
Преамбула 

Федерація легкої атлетики України 

 враховуючи, що метою олімпійського руху є досягнення більшого 

єднання між його членами, для збереження та втілення в життя ідеалів і 

принципів, які є їх спільним надбанням, а також заради сприяння та 

прогресу, 

 усвідомлюючи, що спорт має відігравати важливу роль у захисті здоров'я, 

у моральному та фізичному вихованні, а також у сприянні міжнародному 

взаєморозумінню, 

 будучи стурбована зростаючим використанням спортсменами та 

спортсменками допінгових препаратів і заборонених методів під час 

спортивних заходів і наслідками такого використання для здоров'я 

учасників і для майбутнього спорту, 

 усвідомлюючи, що ця проблема загрожує принципам етики і цінностям 

виховання, які містяться в Олімпійській хартії, Міжнародній хартії 

спорту та фізичного виховання ЮНЕСКО (995_350) і резолюції (76) 41 

Комітету міністрів Ради Європи, відомій як "Європейська хартія спорту 

для всіх", 

 зважаючи на антидопінгові правила, політику і заяви, прийняті 

міжнародними спортивними організаціями, 

 усвідомлюючи, що органи державної влади та добровільні спортивні 

організації мають взаємодоповнюючі обов'язки у боротьбі проти допінгу 

у спорті, особливо у забезпеченні належного проведення на основі 

принципу справедливої участі у спортивних заходах, 

 будучи зацікавленою у захисті здоров'я тих, хто бере участь у спортивних 

змаганнях, 

 визнаючи, що для досягнення цієї мети державні органи та громадські 

організації повинні об'єднати свої зусилля на всіх відповідних рівнях, 

 враховуючи резолюції щодо допінгу, ухвалені Конференцією міністрів 

європейських країн у справах спорту,  зокрема резолюцію № 1, ухвалену 

на 6-ій Конференції в Рейк'явіку у 1989 році, 

 з огляду на резолюцію Комітету міністрів Ради Європи (67) 12 щодо 

допінгу спортсменів, рекомендацію № R(79)8 щодо допінгу у спорті, 

рекомендацію № R(84)19 щодо "Європейської хартії проти допінгу у 

спорті" і рекомендацію № R(88)12 щодо запровадження допінгових 

перевірок без попередження поза змаганнями, 

 посилаючись на рекомендацію № 5 щодо допінгу, ухвалену 2-ою 

Міжнародною конференцією міністрів і старших посадових осіб, 

відповідальних за спорт і фізичне виховання, яка була організована 

ЮНЕСКО в Москві (1988 рік), 

 сповнена рішучості вжити вичерпних заходів, спрямованих на зменшення 

та остаточне усунення допінгу у спорті, 

 на основі етичних цінностей 



схвалює Концепцію профілактики, запобігання застосуванню і 

розповсюдженню допінгу в легкій атлетиці. 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 
профілактики, запобігання застосуванню 

і розповсюдженню допінгу в легкій атлетиці 

 
Концепція профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню 

допінгу в легкій атлетиці (далі - Концепція) розроблена з метою зменшення та 

остаточного усунення допінгу у спорті, організації та здійснення на території 

України антидопінгового контролю в легкій атлетиці відповідно до Конституції 

України, Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті", інших 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, 

вимог Антидопінгового кодексу олімпійського руху, Конституції ІААФ та 

Статуту ФЛАУ. 

Концепцію затверджено для цілей розроблення і виконання 

Програми профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню 

допінгу в легкій атлетиці (далі – Програма). 

Для реалізації Концепції ФЛАУ співпрацює з Національним 

олімпійським комітетом, Національним  комітетом  спорту  інвалідів,  

федераціями  з  видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами, 

Міністерством молоді і спорту України, іншими центральними органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та усіма 

заінтересованими особами. 

 

Пріоритетними напрямками антидопінгової діяльності ФЛАУ Є: 

1. Розроблення, затвердження і виконання Програми профілактики, 

запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в легкій 

атлетиці 

2. Проекти у сфері освіти, спрямовані на молодь та організації 

спортивного спрямування; 

3. Проекти, спрямовані на удосконалення правового регулювання 

протидії допінгу, консультування заінтересованих осіб, які 

приймають участь у встановленні відповідного законодавства, 

нормативного регулювання та розвитку адміністративної практики 

для цілей боротьби з допінгом; 

4. Програми в сфері обміну інформацію з установами та організаціями 

(в тому числі міжнародними), які мають великий досвід боротьби з 

допінгом, володіють більш кваліфікованими знаннями у сфері 

запобігання поширенню допінгу як суспільно небезпечного явища 

та які мають розвинену практику притягнення до відповідальності 

винних осіб. 

 



Розроблення Програми. 

Програма – це намічений у ФЛАУ комплекс взаємопов'язаних завдань і 

адресних заходів освітнього, правового, інформаційного та організаційного 

характеру з визначенням ресурсів, що використовуються, а також джерел 

одержання цих ресурсів, необхідних для планомірного здійснення заходів із 

профілактики, запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в легкій 

атлетиці. 

