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Юридична конструкція спортивних правовідносин 

Motus vita est (Рух – це життя).  

Метою статті є аналіз юридичної конструкції спортивних правовідносин. Задля її досягнення було сформу-
льовано такі завдання: запропонувати дефініцію поняття спортивних правовідносин, окреслити їх ознаки; 
дослідити суб’єктний склад правовідносин залежно від виду спортивної діяльності; схарактеризувати об’єкт 
спортивних правовідносин; висвітлити особливості змісту спортивних правовідносин. Методологія. Осново-
положними стали системний і структурно-функціональний методи, використані для встановлення змісту 
досліджуваних категорій та правових явищ, формування понятійно-категоріального апарату; діалектичний 
та логіко-юридичний – для розроблення основоположних понять і наукових положень. Також застосовано ме-
тод наукового пізнання досліджуваних явищ, їх зв’язків і зіставлення з іншими категоріями (зокрема, відносини 
у сфері фізичної культури), методи моделювання та прогнозування – для окреслення перспективних напрямів 
розвитку спортивних правовідносин, удосконалення їх законодавчого забезпечення тощо. Наукова новизна 
полягає в з’ясуванні поняття та змісту спортивних правовідносин, їхніх ознак і видів. Також визначено струк-
турні елементи спортивних правовідносин. Акцентовано, що права й обов’язки суб’єктів спортивних  
правовідносин встановлюють залежно від виду спорту та правової урегульованості національними та міжна-
родними нормативними актами, зокрема «м’яким правом» спортивних міжнародних організацій. Висновки. 
Спортивними правовідносинами слід вважати вольові, урегульовані нормами спортивного права суспільні від-
носини, що виникають між різноманітними суб’єктами цього права в процесі організації та безпосереднього 
проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності, здійснення цілеспрямованих фізкультурно-
оздоровчих, спортивних заходів змагального характеру та знаходяться під охороною держави, а також спеці-
алізованих недержавних спортивних організацій. Залежно від виду спортивних правовідносин (колективні, інди-
відуальні, матеріальні, процесуальні, регулятивні, охоронні, приватні, публічні, адміністративні, трудові, дов-
гострокові, короткострокові тощо) їх суб’єктами можуть бути: фізичні особи (з необмеженими й обмеженими 
можливостями, а також фізичні особи, що є професійними спортсменами, спортсменами-аматорами, які 
тимчасово реалізують приватні інтереси в галузі фізичної культури та спорту) та юридичні особи (суб’єкти 
публічної адміністрації, інші юридичні особи публічного права та юридичні особи приватного права).  

Ключові слова: спортивні правовідносини; спортсмен; спортивні блага; вид; ознака; зміст. 

Вступ 

Спортивне право є предметною дисциплі-
ною та галуззю, що набуває дедалі важливішого 
значення для управління спортом протягом 
останніх двох десятиліть, переважно завдяки 
зростанню рівня комерціалізації та професіоналі-
зації спортивної індустрії (Terri, Slack, & 
Parent, 2012). 

В умовах сьогодення глобальні спортивні 
організації досі залишаються головним фактором 
регулювання спорту. Комерціалізація спорту, 
передусім у другій половині ХХ ст., необхідність 
запобігання насильству, дискримінації та допінгу 
в спорті зумовили виникнення соціальних відно-
син спортивного спрямування. Підвищення інте-
ресу держави до регулювання соціальних відно-
син у сфері спорту полягало в розробленні  
спеціального законодавства про спорт, включен-
ня аспектів останнього в конституційні положен-
ня, а також прийняття відповідних правових норм 
міжнародного права через міжнародні конвенції 
(Galantić, 2016). Саме у зв’язку із цим Україна 
проголосила в ч. 3 ст. 49 Конституції, що держа-
ва дбає про розвиток фізичної культури і спорту. 

Попри зазначене, проблематика спортивно-
го права на теренах Української держави знахо-
диться на етапі формування. Частково наукові 
пошуки спортивної сфери правового регулюван-
ня здійснювали вітчизняні вчені (Aparov, 2017; 
Bilohur, 2018; Kaminska, & Paliukh, 2018; 
Kantaieva, & Batishcheva, 2011; Morhunov, 2014; 
Romanyshyn, 2018; Tikhonova, 2017; Shevchuk). 
Водночас окреслена царина наукових інтересів 
для представників інших держав не є новою, її 
досліджують здебільшого з позиції міжнародного 
та професійного спорту. 

