надаються вільні 

від роботи дні з оплатою в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, 

але не нижче мінімального розміру заробітної плати. 

Гарантії трудових прав жінок-спортсменок. Жінки стрімко 

наближаються до встановлених чоловіками рекордів. При цьому спортивна 

діяльність жінок відбувається в умовах мінливої екологічної ситуації, 
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підвищених стресів, екстремальних фізичних навантажень, інтенсивної 

фармакологічної підтримки. Тому окремі види гарантій установлюються по 

відношенню до жінок-спортсменок.  

Більшість із гарантій трудових прав жінок-професійних спортсменок 

закріплені в нормах законодавства про працю. Сукупність спеціальних норм, 

що обумовлюють наявність трудових гарантій жінки, можна розділити на 

такі основні групи:  

а) норми, що закріплюють особливий трудо-правовий статус жінки у 

зв’язку з виконанням нею дітородної функції (норми, спрямовані на захист 

здоров’я жінки й майбутніх дітей). До них належать: заборона на виконання 

важких робіт і робіт зі шкідливими умовами праці (ст. 174 КЗпП), 

установлення гранично припустимих норм перенесення й пересування; 

надання відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 179, 180 КЗпП), 

переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, що мають дітей у віці 

до трьох років (ст. 178 КЗпП) та ін.,  

б) норми, що встановлюють гарантії жінкам у зв’язку з материнством: 

заборона на залучення до чергувань, на виконання робіт у нічний час, 

понаднормові роботи, направлення у відрядження (статті 176, 177 КЗпП);  

в) норми, у яких закріплюються гарантії і жінкам, у зв’язку з 

виконанням ними сімейних обов’язків (статті 56, 176, 177, 179, 181, 182, 182
1
, 

184-186 КЗпП України). Виключення з цих правил установлюються в 

трудовому договорі (контракті) зі спортсменкою та компенсуються 

встановленням їй додаткового, як правило, матеріального стимулювання.  

Гарантії щодо охорони здоров’я та праці спортсменів. Велике 

значення в правовому регулюванні спортивної діяльності приділяється 

гарантіям охорони праці спортсменів. Держава передусім піклується про 

збереження здоров’я спортсменів під час зайняття спортивною діяльністю.  

В Україні створена система спортивної медицини та лікарсько-

фізкультурної служби. Вона здійснює медичний контроль шляхом 
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диспансерного нагляду за особами, які займаються фізичною культурою та 

спортом, відповідає за стан їх здоров’я й сприяє підвищенню спортивної 

майстерності в умовах максимальних навантажень. За лікарсько-

фізкультурними диспансерами закріплюються відповідні бази Олімпійської 

підготовки. На ці заклади покладається медико-біологічне забезпечення й 

санітарно-гігієнічний контроль навчально-тренувальних зборів і спортивно-

масових заходів, що проходять в Україні. 

Кожна національна спортивна федерація розробляє Галузеву програму 

поліпшення стану, безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

строком, як правило, на п’ять років. До того ж у межах певного виду спорту 

розробляються й упроваджуються системи управління охороною праці, 

створюються та функціонують фонди охорони праці. У випадках настання 

нещасних випадків і професійних захворювань спортсменам у повному 

обсязі відшкодовується шкода, виплачується одноразова допомога. 

Наприклад, обов’язковою умовою допуску хокеїстів до участі в чемпіонаті є 

оформлення командами відповідних страхових документів, якими 

здійснюється колективне або індивідуальне медичне страхування. 

Відсутність належним чином оформлених на весь період чемпіонату 

страхових полісів є підставою для недопуску спортсмена або команди до 

участі в чемпіонаті. Відповідальність за належне та своєчасне оформлення 

страхових полісів для хокеїстів, включених до заявочного листа, несе 

керівництво клубу. Локальні акти, як правило, встановлюють компенсацію 

клубом шкоди (у тому числі моральної шкоди), завданої спортсмену у зв’язку 

з виконанням ним трудових обов’язків. 

У колективних договорах спортивних організацій установлюється, що 

частина прибутку роботодавців спрямовується на фінансування соціально-

трудових пільг, культурно-оздоровчих заходів, утримання об’єктів 

соціально-побутового обслуговування.  

Спортсмени-працівники й інші працівники сфери фізичної культури та 
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спорту забезпечуються засобами індивідуального захисту, у першу чергу, 

спецодягом, мийними та знешкоджувальними засобами.  

Гарантії забезпечення прав профспілкових організацій, створених 

у спортивних організаціях, і їх працівників. Держава зобов’язує всіх 

роботодавців створювати належні умови для соціального партнерства. Не є 

винятком організації, що діють у сфері спорту. Локальними актами 

спортивних організацій встановлюються обов’язки із забезпечення належних 

умов для діяльності профспілкових організацій. Зокрема їм надаються для 

проведення профспілкової роботи на безоплатній основі приміщення з 

необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням; 

розміщається профспілкова інформація в приміщеннях, на території 

роботодавців у доступних для працівників місцях. Працівникам, обраним до 

складу виборних профспілкових органів, спортивна організація-роботодавець 

надає можливість для здійснення своїх повноважень (надання вільного від 

роботи часу зі збереженням середньої заробітної плати для участі в роботі 

виборних органів, консультаціях, переговорах, виконання інших громадських 

обов’язків, для профспілкового навчання на умовах, визначених у 

колективному договорі, але не менше двох годин на тиждень), у тому числі 

на час профспілкового навчання – додаткову відпустку тривалістю до 6 

календарних днів зі збереженням середньої заробітної плати. Крім того, 

працівники, обрані до складу виборних органів профспілкової організації, 

мають право на соціальні пільги та заохочення в обсягах не нижче, ніж це 

передбачено для інших працівників відповідної категорії. До того ж не 

допускається звільнення з ініціативи роботодавця, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, зміни умов трудового договору, оплати 

праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів, без 

попередньої згоди відповідного виборного профспілкового органу згідно з 

трудовим законодавством України. У тому числі не допускається їх 

звільнення з ініціативи роботодавця протягом року після закінчення чи 
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припинення строку їх виборних повноважень, крім випадків, прямо 

передбачених законодавством.  

