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Преамбула 

Баскетбол - гра, яка об'єднує мільйони людей в Україні і усьому світі 
незалежно від їх соціального стану, національності, політичних, релігійних чи 
інших вподобань. 

Баскетбол - це масовий і доступний вид спорту, який оздоровлює і формує 
позитивні емоції у людей. 
Федерація баскетболу України (ФБУ), докладаючи значних зусиль з розвитку 
баскетболу: 

- визнає і приймає до виконання Кодекс етики ФІБА, усвідомлюючи велику 
соціальну значущість баскетболу, свою колективну відповідальність перед 
суспільством, партнерами та багатомільйонним загалом любителів баскетболу, 
приймає Кодекс етики та чесної гри (далі - Кодекс); 

- ставить за мету піднесення моральних аспектів життя в баскетболі шляхом 
поваги та неухильного дотримання визнаних світовим спортивним 
співтовариством принципів чесної гри; 

- наголошує на тому, що Кодекс сприятиме подальшому розвитку та чистоті 
баскетболу, покращенню його іміджу та підвищенню моральності усіх, хто до 
нього причетний. 

- проголошує, що приймаючи Кодекс, бере на себе відповідальність за моральну 
чистоту дій і помислів усіх, хто причетний до баскетболу. 

І. Етичні норми поведінки членів ФБУ та учасників змагань з баскетболу. 

Перемога, здобута у нечесній грі, втрачає свою цінність, оскільки є обманом. 
Тільки чесна гра, самовіддана боротьба на майданчику викликає позитивні емоції 
та повагу, навіть у випадку поразки. Обман принижує гідність як баскетболіста, 
так і уболівальників. Баскетбол - це гра, якщо її вести нечесно, вона втрачає сенс і 
заслуговує на зневагу. 

Члени ФБУ (Регіональні федерації, міські, районні та інші федерації (асоціації) 
баскетболу тощо), спортивні товариства, асоціації, клуби, їх офіційні особи і 
команди, гравці, особи, що супроводжують команду, судді (в т.ч. статистики, 
секретарі та ін), офіційні особи ФБУ, фахівці з баскетболу та усі інші суб'єкти у 
сфері баскетболу, мають дотримуватись норм чинного законодавства, статутних і 
регламентних норм ФІБА та ФБУ, виконувати свої обов'язки з чистою совістю і 
шаною один до одного та зобов'язані дотримуватися наступних правил: 

1. Із гідністю представляти ФБУ та її членів, діяти аполітично та у відповідності 
до цілей ФБУ у стосунках з державними установами, громадськими та іншими 
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організаціями. Ні за яких обставин не зловживати своїм становищем для 
отримання особистої вигоди. 

2. У своїй діяльності утримуватися від будь-яких дій, що можуть завдати ФБУ та 
баскетболу у цілому моральної чи матеріальної шкоди. 

2.1. Давати відсіч будь - кому, хто порушує норми Кодексу. Пасивна поведінка 
при неправомірних діях інших осіб прирівнюється до проявів нечесності. 

3. Поважати головні цінності чесної гри у всіх відносинах їх діяльності, 
пропагувати чесний баскетбол, неухильно дотримуватися положень Правил гри і 
регламентів змагань, принципів чесної гри, не застосовувати у своїй діяльності 
методів і засобів, що суперечать духу чесного суперництва. 

3.1. Не допускати випадків ухилення від ведення спортивної боротьби. 
3.2. Вести принципову боротьбу із випадками обману та симуляції порушень 
правил гри на ігровому майданчику. 
4. Сприяти розвиткові баскетболу шляхом пропаганди позитивного досвіду. 
4.1. Дотримуватися об'єктивної позиції з будь-яких питань діяльності в 
баскетболі. 
4.2. Неухильно виконувати рішення відповідних органів управління ФБУ. 
5. Виявляти повагу до колег, суперників, суддів (в т.ч. статистиків, секретарів та 
ін), офіційних представників, співробітників баскетбольних структур, 
представників засобів масової інформації та вболівальників. 
5.1. Не припускатися зневажливих дій у відношенні один до одного, образ, 
приниження честі та гідності суб'єктів у сфері баскетболу, усвідомлюючи 
шкідливість наслідків від емоційних висловлювань і негативної поведінки. 
6. Вести принципову боротьбу з проявами корупції, обману і шантажу в 
баскетболі, спробами використання Гри в особистих інтересах. 
6.1. Протидіяти хабарництву у будь-якому вигляді. Особи, які приймають 
зобов'язання за цим Кодексом, не повинні пропонувати, обіцяти, надавати чи 
отримувати будь-яку неналежну матеріальну вигоду або іншу перевагу за 
виконання або невиконання дії, яка пов'язана з їх офіційною діяльністю або 
знаходиться в межах їх впливу. Про будь-яку таку пропозицію необхідно негайно 
повідомити відповідні державні або баскетбольні структури. 