Зважаючи на українські реалії, слід конста-
тувати, що недостатньо дослідженими є власне 
поняття спортивних правовідносин, суб’єкти цих 
правовідносин, їхні права й обов’язки, відповідні 
об’єкти.  

Мета і завдання дослідження 

Метою статті є аналіз юридичної конструкції 
спортивних правовідносин, задля досягнення 
якої виокремлено такі завдання: 

– запропонувати дефініцію поняття спортив-
них правовідносин та окреслити їхні ознаки; 
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– дослідити суб’єктний склад правовідносин 
залежно від виду спортивної діяльності; 

– схарактеризувати об’єкт спортивних пра-
вовідносин; 

– висвітлити особливості змісту спортивних 
правовідносин. 

Виклад основного матеріалу 

Вступаючи в різноманітні правовідносини та 
потрапляючи в різні правові ситуації, особи реа-
лізовують свої права й обов’язки відповідно до 
передбачених та відпрацьованих типових схем, 
що прийнято називати юридичними конструкція-
ми. Автори підручника із загальної теорії права 
М. І. Козюбра, Ю. І. Матвєєва, С. П. Погребняк, 
О. В. Цельєв зазначають, що нагалодженість і 
практична відпрацьованість юридичної конструк-
ції є показником досконалості нормативного ре-
гулювання. Юридична конструкція окреслює 
складну ієрархічну будову суспільних відносин, 
урегульованих правом. Саме до елементів такої 
конструкції варто віднести суб’єктів, об’єктів, 
зміст, юридичні факти, відповідальність за пору-
шення норм права та механізм реалізації відпо-
відного нормативного акта (Koziubra, Pohrebniak, 
Tseliev, & Matvieieva, 2016). 

Дослідження будь-якої юридичної конструк-
ції варто розпочинати з аналізу понятійно-
категоріального апарату та його ознак. На думку 
білоруського вченого О. Данилевича, спортивні 
правовідносини є суспільними правовідносина-
ми, урегульованими нормами спортивного права 
(Danilevich, 2010). 

Схоже визначення спортивних правовідно-
син запропонував С. В. Алексєєв. Науковець 
зазначив, що спортивні правовідносини слід роз-
глядати як вольові, урегульовані нормами  
спортивного права суспільні відносини, що зна-
ходяться під охороною держави, а також спеціа-
лізованих недержавних керівних спортивних  
організацій (Alekseev, 2013).  

Деталізованіше поняття спортивних право-
відносин визначає вітчизняний учений 
А. М. Апаров. На його думку, вони є предметом 
регулювання норм спортивного права і спортив-
ного законодавства, виникають між різноманіт-
ними суб’єктами (спортсменами, споживачами 
спортивно-видовищних заходів (глядачами, убо-
лівальниками), організаторами спортивних захо-
дів, державними органами та муніципальними 
установами тощо) у процесі організації та безпо-
середнього проведення фізкультурно-оздоровчої 
і спортивної діяльності, цілеспрямованих  
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.  

Це такі специфічні суспільні відносини, що 
виникають у зв’язку з реалізацією фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності, розвива-
ються згідно з нормами спортивного права й за-

конодавства в цій сфері. Сфера фізичної культу-
ри і спорту, у межах якої розгортаються спортив-
ні відносини, пов’язані з організацією та здійс-
ненням фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності, охоплює досить широке коло складо-
вих, зокрема: фізичне виховання різних груп на-
селення, масовий спорт, фізкультурно-спортивну 
реабілітацію, дитячо-юнацький спорт, спорт ви-
щих досягнень, професійний спорт, олімпійський 
спорт тощо (Aparov, 2017). 

Спорт є діяльністю (як фізичною, так і інтеле-
ктуальною), що ґрунтується на лідерстві та змага-
льності, а не лише на фізичному розвитку. 

Інше визначення спортивних правовідносин 
пропонує А. В. Сердюков, стверджуючи, що спор-
тивні відносини орієнтовані на змагальну діяль-
ність і (або) підготовку до неї (Serdiukov, 2010). 