Гарантії прав працівників-спортсменів щодо припинення трудових 

відносин. Ще однією гарантією трудових прав спортсменів можна назвати 

встановлення вичерпного переліку підстав звільнення і захист від 

необґрунтованих звільнень спортсменів. Трудові правовідносини 

ґрунтуються на вільному волевиявленні його сторін. Тільки за взаємною 

згодою сторін правовідносини можуть виникнути, може змінитися їх зміст чи 

взагалі вони припинитися. «Свобода залучення до праці логічно пов’язана зі 

свободою розірвання трудового договору», – говорить В. В. Жернаков [181, 

c. 36]. Згідно зі ст. 4 Конвенції МОП №158 «Про припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р. [182] (ратифікована Україною 4 

лютого 1994 р. [183]) трудові відносини з працівниками не припиняються, 

якщо немає законних підстав для такого припинення, пов’язаних зі 

здібностями або поведінкою працівника. Ці положення повною мірою 

поширюються на трудові відносини спортсменів. Трудовий договір з ними 

припиняється лише з підстав, прямо передбачених у КЗпП України.  

Наявність у КЗпП вичерпних підстав і встановленого порядку 

звільнення за кожною з них є важливою юридичною гарантією права на 

працю і, як наслідок, захисту працівників від незаконних звільнень. 

Припинення трудового договору правомірне в разі, коли одночасно наявні 

три обставини: у законі передбачена вказана підстава звільнення; 

дотриманий установлений порядок звільнення за цією підставою; є в 

наявності юридичний акт припинення трудового договору.  

Як було доведено вище, навіть звільнення спортсмена внаслідок 

дискваліфікації за вживання допінгу вписується в межі загальних підстав 

звільнення за ініціативою власника, установлених ст. 40 КЗпП України.  

Колективні договори, угоди спортивних федерацій й окремих клубів 

передбачають і деякі інші гарантії трудових прав спортсменів у випадках 
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звільнення. Локальними актами спортивних федерацій передбачено, що у 

разі реорганізації або ліквідації підприємства, установи чи організації 

скорочення працівників можливе тільки після передчасного попередження 

профспілок. Роботодавець зобов’заний проводити з профспілками 

консультації щодо заходів запобігання звільненню чи його зменшення задля 

пом’якшення незадовільних наслідків не пізніше трьох місяців з моменту 

прийняття такого рішення. 

Спортивні федерації розробляють і реалізовують заходи щодо 

соціального захисту вивільнюваних працівників, у тому числі шляхом 

організації професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

вивільнюваних працівників за рахунок коштів клубу з метою 

працевлаштування їх на вакантні посади, додатково створені робочі місця, а 

також уживають інших заходів. При цьому, працівникам, які отримали 

попередження про звільнення з роботи, надається можливість для пошуку 

нового місця роботи за рахунок частини робочого часу. 

До того ж трудовий договір (контракт) зі спортсменом, який утратив 

працездатність у зв’язку з травмою чи професійним захворюванням, що були 

отримані на тренувальному занятті, зборах, іграх (відповідно до висновку 

медичної комісії), не може бути розірваний з ініціативи клубу (команди) до 

того, як гравець відновив працездатність або йому була встановлена група 

інвалідності.  

Додаткові соціально-трудові гарантії та пільги. Вони 

встановлюються колективними договорами, угодами окремих спортивних 

федерацій України. Проаналізувавши положення деяких із них, можна 

виділити соціально-трудові пільги, що надаються спортсменам і тренерам у 

зв’язку з виконанням трудових обов’язків. Серед них:  

– вищі соціальні виплати для сімей працівників, які померли внаслідок 

травм або професійних захворювань, пов’язаних із виконанням ними 

трудових обов’язків, незалежно від форми власності спортивної організації-
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роботодавця; 

– здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, 

профілакторіях, дитячих дошкільних закладах, часткова компенсація або 

допомога в придбанні продуктів харчування; 

– надання додаткових пільг щодо житлово-побутового обслуговування, 

виділення за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків, 

службового приміщення для житла працівників і їх сімей чи виділення 

коштів для оренди житла, оплата будівельних матеріалів при 

індивідуальному будівництві житла; 

– здешевлення вартості утримання дітей у дитячих дошкільних 

закладах; 

– компенсація працівникам витрати на проїзд у всіх видах міжміського 

транспорту в службових цілях, проживання в готелях (гуртожитках), 

харчування й інші витрати під час відрядження. 

Також у колективних договорах визначається перелік працівників, 

яким проводяться: 

– організація повного медичного обслуговування, діагностики, 

лікування, забезпечення медикаментами, а за необхідності оплата лікування 

(операції); 

– надання у вищих, порівняно із законодавством, розмірах матеріальної 

допомоги при народженні дитини, багатодітним і малозабезпеченим сім’ям, а 

також вихідної допомоги при вивільненні; 

– надання матеріальної допомоги в розмірі, не меншому за 

середньомісячну заробітну плату, при виході на пенсію за віком чи по 

інвалідності й у зв’язку зі щорічною відпусткою на оздоровлення; 

– надання матеріальної допомоги, безпроцентних позик працівникам на 

будівництво чи покупку житла, меблів, побутової техніки та на інші цілі; 

– надання пільгових путівок на лікування й інші соціально-побутових 

пільг окремим категоріям осіб, які раніше працювали у спортивній 
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організації; 

– заохочувальні виплати працівникам і ветеранам спортивної 

діяльності у зв’язку зі святами, ювілейними датами; 

– одноразові винагороди за вислугу років; 

– забезпечення за рахунок роботодавця всіма видами страхування 

життя та здоров`я; 

– іменні стипендії для навчання в спортивних закладах.  