Підготовка завдань і адресних заходів здійснюються зусиллями учасників 

та членів ФЛАУ,об'єднаних єдиною метою викорінення допінгу як явища. 

Програма є логічним підсумком науково-практичного дослідження з 

таких основних напрямів: 

 аналізу ситуації, яка склалася у легкій атлетиці із використанням допінгу; 

 комплексного вивчення "причин" і "стимулів" вживання допінгу 

атлетами, мотивів такої їхньої поведінки; 

 вивчення показників виявлених позитивних тестів; 

 вивчення системи розповсюдження та обігу субстанцій, які входять до 

переліку заборонених; 

 вивчення системи протиправного інформування атлетів про способи та 

методи вживання допінгу; 

 вивчення форм і методів збуту заборонених субстанцій; 

 вивчення порядку формування державної антидопінгової політики; 

 вивчення законодавства антидопінгового спрямування, створеного на 

виконання прийнятих на себе державою Україна міжнародних 

зобов'язань; 

 оцінки ресурсних можливостей ФЛАУ і визначення рівня її спроможності 

діяти у різних напрямках та сегментах; 

 тощо. 

Програма в загальному вигляді містить такі розділи: 

 преамбула – короткий опис програми та основні висновки; 

 стратегія розвитку – огляд і прогноз; 

 сильні та слабкі сторони антидопінгової роботи ФЛАУ, які забезпечують 

виявлення наявних проблем і ускладнень; 

 мета, яка формується на період дії програми, і завдання, які необхідно 

вирішити для досягнення поставленої мети; 

 стратегія, в якій викладаються загальні підходи до вирішення 

поставлених завдань (деталізація цих підходів виконується в наступних 

розділах); 

 освітня стратегія – політика щодо розроблення та поширення матеріалів 

ВАДА та МОК, надання інформації про права та обов'язки усіх категорій 

осіб причетних до тренувального, змагального чи відновлювального 

періодів, поширення інформації про наявні заборонені субстанції та 

методи, процедур допінг-контролю Кодексу ВАДА тощо; 

 стратегія у сфері права – політика щодо ефективного використання 

наявного законодавства антидопінгового спрямування та його 

вдосконалення; 

 інформаційна стратегія – політика щодо розширення співробітництва та 

обміну інформацію між державними органами, які формують політику в 



галузі боротьби з допінгом, та організаціями (в тому числі 

міжнародними), які мають відповідний досвід, планування проведення 

заходів, участі ФЛАУ у цих заходах, поширення інформаційних 

матеріалів тощо; 

 стратегія взаємодії та співпраці з Національним антидопінговим центром 

(агентством), антидопінговою лабораторією. 

 

Проекти у сфері освіти. 

Розробка та поширення вже наявних якісних матеріалів ВАДА та МОК. 

Початок проекту вбачається у виготовленні та випуску під власною символікою 

антидопінгових роз'яснювальних матеріалів. 

Наступним кроком повинні стати проекти орієнтовані на спортсменів, 

тренерів та обслуговуючий персонал. Це просвітницькі семінари, надання 

інформації щодо прав та обов'язків усіх категорій осіб причетних до 

тренувального, змагального чи відновлювального періодів. Звичайно, 

поширення інформації про наявні заборонені субстанції та методи, процедурах 

допінг-контролю та відповідних аспектах Кодексу ВАДА. 

Окремої уваги заслуговує поширення знань про потенційну небезпеку 

певних неперевірених харчових добавок, вітамінів тощо.  

Питання просвітницької роботи про медичне використання будь-яких 

дозволених медичних препаратів чи спортивного харчування не є ціллю даної 

Концепції. 

 

Проекти у сфері права. 

На виконання прийнятих на себе державою Україна міжнародних 

зобов'язань зроблено дуже мало. Законодавство антидопінгового спрямування 

існує, але воно недосконале, про що свідчить відсутність практики притягнення 

до адміністративної чи кримінальної відповідальності осіб, які причетні до 

поширення та використання допінгу. Відсутнє регулювання цивільно-правового 

відшкодування завданої шкоди особами, які використали допінг та були 

притягнуті лише до дисциплінарної відповідальності в рамках повноважень 

ВАДА, МОК, ІААФ та ФЛАУ. 

ФЛАУ зобов'язана інтенсифікувати роботу у наданні технічних 

консультацій і допомоги законодавцю та регламентуючим органам, що має на 

меті поліпшити формування державної антидопінгової політики, збільшити 

участь держави в боротьбі проти застосування допінгу в спорті. Така діяльність 

сприятиме обмеженню обігу заборонених субстанцій і методів, посилить 

суспільний опір їх використанню. 

Спеціальним напрямком стане протистояння незаконному обороту 

заборонених субстанцій, забезпечення державного контролю за виробництвом, 

переміщенням, ввозом та незаконними каналами поставки і продажу 

відповідних речовин. 

