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Актуальність теми дослідження. Налагодження та організація 

ефективного міжнародно-правового співробітництва є пріоритетним напрямом 

розвитку сучасної системи боротьби з допінгом у спорті. Таке співробітництво 

є основною гарантією формування дієвого правового врегулювання усіх видів 

спортивної діяльності, особливо в сфері «спорту високих досягнень», а також 

невід’ємною умовою дотримання правил «чесної гри» для всіх без виключення 

учасників спортивних подій. Потреба у дослідженні проблем міжнародно-

правового співробітництва в боротьбі з допінгом в спорті змушують нас 

переосмислювати роль та місце міжнародної спільноти в спортивній сфері 

взагалі, та в галузі антидопінгової боротьби зокрема. На відміну від інших видів 

міжнародно-правового співробітництва, забезпечення належного 

функціонування антидопінгової взаємодії стикається зі значними складнощами, 

що пов’язані, як із надмірною зацікавленістю держав у перемогах власних 

спортсменів, яка іноді призводить до підтримки допінгових схем на найвищому 

рівні, так і зі стрімким розвитком фармакологічної індустрії, яка розробляє все 

більш різноманітні види стимулюючих препаратів та методів, – факторів, що 

надзвичайно ускладнюють подолання проблем допінгу в сучасному спорті. 

Проблеми міжнародно-правового регулювання боротьби з допінгом, та 

ефективної імплементації таких норм та стандартів до національного 

законодавства окремих країн до цього часу є недостатньо осмисленими 

теоретично. Фактично формування та організаційне-правове закріплення 
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міжнародної системи антидопінгового співробітництва в сучасному вигляді 

почало відбуватися лише вже після закінчення періоду «холодної війни» в 

дев’яностих роках ХХ століття, і однією з найбільш гострих проблем, що 

ускладнюють розвиток цієї сфери, є неефективні інституційно-правові 

механізми боротьби з допінгом, що склалися в міжнародній практиці на 

теперішній момент. Не можна оцінити як задовільний й ступінь наукової 

розробки концепцій міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з 

допінгом у спорті. Обрана тема дисертаційного дослідження має комплексний 

характер і стосується низки проблем, які мають не тільки теоретичне, але і 

практичне значення. Все це робить представлене дослідження дуже вчасним та 

актуальним.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Обґрунтованість та достовірність отриманих результатів, висновків та 

пропозицій підтверджується широкою джерельною базою проведеного 

дослідження (233 джерела), використанням різноманітних прийомів аналізу 

визначених питань, достатньою апробацією отриманих результатів, а також тим 

комплексним підходом, який дозволив авторці провести ретельний аналіз 

різних аспектів теми міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з 

допінгом у спорті. 

Дисертація складається із вступу, 3-х розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і двох додатків. 

У вступі авторка обґрунтовує актуальність теми дисертації, визначає 

мету, завдання та формулює наукову новизну дослідження. 

У першому розділі авторка приділяє увагу характеристиці особливостей 

становлення та розвитку міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з 

допінгом. 

У другому розділі досліджується міжнародно-правове регулювання 

боротьби з допінгом на універсальному та регіональному рівнях, а також 

вивчаються проблеми імплементації міжнародно-правових норм щодо боротьби 
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з допінгом, де висувається низка практичних пропозиції щодо вдосконалення 

українського законодавства в антидопінговій сфері. 

В третьому розділі дисертації досліджуються інституційно-правові 

механізми боротьби з допінгом, в межах чого висвітлюється діяльність в 

боротьбі з допінгом у рамках відповідних міжнародних міжурядових та 

неурядових організацій, а також аналізуються теоретичні та практичні аспекти 

вирішення спорів, пов’язаних із допінгом, у Спортивному арбітражному суді. 

Структуру дисертації слід вважати логічною та такою, що дозволяє 

здобувачці вирішити поставлені перед нею завдання. 