Заходи морального стимулювання спортсменів. З метою 

стимулювання спортсменів і тренерів до нових спортивних досягнень 

державою встановлюються заходи їх морального заохочення. Серед них, 

наприклад, установлення стипендій Президента України для талановитих 

перспективних спортсменів. Відповідно до Указу Глави держави №334 «Про 

державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні» від 22 

червня 1994 р. вони призначаються спортсменам, які стали призерами 

чемпіонатів Європи або чемпіонами, призерами першостей світу, Європи, 

для стимулювання їх успішних виступів у міжнародних змаганнях, 

соціального захисту та підтримки. Починаючи з 1995 р. в Україні 

присуджується 100 щомісячних стипендій Президента України в розмірі 10 

мінімальних заробітних плат кожна строком на один рік. Ці стипендії 

призначаються на конкурсних засадах за рахунок цільових коштів 

Державного бюджету України й перераховуються Міністерством молоді та 

спорту України за місцем проживання спортсменів для виплати додатково до 

посадового окладу (стипендії), різних доплат і надбавок. Висунення 

спортсменів – кандидатів на здобуття стипендій Президента України 

провадять національні федерації з видів спорту.  

Окремим спортсменам і тренерам (у тому числі, окремим категоріям 

працівників спортивних шкіл усіх типів і спеціалізованих навчальних 

закладів спортивного профілю) установлюються виплати щорічної грошової 

винагороди [184]. Щорічна грошова винагорода зазначеним категоріям 
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працівників надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків за умови досягнення ними успіхів у навчально-тренувальній 

роботі, професійній підготовці спортсменів для їх успішних виступів у 

змаганнях різного рівня, забезпечення високоякісного навчально-

тренувального процесу з підготовки висококваліфікованих спортсменів до 

складу національних збірних команд України, методичне забезпечення, 

відсутність порушень виконавчої й трудової дисципліни. 

Крім того, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, 

науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі 

трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю щорічно Президент 

України нагороджує видатних спортсменів України державними нагородами.  

Гарантії забезпечення прав спортсменів-інвалідів. Відкритим та 

гострим досі є питання про дискримінацію та звуження прав на працю – 

інвалідів. На законодавчому рівні передбачені спеціальні гарантії прийому на 

роботу працездатних інвалідів, а їх реалізація на практиці зазнає колізій, та 

часто порушуються роботодавцями. Роботодавці не бажають брати на себе 

відповідальність, а також обов’язки які носять додатковий характер для 

створення особливих умов праці та відпочинку для  таких осіб, та уживати 

спеціальних заходів охорони праці. 

На сьогодні в Україні налічується близько 2,5 млн. інвалідів, у тому 

числі 122,6 тис. дітей-інвалідів. Частка осіб цієї категорії в загальній 

структурі населення становить близько 5 відсотків [185]. До інвалідів 

відносяться особи зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або 

сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар’єрами можуть 

заважати їх повній та ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.  

Право інвалідів на працю включає право на отримання можливості 

заробляти собі на життя працею, яку інвалід вільно вибрав або на яку він 

вільно погодився, в умовах, коли ринок праці та виробничого середовища є 

відкритими, інклюзивними й доступними для інвалідів. Держава забезпечує й 
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заохочує реалізацію права на працю, у тому числі право інваліда на 

спортивну діяльність. Це, зокрема, встановлено Законами України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», указом Президента України №1059/2001 «Про розвиток 

та підтримку параолімпійського руху в Україні» від 8 листопада 2001 р. У 

державі створюються умови для розвитку та підтримки паралімпійського 

руху, забезпечення умов для реабілітації інвалідів засобами фізичної 

культури і спорту. Це сприяє вирішенню соціальних проблем спортсменів-

інвалідів, чемпіонів і призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, 

чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань серед інвалідів і їх 

тренерів. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 

розвиває систему медико-біологічного, фармакологічного та науково-

методичного забезпечення національних збірних команд України з 

паралімпійських і дефлімпійських видів спорту. В Україні засновано 50 

стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів-

інвалідів України. А досягнення спортсменів-інвалідів і діяльність їх тренерів 

відзначаються державними нагородами України. 

Таким чином, в Україні фактично створено систему соціально-

трудових гарантій професійним спортсменам. Метою їх встановлення є 

забезпечення найбільш повного виконання обов’язків і здійснення своїх прав 

працівниками-спортсменами.  

За період тривалої спортивної кар’єри переважна більшість 

професійних спортсменів не має змоги отримати якісну цивільну професію 

або кваліфікацію і втрачає більшість зв’язків із зовнішнім соціальним 

середовищем. У зв’язку з цим та істотними змінами соціального та правового 

статусу, умов діяльності особи, що завершили активні виступи у 

професійному спорті, мають значні проблеми із входженням у цивільне 

життя. Ураховуючи зазначене, цим особам слід передбачити у Законі 

України «Про фізичну культуру і спорт» право на соціальну адаптацію за 
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рахунок коштів державного бюджету. У розвиток цього необхідною є 

розробка і подальше затвердження Кабінетом Міністрів України 

Загальнодержавної цільової програми соціальної адаптації спортсменів, що 

завершили спортивну кар’єру, з метою їх соціалізації та адаптації до нових 

умов життя. Адаптацією спортсменів слід визнати процес їх активного 

пристосування до нових соціальних умов проживання в цивільному 

середовищі з ринковою системою відносин, який передбачає освоєння норм і 

правил такого середовища, оволодіння професією, спеціальністю, реалізацію 

прав, у першу чергу на працю, формування нових правил поведінки і 

самоусвідомлення, що забезпечує комфортний перехід до нових умов життя. 

