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Introduction: The international experience of sports arbitration is useful for creating a permanent sports 

arbitration institution in Ukraine. After all, today in Ukraine, the issue of creating a single sports arbitration body 
has not yet been resolved. Despite the fact that in 2004 the Law “On Arbitration Courts” was adopted, its extension 
to the sphere of sports activity has not been implemented to date. This limits the rights of our athletes both within 
our state and in the international arena. Today, there are all the necessary conditions to solve this problem: the 
availability of modern technology, developed the foundations, methods, principles of the general theory of self-
organizing systems. This will provide an objective assessment of the causes of conflict situations, will allow you to 
create a single legal organization in the field of public law, designed to respect the rights and freedoms of Ukrainian 
athletes.

Purpose of the study: theoretically substantiate the main advantages and principles of sports arbitration based 
on the provisions disclosed by the general theory of complex self-organizing systems, and determine the prospects 
for its creation in Ukraine.

Material and methods: theoretical analysis and synthesis of data from scientific and methodological sources used 
to determine the problem field of functioning of sports arbitration. To create a theoretical basis for the functioning 
of a sports arbitration body, methods of induction, deduction, structural-functional analysis, synthesis, synthesis, 
comparison, abstraction, analogy, historicism are applied. The expediency of using the method of mathematical 
modeling in the process of building an effective management system is substantiated.

Results: the use of the basic principles of the theory of the functioning and development of self-organizing 
systems allowed to analyze the main advantages of the activities of arbitration and arbitration courts abroad and 
determine the prospects for creating a single sports arbitration body in Ukraine.

Conclusions: the advantages and principles of sports arbitration practice are defined. The control system 
«environment – object of management – the subject of management» is characterized. An algorithm for the 
establishment of stationary signals (conflict situations) is proposed. The established positions are objectively 
justified in the general theory of complex systems. The prospects for creating a single sports arbitration instance in 
Ukraine are defined: use of positive foreign experience in sports arbitration activities; the adopted Law of Ukraine 
“On Arbitration Courts”; the possibility of attracting specialists in the field of physical culture and sports.

Keywords: sport, arbitration, arbitration court, self-organization, system, interdependent relations, perspectives.

Анотація
Вступ: Міжнародний досвід спортивного арбітражу стане у нагоді для створення в Україні постійно ді-

ючої спортивної арбітражної інституції. Адже сьогодні в Україні ще не вирішене питання створення єдиного 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ
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спортивного арбітражного органу. Незважаючи на те, що у 2004 році був прийнятий Закон «Про третейські 
суди», його поширення на сферу спортивної діяльності не реалізоване до теперішнього часу. Це обмежує 
права спортсменів як у межах нашої держави, так і на міжнародній арені. Сьогодні існують усі необхідні 
умови для того, щоб вирішити це завдання: наявність сучасної техніки, розроблені основи, методи, принци-
пи загальної теорії систем, що самоорганізуються. Це забезпечить об’єктивність оцінки причин виникнення 
конфліктних ситуацій, дозволить створити єдину правову організацію у сфері публічного права, покликану 
дотримуватися прав і свобод українських спортсменів.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати основні переваги та принципи діяльності спортивного ар-
бітражу на основі положень, розкритих загальною теорією складних систем, що самоорганізуються, та ви-
значити перспективи його створення в Україні.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукових і методичних джерел використа-
но для з’ясування проблемного поля функціонування спортивного арбітражу. Для створення теоретичного 
підґрунтя функціонування спортивного арбітражного суду застосовано методи індукції, дедукції, струк-
турно-функціонального аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, абстрагування, аналогії, історизму. Об-
ґрунтовано доцільність використання методу математичного моделювання у процесі побудови ефективної 
системи управління.

Результати: використання основних положень теорії функціонування та розвитку систем, що самоорга-
нізуються, дозволило проаналізувати основні переваги діяльності арбітражних і третейських судів за кордо-
ном і визначити перспективи створення єдиного спортивного арбітражного органу в Україні.

Висновки: визначено переваги та принципи діяльності спортивного арбітражу. Охарактеризовано сис-
тему управління «середовище – об’єкт управління – суб’єкт управління». Запропоновано алгоритм уста-
новлення стаціонарних сигналів (конфліктних ситуацій). Встановлені положення об’єктивно обґрунтовані 
у загальній теорії складних систем, що розвиваються. Визначено перспективи створення єдиної спортивної 
арбітражної інстанції в Україні: використання позитивного закордонного досвіду діяльності спортивного 
арбітражу; прийнятий Закон України «Про третейські суди»; можливість залучення фахівців сфери фізичної 
культури і спорту.

Ключові слова: спорт, арбітраж, третейський суд, система, взаємозумовлені відносини, перспективи.

