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2. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Назва дисципліни: Соціально-правові основи сучасного спорту 

Спеціальність: магістр з фізичної культури і спорту, тренер-викладач з 

виду спорту 

Освітньо-професійна програма: 07ПП 

Рівень вищої освіти: магістр 

Форма навчання: денна 

Курс: І,ІІ 

Семестр: І 



 
 

3-4.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:скласти систематичне уявлення про правове регулювання сучасного спорту, про механізми взаємодії фізкультурно-

спортивних організацій різних організаційно-правових форм, про їх діяльність як суб’єктів національного права; про державні і 

соціальні гарантії прав фахівців фізичної культури та спорту, професійних спортсменів. Сприяти формуванню правової 

культури магістрів, підвищенню рівня їх компетентності в області правового регулювання спортивної діяльності. 

Завдання: 

1) сформувати цілісне уявлення про правове регулювання спорту в Україні; 

2) дати уявлення про можливості захисту свої цивільних прав у професійній спортивній діяльності; 

3) прищепити навички самостійного використання знань в області права; 

4) прищепити усвідомлення необхідності підвищення законності в діяльності спортивних організацій.  

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна(вибіркова) 

Кількість кредитів –   4 

Блоків (модулів) –  1 

Загальна кількість годин  – 120 

Тижневих годин для денної форми навчання: 4 

Лекції 20год. 

Практичні, семінарські 16 год. 

Лабораторні -  

Самостійна робота 66/56 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
- 

Вид підсумкового контролю: екзамен 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Теорія і методика олімпійського та професійного спорту, теорія 

спорту, управління підготовкою юних спортсменів, 

організаційні засади розвитку сучасного спорту. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- поняття та основні функції права; 

- поняття правовідносин та правової поведінки; 

- основні нормативно-правові акти в галузі спорту; 

- трудові права та обов’язки професійних спортсменів та окремих категорій; 

- правові основи антидопінгової політики в спорті. 

 вміти: 

- реалізувати міждисциплінарні зв’язки; 

- самостійно використовувати здобуті знання в області права; 

- орієнтуватися в нормативно-правовій документації в галузі спорту. 

 

сформовані/закріплені компетентності: 

загальні: 

 Здатність планувати та управляти часом. 

 Здатність самостійно здобувати за допомогою інформаційних технологій і використовувати в практичній діяльності 

нові знання і вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.  

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії у процесі професійної діяльності з урахуванням 

загальнолюдських і національних цінностей. 

 Навички здійснення безпечної діяльності в умовах професії. 

 Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства. 

 Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися морального і 

фізичного вдосконалення своєї особистості. 

 Здатність вирішувати проблемні ситуації. 

 Готовність брати на себе відповідальність за свої рішення в рамках професійної компетенції. 

 Усвідомлює основні проблеми своєї предметної області, при вирішенні яких виникає необхідність в складних 

задачах вибору, що вимагають використання кількісних і якісних методів. 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

спеціальні: 

 Спроможність застосовувати досягнення сучасної науки в ході аналізу процесу підготовки спортсменів. 



 Здатність вирішувати нестандартні проблеми в процесі підготовки спортсменів. 

 Володіння навичками використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних 

завдань у галузі фізичної культури і спорту. 

 Вільне оперування інноваційними технологіями підготовки спортсменів. 

 Здатність оцінювати ефективність прийнятих організаційно-управлінських рішень та оптимізувати процес 

управління. 

 Спроможність до вдосконалення власного рівня професіоналізму через організацію процесу підготовки 

спортсменів. 

 Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту. 

 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план Форма 

діяльності 

(заняття) / 

 

Література 

Ресурси в 

Інтернеті 

Самостійна робота, завдання, 

год. Вага 

оцін-ки 

Тиж. 1. 

2 акад. год.  

 

01.09.2021р. 

Блок 1/Розділ І.  

Тема 1 (2год.) Поняття і сутність права, його основні 

функції. 

1.Джерела права, загальна характеристика видів 

нормативно-правових актів. 

2.Співвідношення національного та міжнародного 

законодавства. 

3. Поняття норми права 

Лекція 

 

1,7,8,19 (с.624-

629) 

 

 

Тиж. 2. 

2 акад. год. 

 

08.09.2021р. 

Тема 2. (2 год). Правовідносини. Правомірна поведінка 

та правопорушення 

1. Поняття та характеристика 

правовідносин.Реалізація права.  

2. Поняття правомірної та неправомірної поведінки.  

3. Юридична відповідальність. 

Лекція 

 

1,7,8,26,30 (272-

279) 

 

 



Тиж. 3. 

2 акад. год. 

 

15.09.2021р. 

Тема 3 (2 год). Загальна характеристика 

законодавства в галузі спорту. Правове регулювання 

діяльності державних та суспільних органів 

управління фізичною культурою та спортом. 
1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" як 

основне джерело спортивного права. 