Поділяє такий погляд С. А. Юрлов, зазнача-
ючи, що в словосполученнях щодо змагальної 
діяльності та підготовки до неї необхідно ставити 
сполучник «і», оскільки без змагань не може бути 
спорту. Ці два елементи не віддільні один від 
одного, адже змагання є реалізацією тренуваль-
ної діяльності. Автор також стверджує, що спор-
тивними відносинами слід вважати суспільні  
відносини, урегульовані нормами спортивного 
права, що виникають з приводу здійснення тре-
нувального процесу (діяльності) (підготовки до 
змагань) й участі в змаганнях (змагальної діяль-
ності), а також інші (супутні) відносини, що ви-
пливають з останніх (Yurlov, 2014). 

Слушною є позиція О. А. Шевченко, яка про-
понує розглядати спортивні відносини у вузькому 
і широкому значеннях. У широкому значенні – це 
всі відносини, що складаються у сфері спорту. У 
вузькому – ті відносини, які виникають і наявні під 
час здійснення спортсменами (спортивними клу-
бами) спортивно-змагальної діяльності, спрямо-
ваної на досягнення спортивних результатів, 
тобто безпосередньо спортивні відносини 
(Shevchenko, 2012). 

З огляду на зазначене, варто акцентувати 
увагу, що правовим відносинам в аналізованій 
сфері притаманні такі специфічні ознаки: 

– особливий суб’єктний склад (спортсмени, 
тренери, фізкультурно-спортивні об’єднання – 
спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли, студентські спортивні клуби); 

– норми, що регулюють ці правовідносини, є 
комплексними. Зокрема, до них належать норми 
декількох галузей права (цивільного, трудового, 
адміністративного, цивільного та господарського 
процесів тощо); 

– чітка часова визначеність і динамічність. 
Спорт, порівняно з іншими сферами суспільного 
життя, має фіксовані часові межі. Наприклад, у 
циклічних видах спорту всі правові відносини 
підлаштовані під принцип чотирирічного циклу, 
тобто тренувального періоду від однієї Олімпіади 



ISSN 2410-3594. Naukovij visnik Nacional’noi akademii vnutrisnih sprav. 2019. № 2 (111) 
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ 

 

 

36 

до іншої. Таким чином, виникають особливі тру-
дові відносини – між спортсменами, тренерами й 
іншими фахівцями; цивільні – між спортсменами 
та страховими компаніями; 

– наявність особливих засобів захисту прав 
спортсменів та інших суб’єктів фізичної культури, 
специфічні заходи відповідальності за порушен-
ня спортивного законодавства і внутрішніх нор-
мативних документів спортивних федерацій. 
Наприклад, засобом захисту спортсмена чи іншо-
го суб’єкта спортивних відносин буде насампе-
ред подання протесту на рішення суддівської 
колегії, мандатної комісії, усунення наявних роз-
біжностей або суперечок у внутрішніх (юрисдик-
ційних) органах спортивної федерації або спор-
тивному арбітражному суді (Yurlov, 2014). 

– наявність спеціальних об’єктів, до яких, на 
думку С. В. Алексєєва, слід віднести фізичну куль-
туру і фізичне виховання, масовий, професійний та 
аматорський спорт, імідж спортивної організації, 
авторитет людини (видатні постаті у сфері спорту 
тощо), спортивну промисловість, фізкультурно-
оздоровчі, спортивні та спортивно-технічні споруди 
й інші об’єкти спорту; 

– наявність державної спортивної політики, 
що передбачає безпосередню або опосередко-
вану участь держави в цих правовідносинах; 

– тісний зв’язок спортивних правовідносин з 
вимогами спортивної етики (соціальними норма-
ми і правилами спортивної етики, а також захо-
дами етичної та соціальної відповідальності) 
(Alekseev, 2013).  

Варто також дослідити класифікацію  
елементів складу правовідносин, оскільки залеж-
но від їх виду між суб’єктами правових відносин 
може виникати як горизонтальне (без будь-якого 
підпорядкування з боку учасників спортивної 
діяльності), так і вертикальне (між державою або 
уповноваженою особою та учасниками спортив-
ного процесу) правове регулювання. 