Аннотация
Введение: Международный опыт спортивного арбитража пригодится для создания в Украине посто-

янно действующей спортивной арбитражной институции. Ведь сегодня в Украине еще не решен вопрос о 
создании единого спортивного арбитражного органа. Несмотря на то, что в 2004 году был принят Закон «О 
третейских судах», его распространение на сферу спортивной деятельности не реализовано до настоящего 
времени. Это ограничивает права спортсменов как в пределах нашего государства, так и на международ-
ной арене. Сегодня существуют все необходимые условия для того, чтобы решить эту задачу: наличие со-
временной техники, разработаны основы, методы, принципы общей теории самоорганизующихся систем. 
Это обеспечит объективность оценки причин возникновения конфликтных ситуаций, позволит создать еди-
ную правовую организацию в сфере публичного права, призванную соблюдать права и свободы украинских 
спортсменов.

Цель исследования: теоретически обосновать основные преимущества и принципы деятельности спор-
тивного арбитража на основе положений, раскрытых общей теорией сложных самоорганизующихся систем, 
и определить перспективы его создания в Украине.

Материал и методы: теоретический анализ и обобщение данных научных и методических источников 
использовано для выяснения проблемного поля функционирования спортивного арбитража. Для создания 
теоретической основы функционирования спортивного арбитражного суда применены методы индукции, 
дедукции, структурно-функционального анализа, синтеза, обобщения, сравнения, абстрагирования, ана-
логии, историзма. Обоснована целесообразность использования метода математического моделирования в 
процессе построения эффективной системы управления.

Результаты: использование основных положений теории функционирования и развития самооргани-
зующихся систем позволило проанализировать основные преимущества деятельности арбитражных и тре-
тейских судов за рубежом и определить перспективы создания единого спортивного арбитражного органа 
в Украине.

Выводы: определены преимущества и принципы деятельности спортивного арбитража. Охарактеризо-
вана система управления «среда – объект управления – субъект управления». Предложен алгоритм установ-
ления стационарных сигналов (конфликтных ситуаций). Установленные положения объективно обоснованы 
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Вступ. В умовах глобалізації 
у всіх сферах життєдіяльності 
спостерігається конкурентна бо-
ротьба за пріоритетність панів-
ного становища. Однак справжня 
справедливість характеру вирі-
шення конфліктів, зокрема у сфе-
рі фізичної культури та спорту, 
можлива тільки в рамках публіч-
ного права. Публічне право повин-
не ґрунтуватися на об’єктивній 
системі збору та обробки інфор-
мації про предмет конфліктних 
ситуацій не на стадії необхіднос-
ті їх судового розгляду, а на етапі 
формування у джерелі, що поро-
джує норму права. Це твердження 
має теоретичне обґрунтування у 
загальній теорії побудови взаємо-
зумовлених відносин у соціаль-
них системах, які розвиваються. 
У зв’язку з цим проблема діяль-
ності спортивного арбітражу та 
перспективи його створення в 
Україні є актуальними як з науко-
вої, так і з практичної точки зору.

Аналіз спеціальних літератур-
них джерел свідчить про те, що 
діяльність міжнародного спор-
тивного арбітражу дискутуєть-
ся зарубіжними (Lenskyj, 2019; 
Buckle, 2019; Rubino-Sammartano, 
2019; Кузин, Кутепов, Холодняк, 
1998; Миляков, 2008) та вітчиз-
няними авторами (Залізко, 2017; 
Харіна, 2018). Водночас, з пози-
ції системного підходу діяльність 
арбітражних судів на сучасному 
етапі, на жаль, не розглядалась у 
наукових працях, що обумовлює 
актуальність дослідження даної 
проблематики.

Наявність сучасної комп’ютер-
ної техніки, побудова ефективної 
системи управління, застосуван-
ня методів аналізу та обробки 
інформації на основі положень, 

розкритих загальною теорією 
складних систем, що самоорга-
нізуються, дозволять повністю 
реалізувати основні переваги та 
принципи діяльності арбітраж-
них і третейських судів. Це є гіпо-
тезою цього дослідження.

Мета дослідження – теоре-
тично обґрунтувати основні пе-
реваги та принципи діяльності 
спортивного арбітражу на основі 
положень, розкритих загальною 
теорією складних систем, що са-
моорганізуються, та визначити 
перспективи його створення в 
Україні.