Адаптацію слід розглядати як системне явище, що включає такі основні 

складові: психологічну – оволодіння системою цінностей (нормами, 

установками, зразками поведінки), культурою, які існують у цивільному 

середовищі; правову – освоєння правових норм, які регламентують 

соціальний і правовий статус колишніх спортсменів, визначають їх права, 

обов’язки і можливості, а також оволодіння інформацією про державні 

органи, установи і організації, які можуть допомогти в освоєнні таких норм і 

реалізації своїх прав і можливостей; професійну – спеціалізоване 

удосконалення наявних професійних знань, умінь і навичок або оволодіння 

новими та подальше успішне працевлаштування. 

 

 

 

3.2. Соціальне страхування і пенсійне забезпечення професійних 

спортсменів 

 

Соціальне страхування працівників є вагомою гарантією забезпечення 

та захисту їх трудових прав. Оскільки трудова діяльність спортсменів 

протікає в умовах підвищеного фізичного та психологічного навантаження, 
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найчастіше в умовах ризику підвищеного травматизму, установлення по 

відношенню до цієї категорії осіб особливих засобів соціального страхування 

набуває дуже важливого значення. 

Соціальне страхування працівників сфери фізичної культури й спорту 

відбувається двома способами. По-перше, це встановлення соціального 

страхування спортсменів державою; по-друге, це закріплення правил 

соціального страхування спортсменів у локальних актах спортивних 

організацій.  

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

були розроблені порядок та умови обов’язкового державного страхування 

спортсменів вищих категорій. Такому страхуванню підлягають спортсмени 

збірних команд України.  

Це страхування проводиться за рахунок коштів державного бюджету, 

що направляються на забезпечення збірних команд. 

Державне страхування обов’язкового характеру передбачається для 

збірних команд України та проводиться у випадках: а) втрати застрахованим 

працездатності внаслідок контузії, каліцтва, травми або поранення,  

захворювання чи інвалідності, що відбулись в рамках підготовки до змагань; 

б)  смерті чи загибелі під час підготовки до змагань та участі в них. 

Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт України, Міноборони 

України, МВС України, Служба безпеки України до 25 числа кожного місяця 

у розмірі 5 % фонду оплати праці, включаючи встановлені чинним 

законодавством доплати та надбавки застрахованим за минулий місяць. 

Облік надходжень страхових платежів і виплат страхових сум із зазначеного 

виду страхування, повинен вестися окремо від надходжень і виплат за 

іншими видами страхування. Витрати страхової організації на здійснення 

страхування не повинні перевищувати 6 % страхових платежів. 

Максимальний розмір виплат страховика встановлюється в розмірі 

десятирічного грошового утримання застрахованого спортсмена за його 
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останньою посадою. 

Страхувальник здійснює обов’язкове страхування в страховика, який 

одержав відповідну ліцензію Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг.  

Страховик виплачує страхові суми в разі загибелі або смерті 

застрахованого під час підготовки до змагань та участі в них його 

спадкоємцям – у розмірі десятирічного грошового утримання застрахованого 

за останньою посадою, яку він займав. А також у разі втрати застрахованим 

працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, що 

сталися під час підготовки до змагань та участі в них, – у розмірі, який 

визначається з розрахунку середньої заробітної плати пропорційно терміну 

втрати працездатності, установленого медичним закладом, за умови, що 

ушкодження здоров’я застрахованого віднесено до категорії тяжких травм 

згідно з медичною класифікацією травм, затвердженою МОЗ. 

У період чинності договору страхування в разі нещасного випадку, що 

стався під час підготовки до змагань або участі в них і встановлення групи 

інвалідності застрахованому спортсмену виплачується: I групи – 100 %; II 

групи – 80 %; III групи – 60 % страхової суми. 

Згідно положень законодавства, строк протягом якого застрахований 

має право звернутися про отримання страхового відшкодування 

обмежується. Таким чином, із варто враховувати виплату страхової суми  та 

вимоги такої виплати, а також спадкоємці застрахованої особи повинні 

звернутися до страховика протягом трьох років з дня настання страхового 

випадку.  Виплати з межах страхових обов'язків має проводитись в 

семиденний термін із моменту одержання страховиком належних документів 

від застрахованого або його спадкоємців. При відмові у виплаті суми 

страхового внеску страховик у вказаний вище термін повідомляє в 

письмовому порядку із обґрунтування  причин, для відмови. 

З моменту настання страхових випадків виплата страхових сум 
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провадиться страховиком за місцем постійного проживання застрахованого 

шляхом їх перерахування на особистий рахунок одержувача в установі банку, 

видачі чека або поштового переказу за рахунок страхувальника. 

Спадкоємцю, що є неповнолітнім така виплата  має проводитись шляхом 

перерахування на його особистий рахунок в установі банку за місцем 

проживання з одночасним повідомленням про це відповідного органу опіки й 

піклування. 

Не виплачуються страхові суми спортсменові, якщо випадок, який 

передбачає страхування: 

а) настав у зв’язку з учиненням застрахованим навмисного злочину або 

є наслідком вчинення дій застрахованою особою у стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння; 

б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних 

ушкоджень; 

в) стався із застрахованим, який брав участь у підготовці до змагань 

або у змаганнях з порушенням правил медичного огляду. 

