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Стаття висвітлює основні аспекти нормативно-правового регулювання професійного спорту України за радян-
ських часів. Наведено перелік законів і підзаконних актів, які регламентують спорт вищих досягнень. Детально про-
аналізовано концептуальні положення державної політики у сфері фізичної культури і спорту в цей період.
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Статья освещает главные аспекты правового регулирования профессионального спорта Украины советских 
времен. Указан перечень законов и подзаконных актов, регламентирующих спорт высших достижений. Детально 
описаны концептуальные направления политики государства в области физической культуры и спорта в данный 
период.
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The article focuses on the main aspects of the legal regulation of professional sport in Soviet times. A list of laws 
and bylaws that regulate the highest achievements of sport in this period is given. Conceptual positions of a state policy in 
the sphere of physical culture and sport are described in details.
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Професійний спорт є одним зі специфічних 
і динамічних суспільних явищ, його розвиток і функ-
ціонування нерозривно пов’язані з історичними 
періодами розвитку суспільства. у різні історичні 
періоди він посідав відповідне місце в суспільному 
житті, що зумовлювало й необхідність його відпо-
відного правового регулювання.

зважаючи на величезну значимість професійного 
спорту в сучасній україні, а отже, і потребу в його 
правовій регламентації на якісно новому рівні, вкрай 
важливо проаналізувати історичні аспекти генезису 
цього суспільного явища. оскільки професійний 
спорт на теренах нашої Батьківщини сформувався за 
часів її входження до складу срср, то об’єктивний 
аналіз цих процесів можливий лише за умови його 
комплексного розгляду в указаний період.

детальне вивчення нормативно-правового регу-
лювання професійного спорту за радянських часів 
дасть змогу розв’язати актуальне науково-практичне 
завдання щодо розширення системи знань у цій 
галузі і сприятиме вдосконаленню не тільки орга-
нізаційної структури українського професійного 
спорту, а і його конституційно-правового регулю-
вання в період сучасних інтеграційних процесів.

необхідно зазначити, що окремі аспекти дослі-
джуваного питання були предметом розгляду 
українських і зарубіжних науковців. так, зокрема, 
проблема нормативно-правового регулювання про-
фесійного спорту україни в радянський період 
розглядалася в працях а. власова, с. гуськова, 
а. Почінкіна. Питанням аналізу механізму держав-

ної політики у сфері фізичної культури і спорту в цей 
період займалися г. деметер, с. ліщук, Є. керпель-
ман та ін.

елементи професійного спорту в системі фізкуль-
турно-спортивного руху проглядалися вже в перші 
роки існування радянської росії, а згодом і срср. 
але ставлення радянської держави до спорту завжди 
було ідеологізованим, хоча й змінювалося в різні 
періоди від категоричного заперечення не тільки 
професійного спорту, а і спорту загалом до визна-
ння необхідності розвитку масового, а в подаль-
шому й професійного спорту. стан справ у галузі 
спорту був результатом цілеспрямованої державної 
політики. Як зазначає професор г. деметер, у перші 
роки радянської влади позитивний досвід минулого, 
досягнення в розвитку спорту не розголошувались 
або заперечувались. При цьому під сумнів була 
поставлена цілеспрямованість самого існування 
спорту в країні [4, с. 3–6].

Побудова правових та організаційно-управлін-
ських основ радянського спорту почалася з уведення 
в країні державних органів управління, діяльність 
яких будувалась на основі відносин влади й підле-
глих, зокрема зі створення в 1918 році головного 
управління всезагального військового навчання 
і формування резервних частин червоної армії, 
основним завданням якого стала підготовка мобілі-
заційного резерву для армії. 

у цей період велике значення мало утворення пер-
шого повноцінного органу державного регулювання 
сфери фізичної культури і спорту в україні – вищої 
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ради фізичної культури, що основана в 1923 році 
Постановою української соціалістичної радянської 
республіки «Про вищу й місцеві ради фізичної куль-
тури працюючих усрр». до основних напрямів 
роботи вищої ради фізичної культури належало про-
ведення республіканських змагань, керування агі-
таційною та пропагандистською роботою фізичної 
культури і спорту, координація роботи різних держав-
них установ, організацій, наукових установ, шкіль-
них закладів у справах фізичного виховання тощо.