Матеріал і методи. Теоретич-
ний аналіз та узагальнення даних 
літературних джерел використано 
для з’ясування проблемного поля 
функціонування спортивного ар-
бітражу та стану науково-методо-
логічного опрацювання проблеми 
дослідження. Накопичений до-
свід і теоретичні знання дозволя-
ють не тільки більш широко і об-
ґрунтовано оцінювати значимість 
явищ, що відбуваються, а й спро-
гнозувати спрямованість їх роз-
витку. Для створення теоретич-
ного підґрунтя функціонуван-
ня Міжнародного спортивного 
арбітражного суду застосовано 
методи індукції, дедукції, струк-
турно-функціонального аналізу, 
синтезу, узагальнення, порівнян-
ня, абстрагування, аналогії, істо-
ризму. Аналіз положень загальної 
теорії систем і використання ви-
сунутих у ній принципів само-
організації систем дозволили 
теоретично обґрунтувати осно-
вні переваги діяльності спортив-
ного арбітражу та перспективи 
створення арбітражного суду в 
Україні. Особливу значимість 
із загального арсеналу методів 

дослідження мали математичні 
описи закономірностей, що скла-
ли основу методу математичного 
моделювання. Доцільність вико-
ристання цього методу у проце-
сі побудови ефективної системи 
управління процесом збору, ана-
лізу та обробки інформації об-
ґрунтовується його значно біль-
шою можливістю розв’язання 
поставленої мети дослідження.

Результати. У ході дослід-
ження з’ясовано, що сьогодні у 
світі функціонують спеціалізова-
ні спортивні арбітражні центри. 
Найвідомішими з них є: Бельгій-
ська арбітражна комісія зі спор-
ту, Національний спортивний 
центр з вирішення спорів в Ав-
стралії, Палата з вирішення спо-
рів в області спорту в Італії тощо 
(Rubino-Sammartano, 2001).

На міжнародному рівні функ-
ціонує Міжнародна спортивна 
арбітражна рада (International 
Council of Arbitration for Sport) та 
Міжнародний спортивний арбіт-
ражний суд (Court of Arbitration 
for Sport), які уповноважені роз-
глядати спори, що виникають у 
спортивній діяльності на міжна-
родному рівні. При цьому Міжна-
родний спортивний арбітражний 
суд безпосередньо розглядає спо-
ри як арбітражний орган першої 
та апеляційної інстанції. За роки 
діяльності суд виніс ряд серйоз-
них постанов, які стосувалися 
розірвання контрактів, дискримі-
нації спортсменів, договорів про 
спонсорство тощо (Кузин, Куте-
пов, Холодняк, 1996; Труханов, 
2007).

З’ясовано, що діяльність Між-
народного спортивного арбітраж-
ного суду характеризують такі 
переваги:

© Ажиппо О., Саннікова М., 2019

в общей теории сложных развивающихся систем. Определены перспективы создания единой спортивной 
арбитражной инстанции в Украине: использование положительного зарубежного опыта деятельности спор-
тивного арбитража; принятый Закон Украины «О третейских судах»; возможность привлечения специали-
стов сферы физической культуры и спорта.

Ключевые слова: спорт, арбитраж, третейский суд, самоорганизация, система, взаимообусловленные 
отношения, перспективы.
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- незалежність, підтверджена 
результатами його діяльності та 
Швейцарським федеральним су-
дом;

- конфіденційність;
- швидкість процедури, яка 

передбачає також можливість не-
гайного винесення вироку на про-
хання сторін спору та відсутність 
можливості винесення частково-
го рішення;

- економія коштів, пов’язана із 
наданням безкоштовних консуль-
тацій;

- професійна компетентність 
членів суду, адже до складу суду 
обираються високопрофесійні 
юристи в області спорту. Призна-
чення проводиться Міжнародним 
олімпійським комітетом, міжна-
родними федераціями, національ-
ними олімпійськими комітетами і 
особисто президентом Міжнарод-
ного олімпійського комітету.

До переваг Міжнародного 
спортивного арбітражного суду 
можна також віднести те, що су-
дом передбачається можливість 
узгодження між сторонами спо-
ру мови, на якій буде вестися 
розгляд справи. Міжнародний 
спортивний арбітражний суд та-
кож є єдиним судовим органом з 
апеляцій щодо рішень внутріш-
ніх національних і міжнародних 
спортивних інстанцій. Ще однією 
перевагою є також те, що Міжна-
родний спортивний арбітражний 
суд надає юридичні консультації 
щодо основних проблем спор-
тивної діяльності, не пов’язаних 
безпосередньо з виникненням 
конфліктів (Кузин, Кутепов, Хо-
лодняк, 1996;  Миляков, 2008; Ха-
ріна, 2018).

Відмінною особливістю прак-
тично всіх спортивних арбітраж-
них центрів є їх особливе місце у 
системі третейських судів. Най-
частіше конфлікти, що виника-
ють в сфері спорту, підлягають 
вирішенню не тільки відповідно 
до чинного законодавства, а й за 
нормами міжнародних і націо-
нальних спортивних організацій. 
Саме тому для кваліфіковано-
го вирішення спору потрібні як 
юристи, які спеціалізуються саме 
в галузі правового забезпечення 
спорту, а також спортивні функці-
онери, менеджери, тренери тощо.  