У випадку загибелі чи смерті застрахованої особи, установа чи 

організація, де він працював, видає спадкоємцям довідку за формою 

встановленою законом для одержання свідоцтва про право на спадщину. 

Страховик має право брати участь у встановленні обставин, за яких 

стався страховий випадок. Спортивні організації зобов’язані за запитом 

страховика надавати документи про обставини настання страхового випадку, 

необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми.  

Притримуємось позиції про необхідність розширення кола 

страхувальників за рахунок національних спортивних федерацій. Останні, за 

наявності бажання і фінансових ресурсів, повинні отримати право на 

договірній основі долучитись до системи обов’язкового страхування, а також 

визначити коло спортсменів вищої категорії у певному виді спорту.  

Не менше значення має пенсійне забезпечення спортсмена. 
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Законодавством України, на жаль, урегульовані лише питання призначення й 

виплати пенсій за вислугу років заслуженим майстрам спорту, майстрам 

спорту міжнародного класу – членам збірних команд України [186]. 

Очевидно, що пенсійне забезпечення інших спортсменів, що не мають 

кваліфікаційних звань, здійснюється на загальних підставах, установлених 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

[187].  

Пенсії за вислугу років призначаються спортсменам, які мають 

особливі заслуги перед фізкультурним рухом: заслуженим майстрам спорту, 

майстрам спорту міжнародного класу при стажі роботи не менше 20 років і 

перебуванні в складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від 

віку.  

Призначення й виплата зазначених пенсій здійснюється в порядку, 

визначеному Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» з урахуванням ст. 7, 21, 51, 52 і 77 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» [188]. Звернення за призначенням пенсії може 

здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. У 

випадках передбачених законодавством до пенсії за віком, у тому числі 

обчисленої в мінімальному розмірі, установлюються надбавки.  

До стажу роботи видатних спортсменів зараховується перебування 

вказаних осіб у складі збірних команд України, а також інші види діяльності, 

передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Стаж, який дає право на пенсію за вислугу років, 

обчислюється на підставі трудової книжки та інших документів, що 

підтверджують перебування в складі збірних команд України, а також у разі 

наявності звання заслуженого майстра спорту або майстра спорту 

міжнародного класу [189]. 

Пенсії за вислугу років спортсменам, які мають особливі заслуги перед 

фізкультурним рухом, призначаються й виплачуються за умови вибуття 
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вказаних осіб зі збірних команд України, у розмірах, установлених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для 

пенсій за віком. Вони обчислюються виходячи із розміру заробітної плати 

спортсмена. 

Вважаємо, що у сфері пенсійного забезпечення професійних 

спортсменів видається доцільним: 

– встановити більш ранній пенсійний вік не тільки для спортсменів 

вищих категорій, а й для спортсменів більш низької кваліфікації, які 

отримали каліцтво або професійне захворювання під час здійснення 

спортивної діяльності; 

– більш широко запроваджувати недержавне пенсійне забезпечення цієї 

категорії працівників. Держава має створити умови, за яких спортивні 

федерації та спортивні організації отримають організаційну та економічну 

зацікавленість в участі у недержавних пенсійних фондів в якості їх 

вкладників і засновників. 

 

 

 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

На основі проведеного дослідження юридичних гарантій здійснення 

права на працю професійних спортсменів зроблено наступні висновки та 

сформульовані такі рекомендації: 

1. Юридичні гарантії соціально-трудових прав професійних 

спортсменів – це система нормативно встановлених засобів, способів та 

умов, що дозволяють забезпечити професійному спортсмену реальні 

можливість для здійснення його прав у сфері праці. 
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Вказані гарантії можна умовно поділити на дві основні групи: загальні 

гарантії – надаються всім працівникам, незалежно від сфери професійної 

діяльності; спеціальні – надаються спортсменам, які уклали трудовий договір 

(контракт) зі спортивною організацією. При цьому, більшість гарантій другої 

групи встановлюються актами фаціальних федерацій з певного виду спорту, 

локальними актами команд і клубів, трудовими договорами зі спортсменами.  

2. За період тривалої спортивної кар’єри переважна більшість 

професійних спортсменів не має змоги отримати якісну цивільну професію 

або кваліфікацію і втрачає більшість зв’язків із зовнішнім соціальним 

середовищем. У зв’язку з цим та істотними змінами соціального та правового 

статусу, умов діяльності особи, що завершили активні виступи у 

професійному спорті, мають значні проблеми із входженням у цивільне 

життя. Ураховуючи зазначене, цим особам слід передбачити у Законі 

України «Про фізичну культуру і спорт» право на соціальну адаптацію за 

рахунок коштів державного бюджету. У розвиток цього необхідною є 

розробка і подальше затвердження Кабінетом Міністрів України 

Загальнодержавної цільової програми соціальної адаптації спортсменів, що 

завершили спортивну кар’єру, з метою їх адаптації до нових умов життя. 

Адаптацією спортсменів слід визнати процес їх активного пристосування до 

нових соціальних умов проживання в цивільному середовищі з ринковою 

системою відносин, який передбачає освоєння норм і правил такого 

середовища, оволодіння професією, спеціальністю, реалізацію прав, у першу 

чергу на працю, формування нових правил поведінки і самоусвідомлення, що 

забезпечує комфортний перехід до нових умов життя. Адаптацію слід 

розглядати як системне явище, що включає такі основні складові: 

психологічну – оволодіння системою цінностей (нормами, установками, 

зразками поведінки), культурою, які існують у цивільному середовищі; 

правову – освоєння правових норм, які регламентують соціальний і правовий 

статус колишніх спортсменів, визначають їх права, обов’язки і можливості, а 
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також оволодіння інформацією про державні органи, установи і організації, 

які можуть допомогти в освоєнні таких норм і реалізації своїх прав і 

можливостей; професійну – спеціалізоване удосконалення наявних 

професійних знань, умінь і навичок або оволодіння новими та подальше 

успішне працевлаштування. 

3. Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» обов’язковому державному страхуванню підлягають тільки 

спортсмени вищої категорії – спортсмени збірних команд України. Таке 

страхування здійснюється на випадок: загибелі або смерті застрахованого під 

час підготовки до змагань та участі в них; втрати застрахованим 

працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, 

захворювання чи інвалідності, що сталися під час підготовки до змагань та 

участі в них. Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт, Міноборони, 

МВС, Служба безпеки України. Притримуємось позиції про необхідність 

розширення кола страхувальників за рахунок національних спортивних 

федерацій. Останні, за наявності бажання і фінансових ресурсів, повинні 

отримати право на договірній основі долучитись до системи обов’язкового 

страхування, а також визначити коло спортсменів вищої категорії у певному 

виді спорту. Спортивні організації зобов'язані за запитом національної 

федерації надавати документи про обставини настання страхового випадку, 

необхідні для вирішення питання про виплату страхової суми.  

4. У сфері пенсійного забезпечення професійних спортсменів видається 

доцільним: 

– встановити більш ранній пенсійний вік не тільки для спортсменів 

вищих категорій, а й для спортсменів більш низької кваліфікації, які 

отримали каліцтво або професійне захворювання під час здійснення 

спортивної діяльності; 

– більш широко запроваджувати недержавне пенсійне забезпечення цієї 

категорії працівників. Держава має створити умови, за яких спортивні 
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федерації та спортивні організації отримають організаційну та економічну 

зацікавленість в участі у недержавних пенсійних фондів в якості їх 

вкладників і засновників. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у тому, щоб на підставі дослідження 

загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного національного 

законодавства та практики його застосування, теоретичних напрацювань 

вчених-правознавців охарактеризувати професійний спорт як особливий 

різновид трудової діяльності, встановити природу трудових відносин 

професійних спортсменів, з’ясувати особливості їх правового регулювання і 

сформулювати пропозиції з удосконалення нормативно-правового 

забезпечення і правозастосовної практики у відповідній царині. За 

результатами проведеної роботи зроблено наступні висновки та 

сформульовано нижчезазначені рекомендації. 

1. Спорт розглядаються сучасним суспільством як самостійна сфера 

відносин, що потребує державного регулювання та реалізації відповідної 

державної політики. Він став не лише соціальним, а й економічним і 

політичним явищем. Спорт є однією зі складових національної ідеї, сприяє 

єднанню людей, вихованню патріотизму. Залучення до нього все більшого 

числа людей, а також успіхи вітчизняних спортсменів на міжнародних 

змаганнях – беззаперечний доказ життєздатності й духовної сили 

суспільства. 

Для розвитку професійного спорту передбачені такі основні напрями: 

а) удосконалення відповідної нормативно-правової бази; б) ефективне 

функціонування наявних і створення нових центрів підготовки та тренувань 

спортсменів; в) створення комплексних наукових груп із різних видів спорту; 

г) організація науково-методичного, медико-біологічного й інформаційного 

забезпечення підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву; 

ґ) удосконалення механізмів стимулювання праці спортсменів та тренерів. За 

рахунок створення комплексу організаційних, майнових і правових засобів 

держава виступає активним учасником відносин у галузі професійного 
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спорту, а участь професійних спортсменів розглядається як праця особливого 

характеру, яка потребує застосування спеціального механізму її регулювання. 

2. Сутністю професійного спорту є змагальний процес, спрямований на 

отримання перемоги над суперником або досягнення вищого спортивного 

результату. Цей процес є працею, що виражена в змагальній діяльності 

спортсмена. Трудові відносини між спортивними організаціями (командами, 

клубами) і спортсменами за своєю природою відносяться до предмета 

трудового права. 

Особливість правового положення спортсменів визначається тим, що 

регулювання їх праці повинне співвідноситися з нормами спортивного 

законодавства, ураховувати потреби практики організації спортивних заходів 

і здійснення економічної діяльності у цій сфері. 

3. До факторів, що зумовлюють диференціацію правового регулювання 

праці професійних спортсменів, належать (а) особливий характер та (б) 

умови трудової діяльності цієї категорії працівників. 

Ознаками, що визначають особливий характер праці професійних 

спортсменів, є підвищене фізичне й психологічне навантаження в процесі 

підготовки до змагань та участі в них і короткий період трудової діяльності 

цих осіб. Необхідність успішного виступу на змаганнях вимагає від 

професійних спортсменів виконання важкої систематичної тренувальної 

роботи, здійснення якої стає головним заняттям спортсмена й 

перетворюється для нього на основну професію. На відміну від 

тренувального процесу, змагання, як правило, вимагають від спортсмена 

прояву максимального рівня своїх фізичних здібностей і спортивної 

майстерності, які виражаються не лише у високому результаті й перемозі над 

суперниками, але й в окремих випадках видовищності й артистичності 

(художня і спортивна гімнастика, синхронне плавання, фігурне катання). 

До особливих умов праці професійних спортсменів належать: 

відсутність чітко визначеного робочого місця, часті переїзди (як у межах 
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України, так і за кордоном; як у межах одного часового чи кліматичного 

поясу, так і різних), виступи на змаганнях у дні, що є вихідними, святковими 

та неробочими, тощо. 