2.  Єдина спортивна класифікація України. 

3.  Правила спортивних змагань. 

4. Характеристика діяльності Міністерства молоді 

та спорту України. 

5.  Олімпійський комітет України.  

6. Характеристика статуту федерації з виду спорту. 

Лекція 

 

1,3,4,5,20 (с.55-

59) 

1,2,3,16,17 (с. 4-

12) 

 

 

Тиж. 4. 

2 акад. год 

 

22.09.2021р. 

Тема 1 (2год). Поняття і сутність права, його основні 

функції.  

1. Джерела права, загальна характеристика видів 

нормативно-правових актів.  

2. Співвідношення національного та міжнародного 

законодавства. 

3.  Поняття норми права 

 

Практичне 

заняття 

1,7,8,19 (с.624-

629) 

 

1,7,8,26,30 (272-

279) 

-усна відповідь за темою лекції 

-письмове повідомлення  «Види 

відповідальностей, які 

застосовуються в профсійному 

спорті» 

-3 год. 

-усне або письмове повідомлення  

на тему «Основні джерела 

правового регулювання спорту в 

Україні» 

-усна відповідь за планом лекції 

3 год. 

5 

Тиж. 5. 

2 акад. год. 

 

29.09.2021р. 

Тема 3 (2 год.). Правовідносини. Правомірна поведінка 

та правопорушення 

1. Поняття та характеристика 

правовідносин.Реалізація права.  

2. Поняття правомірної та неправомірної поведінки.  

Юридична відповідальність 

Практичне 

заняття 

1,7,8,26,30 (272-

279) 

-усна відповідь за темою лекції 

-письмове повідомлення  «Види 

відповідальностей, які 

застосовуються в профсійному 

спорті» 

-4 год. 

5 

Тиж. 6. 

2 акад. год. 

 

06.10.2021р. 

Тема 4 (2 год.). Нормативне регулювання положень 

про спортивні організації. Регулювання праці 

професійних спортсменів та тренерів 

1. Нормативне регулювання положень про 

спортивний клуб та про колектив фізичної культури 

загальноосвітніх установ. 

2. Нормативне регулювання положень про  

Лекція 

 

1,3,17 (с. 13), 21 

1,9,30  (с. 272-

279) 

 

 



спортивний клуб ЗВО. 

З.  3агальна характеристики регулювання праці 

спортсменів та тренерів.  

4. Поняття трудового договору, спортивного 

контракту.  

5. Регулювання переходів (трансферів) спортсменів.  

6. Спортивні профспілки. 

Тиж. 7. 

2 акад. год 

 

13.10.2021р. 

Тема 3 (2 год.). Загальна характеристика 

законодавства в галузі спорту.Правове регулювання 

діяльності державних та суспільних органів 

управління фізичною культурою та спортом. 

1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" як 

основне джерело спортивного права. 

2.  Єдина спортивна класифікація України. 

3.  Правила спортивнихзмагань. 

4.    Характеристика діяльності Міністерства молоді та 

спорту України. 

5.  Олімпійський комітет України.  

6. Характеристика статуту федерації з виду спорту 

Практичне 

заняття 

1,3,4,5,20 (с.55-

59) 

1,2,3,16,17 (с. 4-

12) 

-усна відповідь за темою лекції 

-5 год. 

-усна відповідь за темою лекції 

-усне або письмове повідомлення  

«Повноваження Міністерства 

молоді та спорту України під час 

проведення міжнародних змагань» 

-6 год. 

5 

Тиж. 8. 

2 акад. год. 

 

20.10.2021р. 

Тема 4 (2 год.). Нормативне регулювання положень 

про спортивні організації. Регулювання праці 

професійних спортсменів та тренерів 

1. Нормативне регулювання положень про 

спортивний клуб та про колектив фізичної культури 

загальноосвітніх установ. 

2. Нормативне регулювання положень про  

спортивний клуб ЗВО. 

3. Загальна характеристики регулювання праці 

спортсменів та тренерів.  

4. Поняття трудового договору, спортивного 

контракту.  

5. Регулювання переходів (трансферів) спортсменів.  

6. Спортивні профспілки. 

Практичне 

заняття 

1,3,17 (с. 13), 21 

1,9,30  (с. 272-

279) 

-усна відповідь за темою лекції 

-скласти положення про 

спортивний клуб при ЗВО 

-5 год. 

-усна відповідь за темою лекції 

- усне повідомлення на тему 

«Найчастіші порушення трудового 

законодавтства у професійному 

спорті » 

-6 год. 

5 

Тиж. 9. 

2акад. год. 

 

27.10.2021р. 

Тема 5 (2 год.).  Організаційно-правові основи протидії 

допінгу в спорті 

1. Загальні положення про антидопінгову політику в 

сучасному спорті. 