У ході нашого дослідження 
було з’ясовано, що найважли-
вішим принципом діяльності 
спортивного арбітражного суду 
є те, що передача спору на роз-
гляд третейського суду може бути 
здійсненою лише «за згодою сто-
рін» (Бордюгова, 2009). На наш 
погляд, допущено помилку у тлу-
маченні поняття «згода сторін». 
Адже відповідно до загальної 
теорії конфліктології (Власова, 
2016), теорії управління склад-
ними системами організації вза-
ємозумовлених відносин (Левич, 
2004; Бир, 2006) і теоретичних 
положень, викладених у загаль-
ній віктимології (Труханов, Васю-
тинская, 2007) «згода сторін» ха-
рактеризується безконфліктною 
ситуацією, коли участь судів не 
має сенсу. Це поняття з глибоким 
теоретичним обґрунтуванням дав 
Лотфі Заде (Zaden, 2002). Він ввів 
поняття лінгвістичної змінної при 
побудові теорії толерантних про-
сторів, у яких відбуваються вза-
ємозумовлені спільні відносини 
соціальних процесів. Практично 

«згода сторін» відбувається тіль-
ки за умови, якщо конфліктна 
ситуація наближається до нуля 
завдяки «пластичності» або «уні-
версальності» поведінки сторін. 

Важливим принципом діяль-
ності спортивного арбітражу є 
оперативність у вирішенні спо-
рів. Однак, на нашу думку, за-
значений принцип може бути 
повністю реалізованим тільки за 
умови побудови ефективної сис-
теми управління процесом збору 
інформації про взаємозумовлені 
відносини. Для цього необхідний 
не тільки достатній контроль, але 
й облік, побудований на статис-
тичному принципі збору інфор-
мації про отриманий результат. У 
системі такого обліку необхідно 
ввести контроль успіху або не-
вдач, а також з’ясування причин 
відхилення від передбачуваного 
очікуваного результату. До того 
ж потрібний облік не тільки зна-
чення кінцевого результату, але 
й статистичного нагромаджен-
ня показників за часом, місцем, 
енерго-масообміном. Це дозво-
лить здійснювати доступну ко-
рекцію правового регулювання 
спортивної діяльності із прогно-
зуванням можливих варіантів 
оптимального шляху її розвитку. 
Варто зазначити, що середовище 
може бути як сприятливим, так і 
несприятливим; об’єкт управлін-
ня – підготовленим або непідго-
товленим, а суб’єкт управління 
– зацікавленим або незацікавле-
ним. Процес збору інформації 
про взаємозумовлені відносини 
у системі «середовище – об’єкт 
управління – суб’єкт управління» 
представлений на рисунку 1. Як 
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Рис. 1.  Компоненти системи управління процесом збору інформації про взаємозумовлені відносини

Середовище

- зміст (що?)
- місце (де?)
- час (коли?)

Об’єкт управління

- мотив (чому?)
- об’єкт (кого?)
- причина (за що?)

Суб’єкт управління

- суб’єкт (хто?)
- спосіб (як?)
- ціль (навіщо?)
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бачимо, система включає дев’ять 
параметрів, які охоплюють усі 
можливі форми взаємозумовле-
них спільних відносин. У свою 
чергу кожний з дев’яти параме-
трів має рівні своєї деталізації 
та їх взаємозумовлених зв’язків. 
Це також важливо враховувати 
при побудові ефективної систе-
ми управління процесом збору 
інформації про взаємозумовлені 
відносини.

Сьогодні громіздкість існу-
ючої системи суттєво знижує 
необхідну оперативність вико-
ристання потрібної інформації 
про конфліктні ситуації, що ви-

никають. Тому її збір та обробка 
повинна враховувати багаторівне-
вість структури кожного з дев’яти 
параметрів з врахуванням того, 
що кожний із них має подання у 
трьохвимірній системі координат. 
Ми пропонуємо спеціальний ал-
горитм для обробки інформації, 
що збирається. Запропонований 
алгоритм враховує допустиму до-
статність і точність інформації, а 
також дає змогу встановити до-
статню силу прояву стаціонарних 
сигналів (конфліктних ситуацій), 
що презентовано на рисунку 2. 