4. Підставою набуття трудо-правового статусу «спортсмен-

професіонал» є трудовий договір (контракт), специфіка якого визначається 

спільною діяльністю спортсмена, з одного боку, та спортивної організації, з 

іншого, спрямованою на підготовку й успішний виступ на змаганнях. 

Для виникнення трудових правовідносин професійного спортсмена 

необхідно, по-перше, укласти трудовий договір із спортивною організацією; 

по-друге, зареєструвати його у федерації з відповідного виду спорту. В 

окремих випадках спортсмену додатково слід отримати згоду спортивної 

організації, із якою у минулому у нього був укладений трудовий договір. 

Таким чином, підставою виникнення трудових правовідносин спортсмена є 

не одиничний юридичний факт, а їх сукупність – фактичний склад. 

5. Належне виконання обов’язків вимагає від спортсмена, крім знань і 

вмінь, ще й відповідних фізичних якостей організму, без наявності яких він 

не здатний виконувати роботу, обумовлену трудовим договором 

(контрактом). 

Трудова діяльність професійного спортсмена складається з 

тренувального процесу та змагальних виступів. Ця діяльність підлягає чіткій 

регламентації з боку роботодавця. Так, у спортсмена є тренер, указівками й 

розпорядженнями якого він зобов’язаний керуватися, а також ряд інших осіб 

(лікарі, психологи), відносини з якими регламентовані у трудовому договорі 

спортсмена, посадовою інструкцією, правилами поведінки спортсмена та 

іншими локальними актами спортивної організації. 

При цьому сучасний професійний спорт усе більше набуває характеру 

видовищного шоу, у ході якого замінити одного спортсмена на іншого дуже 

часто неможливо з цілої низки причин. Одна з них полягає в тому, що вміння 

та навички будь-якого спортсмена є унікальними й неповторними, кожен із 
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них має свій стиль, техніку, тактику, відрізняється від іншого ступенем 

витривалості, спритності, силової підготовленості, координацією й іншими 

індивідуальними ознаками. Тобто, умова про особисте виконання трудової 

функції у сфері спорту, на відміну від інших сфер діяльності, має особливе 

значення. 

6. Дисципліна – найважливіший чинник спортивної трудової 

діяльності. Спортсмен, зайнятий у будь-якому виді спорту (індивідуальному 

або командному), несе персональну відповідальність за виконання 

обов’язків, передбачених трудовим договором (контрактом), і вимог до 

дисципліни, установлених як цим договором, так і іншими локальними 

актами спортивної організації. До того ж при виконанні своїх 

професіональних обов’язків спортсмен підпорядковується керівництву та 

тренерам спортивної організації, виконує їх розпорядження й рішення, 

визнає статут, інші нормативні документи організації, статути й регламенти 

відповідної федерації України з певного виду спорту, професіональних ліг та 

асоціацій, у тому числі рішення дисциплінарних органів відповідної 

професіональної ліги чи асоціації, дотримується правил внутрішнього 

трудового розпорядку спортивної організації. Невиконання цієї умови тягне 

дисциплінарну відповідальність. 

Дисциплінарними стягненнями, що застосовуються до спортсменів, є 

попередження, догана, вилучення, відсторонення від змагань (матчів), 

дискваліфікація, звільнення та ін. 

Для усунення спірних ситуацій, що виникають у процесі правового 

регулювання трудової діяльності спортсменів, і з метою вироблення єдиного 

підходу у базовому Законі України «Про фізичну культуру і спорт» 

необхідно закріпити вичерпний перелік підстав притягнення професійного 

спортсмена до дисциплінарної відповідальності, видів дисциплінарних 

стягнень і визначити порядок їх застосування. 
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7. Коло суб’єктів, які можуть виступати як роботодавці професійних 

спортсменів, крім КЗпП України, встановлене в спеціальному законодавстві. 

Так, роботодавцями спортсменів національних збірних можуть виступати 

національні збірні команди, а по відношенню до професійних спортсменів – 

суб’єкти сфери фізичної культури й спорту: спортивні клуби; спеціалізовані 

навчальні заклади спортивного профілю; школи вищої спортивної 

майстерності; центри олімпійської підготовки; центри фізичної культури і 

спорту інвалідів та ін. 

Правовий статус перелічених суб’єктів носить складний характер. З 

одного боку, вони виступають роботодавцями по відношенню до 

професійного спортсмена, з іншого – є членами федерації з відповідного виду 

спорту. Як член останньої, спортивна організація набуває певних прав та 

обов’язків, які підлягають виконанню як її органами управління, так і 

особами, що перебувають із нею у трудових відносинах. 

8. Права й обов’язки спортивної організації як учасника трудових 

правовідносин встановлюються КЗпП України, Законом України «Про 

фізичну культуру і спорт», іншими актами трудового законодавства, а також 

статутними та регламентними документами відповідних суб’єктів сфери 

фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій. 

Права й обов’язки спортивних організацій за функціональним 

призначенням поділяються на загальні (передбачені для всіх роботодавців в 

Україні) та спеціальні (передбачені тільки для роботодавців в галузі 

спортивної діяльності). 

Спеціальними обов’язками спортивної організації як роботодавця по 

відношенню до професійного спортсмена є: забезпечення безпеки життя, 

здоров’я спортсмена й запобігання заподіяння шкоди майну спортсмена; 

передача вимоги здійснення професійним спортсменом трудової функції 

іншому спортивному клубу; питання дискваліфікації професійного 

спортсмена; ознайомлення з правилами змагань із відповідного виду спорту, 
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у тому числі із забороненими діями в процесі змагань; надання необхідного 

спортивного спорядження, яке сприяє зниженню травматизму, а також 

відповідного форменого одягу; забезпечення тренерським складом; 

створення необхідних і достатніх умов для проживання та харчування в 

навчально-тренувальні та ігрові періоди поза місцем постійного проживання 

спортсмена; страхування життя й здоров’я; оплата госпіталізації в разі 

отримання травми в процесі тренування чи змагання за умови вибору 

медичного закладу спортивним клубом тощо. 