Поділяючи наукову позицію О. Данилевича, 
слід зазначити, що на підставі критерію похо-
дження регуляторів відносин можна виокремити:  

1) правовідносини в межах аматорського 
спорту як реалізації права на заняття фізичною 
культурою і спортом, встановленого законом;  

2) цивільні, трудові й адміністративні право-
відносини у професійному спорті;  

3) спортивні квазіправовідносини, тобто від-
носини, урегульовані актами олімпійських коміте-
тів, спортивних федерацій та інших недержавних 
суб’єктів спортивних правовідносин, що не нале-
жать до нормативних правових актів, тобто 
«м’яке право» (Danilevich, 2010). 

За структурою зв’язку об’єктів (ступенем ін-
дивідуалізації) спортивні правовідносини можна 
поділити на: 

1) абсолютні (у яких визначено всіх учасни-
ків правовідносин); 

2) відносні (індивідуалізовано лише одну 
сторону – уповноважених, наприклад, громадя-
нин, який реалізує право на заняття спортом).  

З огляду на комплексний характер спортив-
ного права, правовідносини можна поділити на: 

1) матеріальні – ті, що виникають задля ре-
алізації особою права на спорт;  

2) процесуальні правовідносини, що вини-
кають унаслідок реалізації суб’єктом спортивних 
матеріальних правовідносин своєї правомочності 
на захист – звернення із заявою до відповідного 
дисциплінарного комітету чи арбітражного суду. 

За характером регулятивних норм можна 
виокремити такі спортивні правовідносини: 

1) приватні (наприклад, квазіправовідносини, 
хоча вони мають важливе суспільне значення); 

2) публічні (наприклад, між різними держав-
ними органами, пов’язаними зі сферою спорту). 

Серед спортивних правовідносин варто ви-
значити ще й такі: 

– залежно від функціонального призначення: 
1) регулятивні (дозволяють або прямо про-

писують, як діяти. Наприклад, правила поведінки 
в спортзалі); 

2) охоронні (забороняють робити те, унаслі-
док чого може статися правопорушення. Напри-
клад, заборона вживати допінгові речовини); 

– за часом дії: 
1) довгострокові (заняття у спортзалі або  

підготовка до тренувань); 
2) короткострокові (Олімпійські ігри, змаган-

ня тощо); 
– за кількістю суб’єктів; 
– індивідуальні (коли особа самостійно або з 

тренером займається в спортзалі); 
– колективні (групові заняття та підготовка 

до змагань команди).  
Суб’єктами правовідносин можуть бути як 

фізичні, так і юридичні особи з відповідною пра-
восуб’єктністю, а також держава. Їхню діяльність 
урегульовано нормами спортивного законодав-
ства. Ґрунтовним видається погляд 
О. А. Моргунова, який зауважує, що зазначені 
суб’єкти можна поділити на види та підвиди:  

1) фізичні особи з необмеженими можливо-
стями; 

2) фізичні особи з обмеженими можливо-
стями.  

У цих категоріях виокремлюють такі підвиди: 
– фізичні особи, що є професійними спорт-

сменами; 
– фізичні особи, що є спортсменами-

аматорами; 
– фізичні особи, які тимчасово реалізують 

приватні інтереси в галузі фізичної культури та 
спорту. 

Юридичних осіб автор класифікує на такі 
види: 

– суб’єкти публічної адміністрації; 
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– інші юридичні особи публічного права; 
– юридичні особи приватного права 

(Morhunov, 2014). 
Дослідниця М. А. Тіхонова вважає, що до 

першої групи належить, наприклад, Міністерство 
молоді та спорту України, діяльність якого поши-
рюється на всю територію держави; на місцях 
управління фізичною культурою і спортом здійс-
нюють спеціалізовані відділи в органах місцевих 
адміністрацій (Tikhonova, 2017). 

До другої групи варто віднести центри олім-
пійської, параолімпійської підготовки, неприбут-
кові союзи залежно від виду спорту, освітні за-
клади та наукові організації у сфері спорту, спор-
тивний арбітражний суд, міжнародні спортивні 
організації тощо. 

До третьої належать комерційні проекти, що 
створені у формі акціонерного товариства.  

Суб’єктів спортивних правовідносин слід  
також класифікувати за приналежністю громадян 
та іноземців до держави, оскільки у сфері про-
фесійного спорту поширеним явищем є перехід 
спортсмена в команду іншої країни (наприклад, 
футбол, баскетбол, Олімпійські ігри, коли особа 
виступає за іншу державу, тощо). 

