
та ;(іжнюї актинності саVІих J(Сржанних c;ryжGoнrriн. Олнією j ск.rа,т(оних 
у;(оскон;иснн~r роботи останнrх є rrporrc;rypa оrrrнюнанн~r рс3улhталн 
сJrужGоної ;(i~r;rhнocтi. 
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аспірант кафедри а_;р..Ііністративного та фінансового права 

ІІРЛВОВЕ РШ'УJІІОВАІІІІЯ ФІЗИЧІІОЇ КУЛЬТУРИ І СІІОРТУ 

Історія фізичної культури і спорту палічус тисячоліття. Ue сві;:гшть 
про важ.тшвість і значення фізичної культури в житті суспільства. 

Для розвинених держ--ш характершв.-1 с підхід, nі;::шовідно до якого 

фізична культура розгля;:rасться як частипа загальної культури, як cy
кyrrнrcтh ;(ос~rгнснh cycr rиhстrш у стнорсннr 1 никористаннr cr rсцrалhних 
:шсоGін н;(оСК()На;rснн~r фі:1ичноr'о стану ;rкщсй. Рінснh ро:ннпку фі3ич

ної культури і спорту корелюються в основному не тL1ьки з висок:им:и 

спортивними досягеннями, а з показниками рівня здоров'я населення, 

з проникнення фізичного виховання у повсякденне життя .1юдей. 

Спорт с органічною частипою фізичної культури, особлиnою сфе

рою nияnлешrя та уніфікованого порішrяшrя досягпень лодей у пев
них НИ}ЩХ фі:шчних нrrран, технічної, інтслсктушrnної та iнrrroї rrі;rІ'О

тонки rrrшrxovr :1М<Jлиhної ;(ішrnності (ст. І ЗУ «Про фіjичну кутлуру і 

crropт;)) [lj. 
Дос.1ідники проблематики нор:\1ативно-правового забезпечення 

управління у га.1узі фізичної ку.1ьтур:и і спорту зазначають, що дер

жава регулюс nідпосипи у сфері фізичної ку.1ьтури і спорту шляхом 
формуnашrя ;:rержаnпої по.1ітики n цій сфері, стnореrшя відпоnі;:rпих 
лсржанних (чч·анін, фінансоноt·о, матсрішІhно-тсхнічноr'о, ка,т(роtюr'о, 
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інформаІ(іtіНОІ'О, НОр\1аТИННО-ІІр3ІЮІЮП) та іНІІІОІ'О 3а6С3ІІСЧСНН~І р03-

НИТКУ фія1чної І<)СІhтури і сІ юрту, а також н~ннанни 111 ирокоп) са\нні
~1-·І hНОП) статусу фі3КУJІ hТурно- СІЮрТИННОІ'О рухуНУкраЇні і KOVIIIJICKCHOЇ 

взаємо.J:ії J:ержавних органів з грома.J:ськи:\ш організаuіями фізку.:JЬТJ"l)

но-спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно пі.J:гри:мує 

олімпійський рух n Україні. дія.:Jьпість всеукраїнських ф ізку .. lьтурпо
спортишшх тоnаристn, паuіона.:JЬІІИХ спортишшх фе.J:ерацій, інших 

громадських організапій фізку.:JьтурІю-спортишюї спрямоnапості [2, 
с. 302j . 

. Лержанна ІІШІіТИІ<а УкраЇНИ у сфері фі3ИЧНОЇ І<)СІІ-іІ'УРИ і СІ Юрту ІІОНИ

ННа базуватися на: 

- зютученні громадян до занять фізичною ку .. 1ьтурою і спорто:v~; 
- nрахуnаппі іптересіn гро:\шаян при розробці та реалі:шuії .аержаn-

пих і :\1icuenиx програм розnитку фізичної ку .. 1ьтури і спорту; 
- пі.атримuі фізичної ку.:Jьтури і спорту; 

- юає\ннії :tсржанних орІ'аНlН :1 орІ·анаVІи МlСІІ.сноІ·о самонр~І,Т(унан-

н~І та НС)lСрЖаНЮ1\Н1 ОрІ'аН13аІІ.НІVІИ. 

На .ау:v~ку багатьох науковців, позиuію яких поді:Jяою, провіzша 

роль у реалізації державної по.:Jітики шодо розвитку фіз:ичної ку.:JьтурІт 

та спорту, забезпеченні основ соuіа .. 1ьної та гу:\'rанітарної безпеки дер
жаnн засоба:\1И галузі ІІалежить регіоІІа .. lЬІІО:\1У ріш1ю упрашІіІпІя, яко:\tу 
пе приді:Jясться па .. 1ежпої уnаги [3]. 