Методи наукового дослідження, що застосовувала здобувачка, 

забезпечили необхідний рівень логічного обґрунтування наукових положень 

дисертації. Дисертанткою в залежності від завдань роботи використовувалися: 

загальнонаукові методи пізнання, спеціальні методи правової науки, історико-

правові, формально-юридичні та формально-логічні, методи та прийоми 

обробки інформації: аналіз, синтез, аналогія, індукція, дедукція, екстраполяція, 

моделювання й абстрагування, а також метод прогнозування, що надав 

можливість дослідити перспективи подальшого розвитку досліджуваної сфери. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. Авторка 

цілком вірно звертає увагу на проблему відсутності єдиного визначення 

поняття «допінг». Зазначає, що після аналізу антидопінгових норм стає 

очевидним, що в тексті Антидопінгового кодексу ВАДА відбувається 

змішування між собою та фактична підміна таких понять, як «допінг» та 

«порушення антидопінгових правил». Така проблема викликана значним 

різноманіттям допінгових порушень, які було необхідно систематизувати в 

межах одного міжнародно-правового акту при здійснені кодифікації 

антидопінгових норм, що змушувало ВАДА приймати складні компромісні 

рішення. Авторка вважає, що така відсутність коректного визначення поняття 

«допінг» знижує ефективність антидопінгової боротьби, та пропонує авторське 

визначення цього поняття, що є науковим здобутком представленої дисертації.  
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Одним із вагомих досягнень дисертантки є проведення компаративного 

аналізу та надання правової оцінки норм, що регулюють антидопінгову 

боротьбу. Важливим представляється, зокрема, проведений у межах 

дослідження порівняльний аналіз різних редакцій Всесвітнього 

антидопінгового кодексу ВАДА, що дозволило авторці не тільки констатувати 

деякі зміни, що вже відбулися, а й, ґрунтуючись на виявлених нею тенденціях, 

запропонувати певні прогнози подальших перспектив розвитку антидопінгових 

норм у майбутньому.  

Варто відзначити здійснене авторкою теоретико-правове обґрунтування 

необхідності виокремлення сукупності міжнародно-правових принципів та 

норм міжнародного м’якого права, що регламентують боротьбу з допінгом у 

спорті, у систему міжнародних антидопінгових стандартів. Важливою 

внутрішньою характеристикою цих стандартів, на думку авторки, є системний і 

внутрішньо узгоджений характер, що пов’язано з наявністю цілісного 

універсального міжнародного-правового регулювання цієї сфери та системи 

міжнародних спортивних організацій, що забезпечують розробку, застосування 

та дотримання цих стандартів на міжнародному та національному рівнях. 

Дисертантка, ретельно дослідивши діяльність міжнародних 

антидопінгових організацій, які складають інституціональну антидопінгову 

систему, цілком вірно зазначає, що значущість проблеми подолання допінгу в 

спорті та складність міжнародних спортивних відносин з багатьма 

різнорідними за правовим статусом і компетенцією акторами обумовили: 

включення до компетенції міжнародних міжурядових організацій питань 

боротьби з допінгом у спорті; виникнення відповідної спеціальної компетенції 

у загальних міжнародних спортивних неурядових організацій; створення 

спеціалізованих міжнародних неурядових організацій у даній сфері на 

універсальному та регіональному рівнях. Поряд з національними спортивними 

організаціями вона констатує утворення єдиної глобальної антидопінгової 

інституційної системи. 
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Важливими в практичному сенсі є результати, яких авторка досягнула на 

основі ретельного дослідження ролі ЮНЕСКО в становленні та функціонуванні 

сучасної антидопінгової боротьби. Та роль, яку ЮНЕСКО зіграла в формуванні 

світової антидопінгової системи, дуже чітко окреслює специфіку сучасної 

міжнародно-правової взаємодії, а також є наочним прикладом того, як 

відбувається перетворення норм міжнародного м’якого на «тверде право». 

Цінними є положення дисертації щодо антидопінгової активності в 

окремих регіонах. Встановлено, що міжнародно-правовому співробітництву 

щодо боротьби з допінгом у спорті притаманний регіоналізм, обумовлений 

регіоналізацією міжнародного спортивного руху та використанням у ролі 

інституціональної платформи такого співробітництва регіональних спортивних 

організацій. В дисертації зазначається, що найбільш розвинутий регіональний 

рівень міжнародно-правового співробітництва щодо боротьби з допінгом у 

спорті притаманний європейському регіону. Антидопінгова діяльність виступає 

невід’ємним елементом компетенції Європейського Союзу та Ради Європи. 