Дискусійною, на наше переконання, є думка 
деяких авторів (наприклад, С. В. Алєксєєва, 
А. П. Апарова), згідно з якою суб’єктами спортивних 
правовідносин можна вважати вболівальників. 
Оскільки процес уболівання за команду чи спорт-
смена не може бути спортивною діяльністю, а є 
лише виявом внутрішнього ставлення особи до 
спортивного процесу, який він споглядає. 

Іншим елементом спортивних правовідносин 
є об’єкт, тобто те, з приводу чого вони виника-
ють. Залежно від характеру та видів спортивних 
правовідносин, С. В. Алєксєєв виокремлює такі 
об’єкти: 

1) матеріальні блага, які беруть участь у фіз-
культурно-спортивному обігу, зокрема фізкульту-
рно-оздоровчі та спортивні товари (послуги), 
споруди й інші об’єкти спорту, спортивні призи і 
нагороди; 

2) нематеріальні блага, пов’язані з фізичною 
культурою та спортом, наприклад, ділова репу-
тація спортсмена або спортивної команди, клубу, 
зображення спортсмена, фірмове найменування 
спортивної організації, товарні знаки і знаки об-
слуговування (спортивна символіка), телевізійні 
права на спортивні заходи тощо; 

3) дії суб’єктів спортивного права в різних 
сферах, а також фізкультурно-спортивні роботи і 
послуги, їх результати. Об’єктами спортивних 
правовідносин є дії як фізичні, так і юридичні;  

4) продукти інтелектуальної діяльності, що 
належать до сфери фізичної культури і спорту, 
зокрема виключні права на них. Це можуть бути 
твори виконавчої творчості в спорті, нові техно-

логії, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції; 

5) спортивна інформація, наприклад, статис-
тичні дані про зміни параметрів, що відобража-
ють результативність виступів спортсменів на 
змаганнях, статистика травм і випадків профе-
сійних захворювань серед спортсменів, буклети; 

6) спортивна промисловість, що є сукупністю 
промислових підприємств, які здійснюють вироб-
ництво продукції фізкультурно-спортивного при-
значення (Alekseev, 2013).  

На противагу поглядам цього науковця, 
С. А. Юрлов й А. П. Апаров обстоюють доціль-
ність виокремлення лише двох видів об’єктів 
спортивних правовідносин, а саме: нематеріаль-
не благо (ділова репутація спортсмена чи клубу, 
спортивно-видовищні блага) та діяльність 
суб’єктів спорту (участь у змаганнях, тренуван-
нях, виконання умов трудового договору) 
(Aparov, 2017; Yurlov, 2014). 

Запропонована дослідниками класифікація 
звужує перелік об’єктів спортивного права.  

Ще одним структурним елементом спортив-
них правовідносин є їхній зміст, тобто сукупність 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 
суб’єктів спортивної сфери. Із цього приводу 
влучно зауважує А. П. Апаров, що такі права й 
обов’язки визначають залежно від виду спорту 
(професійного чи індивідуального тренування) та 
правової врегульованості національними і між-
народними нормативними актами, зокрема 
«м’яким правом» (Aparov, 2017). 

Також варто акцентувати увагу й на моменті 
виникнення, зміни чи припинення спортивних 
правовідносин – юридичному факті. Він може 
виникати на підставі норми закону або іншого 
нормативно-правового акта (реалізація держав-
ної спортивної політики), адміністративного акта 
(державна акредитація спортивних клубів) і дого-
ворів (надання спортивних послуг або підписання 
трудового договору між спортсменом та спорти-
вним агентом).  

На відміну від зазначеного (а це є фактами 
дії), юридичними фактами у сфері спортивних 
правовідносин можуть бути й ситуації, що не 
залежать від волі особи. До таких варто віднести 
зміну погодних умов і дискваліфікацію команди 
за різних обставин. 

Висновки 

За результатами здійсненого аналізу може-
мо дійти висновку, що: 

– спортивними правовідносинами варто вва-
жати вольові, урегульовані нормами спортивного 
права суспільні відносини, що виникають між 
суб’єктами цього права у процесі організації та 
безпосереднього проведення фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності, здійснення 
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цілеспрямованих фізкультурно-оздоровчих і спор-
тивних заходів змагального характеру та знахо-
дяться під охороною держави, а також спеціалізо-
ваних недержавних спортивних організацій.  