Алгоритм установлення ста-
ціонарного сигналу має регульо-

ваний рівень порогу сигналу та 
тривалість його накопичення. Це 
дозволяє проаналізувати інфор-
мацію, яка надходить, та виявити 
закономірності у взаємозумовле-
них відносинах в умовах подій, 
що розглядаються, зародження 
конфліктних ситуацій з будь-якою 
заданою точністю їх розвитку. 
Наявність єдиного електронного 
реєстру даних дозволяє мати ві-
домості про: діяльність спортив-
них федерацій, клубів; підготовку 
фахівців різної спрямованості для 
даної галузі, обліку їх чисельнос-
ті та дольового розподілу рівня, 
рангу якісного складу. Існуючі га-
лузеві електронні реєстри баз да-
них дозволяють знайти необхідну 
інформацію, класифіковану за 
певною спрямованістю її систе-
матизації, але вони не враховують 
її причинно-наслідковий зв’язок. 
Це значно знижує ефективність 
використання цих баз даних.

Запропонований нами алго-
ритм установлення стаціонарних 
сигналів структури конфліктних 
ситуацій і відповідна система 
збору та обробки інформації до-
зволяють вирішити завдання за-
побігання конфлікту на рівні його 
формування. Це значно знизить 
навантаження на арбітражні та 
третейські суди. В алгоритмі ви-
значаються умови виникнення 
конфліктних ситуацій за спрямо-
ваністю та силою їх протікання, 
за часом і місцем прояву. Тобто, 
умови, які порушують «стій-
кість» існуючих закріплених пра-
вом відносин. Введення поняття 
«стійкості» дає можливість кіль-
кісної оцінки порушення спра-
ведливості у взаємозумовлених 
соціальних відносинах, що роз-
виваються. Ґрунтуючись на поло-
женнях і принципах системного 
підходу, доцільно використовува-
ти теоретичні дані віктимології 
для оцінки стану «стійкості» взає-
мозумовлених відносин як показ-
ника міри порушення справедли-
вості дотримання свобод та прав 
спортсменів (Труханов, 2007). У 
даному випадку мова йде не про 
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Рис. 2. Алгоритм установлення стаціонарних 
сигналів (конфліктних ситуацій)
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спортивного арбітражного органу. Незважаючи на те, що у 2004 році був прийнятий Закон «Про третейські 
суди», його поширення на сферу спортивної діяльності не реалізоване до теперішнього часу. Це обмежує 
права спортсменів як у межах нашої держави, так і на міжнародній арені. Сьогодні існують усі необхідні 
умови для того, щоб вирішити це завдання: наявність сучасної техніки, розроблені основи, методи, принци-
пи загальної теорії систем, що самоорганізуються. Це забезпечить об’єктивність оцінки причин виникнення 
конфліктних ситуацій, дозволить створити єдину правову організацію у сфері публічного права, покликану 
дотримуватися прав і свобод українських спортсменів.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати основні переваги та принципи діяльності спортивного ар-
бітражу на основі положень, розкритих загальною теорією складних систем, що самоорганізуються, та ви-
значити перспективи його створення в Україні.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукових і методичних джерел використа-
но для з’ясування проблемного поля функціонування спортивного арбітражу. Для створення теоретичного 
підґрунтя функціонування спортивного арбітражного суду застосовано методи індукції, дедукції, струк-
турно-функціонального аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, абстрагування, аналогії, історизму. Об-
ґрунтовано доцільність використання методу математичного моделювання у процесі побудови ефективної 
системи управління.

Результати: використання основних положень теорії функціонування та розвитку систем, що самоорга-
нізуються, дозволило проаналізувати основні переваги діяльності арбітражних і третейських судів за кордо-
ном і визначити перспективи створення єдиного спортивного арбітражного органу в Україні.

Висновки: визначено переваги та принципи діяльності спортивного арбітражу. Охарактеризовано сис-
тему управління «середовище – об’єкт управління – суб’єкт управління». Запропоновано алгоритм уста-
новлення стаціонарних сигналів (конфліктних ситуацій). Встановлені положення об’єктивно обґрунтовані 
у загальній теорії складних систем, що розвиваються. Визначено перспективи створення єдиної спортивної 
арбітражної інстанції в Україні: використання позитивного закордонного досвіду діяльності спортивного 
арбітражу; прийнятий Закон України «Про третейські суди»; можливість залучення фахівців сфери фізичної 
культури і спорту.

Ключові слова: спорт, арбітраж, третейський суд, система, взаємозумовлені відносини, перспективи.

Аннотация
Введение: Международный опыт спортивного арбитража пригодится для создания в Украине посто-

янно действующей спортивной арбитражной институции. Ведь сегодня в Украине еще не решен вопрос о 
создании единого спортивного арбитражного органа. Несмотря на то, что в 2004 году был принят Закон «О 
третейских судах», его распространение на сферу спортивной деятельности не реализовано до настоящего 
времени. Это ограничивает права спортсменов как в пределах нашего государства, так и на международ-
ной арене. Сегодня существуют все необходимые условия для того, чтобы решить эту задачу: наличие со-
временной техники, разработаны основы, методы, принципы общей теории самоорганизующихся систем. 
Это обеспечит объективность оценки причин возникновения конфликтных ситуаций, позволит создать еди-
ную правовую организацию в сфере публичного права, призванную соблюдать права и свободы украинских 
спортсменов.