2.  Допінг-контроль і його організаційно-правові 

Лекція 1,2,3,6,20 (с. 55-

59) 

 

 



основи.  

3. Відповідальність за використання допінгу в 

спорті. 

 

Тиж. 10. 

2акад. год. 

 

03.11.2021р. 

 

Тема 6 (2 год.). Нормативно-правове регулювання 

міжнародних спортивних рухів 

1. Правове регулювання діяльності міжнародних 

федерацій з видів спорту.  

2. Правовий статус національних олімпійських 

комітетів. 

3.  Олімпійська Хартія як основний правовий 

документ олімпійського спорту. 

Лекція 1,2,3,4,5,11,29  

 

Тиж. 11. 

1 акад. год. 

 

10.11.2021р. 

Тема 5 (1 год.).  Організаційно-правові основи протидії 

допінгу в спорті 

1. Загальні положення про антидопінгову політику в 

сучасному спорті. 

2.  Допінг-контроль і його організаційно-правові 

основи.  

3. Відповідальність за використання допінгу в 

спорті. 

Практичне 

заняття 

1,2,3,6,20 (с. 55-

59) 

-усна відповідь за темою лекції 

-письмове повідомлення  

«Проблеми українського 

законодавства в сфері 

антидопінгової політики» 

-6 год. 

5 

Тиж. 11. 

1акад. год. 

  

10.11.2021р. 

Тема 6 (1год.). Нормативно-правове регулювання 

міжнародних спортивних рухів 

1. Правове регулювання діяльності міжнародних 

федерацій з видів спорту.  

2. Правовий статус національних олімпійських 

комітетів. 

3.  Олімпійська Хартія як основний правовий 

документ олімпійського спорту. 

Практичне 

заняття 

1,2,3,4,5,11,29 -усна відповідь за темою лекції 

-усне повідомлення  «Історичні 

передумови створення 

міжнародних спортивних рухів» 

-6 год. 
5 

 
 
 

6. Література для вивчення дисципліни. 

Основна 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996. – № 30. – С. 141. 

2. Закон України “Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні” : від 

14.09.2000 р., № 1954-III //– ВВР України. – 2000. – № 43. – ст. 370. 

3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. – № 14. – С. 80 



4. Наказ Міністерства молоді та спорту «Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної 

класифікації України з олімпійських видів спорту» №1258 від 17.04.2014 р. 

5. Наказ Міністерства молоді та спорту «Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної 
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7.Політика виставлення балів.Вимоги викладача 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування.  При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 



пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.  

Кожен викладач ставить студентам систему вимог та правил поведінки студентів на заняттях, доводить до їх відома 

методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт. Все це гарантує високу ефективність освітнього процесу і є 

обов’язковою для студентів.  

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Соціально-правові основи сучасного спорту», є 

сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу плюс бали, отримані під час іспиту. Впродовж семестру 

студент за виконання завдань отримує – 60 балів під час складання 1 блоку і 40 – балів за екзамен. 

 

 

 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума К Ек ПСО 
Блок 1 

Розділ 1 
Ррозділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

60 0,6 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Бали за розділ 

10 50 

 

8. Підсумковий контроль 

З дисципліни «Соціально-правові основи сучасного спорту» передбачена така форма семестрового контролю, як екзамен, 

який проводиться у кінці семестру. 

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки, як суми модульних 

оцінок, отриманих за результатами засвоєння змістових модулів. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 60 балів) визначається як сума балів поточного контролю та 

відповідає підсумковій семестровій модульній оцінці. При виконанні всіх видів роботи максимальна сума балів, яку можуть 

отримати студенти дорівнює 100. Тому вводиться коефіцієнт 0,6. Для отримання підсумкової модульна оцінки (ПМО) слід суму 

балів помножити на коефіцієнт. 

Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати на екзамені становить 40 балів.  
 



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Поняття і сутність права. 

2. Основні функції права.  

3. Види та загальна характеристика джерел права. 

4. Загальна характеристика видів нормативно-правових актів.  

5. Співвідношення національного та міжнародного законодавства.  

6. Поняття галузі права 

7. Загальна характеристика норми права. 

8. Поняття та характеристика правовідносин.  

9. Реалізація права.  

10. Поняття та загальна характеристика правомірної поведінки. 

11. Поняття та загальна характеристика неправомірної поведінки. 

12.  Поняття, ознаки та підстави юридичної відповідальності.  

13.  Види юридичної відповідальності. 

14. Загальна характеристика законодавства в галузі спорту.  

15.  Характеристика Закону України "Про фізичну культуру і спорт" як основне джерело спортивного права. 

16.  Поняття Єдиної спортивної класифікації України.  

17.  Законодавче закріплення правил спортивних змагань. 

18.  Правове регулювання діяльності державних та суспільних органів управління фізичною культурою та спортом.  