9. Надання спортивній організації-роботодавцю права на переведення 

спортсмена без згоди останнього на його здійснення грубо порушує 

конституційну вимогу заборони примусової праці, передбачену ч. 3 ст. 43 

Основного Закону. Було б доцільним закріпити в Законі України «Про 

фізичну культуру і спорт» право спортсменів на участь у переговорах при 

визначенні умов трансферу з одного спортивного клубу в інший. Практика 

тимчасових переводів повинна ґрунтуватися на угоді спортсмена з новим 

роботодавцем з урахуванням вимог нормативно-правових актів, розроблених 

фізкультурно-спортивними об’єднаннями з відповідних видів спорту. 

10. За період тривалої спортивної кар’єри переважна більшість 

професійних спортсменів не має змоги отримати якісну цивільну професію 

або кваліфікацію і втрачає більшість зв’язків із зовнішнім соціальним 

середовищем. У зв’язку з цим та істотними змінами соціального і правового 

статусу, умов діяльності особи, що завершили активні виступи у 

професійному спорті, мають значні проблеми із входженням у цивільне 

життя. Ураховуючи зазначене, цим особам слід передбачити у Законі 

України «Про фізичну культуру і спорт» право на соціальну адаптацію за 

рахунок коштів державного бюджету. З метою реалізації цього права 

необхідною є розробка і подальше затвердження Кабінетом Міністрів 

України Загальнодержавної цільової програми соціальної адаптації 

спортсменів, які завершили спортивну кар’єру, що сприятиме їх соціалізації 
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у нових життєвих умовах. Адаптацією спортсменів слід визнати процес їх 

активного пристосування до нових соціальних умов проживання в 

цивільному середовищі з ринковою системою відносин, який передбачає 

засвоєння норм і правил такого середовища, оволодіння професією, 

спеціальністю, реалізацію прав, у першу чергу на працю, формування нових 

правил поведінки і самоусвідомлення, що забезпечує безболісний перехід до 

нових умов життя. Адаптацію слід розглядати як системне явище, що 

включає такі основні складові: психологічну – оволодіння системою 

цінностей (нормами, установками, зразками поведінки), культурою, які 

існують у цивільному середовищі; правову – засвоєння правових норм, які 

регламентують соціальний і правовий статус колишніх спортсменів, 

визначають їх права, обов’язки і можливості, а також оволодіння 

інформацією про державні органи, установи і організації, які можуть 

допомогти в засвоєнні таких норм і реалізації своїх прав і можливостей; 

професійну – спеціалізоване удосконалення наявних професійних знань, 

умінь і навичок або оволодіння новими та подальше успішне 

працевлаштування. 

11. Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт» обов’язковому державному страхуванню підлягають тільки 

спортсмени вищої категорії – спортсмени збірних команд України. Таке 

страхування здійснюється на випадок загибелі або смерті застрахованого під 

час підготовки до змагань та участі в них або втрати застрахованим 

працездатності внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, 

захворювання чи інвалідності, що сталися під час підготовки до змагань та 

участі в них. Страхові платежі сплачують Мінмолодьспорт, Міноборони, 

МВС, Служба безпеки України. Ми вважаємо, що необхідно розширити коло 

страхувальників за рахунок національних спортивних федерацій. Останні, за 

наявності бажання і фінансових ресурсів, повинні отримати право на 

договірній основі долучитись до системи обов’язкового страхування, а також 
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визначити перелік спортсменів вищої категорії у певному виді спорту. 

Спортивні організації зобов’язані за запитом національної федерації надавати 

документи про обставини настання страхового випадку, необхідні для 

вирішення питання про виплату страхової суми. 

12. У сфері пенсійного забезпечення професійних спортсменів 

видається доцільним: 

– встановити більш ранній пенсійний вік не тільки для спортсменів 

вищих категорій, а й для спортсменів більш низької кваліфікації, які 

отримали каліцтво або професійне захворювання під час здійснення 

спортивної діяльності; 

– більш широко запроваджувати недержавне пенсійне забезпечення цієї 

категорії працівників. Держава має створити умови, за яких спортивні 

федерації та спортивні організації отримають організаційну і економічну 

зацікавленість щодо участі у недержавних пенсійних фондах в якості їх 

вкладників і засновників. 

13. З метою створення умов для всебічної реалізації професійними 

спортсменами конституційного права на працю, запровадження ефективних 

юридичних гарантій його забезпечення, установлення взаємних прав і 

обов’язків держави й учасників професійного спорту у цій царині Закон 

України «Про фізичну культуру і спорт» слід доповнити окремим розділом 

«Трудові відносини і соціальний захист професійних спортсменів». Це, на 

нашу думку, зумовлено подальшим підвищенням ролі спорту у суспільному 

житті й надасть можливість поліпшити нормативно-правове впорядкування 

відповідної категорії суспільних відносин, скасує неефективні й застарілі 

норми, попередить множинність і дублювання законодавчих актів, створить 

ефективні способи і процедури заповнення юридичних прогалин й усунення 

колізій, значно полегшить процес правозастосування і, врешті-решт, 

підвищить рівень правового захисту трудових прав професійних спортсменів. 
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Окреслена структура і сформульовано пропозиції щодо змістовного 

наповнення цього розділу. 
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