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Міжнародне олімпійське право –
система взаємопов’язаних норм і правил, які 

регулюють суспільні відносини, що виникають у 

міжнародному олімпійському русі.

Олімпійське право – одна з найважливіших 

структур сучасного міжнародного права –

включає норми як міжнародного публічного 

права, що регулює міждержавні відносини, так і 

міжнародного приватного права, що охоплює 

відносини між приватними особами,  

організаціями та громадянами різної державної 

приналежності.





Основні 

(загальновизнані)

Загальні (міжгалузеві 

принципи в рамках загального 

міжнародного права)
Спеціальні 

Статут Організації 

Об'єднаних Націй 

(1945);

Декларація про 

принципи 

міжнародного права 

відповідно до Статуту 

ООН (1970);

Заключний акт 

Наради з безпеки і 

співробітництва в 

Європі (1975)

Принципи міжнародного олімпійського права

Загальна декларація

прав людини (1948); 

Пакт про економічні, 

соціальні і культурні 

права людини (1966); 

Європейська 

конвенція про захист 

прав людини і 

основних свобод 

(1950), 

Паризька хартія для 

нової Європи (1990) і 

ін.

Олімпійська хартія, 

Всесвітній антидопінговий 

кодекс, Міжнародна хартія 

фізичного виховання і 

спорту, Спортивна хартія 

Європи, Європейський 

маніфесті «Молоді люди 

та спорт», Рекомендації 

Європейської ради 

«Молодь і спорт вищих 

досягнень», Декларація 

«Спорт, терпимість і чесна 

гра»



Системоутворюючі принципи, що лежать в 

основі спеціальних, забезпечують:

1. Комплексність правового впливу на відносини, що 

складаються в сфері олімпійського руху.

2. Єдність міжнародної нормативної бази олімпійського

руху для всіх країн.

3. Участь суб'єктів олімпійського руху в боротьбі за

досягнення загального миру і взаєморозуміння.

4. Сприяння олімпійського спорту зближенню між 

окремими людьми.

5. Виховний вплив олімпійського спорту в ім'я утвердження

основних людських цінностей, які є основою для повного

розвитку народів.



Принципи, пов'язані з правом людини на заняття 

спортом і охорону здоров'я, забезпечують:

1. Забезпечення і гарантованість рівних можливостей для 

всіх людей займатися спортом.

2. Об'єднання в збалансоване ціле чеснот тіла, волі та 

розуму на основі олімпізму, що з'єднує спорт з 

культурою та освітою.

3. Вдосконалення фізичної підготовленості, через 

отримання можливості набувати необхідні знання,

опановувати основними руховими навичками.

4. Відповідальність держави спільно з відповідними 

спортивними організаціями за проведенні спортивної 

політики в інтересах молоді.



Принципи, що відображають тісний зв'язок 

між здоровим навколишнім середовищем і 

заняттями спортом, забезпечують:

1. Підтримка відповідальності і турботи про охорону 

навколишнього середовища, забезпечення дотримання 

екологічних принципів у процесі розвитку спорту та 

забезпечення вимоги, щоб Олімпійські ігри 

проводилися відповідно до вимог екології.

2. Забезпечення здорового навколишнього середовища і 

умов життя, які сприяють активним заняттям спортом.

3. Відповідальність за збереження природного 

середовища



Принципи, що стосуються розвитку міжнародного 

олімпійського руху, забезпечують:

1. Удосконалення всіх напрямків олімпійського руху в країнах світу.

2. Повагу і дотримання гуманістичних начал олімпізму, що включає в 

себе     взаєморозуміння, дружбу, атмосферу солідарності.

3. Високу роль державних органів в підтримку олімпійського руху, тісну 

кооперацію з міжнародними та національними неурядовими 

спортивними організаціями.

4. Створення спеціалізованих структур по збору і поширенню інформації, 

що стосується різних напрямків олімпійського руху.

5. Гарантованість надання допомоги спортсменам, які проявили 

виняткові спортивні здібності.

6. Повагу фундаментальних етичних цінностей, викладених в 

Олімпійській хартії.



Принципи, що регулюють міжнародні відносини в 

області тренувальної та змагальної діяльності, 

забезпечують:

1. Повагу і дотримання правил справедливої гри.