основний акцент у державній політиці зробле-
ний на фізичну культуру, а спорт, в основі якого 
лежала змагальність, сприймався як пережиток бур-
жуазного ладу і протиставлявся фізичній культурі як 
засобу фізичного розвитку широких народних мас. 
так, відповідно до рішень другого і третього з’їздів 
комсомолу, в спорті почав активно застосовуватися 
класовий підхід, здійснювалися процеси ідеологі-
зації, політизації, підпорядкування фізичної куль-
тури і спорту завданням ідеологічного виховання 
[4, с. 3–6]. водночас комуністична ідеологія не зава-
жала розвитку олімпійського руху. здійснювались 
спроби налагодити зв’язки з Мок щодо створення 
національного олімпійського комітету. Проте про-
фесійний спорт як явище практично не існував. для 
спортивного руху тих часів характерними були лише 
його окремі елементи.

із середини 1930 років ставлення радянської 
держави до спорту змінюється. вирішальним став 
1934 рік, коли була поставлена мета «наздогнати 
й обігнати буржуазних спортсменів». спортивні 
досягнення стали визнаватися «доказом правиль-
ності радянської системи фізичного виховання» 
[2, с. 84] і були спрямовані на зміцнення авторитету 
срср на міжнародній арені. Як наслідок, пріоритет-
ним став розвиток спорту вищих досягнень, тобто 
чітко визначилась тенденція до професіоналізації 
вітчизняного спорту.

указана обставина передбачала реформування 
системи фізкультурного руху, що не було зроблено. 
По суті, це означало відмову від права на існування 
професійного спорту та дискримінацію спортсме-
нів. зайняття професійним спортом не визнавались 
самостійною суспільно корисною діяльністю й не 
могло приносити прибуток відкрито [5, с. 58–65].

у 1936 році відбулась ліквідація вищої ради 
фізичної культури та створення на її базі комітету 
у справах фізкультури і спорту при рнк урср. 
новий орган державної влади здійснював державне 
регулювання фізичної культури і спорту й успадку-
вав функціональні повноваження вищої ради фізич-
ної культури.

удосконаленню нормативних основ спортивного 
руху сприяла прийнята в 1937 році Єдина всесо-
юзна спортивна класифікація (далі – Євск), у якій 
б реалізовано уніфіковані вимоги до рівня підготов-
леності спортсменів із десяти видів спорту, введено 
спортивні масові розряди й спортивні звання. Євск 
зразка 1941 року передбачено присвоєння спор-
тивних розрядів і звань із тридцяти чотирьох видів 
спорту. Як відзначає с. алексєєв, Євск стала одним 

із найважливіших програмно-нормативних докумен-
тів радянської системи фізичного виховання.

у вказаний період практикувалися товариські 
зустрічі з професійними футбольними командами. 
так, збірна україни в 1935 році вперше провела това-
риську зустріч із професійним клубом – французь-
ким «ред стар» – і виграла її з рахунком 6:1. окрім 
цього, під керівництвом головного управління держ-
цирками проводилися чемпіонати з боротьби та важ-
кої атлетики, в яких виступали провідні українські 
спортсмени [6, с. 78].

украй важливим для країни став післявоєнний 
етап розвитку спорту: збільшилися значення, рівень 
і якість управління фізичною культурою і спортом, 
так як усі рішення ухвалювалися шляхом прийняття 
нормативно-правових актів з метою тотального домі-
нування радянських спортсменів на міжнародній 
арені. у зв’язку з цим політичне керівництво при-
йняло рішення про необхідність участі українських 
спортсменів на престижних міжнародних змаган-
нях, причому на «передових позиціях». стратегічне 
зосередження великого спорту на ідеї «бути тільки 
першими» концентрувало зусилля всіх органів влади 
на переможних досягненнях вітчизняного спорту. 
спорт здобував популярність серед населення, а 
найкращі спортсмени стали такими ж знаменитими, 
як і космонавти.