Цель исследования: теоретически обосновать основные преимущества и принципы деятельности спор-
тивного арбитража на основе положений, раскрытых общей теорией сложных самоорганизующихся систем, 
и определить перспективы его создания в Украине.

Материал и методы: теоретический анализ и обобщение данных научных и методических источников 
использовано для выяснения проблемного поля функционирования спортивного арбитража. Для создания 
теоретической основы функционирования спортивного арбитражного суда применены методы индукции, 
дедукции, структурно-функционального анализа, синтеза, обобщения, сравнения, абстрагирования, ана-
логии, историзма. Обоснована целесообразность использования метода математического моделирования в 
процессе построения эффективной системы управления.

Результаты: использование основных положений теории функционирования и развития самооргани-
зующихся систем позволило проанализировать основные преимущества деятельности арбитражных и тре-
тейских судов за рубежом и определить перспективы создания единого спортивного арбитражного органа 
в Украине.

Выводы: определены преимущества и принципы деятельности спортивного арбитража. Охарактеризо-
вана система управления «среда – объект управления – субъект управления». Предложен алгоритм установ-
ления стационарных сигналов (конфликтных ситуаций). Установленные положения объективно обоснованы 
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Вступ. В умовах глобалізації 
у всіх сферах життєдіяльності 
спостерігається конкурентна бо-
ротьба за пріоритетність панів-
ного становища. Однак справжня 
справедливість характеру вирі-
шення конфліктів, зокрема у сфе-
рі фізичної культури та спорту, 
можлива тільки в рамках публіч-
ного права. Публічне право повин-
не ґрунтуватися на об’єктивній 
системі збору та обробки інфор-
мації про предмет конфліктних 
ситуацій не на стадії необхіднос-
ті їх судового розгляду, а на етапі 
формування у джерелі, що поро-
джує норму права. Це твердження 
має теоретичне обґрунтування у 
загальній теорії побудови взаємо-
зумовлених відносин у соціаль-
них системах, які розвиваються. 
У зв’язку з цим проблема діяль-
ності спортивного арбітражу та 
перспективи його створення в 
Україні є актуальними як з науко-
вої, так і з практичної точки зору.

Аналіз спеціальних літератур-
них джерел свідчить про те, що 
діяльність міжнародного спор-
тивного арбітражу дискутуєть-
ся зарубіжними (Lenskyj, 2019; 
Buckle, 2019; Rubino-Sammartano, 
2019; Кузин, Кутепов, Холодняк, 
1998; Миляков, 2008) та вітчиз-
няними авторами (Залізко, 2017; 
Харіна, 2018). Водночас, з пози-
ції системного підходу діяльність 
арбітражних судів на сучасному 
етапі, на жаль, не розглядалась у 
наукових працях, що обумовлює 
актуальність дослідження даної 
проблематики.

Наявність сучасної комп’ютер-
ної техніки, побудова ефективної 
системи управління, застосуван-
ня методів аналізу та обробки 
інформації на основі положень, 

розкритих загальною теорією 
складних систем, що самоорга-
нізуються, дозволять повністю 
реалізувати основні переваги та 
принципи діяльності арбітраж-
них і третейських судів. Це є гіпо-
тезою цього дослідження.

Мета дослідження – теоре-
тично обґрунтувати основні пе-
реваги та принципи діяльності 
спортивного арбітражу на основі 
положень, розкритих загальною 
теорією складних систем, що са-
моорганізуються, та визначити 
перспективи його створення в 
Україні.

Матеріал і методи. Теоретич-
ний аналіз та узагальнення даних 
літературних джерел використано 
для з’ясування проблемного поля 
функціонування спортивного ар-
бітражу та стану науково-методо-
логічного опрацювання проблеми 
дослідження. Накопичений до-
свід і теоретичні знання дозволя-
ють не тільки більш широко і об-
ґрунтовано оцінювати значимість 
явищ, що відбуваються, а й спро-
гнозувати спрямованість їх роз-
витку. Для створення теоретич-
ного підґрунтя функціонуван-
ня Міжнародного спортивного 
арбітражного суду застосовано 
методи індукції, дедукції, струк-
турно-функціонального аналізу, 
синтезу, узагальнення, порівнян-
ня, абстрагування, аналогії, істо-
ризму. Аналіз положень загальної 
теорії систем і використання ви-
сунутих у ній принципів само-
організації систем дозволили 
теоретично обґрунтувати осно-
вні переваги діяльності спортив-
ного арбітражу та перспективи 
створення арбітражного суду в 
Україні. Особливу значимість 
із загального арсеналу методів 

дослідження мали математичні 
описи закономірностей, що скла-
ли основу методу математичного 
моделювання. Доцільність вико-
ристання цього методу у проце-
сі побудови ефективної системи 
управління процесом збору, ана-
лізу та обробки інформації об-
ґрунтовується його значно біль-
шою можливістю розв’язання 
поставленої мети дослідження.