СтворсІІІІ~І іLісІюІ·о vІехаІІі-~\ІУ уІІрашІіІІІІ~І фіJИЧІюю ку;ІІіІ'урою і 

СІІЩПО\1 ІН1\11аПІС ІІе ТІ.ІІ>КИ іLСІ<JІараТИНІІОП) ІІрОП))ІОІІІСІІІІ~І ІНіLІІОВІ,:LІІИХ 

3аСаіІ, а;Іс ~-і НШІеЖНОІ'О фінанеукаННИ НііІІІОНі;LНОЇ ПlJІу3і. f tc /\УЖе НЮІСН1-
НО )1.1~1 ро:1НИТКУ :1J(OJIOHOЇ і СОІІіа;ІhНО аКТИННОЇ ННІ(іЇ. 

Осноною норматинно-11раноноп) ре1·у;1юнанн~І іІержанноп) уІІран

.:Jіння фізичною ку.:JЬТJ"lЮЮ і спортом в Україні є: Конституuія України, 
яка ст. 49 закріп .. 1ює за J:ержавою обов'язок.J:бати про розвиток фізичної 
ку .. 1ьтури і спорту; .ЗУ <..:Про фізичпу ку.:Jьтуру і спорт>> 1993 р. та <<Про 
пі.атри:\tку олі:ипійського, парао .. 1іипійського руху та спортуnиших до
сягнень n Україні>> 2000 р.; Копuепuія .Загально..::rержашюї пільоnої соuі
шІ hної ІІрОІ]Ш\1 и р(ннитку філІчної куJІ h'І'УРИ і сІ юрту на 2012-2016 рр. 
(201 Ір.); інІІІі НЩ1VІап1нно-ІІраноні акти, VІіжнар(щні ;юІ·онори, :11·о;ш на 
обов'язковість яких надана Верховною Ра.J:ою України. Як уяв.:Jяється, 

відсутність є.J:иного конuептуа .. 1ьного нормативно-правового акта, J:ія 
якого з..::rатна врегу.:Jювати різні аспекти спортивних правові.J:носин, 

супсnо ук.:Jадпюс розnиток дос.:Jі.ажуnапої галузі. 
Чиппа редакuія ЗУ <<Про фізичпу ку .. 1ьтуру і спорту» не :иістять nи-

3наченни «І'а~1у:1h фі3ичної ку;Іhтури і СІІорту>>. Ана~Іі3 3аконо11роектних 

робіт 3 у;ЮСКОНаJІеННИ l(hOI'O :шкону СНі.іLЧИТh І ІрО ТС, ІІЮ іН НИХ не VІіС

ТИТЬСЯ такої дефініuії, шо є нецо.:Jіко:\'І і потребує цоопраuювання. 

Для вирішення цієї проб.:Jеми необхідно звернутися .ао доктрина.:Jь

них цос .. 1іджень, де це питання активно обговорюється. У науковій 
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.ІІітсратурі МіСТИТhС$.1 3Начна Кі.ІІhКіСТh НИ3НаЧСНh ІІОНИТh фі3ИЧНОЇ КУ.ІІh

тури і сІ юрту. Наі16і.ІІhІІІ НJ(ШІИМ є настуІІ не ни:1начснн~1: «Сфера фі3ич

ної куJІh'І'УJJИ 1 сІ юрту- це уІюри;rконана сукуІІНlСТh орІ'анш J(ержанної 

в.1ади та УІіецевого саУІовря.J)'Вання, організацій, заЮІа;:rів та громадян, 

шо з;:rійснюють діяльність в інтересах розвитку фіз:ичної культури і 

спорту, та суспільні nі;:rносипи між ними. 

Створення ;:rісrюго мехапі.зму упрсшліппя ф ізичпою культурою і спор

том nи1вгас удоскона.1еrшя праnошло .забезпечеrшя. Законопроектна 
роGота у Іtієї сфери ;(іи;Іhності 110нинна ();_вунатис~І на ні;rІюні,ІtНІ1Х те

оретичних наІІраІ(юнанних. 1\е є нажлиним ;r.1~1 ро3нитку 3,Іtороної і со

ціа.lьно активної нації. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОС'ЛІДІВ 

ІІЛ.Ц ТВЛРИІІАМИ 

Відпові;:rно ;:ro статей 31, 31-1 Jакону України «Про захист тварІ·ІН 
nід жорстокого поnоджеІІІІЯ>> затвер;:rження пере.1іку наукових установ, 

які мають право проnо;:rити ;:rослі;:rи на тваринах, устаноn.1еппя порядку 

проведепня наукових ;:rocлi;:rin, експериментів на тваринах, :штnерджен

н~І ШІ hтсрнати нних мсто;rі н та оG'єктін JІ,.-І~І отри манн~І науконих ,1щних та 

Jili іkнснн~І контрш1 ю :ш лотри маню1м нимоІ' 3аконо,т(анстна ІІі.Іt час ІІро
ве;:rення наукових експериУІентів покладається на Міністерство освіти 

та науки України r 1]. 
Положенням про Міністерство освіти та науки зазначається (пп.41, 

42 ст.4), що одним із .завдань, пок.тrадепих па зазначений орган с уста
поn.lеппя порядку проведепня наукових дос.1ідіn, експериментів па 
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