Після другої світової війни спорт вищих досяг-
нень займав лідируючі позиції як у срср, так 
і в інших державах світу. у його розвиток вкладалися 
величезні матеріально-технічні та фінансові засоби. 
він став своєрідною ареною для гострого протисто-
яння між соціалістичною й капіталістичною ідеоло-
гічними системами.

величезне значення для розвитку професійного 
спорту в срср мав вступ радянських спортивних 
організацій до складу міжнародних спортивних 
федерацій та участь у чемпіонатах світу, Європи 
й олімпійських іграх (у 1952 році вітчизняні спортс-
мени вперше взяли участь в олімпійських іграх 
у місті Хельсінкі). спортивні організації срср були 
визнані міжнародними спортивними федераціями 
та Міжнародним олімпійським комітетом. досяг-
нення радянських спортсменів на міжнародній арені 
стали потужним засобом ідеологічної боротьби. за 
цих обставин професійний спорт не вписувався до 
нової системи фізкультурно-спортивного руху. щодо 
циркових чемпіонатів, то після другої світової війни 
вони були відроджені, але в 1971 році керівництво 
держцирку вирішило припинити змагання профе-
сійних спортсменів.

у післявоєнний період розвитку спорту вищих 
досягнень правове регулювання відносин у цій сфері 
здійснювалось поодинокими нормативно-правовими 
актами, які спрямовані переважно на вирішення 
питань зміцнення обороноздатності країни та ство-
рення мобілізаційного резерву, добровільних спор-
тивних об’єднань, а також управління у сфері фізич-
ної культури і спорту. так, Постановою цк вкП 
(б) від 27 грудня 1948 року під грифом «секретно» 
передбачено виділення стипендій спортсменам.
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отже, якщо основи «державного» спортивного 
професіоналізму закладені вже в кінці 1930 років, 
то післявоєнний період лише посилив цю тенденцію 
[3, с. 13].

вихід срср із міжнародної ізоляції здійснив вели-
чезний вплив на характер розвитку спорту. Перед 
спортивними організаціями поставлено завдання 
різкого підвищення майстерності спортсменів. із 
цього часу будь-яка поразка радянських спортсменів 
на міжнародних змаганнях почала сприйматися як 
підрив авторитету держави.

у середині 50 років минулого століття під час 
підготовки до першої спартакіади народів срср 
створені команди союзних республік. Як зазначає 
а. власов, у цей період виникла велика група спортс-
менів, для яких спорт став основним джерелом існу-
вання. велику роль у виникненні в країні «штатних» 
команд з ігрових видів спорту і спортсменів-ама-
торів відіграла постанова третього Пленуму цен-
тральної ради союзу спортивних об’єднань і органі-
зацій срср, прийнята в 1966 році, яка затверджувала 
«олімпійський принцип» проведення змагань усіх 
рівнів, що не могло не відобразитися на масовому 
спорті [2, с. 9]. із 1960 років у трудових книжках 
громадян, які фактично займалися професійним 
спортом, почали з’являтися записи типу «інструктор 
фізичної культури» або «футболіст».

у 1950–1980 роках професійний спорт розгля-
дався в срср передусім з ідеологічних позицій. 
у численних публікаціях, які стосувалися розви-
тку професійного спорту, зазначалося, що осно-
вні його функції – це перемога будь-якою ціною, 
якщо потрібно, то із застосуванням жорстокості, 
сили та грубості, відволікання уваги населення від 
реальних проблем і соціальних негараздів у сус-
пільстві. дуже точно офіційне визначення профе-
сійного спорту в колишньому срср зафіксовано 
в енциклопедичному словнику з фізичної куль-
тури і спорту, виданому в 1963 році: «Професійний 
спорт – одне з явищ, що типове для спортивного 
руху в капіталістичному суспільстві, одна з форм 
бізнесу, яка базується на експлуатації спортсменів 
... спортсмени нещадно експлуатуються й, отриму-
ючи відносно невеликі гроші за свою важку працю, 
приносять величезні доходи своїм власникам ... 
грубість і жорстокість професійного спорту, під-
куп, хабарництво, безсовісна спекуляція на інтер-
есі публіки до спорту, організація різноманітних 
спортивних видовищ мають і певну соціальну зна-
чущість, оскільки сприяють розпалюванню низь-
ких тваринних інстинктів і слугують справі під-
готовки гарматного м’яса для агресивних воєн ...» 
[10, с. 320–321]. 