Результати. У ході дослід-
ження з’ясовано, що сьогодні у 
світі функціонують спеціалізова-
ні спортивні арбітражні центри. 
Найвідомішими з них є: Бельгій-
ська арбітражна комісія зі спор-
ту, Національний спортивний 
центр з вирішення спорів в Ав-
стралії, Палата з вирішення спо-
рів в області спорту в Італії тощо 
(Rubino-Sammartano, 2001).

На міжнародному рівні функ-
ціонує Міжнародна спортивна 
арбітражна рада (International 
Council of Arbitration for Sport) та 
Міжнародний спортивний арбіт-
ражний суд (Court of Arbitration 
for Sport), які уповноважені роз-
глядати спори, що виникають у 
спортивній діяльності на міжна-
родному рівні. При цьому Міжна-
родний спортивний арбітражний 
суд безпосередньо розглядає спо-
ри як арбітражний орган першої 
та апеляційної інстанції. За роки 
діяльності суд виніс ряд серйоз-
них постанов, які стосувалися 
розірвання контрактів, дискримі-
нації спортсменів, договорів про 
спонсорство тощо (Кузин, Куте-
пов, Холодняк, 1996; Труханов, 
2007).

З’ясовано, що діяльність Між-
народного спортивного арбітраж-
ного суду характеризують такі 
переваги:

© Ажиппо О., Саннікова М., 2019

в общей теории сложных развивающихся систем. Определены перспективы создания единой спортивной 
арбитражной инстанции в Украине: использование положительного зарубежного опыта деятельности спор-
тивного арбитража; принятый Закон Украины «О третейских судах»; возможность привлечения специали-
стов сферы физической культуры и спорта.

Ключевые слова: спорт, арбитраж, третейский суд, самоорганизация, система, взаимообусловленные 
отношения, перспективы.
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якісний прояв змісту конфлікту, а 
тільки про його зростання і дина-
міку за силою прояву, тривалістю 
протікання тощо.

На підставі вивченого досві-
ду створення та функціонування 
міжнародних спортивних арбі-
тражів, ми вважаємо, що Наці-
ональний олімпійський комітет 
України може виступити заснов-
ником автономної некомерційної 
організації «Спортивна арбітраж-
на палата». При ній відповідно 
до закону «Про третейські суди 
в Україні» (Закон України, Про 
третейські суди, 2016) може бути 
створено Спортивний арбітраж-
ний суд. Створення спортивної 
арбітражної інституції в Україні 
з подібною компетенцією буде 
важливим кроком на шляху до 
підвищення якості розгляду спор-
тивних спорів, захисту прав та ін-
тересів спортсменів.

Проведений аналіз списків ар-
бітрів на веб-сайтах Міжнародно-
го спортивного арбітражного суду 
та національних спортивних арбі-
тражних інституцій свідчить, що 
це здебільшого юристи, колишні 
спортсмени й тренери, спортивні 
менеджери та інші фахівці у сфері 
фізичної культури і спорту. Із цьо-
го можна зробити висновок, що у 
спортивному арбітражі шанси на 
справедливий судовий розгляд 
спортивного спору значно вищі, 
ніж у звичайному суді. Отже, ком-
петентність спортивних арбітрів 
є головною перевагою створення 
Спортивного арбітражного суду в 
Україні. До переваг спортивного 
арбітражу, які нам необхідно пе-
рейняти, відноситься також неза-
лежність суду, швидкий розгляд 
справи, перегляд рішень спор-
тивних організацій (федерацій та 
ін.), доступ до правосуддя мало-
забезпечених осіб, прискорене 
винесення резолютивного рішен-
ня у справі тощо. 

Дискусія. Визначено перева-
ги та принципи діяльності спор-
тивного арбітражу: незалежність; 
конфіденційність; швидкість про-
цедури; професійна компетент-

ність членів суду; оперативність 
у вирішенні спорів та інші. Ці 
положення знаходять своє під-
твердження у працях авторів (Ку-
зин, 1996; Миляков, 2008; Харі-
на, 2018; Buckle, 2018). Зокрема, 
діяльність міжнародного спор-
тивного арбітражу розглядалась 
М.Ю. Харіною, Matthew Buckle.  
Правова характеристика та систе-
ма спортивних арбітражних судів 
(САС) у міжнародному спортив-
ному русі розглядалась М.В. Мі-
ляковим. Особливості спортив-
ного арбітражу досліджувалися 
В.В. Кузіним, М.Є. Кутєповим, 
Д.Г. Холодняком.