7. Офіційні особи зобов'язані утримуватися від прямої чи непрямої участі в 
азартних іграх, робити ставки і брати участь в діяльності букмекерських контор і 
тоталізаторів, пов'язаних з проведенням змагань з баскетболу. 
8. Забезпечувати відсутність у будь-якій формі тиску на учасників змагань, суддів 
(в т.ч. статистиків, секретарів та ін), офіційних представників організацій та 
клубів, представників засобів масової інформації, тощо. Гарантувати своїми діями 
захист їхньої честі та гідності. 

9. Приймати поразку у змаганнях достойно і з гідністю, прагнути до 
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вдосконалення гри і поведінки. Поразка у чесній боротьбі заслуговує більшої 
поваги, ніж нечесна перемога. 

10. Захищати баскетбол від проявів расизму та насильства. 
10.1. З цією метою проводити постійну роботу з вболівальниками та фан-клубами, 
спрямовану на унеможливлення фактів прояву будь-яких форм дискримінації за 
національними, расовими, політичними, релігійними, статевими чи іншими 
ознаками. 
10.2. Запобігати проявам хуліганства та вандалізму на територіях спортивних 
арен. 
10.3. Ділитися досвідом зі своїми колегами з питань захисту баскетболу від 
зазначених негативних явищ. 

11. Проводити непримириму боротьбу із вживанням учасниками змагань 
заборонених медичних препаратів. 

11.1 Використання допінгу має не лише негативні наслідки для здоров'я, але й 
ставить під загрозу етичні принципи баскетболу, загрожує його чистоті. 
Вживання допінгу для здобуття переваги над іншими у змаганні, є шахрайством і 
принципово протилежним духу спорту. 

12. Володіти достатніми знаннями нормативно-правових документів, якими 
регламентується діяльність у сфері баскетболу, неухильно дотримуватися їх 
вимог. 
13. Вирішувати будь-які спірні питання і конфлікти, що виникають між 
суб'єктами у сфері баскетболу і не є наслідками порушення норм Закону, 
виключно шляхом переговорів. У випадку неузгодженості сторін із виниклих 
спірних питань, звертатись до уповноважених органів відповідних регіональних 
федерацій та інших федерацій баскетболу, Федерації баскетболу України. 
14. Особи, які приймають зобов'язання за цим Кодексом, несуть відповідальність 
за неправомірні дії чи бездіяльність у межах його дії. 

15. Відмова, рівно як і згода порушника норм Кодексу повноцінно, щиро та 
правдиво співпрацювати з органами баскетбольного правосуддя може бути 
врахована при прийнятті остаточного рішення. 

Неухильне дотримання Кодексу сприятиме підвищенню привабливості 
баскетболу в Україні для чисельної аудиторії прихильників. ФБУ відкрита для 
тих, хто поділяє її погляди і розраховує на підтримку своєї ініціативи від усіх 
членів спортивної спільноти, від усього громадянського суспільства у цілому. 

II. Дисциплінарні санкції 

Будь-яка особа, викрита в порушенні Кодексу, підлягає накладенню 
дисциплінарних санкцій за поданням Комітету з етики та чесної гри. 
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Відповідно до нормативно-правової бази, якою регламентується діяльність ФБУ 
та її членів, факти порушення вимог Кодексу виносяться на розгляд органів 
баскетбольного правосуддя ФБУ або відповідних 
(дисциплінарних) органів членів ФБУ. 

Органи управління ФБУ або її членів мають право тимчасово відсторонювати 
особу, яка порушила Кодекс, від виконання своїх обов'язків і надсилати справу 
про правопорушення до органів баскетбольного правосуддя ФБУ або відповідних 
(дисциплінарних) органів членів ФБУ для застосування дисциплінарних санкцій. 
Дисциплінарні санкції застосовуються за результатами розслідування, та 
встановлення фактів порушення даних норм. Обвинувачена сторона надає 
пояснення з приводу обставин порушення, має право брати участь у заходах, 
спрямованих на встановлення істини у справі. 

Будь-яка особа, яка вчинила кримінально каране діяння, несе відповідальність у 
порядку, встановленому законодавством України. 

III. Сфера дії та застосування 

Дія положень Кодексу разом з положеннями Статуту та регламентними нормами 
ФБУ поширюється на всіх членів 
ФБУ, кожного, хто працює або задіяний в баскетболі. 
Будь - яка особа, яка працює або задіяна у сфері баскетболу, автоматично 
підпадає під дію положень цього Кодексу, без необхідності укладення додаткових 
угод. 

IV. Контроль 
Контроль за дотриманням положень Кодексу здійснюється Комітетом з етики та 
чесної гри, а у випадках, передбачених Статутом ФБУ або регламентами змагань 
- Виконавчим комітетом ФБУ. 

V. Прикінцеві положення 

Кодекс етики та чесної гри затверджений Виконавчим комітетом ФБУ «05» 
червня 2018 року і набуває чинності з моменту його прийняття. 
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