2. Боротьбу з негативними проявами в сучасному суспільстві, які 

підривають традиційну основу спорту, побудовану за принципом   

справедливості грі.

3. Залучення засобів масової інформації.

4. Заохочення дослідницької роботи на національному та міжнародному

рівнях.

5. Уніфікацію спортивної техніки, обладнання та правил проведення 

змагань.

6. Забезпечення безпечних і здорових умов тренувального і змагального

процесів.



Принципи, що регулюють систему управління  

міжнародного олімпійського руху, забезпечують:

1. Демократизацію системи управління міжнародним олімпійським 

рухом.

2. Спрямованість управління на забезпечення дотримання 

Олімпійської       хартії в окремих країнах.

3. Олімпійську солідарність, що передбачає організацію допомоги 

НОК,      визнаних МОК.

4. Визнання суверенітету і рівноправності національних спортивних      

організацій, невтручання в їх діяльність.

5. Забезпечення пропаганди основоположних принципів олімпізму

на      національному рівні.



Звернення П’єра де 

Кубертена  до учасників 

Ігор ІХ Олімпіади 1928 р. 

в Амстердамі







Гуманістична  ідея передбачає

загальну рівність усіх людей 

незалежно від кольору шкіри, 

національності, соціального 

статусу, поєднує олімпізм з 

прогресивними силами



Філософсько-педагогічна ідея, 

спираючись на спортивно-ігровий метод 

виховання, забезпечує вільний і всебічний 

розумовий, моральний і  фізичний розвиток 

особистості, пов‘язує  заняття спортом з 

діяльністю в інших галузях суспільного 

життя.  Основою цієї ідеї є прагнення 

людини до особистої досконалості, 

максимально доступному розвитку власних 

здібностей, рекордним досягненням.



- В інтересах моралі Міжнародний конгрес і

окремі країни вважають за необхідне відродити

на міжнародній арені Олімпійські ігри в сучасній

формі, але з дотриманням стародавніх традицій.

- До участі в Іграх варто запрошувати спортивні

об'єднання всіх країн. Кожна країна може бути

представлена тільки своїми громадянами. Перед

Олімпійськими іграми, що будуть проходити

кожні чотири роки, окремі держави повинні

проводити відбіркові чи попередні змагання,

для того, щоб країни були представлені

кращими спортсменами.

- До програми Олімпійських ігор включати види спорту і дисципліни:

біг, стрибки, метання диску – в легкій атлетиці, важка атлетика,

вітрильний спорт, плавання, веслування, ковзанярський спорт,

фехтування, боротьба, бокс, кінний спорт, спортивна стрільба,

гімнастика та велоспорт.





Роки Події

1894 

рік

Подання П'єром де Кубертеном на розгляд делегатів 

Міжнародного атлетичного конгресу рукопис 

“Регламенти”, де були сформульовані головні цілі МОК

1908 

рік

Випуск брошури “Олімпійські правила та положення” -

першого друкованого прообразу Олімпійської хартії,

підготовленого за участю Кубертена

1977 

рік

Внесення 25 змін до уставного документу 

олімпійського руху 

початок 

1980-х 

років

Кількість та принциповість змін, обумовили 

необхідність нової редакції документу 



1981 рік

1990 рік

Створення робочої групи з перегляду 

Олімпійської хартії на чолі з канзаським

адвокатом, членом МОК Джейксом Уеррелом, 

яка набула статусу комісії, і мала

- завдання: упорядковувати структуру Хартії і 

спростити її правила;

- внести ясність в потенційно суперечливі 

положення тексту;

- зняти протилежності у французькій та 

англійській мовних версіях.

Офіційне прийняття нової редакції Олімпійської 

хартії (96-сесія МОК, Токіо), яка не змінює 

фундаментальні принципи олімпізму; більше 

виділяє концепцію чесної гри серед спортсменів, 

закріплює незалежність спортивних організацій

та єдність спортивного руху 



грудень

1999  року
Внесення змін щодо структури та функціонування 

МОК (110 сесія МОК)

4 липня

2003 року 
Прийняття нової  редакції Олімпійської хартії 

1 вересня

2004 року

Редакція фундаментальних принципів;

редакція положень, скорочення розділів

2 серпня

2016  року

Внесення деяких  редакційних правок Олімпійської 

хартії 

9 жовтня 

2018 року
Редакція правила 33 «Обрання міста-організатора 

Олімпійських ігор»

26 червня 

2019 року

Внесення змін до правил №№ 2, 16, 18, 24, 27, 32 – 36,

52 – 56, 59 та до низки офіційних роз’яснень 

17 липня 

2020 року 

Внесення змін до офіційних роз’яснень до правил 

№№ 18, 19, 21



Олімпійська хартія – це зведення 

основоположних принципів олімпізму, правил і офіційних 

роз’яснень,   затверджених Міжнародним олімпійським 

комітетом (МОК). 