Професійний спорт тлумачився настільки одно-
боко, що це заважало його стрімкому розвиткові 
й водночас призводило до фактичної неможливості 
проведення постійних зустрічей радянських спортс-
менів з провідними іноземними спортсменами-про-
фесіоналами. ці зустрічі обмежувалися участю 
вітчизняних спортсменів у чемпіонатах Європи 
і світу з футболу, змаганнях із тенісу, а також серією 

матчів збірної та провідних хокейних клубів срср 
із провідними хокеїстами нХл в 1970–1980 роках.

на відміну від сШа й інших демократичних 
країн, налагодити необхідну природну взаємодію 
між професійним та олімпійським спортом в срср 
не вдавалося через жорсткі ідеологічні та правові 
бар’єри й упереджене ставлення до професійного 
спорту партійних органів і залежних від них керів-
ників держкомспорту срср. окремі радянські 
спортсмени (л. Білоусова й о. Протопопов – фігурне 
катання, о. Могильний та с. федоров – хокей) вирі-
шували питання переходу до професійного спорту 
несанкціонованим виїздом із країни. інші, викорис-
товуючи свій високий авторитет у світі спорту, при-
ймали самостійні рішення на власний ризик, нама-
галися знайти компромісні рішення, балансуючи на 
межі дозволеного і спонукаючи партійних і держав-
них чиновників примиритися з їхньою незалежністю. 
саме цей непростий шлях обрав знаменитий укра-
їнський легкоатлет, стрибун із жердиною с. Бубка. 
він згадує, що в комерційних змаганнях став брати 
участь із 1984 року, ще як радянський спортсмен. 
незважаючи на «високу ринкову вартість» на міжна-
родних змаганнях, легкоатлет отримував малі гроші 
у зв’язку наявною в срср практикою зрівнялівки, 
яка полягала в тому, що значну частину грошей, 
які вигравав Бубка на турнірах світового масштабу, 
за численні перемоги та рекорди він змушений був 
віддавати в касу держкомспорту срср. справжнім 
спортсменом-професіоналом с. Бубка почав відчу-
вати себе лише з 1991 року, коли отримав можливість 
висувати свої умови організаторам турнірів, мати 
менеджерів, які захищали його комерційні інтереси 
на цьому ринку, й, у результаті, отримувати за свою 
працю достойну грошову винагороду.

а. Почінкін зазначає, що негативне ставлення до 
професійного спорту в срср різко змінилося після 
матчів радянських хокеїстів з канадськими професіо-
налами в 1972 році. цьому також посприяло рішення 
Мок про допуск на олімпійські ігри професійних 
спортсменів. разом із тим через відсутність офіцій-
ного статусу спортсмени, незважаючи на всенародну 
любов і повагу, були майже безправними. це відо-
бражалося також на вирішенні житлових питань, на 
стабільності заробітної плати й на грошових преміях 
за рекорди і призові місця на змаганнях [9, с. 100].

складники спорту, «спортивна основа» завжди 
були наявні в процесах підготовки резерву спочатку 
для червоної, а потім і для радянської армій, а також 
для професійної підготовки співробітників правоохо-
ронних та інших силових державних органів. Причому 
заняття спортом виступало як необхідний компонент 
професійної підготовки різних категорій військовос-
лужбовців і співробітників правоохоронних органів, 
що дає можливість стверджувати, що професійний 
спорт в срср існував завжди, хоча до певного періоду 
як компонент інших видів професійної діяльності.