Основними регіональними нормативними актами в сфері боротьби з допінгом є 

Конвенція Ради Європи проти застосування допінгу 1989 року, Додатковий 

протокол до цієї Конвенції 2002 року, Біла книга спорту 2007 року та програма 

Європейського Союзу «ЕРАЗМУС+». 

З-поміж висновків слід зазначити ті, що стосуються стану антидопінгової 

боротьби безпосередньо в Україні. Зокрема надзвичайно важливою 

представляється теза про те, що в нашій державі фактично відсутні діючи 

механізми застосування законодавчих положень щодо боротьби з допінгом, які 

б відповідали міжнародно-правовим стандартам. Це твердження авторка 

ґрунтує на критичному аналізі нової редакції Закону України «Про 

антидопінговий контроль у спорті».  

Заслуговує на окрему згадку авторська увага, що була приділена 

теоретичним та практичним аспектам вирішення спорів, пов’язаних із 

допінгом, у Спортивному арбітражному суді. В роботі не тільки розглянуті та 

вичерпно проаналізовані історія, правові підстави, структура та процедура 
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діяльності цього органу, а й присвячена значна увага саме дослідженню 

практики вирішення ним спорів щодо використання допінгу в спорті.  

Окреслені пункти виконання визначених у дисертації завдань, а також 

досягнення мети дисертаційного дослідження забезпечили його наукову 

новизну, що полягає у тому, що представлена робота є першим в українській 

науці міжнародного права комплексним дослідженням міжнародно-правового 

співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті, а висновки дисертаційного 

дослідження є чіткими та обґрунтованими. 

Повнота викладу результатів у наукових публікаціях. Основні 

результати дисертаційної роботи висвітлено в наукових публікаціях 

дисертантки. Її посилання на опублікування досліджень за дисертацією є 

достовірними. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у дев’яти публікаціях, серед яких три є статтями в наукових 

фахових виданнях України.  

Положення дисертації з елементами наукової новизни є авторськими 

розробками здобувачки. Усі публікації Акуленко Т.М. підготовлені на 

належному науковому рівні й достатньо повно репрезентують матеріали 

дисертації. Комплексне опрацювання наукових джерел та спеціальної 

літератури, сформульовані власні узагальнення та висновки не викликають 

сумнівів у достовірності й свідчать про наукову зрілість здобувачки, в також 

наукову та практичну цінність її дисертаційного дослідження. 

Відсутність порушень академічної доброчесності. Фактів порушень 

академічної доброчесності в дисертації і в наукових публікаціях не виявлено. 

Зауваження щодо змісту дисертації. Позитивно в цілому оцінюючи 

зміст дисертації Акуленко Т.М., в її роботі, як і будь-якому іншому науковому 

дослідженні складної, багатоаспектної та дискусійної проблеми, містяться 

положення, які викликають певні зауваження, побажання або видаються 

дискусійними: 

1. Погоджуючись із думкою авторки щодо відсутності чіткого визначення 

поняття «допінгу» в сучасному міжнародному праві, спричиненого, зокрема, 
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постійним зростанням кількості заборонених речовин та заборонених методів, 

які використовуються для покращення спортивних результатів, вважаємо 

недостатньою ту увагу, яку авторка дисертації приділяє безпосередньому 

розгляду заборонених методів в цій сфері. Зазначимо, що при цьому в 

дисертації наведена вичерпна класифікація сучасних заборонених препаратів, а 

також розглянуті особливості їх застосування в залежності від видів спорту. 

Аналогічний детальний розгляд актуальних заборонених методів, які 

використовуються для покращення спортивних результатів, надав би 

дослідженню більшої глибини та дозволи би отримати краще розуміння 

сутності допінгу. 