Олімпійська хартія регламентує структуру, механізм 

дій і процеси олімпійського руху і визначає

умови проведення  Олімпійських ігор. 





Структура 

Олімпійської хартії

Абревіатури, що 

використовуються  в 

олімпійськомуц русі

Передмова

Преамбула

Основоположні принципи 

олімпізму

Розділ 1. Олімпійський рух

Розділ 2. Міжнародний 

олімпійський комітет (МОК) 

Розділ 3. Міжнародні федерації 

(МФ) 

Розділ 4. Національні олімпійські 

комітети (НОК) 

Розділ 5. Олімпійські ігри

Розділ 6. Заходи і санкції, 

дисциплінарні процедури і 

вирішення суперечок



Преамбула містить 

інформацію про 

дати основних 

подій відродження 

Олімпійських ігор 

та створення МОК



1. Олімпізм являє собою 

філософію життя, що звеличує 

та об’єднує в гармонійне ціле 

якості тіла, волі й розуму. 

Поєднуючи спорт з культурою 

та освітою, олімпізм прагне 

створити такий спосіб життя, 

який базується на радощах, 

здобутих через зусилля, 

виховних цінностях доброго 

прикладу та повазі до 

універсальних етичних 

принципів.

2. Метою олімпізму є повсюдне 

становлення спорту на служіння 

гармонійному розвитку людини 

для того, щоб сприяти  створенню 

мирного суспільства, яке б 

піклувалось про збереження 

людської гідності.



3. Олімпійський рух являє 

собою концентровану, 

організовану, універсальну й 

постійну діяльність усіх осіб й 

організацій, яких надихають 

цінності олімпізму, під 

керівництвом МОК. Ця 

діяльність охоплює п’ять 

континентів. Вершиною  її є 

об’єднання спортсменів усього 

світу на великому спортивному 

святі – Олімпійських іграх. Його 

символом є п’ять переплетених 

кілець.

4. Займатися спортом – одне з 

прав людини. Кожний має 

можливість займатися спортом, 

без дискримінації, в дусі 

олімпізму, взаєморозуміння, 

дружби, солідарності і чесної 

гри. Організація, керівництво й 

управління спортом повинні 

контролюватися незалежними 

спортивними організаціями

5. Будь-яка форма дискримінації 

у ставленні до країні або особи –

расового, релігійного, 

політичного характеру або за 

ознакою статі – несумісні з 

приналежністю до олімпійського 

руху.

6. Приналежність до 

олімпійського руху вимагає 

обовязкового дотримання 

положень Олімпійської хартії та  

визнання МОК.



- визначено мету і завдання 

програми «Олімпійська 

солідарність»;

- визначені поняття: 
«Олімпійські ігри» і термін 

«Олімпіада», «олімпійський 

символ», «олімпійський прапор», 

«олімпійський девіз», 

«олімпійська емблема», 

«олімпійський гімн», 

«олімпійський вогонь», 

«олімпійський смолоскип», 

«олімпійські знаки» та їхній 

юридичний захист.



На Олімпійські ігри 

збираються спортсмени, 

які відібрані відповідними 

національними 

олімпійськими 

комітетами, заявки на 

котрих були затверджені 

МОК. 

На Олімпійських іграх 

атлети змагаються за 

технічними регламентами 

відповідних міжнародних 

спортивних федерацій.







Олімпійський гімн 

(правило 12) –

музичний твір 

«Олімпійський гімн», 

створений Спіросом

Самарасом



Олімпійський вогонь (правило 

13) – вогонь, який запалюють в 

Олімпії під егідою МОК. 

Олімпійський факел –

факел, затверджений МОК,

призначений для запалення

олімпійського вогню.



Розділ 2.  