Нами підтверджено виснов-
ки зарубіжних авторів Helen 
Jefferson Lenskyj, M. Rubino-
Sammartano про те, що відмінною 
особливістю діяльності спортив-
них арбітражних центрів, в тому 
числі й Міжнародного спортив-
ного арбітражного суду, є їх особ-
ливе місце в системі третейських 
судів. Це пов’язано з тим, що 
для кваліфікованого вирішення 
спортивного спору потрібні як 
юристи, що спеціалізуються саме 
в сфері правового забезпечення 
спорту, так і фахівці, які глибоко 
і точно знають і розуміють спорт.

У ході нашого дослідження 
знайшла підтвердження думка 
Г.Ю. Бордюгової про те, що в умо-
вах глобалізації виникла необхід-
ність формування спортивного 
права України. Невід’ємною скла-
довою частиною спортивного пра-
ва є, перш за все, створення єди-
ного спортивного арбітражного 
органу в Україні. У даному дослід-
женні та у попередніх наших до-
слідженнях (Саннікова, 2019) ця 
думка набула подальшого розвит-
ку. Зокрема, ми вважаємо, що На-
ціональний олімпійський комітет 
України може виступити заснов-
ником автономної некомерційної 
організації «Спортивна арбітраж-
на палата», при якій відповідно 
до закону «Про третейські суди 
в Україні» може бути створений 
Спортивний арбітражний суд.

Подальшого розвитку набули 

положення загальної теорії кон-
фліктології Г.Б. Власової, теорії 
управління складними система-
ми організації взаємозумовлених 
відносин Ст. Бира, А.П. Левича,  
теоретичних положень, викладе-
них у загальній віктимології Г.Л. 
Труханова, О.Г. Васютинської. 
Аналіз статистичного принципу 
взаємодіючих процесів у системі, 
яка визначає їх взаємозумовле-
ність, звертає увагу на необхід-
ність розуміння чому і як система 
зберігає стійкий стан при дії різ-
номанітних чинників. Крім цьо-
го, важливим чинником виявився 
ступінь взаємозв’язку і пайової 
участі компонентів системи на 
отримання кінцевого результату 
(Адлер, Смелов, 2017).

Реалізація розробленого тео-
ретичного обґрунтування основ-
них переваг і принципів діяль-
ності спортивного арбітражу на 
основі положень, розкритих за-
гальною теорією складних сис-
тем, що самоорганізуються, по-
требує більшого висвітлення, а 
також залучення широкого кола 
фахівців для подальшого розви-
тку та використання надбаних до-
сягнень.

Ідея створення єдиного спор-
тивного арбітражного органу в 
Україні уже деякий час обгово-
рюється фахівцями (Бордюгова, 
2009; Саннікова, 2019), однак 
поки що вона не знайшла свого 
практичного втілення та залиша-
ється на рівні обговорення. У ході 
нашого дослідження визначено 
переваги спортивного арбітражу, 
які нам необхідно перейняти із 
досвіду діяльності Міжнародного 
спортивного арбітражного суду 
та національних спортивних арбі-
тражів провідних країн світу.

Висновки. Визначено перева-
ги та принципи діяльності спор-
тивного арбітражу: незалежність; 
конфіденційність; швидкість про-
цедури; професійна компетент-
ність членів суду; оперативність у 
вирішенні спорів та інші. 

Охарактеризовано систему 
управління «середовище – об’єкт 

© Ажиппо О., Саннікова М., 2019
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управління – суб’єкт управлін-
ня», яка включає дев’ять осно-
вних параметрів. Ці параметри 
охоплюють усі можливі форми 
взаємозумовлених спільних від-
носин. Запропоновано алгоритм 
установлення стаціонарних сиг-
налів (конфліктних ситуацій). 
Цей алгоритм дозволяє врахо-
вувати допустиму достатність у 
точності використовуваної інфор-
мації, що збирається, забезпечить 
її обробку та аналіз, а також зна-

чно зменшить навантаження на 
арбітражні та третейські суди.

Визначено перспективи ство-
рення єдиної спортивної арбітраж-
ної інстанції в Україні. По-перше, 
це використання позитивного за-
кордонного досвіду діяльності 
спортивного арбітражу. По-друге, 
юридичною основою для ство-
рення Спортивного арбітражного 
суду в Україні може стати прийня-
тий ще у 2004 році Закон України 
«Про третейські суди». По-третє, 
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