19.  Загальна характеристика Міністерства молоді та спорту України.  

20.  Функції Міністерства молоді та спорту України в галузі організації та проведення змагань. 

21. Функції місцевого самоврядування в галузі спорту. 

22.  Функції місцевих органів виконавчої влади в галузі спорту. 

23.  Характеристика діяльності Олімпійського комітету України. 

24. Загальна характеристика статуту федерації з виду спорту. 

25.  Нормативне регулювання положення про спортивний клуб. 

26.  Нормативне регулювання положення про колектив фізичної культури загальноосвітніх установ. 

27.  Нормативне регулювання положень про  спортивний клуб ВУЗу. 

28.  Загальна характеристика регулювання праці спортсменів та тренерів.  

29.  Поняття трудового договору. 

30.  Форма трудового договору. 

31.  Поняття робочого часу за трудовим законодавством 

32. Поняття часу відпочинку за трудовим законодавством. 



33. Види відпусток за трудовим законодавством. 

34.  Поняття спортивного контракту.  

35.  Правове регулювання переходів (трансферів) спортсменів.  

36.  Загальна характеристика діяльності спортивних профсоюзів 

37. Умови вступу до спортивного профсоюзу. 

38.  Поняття спортивного арбітражу. 

39.  Загальна характеристика міжнародного Спортивного арбітражного суду (Лозанна, Швейцарія).  

40.  Загальні положення про антидопінгову політику в сучасному спорті. 

41.  Допінг-контроль і його організаційно-правові основи.  

42.  Відповідальність за використання допінгу в спорті. 

43.  Правове регулювання діяльності міжнародних федерацій з видів спорту.  

44.  Правовий статус національних олімпійських комітетів. 

45.  Олімпійська Хартія як основний правовий документ олімпійського спорту. 

46.  Характеристика Спортивної Хартії Європи.  

47.  Особливості становлення та перспективи розвитку спортивного права в правовій системі України. 

48.  Правові аспекти страхування спортсменів, тренерів та суддів. 

49.  Забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення спортивних заходів.  

50. Юридична охорона прав на олімпійську символіку та інші об’єкти права інтелектуальної власності в спорті 

51.  Поняття та загальна характеристика і правовий режим спортивних об’єктів (споруд). 

52.  Боротьба з корупцією та іншими економічними злочинами в сфері фізичної культури та спорту.  

53. Злочини, пов’язані з організацією і здійсненням заборонених видів спортивної діяльності. 

54.  Врегулювання спортивних спорів. 

55.  Правове регулювання дитячо-юнацького спорту. 

56.  Міжнародне співробітництво у галузі спорту. 

 

  При визначенні критеріїв оцінювання  відповідей студента необхідно враховувати: 

- повноту і правильність відповіді; 

- здатність узагальнювати   отримані   знання; 

- здатність застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних   ситуаціях; 

-  уміння аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

-  уміння викладати матеріал  чітко, логічно, послідовно. 

Оцінка "Відмінно"- А (90-100 балів) ставиться,  якщо основні питання розкриті на високому теоретичному і практичному 

рівнях, студент без ускладнень орієнтується в матеріалі, повністю відповідає на додаткові запитання. Якість відповідей 



свідчить про вільне володіння матеріалом лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим матеріалом 

з навчальної дисципліни.     

Оцінка "Добре"- В,С (74-89 балів) ставиться,  якщо розкриті основні питання, а на додаткові студент відповідає не 

повністю. Якість відповідей виявляє вільне володіння лекційним і практичним матеріалом. Ознайомлення з додатковими 

джерелами не систематизовано. 

Оцінка "Задовільно" – D, E (60-73 бали) ставиться, якщо студент    володіє тільки загальним поняттєвим апаратом, він в 

цілому орієнтується в досліджуваному предметі, але при розкритті основних питань допускає суттєві помилки. 

Оцінка "Незадовільно" з можливістю повторного складання – FX (35-59 балів) ставиться, якщо студент робить 

принципові помилки у відповідях, не може дати обґрунтовані відповіді на всі основні питання викладача, не орієнтується в 

основних теоретичних і практичних положеннях курсу, або не засвоїв окремі розділи курсу. 

Оцінка “Незадовільно” з обов’язковим повторним курсом – F (1-34 балів)  - відсутність будь-якого розуміння  

навчального матеріалу. 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на 

основі результатів  модульного і підсумкового контролю знань (екзамену). 

Результати екзамену оцінюються від 0 до 40 балів. Екзамен вважається складеним, якщо студент набрав не менше 20 балів. 

У разі, коли відповіді студента оцінені менш ніж у 20 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену та 

незадовільну загальну підсумкову оцінку. У цьому разі отримані результати модульного контролю не враховуються. 

Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий — 

комісії, що створюється розпорядженням декана факультету. 
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