“Міжнародний 

олімпійський 

комітет (МОК)”

МОК – міжнародна  

неурядова некомерційна 

організація з 

необмеженим строком 

повноважень у формі 

асоціації зі статусом 

юридичної особи, 

визнаної Федеральною 

радою Швейцарії 

відповідно до угоди, 

укладеної на 

1 листопада 2000 р.

Місцезнаходження МОК –

Лозанна  (Швейцарія), 

олімпійська столиця



- викладені міри і санкції, які 

можуть застосовуватися 

сесією МОК, виконкомом МОК 

або Дисциплінарною 

комісією МОК у випадку 

порушень Олімпійської хартії, 

Всесвітнього 

антидопінгового кодексу або 

будь-якого іншого 

нормативного акту – по 

відношенні до членів МОК, 

почесного президента МОК, 

почесних членів МОК, МСФ, 

НОК, міст-організаторів 

Олімпійських ігор, 

оргкомітетів з їх проведення 

та інших, визнаних МОК, 

організацій та осіб;

- зазначено (правило 24), що 

офіційними мовами МОК є 

англійська і французька. 



Розділ 5. «Олімпійські 

ігри» містять чотири 

підрозділи:

- Святкування, 

організація та 

управління 

Олімпійськими іграми.

- Участь в Олімпійських 

іграх.

- Програма 

Олімпійських ігор.

- Протокол.



Підрозділі «Участь в 

Олімпійських іграх» (правила 

40–44) :

- кодекс допуску 

спортсменів до Ігор; 

- громадянство і вікові 

аспекти учасників; 

- порядок і строки розсилки 

визнаним МОК НОКам

запрошень і подача заявок на 

участь в Олімпійських іграх.

Правило 43 передбачає, 

що Антидопінговий кодекс є 

обов’язковим для всього 

олімпійського руху. 



- рішення про включення до 

програми Ігор будь-якої 

дисципліни або виду спорту є 

прерогативою виконкому 

МОК;

- технічні положення, що 

стосуються повноважень і 

діяльності МФ на 

Олімпійських іграх (технічний 

контроль і керівництво своїм 

видом спорту, розклад 

змагань, місця їхнього 

проведення, відповідність 

обладнання тощо);

- питання, пов’язані з 

висвітленням Олімпійських 

ігор засобами масової 

інформації, а також порядком 

та умовами розміщення 

реклами.



- порядок використання олім-

пійського прапора (правило 54); 

- основні аспекти використання 

олімпійського вогню (правило 55); 

- вимоги до порядку проведення 

церемонії відкриття і закриття 

Олімпійських ігор; слова, які на 

церемонії відкриття виголошує 

голова країни, на чиїй території 

знаходиться місто-організатор, а 

також те, що під час церемонії 

відкриття і закриття Ігор право 

виголосити коротку промову має 

тільки президент МОК і президент 

оргкомітету Ігор (правило  56);

- порядок церемонії нагородження 

переможців і призерів 

Олімпійських ігор із врученням їм 

медалей та дипломів.



Хуан Антоніо Самаранч, 

сьомий Президент МОК  

Жак Рогге, 

восьмий Президент МОК 

Томас Бах, 

дев’ятий Президент МОК 





Закони України, які визначають

підвалини державного управління

олімпійським спортом:

- «Про фізичну культуру і спорт» (від 

17 листопада 2009 р. № 1724-VI зі 

змінами та доповненнями);

- «Про підтримку олімпійського, 

паралімпійського руху та спорту 

вищих досягнень в Україні» (від 

14 вересня 2000 р. № 1954-III)











Статут    НОК     України п. 2.2. 



Статут    НОК     України п. 2.2.1. 

- НОК України формує, організовує та очолює 

відповідні делегації на Олімпійські ігри і на 

регіональні, континентальні та світові комплексні 

спортивні змагання, що відбуваються під 

патронатом МОК та ЄОК. НОК України вирішує 

питання про заявки атлетів, що пропонуються 

відповідними НСФ з олімпійських видів спорту. 

Такий відбір повинен базуватися не тільки на 

спортивних досягненнях атлета, але також на його 

здатності служити прикладом спортивній молоді 

України. НОК України повинен забезпечити, щоб такі 

заявки, запропоновані НСФ з олімпійських видів 

спорту, відповідали у повному обсязі положенням 

Олімпійської хартії.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