із середини 1980 років більшість спортсме-
нів почали активно вимагати визнання існування 
в срср професійного спорту й узаконити профе-
сійний статус спортсменів [8, с. 5]. Період «перебу-
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дови» ознаменувався прийняттям цілої низки норма-
тивно-правових актів, якими узаконено професійний 
спорт. знаковою стала спільна Постанова ради Міні-
стрів срср, вцрПс і цк влксМ «Про вдоско-
налення управління футболом, іншими ігровими 
видами спорту та додаткові заходи щодо упорядку-
вання утримання команд і спортсменів з основних 
видів спорту» від 2 серпня 1988 року [1, с. 7–16], 
у якій держава узаконила професійний спорт шля-
хом перетворення зайняття ним у професію. Поста-
нова регламентувала порядок відрахувань коштів від 
прибутків клубів, формування преміальних фондів, 
закріплювала право на пенсію за вислугою років для 
заслужених майстрів спорту, майстрів спорту між-
народного класу та членів збірних команд срср. 
фізкультурно-спортивним організаціям дозволено 
виплачувати спортсменам і тренерам грошову вина-
городу як у карбованцях, так і в іноземній валюті.

з метою вдосконалення положень вищезазначе-
ного нормативно-правового акта прийнята ціла низка 
постанов, які стосувалися економічних заходів щодо 
захисту інтересів спортсменів. так, держкомспор-
том срср затверджені нормативи фінансово-госпо-
дарської діяльності збірних команд срср і команд 
майстрів з ігрових видів спорту. Перелік нормати-
вів передбачав виплати в карбованцях та іноземній 
валюті спортсменам і тренерам за призові місця на 
олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, за 
досягнення високих результатів в офіційних міжна-
родних змаганнях.

необхідно також звернути увагу на запрова-
дження різноманітних категорій компенсаційних 
виплат дитячим спортивним школам усіх типів за 
підготовку спортсменів для збірних команд срср 
і команд майстрів. у разі трансферу спортсмена 
з однієї команди в іншу компенсація виплачува-
лася на договірній основі клубом, який підписав 
новий строковий трудовий договір зі спортсменом. 
загальна сума компенсації визначалася категорією 
команди, зі складу якої запрошувався спортсмен, 
часом його виступу за цю команду та рівнем його 
майстерності.

отже, в другій половині 80 років минулого сто-
ліття в громадян срср з’явилося розуміння необ-

хідності реформування спортивного руху, почала 
вестися робота зі створення правових основ про-
фесійного спорту. суспільно-політичні зміни, які 
настали в країні через декілька років, а також зміна 
політичного й економічного курсів, перехід до рин-
кових відносин створили значні передумови для 
зміни пріоритетів у структурі спортивного руху на 
користь професійного спорту [9, с. 102].

отже, аналіз нормативно-правового регулювання 
професійного спорту за радянських часів дає змогу 
зробити такі висновки:

1. вивчення науково-методичної літератури 
та законодавчо-нормативних актів указаного пері-
оду дає підстави виокремити два етапи генезису 
професійного спорту на теренах україни за часів її 
входження до складу срср: 1) формування профе-
сійного спорту в період 1920–1940 років; 2) занепад 
професійного спорту в період 1950–1980 років.

2. аналіз нормативно-правових актів, прийня-
тих у радянський період, указує на їх ідеологічну 
спрямованість і вирішення питань переважно дер-
жавницького характеру. до таких актів належать 
Постанова української соціалістичної радянської 
республіки «Про вищу й місцеві ради фізичної куль-
тури працюючих усрр» (1923 рік), «Єдина всесо-
юзна спортивна класифікація» (1937 рік), Постанова 
цк вкП (б) від 27 грудня 1948 року під грифом 
«секретно», яка передбачала виділення стипендій 
спортсменам, Постанова третього Пленуму цен-
тральної ради союзу спортивних об’єднань і орга-
нізацій срср, прийнята в 1966 році, яка затверджу-
вала «олімпійський принцип» проведення змагань 
усіх рівнів, спільна Постанова ради Міністрів срср, 
вцрПс і цк влксМ «Про вдосконалення управ-
ління футболом, іншими ігровими видами спорту 
та додаткові заходи щодо упорядкування утримання 
команд і спортсменів з основних видів спорту» від 
2 серпня 1988 року. 

3. розвиток і формування правових основ у сфері 
фізичної культури і спорту в радянський період ство-
рили об’єктивні передумови для здійснення сис-
темної, цілеспрямованої діяльності щодо конститу-
ційно-правового регулювання професійного спорту 
незалежної україни.
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