ФЛАУ створить методологічні засади оптимальної роботи з 

обслуговуючим атлетів персоналом, які нерідко сприяють використанню 

допінгу, та ефективних способів заохочення за впровадження передових 

методів та практики вживання і збуту дозволених препаратів. 

 



Програми в сфері обміну інформацією. 

ФЛАУ всіма доступними способами сприятиме розширенню 

співробітництва та обміну інформацію між державними органами, які 

формують політику в галузі боротьби з допінгом, та організаціями (в тому числі 

міжнародними), які мають відповідний досвід, володіють більш 

кваліфікованими знаннями у сфері запобігання поширенню допінгу як 

суспільно небезпечного явища та які мають розвинену практику притягнення 

до відповідальності винних осіб. 

Це в тому числі стосується утворення та належної діяльності 

Національного антидопінгового центру (агентства), антидопінгової лабораторії, 

їх інституціонального будівництва та запобіганню стороннього впливу на них. 

 

Буде продовжено таку роботу: 

 проведення  тестування  на  допінг  спортсменів  з  метою виявлення 

наявності заборонених речовин в їх організмі чи встановлення факту 

застосування заборонених методів; 

 проведення досліджень, спрямованих на поліпшенняірозвитоканалітичної

роботи, пов'язаної  з удосконаленням антидопінгових досліджень; 

 участь у науково-дослідній  діяльності з розроблення та впровадження у 

спортивну медицину нових фармакологічних засобів. 

 

Для цих цілей ФЛАУ скористається своїми правами та повноваженнями 

національної федерації у сфері керівництва легкою атлетикою як видом спорту. 

Зокрема, для реалізації цілей та завдань, зазначених у Концепції, ФЛАУ: 

 розробляє та реалізує комплексні, цільові та навчальні програми розвитку 

легкої атлетики України;  

 розробляє та представляє до державних органів виконавчої влади у сфері 

фізичної культури та спорту програми розвитку легкої атлетики у 

порядку, встановленому законом;  

 бере участь у розробці рішень органів державної влади України з питань 

фізичної культури та спорту;  

 затверджує регламентні документи ФЛАУ та контролює їх виконання;  

 розробляє правила, з урахуванням правил, затверджених ІААФ та ЄА, 

затверджує норми, які встановлюють права та обов’язки, в тому числі 

спортивні санкції, для членів та учасників ФЛАУ;  

 розробляє та застосовує відповідні положення та регламенти, які 

передбачають відповідальність учасників та членів ФЛАУ за порушення 

чи невиконання цього Статуту;  

 протидіє використанню допінгових засобів та/або методів у легкій 

атлетиці відповідно до законодавства України, правил та регламентів 

ІААФ, ЄА;  

 організовує та проводить антидопінгові заходи: семінари, симпозіуми, 

конференції, лекції, тощо;  

 скликає та проводить конференції, зібрання, наради та інші заходи з 

питань, що відносяться до питань боротьби із допінгом;  

 приймає іноземних спеціалістів та відправляє у відрядження за кордон 

представників та учасників ФЛАУ, легкоатлетів, тренерів та інших 



спеціалістів легкої атлетики, для вирішення питань пов’язаних із 

антидопінговою діяльністю;  

 самостійно визначає структуру, порядок та форму залучення спеціалістів;  

 формує апарат для забезпечення антидопінгової діяльності ФЛАУ;  

 створює робочі органи (комітети та комісії) за необхідними напрямками 

діяльності ФЛАУ;  

 надає організаційну, консультативну та іншу допомогу учасникам та 

членам ФЛАУ;  

 отримує благодійну та інші види допомоги;  

 створює матеріальні подарункові та призові фонди;  

 здійснює видавничу, рекламну, інформаційну діяльність пов’язану з 

антидопінговою діяльністю ФЛАУ;  

 направляє легкоатлетів, тренерів, спортивних спеціалістів та суддів для 

участі в антидопінгових заходах ФЛАУ;  

 встановлює обмеження на участь легкоатлетів у національних 

легкоатлетичних змаганнях, які не мають права виступати за збірні 

команди України відповідно до вимог та Правил ІААФ, ЄА;  

 вступає до спортивних організацій антидопінгового спрямування (у тому 

числі міжнародних), набуває права та виконує обов’язки, які 

відповідають статусу членів таких організацій;  

 підтримує прямі міжнародні контакти та зв’язки з благодійними, 

культурними, спортивними організаціями антидопінгового спрямування 

та заключає відповідні угоди;  

 бере участь в роботі міжнародних симпозіумів, конференцій, виставок 

тощо;  

 представляє та захищає інтереси ФЛАУ, її учасників та членів в 

міжнародних спортивних організаціях;  

 вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність; 

 користується іншими правами та повноваженнями національної федерації 

у сфері керівництва легкою атлетикою як видом спорту. 