Цим правовідносинам притаманна низка 
специфічних ознак: наявність особливого 
суб’єктного складу; комплексність норм, що регу-
люють спортивні правовідносини; чітка часова 
визначеність і динамічність; наявність особливих 
засобів захисту прав суб’єктів спортивної сфери 
та специфічні заходи відповідальності за пору-
шення відповідного законодавства; спеціальні 
об’єкти; сформована державна спортивна полі-
тика, що передбачає безпосередню або опосе-
редковану участь держави в цих правовідноси-
нах; тісний зв’язок спортивних правовідносин з 
вимогами спортивної етики; 

– залежно від виду спортивних правовідно-
син (колективні, індивідуальні, матеріальні,  
процесуальні, регулятивні, охоронні, приватні, 
публічні, адміністративні, трудові, довгострокові, 
короткострокові тощо) їх суб’єктів варто поділити 
на такі види: фізичні особи (з необмеженими й 
обмеженими можливостями, серед яких виокре-

млюють фізичних осіб, що є професійними 
спортсменами, спортсменами-аматорами, які 
тимчасово реалізують приватні інтереси в галузі 
фізичної культури та спорту) і юридичні особи 
(суб’єкти публічної адміністрації, інші юридичні 
особи публічного права, юридичні особи приват-
ного права). Дискусійним лишається питання 
щодо приналежності вболівальників до суб’єктів 
спортивних правовідносин;  

– узагальнено, що об’єктами спортивних 
правовідносин слід вважати матеріальні та нема-
теріальні блага, дії суб’єктів спортивного права в 
різних сферах фізкультурно-спортивної роботи і 
послуг, продукти інтелектуальної діяльності, що 
належать до сфери фізичної культури і спорту, 
спортивну інформацію та промисловість;  

– висвітлено особливості змісту спортивних 
правовідносин, які полягають у тому, що права й 
обов’язки їх суб’єктів встановлюють залежно від 
виду спорту та правової урегульованості націо-
нальними та міжнародними нормативними акта-
ми, зокрема «м’яким правом» спортивних міжна-
родних організацій. 
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Legal Construction of Sports Legal Relationships 

The purpose of the article is the analysis of the legal structure of sporting relations. In order to achieve it were 
formed the following tasks: to establish the concept of sports issues and outline their signs; explore business composi-
tion relations in depending on the type of sports activity; characterize an object of sport relations; to reveal the features of 
the contents of sports legal relations. Methodology. The methodological toolkit is determined taking into account the 
goal set, the specifics of the object and subject of the study. Foundational became systemic and structural-functional 
methods – to establish the content of the studied categories and legal phenomena, the formation of a conceptual-
categorical apparatus; dialectical and logical-legal – in the development of defining concepts and scientific provisions. 
The author also used the method of scientific knowledge of the studied phenomena, their relations with and relations with 
other interrelated categories (in particular, relations in the field of physical culture, etc.), methods of modeling and fore-
casting – to determine the perspective directions of development of sports legal relations, improvement of their legislative 
provision etc. The scientific novelty consists in figuring out understanding the concept and content of sporting legal 
relations, their signs and types. The attention of structural elements sporting legal relations was also paid. Underlined 
that the peculiarities of the content of sporting legal relations are that the rights and obligations of subjects of sporting 
legal relations are determined depending on the type of sport and legal regulation of national and international regula-
tions Including the «softright» of sports international organizations. Conclusions. Sporting legal relations should be 
understood by the willed, regulated norms of sporting law, which arise between various subjects of the law, in the pro-
cess of organizing and direct carrying out physical and recreational and sports activities, realization of purpose fulfitness-
improving and sporting events of competitive nature and are underprotection of the State, and also specialized non-
governmental sporting organizations. Depending on the type of sports activities (collective, individual, material, proce-
dural, regulatory, guarding, private, public, administrative, labor, long-term, short-term, etc.) subjects of sporting legal 
entities are divided into such types as: individuals (with unlimited and limited capacities, here we will select individuals 
who are professional athletes, amateur athletes, who on an in permanent (temporary) basis realize private interests in 
the field of physical culture and sport) and legal entities (public administration entities and other legal entities of the public 
law and private law entities).  

Keywords: sports legal relations, athlete; sports goods, type; sign; content. 

 

  