2. Визнаючи безперечну наукову цінність історичного аналізу 

використання допінгу в спорті, який був проведений авторкою, здається 

некоректним включати безпосередньо до етапів розвитку міжнародно-

правового співробітництва щодо антидопінгової діяльності період від 

зародження античних Олімпійських ігор до кінця XІX століття. Адже фактично 

вести мову про зародження міжнародно-правового антидопінгового 

співробітництва ми можемо не раніше початку ХХ століття, а про формування 

та організаційне-правове закріплення міжнародної системи антидопінгового 

співробітництва в її сучасному вигляді – після закінчення «холодної війни», 

тобто починаючи з дев’яностих років ХХ століття. Включення ж до 

періодизації більш ранніх етапів розвитку спортивної сфери, таких як, 

наприклад, античні часи, може призвести до необґрунтованого розширення 

самого поняття міжнародно-правового співробітництва щодо антидопінгової 

діяльності. 

3. Заслуговує на увагу та має значну наукову цінність те системне та 

цілісне бачення інституційно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом, 

представленого міжнародними міжурядовими та неурядовими організаціями, 

яке запропоноване в дисертації. Авторка цілком слушно зауважує, що наразі не 

створено спеціальної міжнародної міжурядової організації, яка б працювала 

виключно над вирішенням проблем допінгу в спорті. Відмічається, що 
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основними міжнародними неурядовими організаціями, які здійснюють 

боротьбу з допінгом сьогодні є Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА), а 

також міжнародні неурядові організації, що були створені для забезпечення 

реалізації світового Олімпійського руху (Міжнародний олімпійський комітет,  

Міжнародний паралімпійський комітет, національні олімпійські комітети, 

міжнародні спортивні федерації та організатори великих спортивних заходів). 

При цьому авторка неодноразово вказує на протистояння, яке існує в позиціях 

та компетенції ВАДА та МОК, що, безперечно,  викликані тим, що кожна з цих 

організацій є неурядовою, а отже по суті – рівними між собою. Констатуючи 

таке протистояння, авторка, однак, не торкається питання необхідності 

створення та діяльності спеціальної міжурядової міжнародної організації, яка 

би спеціалізувалася на вирішенні проблем допінгу в спорті. Виникає питання, 

чи є доречним, на думку авторки, створення такої організації і чи могло би 

існування такої спеціалізованої міжнародної міжурядової організації підвищити 

якість антидопінгової боротьби, зробити її більш ефективною, а також 

вирішити, зокрема, ті проблеми, що існують між ВАДА та МОК? Або та 

антидопінгова інституційно-правова структура, яка існує зараз, є оптимальною 

та не потребує принципових змін? 

4. Ускладнення міжнародно-правових відносин ставлять перед 

дослідниками нові завдання, при вирішенні яких їм потрібно, з одного боку, 

звертатися до традиційних міжнародно-правових ідей та принципів, з іншого – 

пропонувати нові погляди, які би дозволяли виробляти нові рішення в умовах, 

що постійно змінюються. Однією з таких правових сфер, що потребує постійної 

уваги та уточнення, є міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з 

допінгом у спорті. У дослідженні аналізуються ґенеза та сучасні розробки 

поняття допінгу в міжнародному праві; історичні аспекти розвитку 

міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом; міжнародно-

правові стандарти регулювання боротьби з допінгом на універсальному та 

регіональному рівні; питання імплементації міжнародно-правових норм щодо 

боротьби з допінгом, також приділяється увага інституційно-правові механізми 



9 

 

боротьби з допінгом та вирішенню спорів, пов’язаних із допінгом, у 

Спортивному арбітражному суді. Всі вказані питання детально та глибоко 

розкриті в дисертаційному досліджені, однак, авторкою практично не 

приділяється увага питанням сутності, форм та видів міжнародно-правового 

співробітництва, як теоретичної категорії. Дисертаційна робота  тільки стала 

кращою, якщо б авторка приділила більше уваги розкриттю вказаних аспектів. 

У цілому, висловлені зауваження запрошують авторку до наукової 

дискусії, не применшуючи наукового та практичного значення дослідження, 

проведеного Акуленко Т.М., та не впливають на його загальну позитивну 

оцінку. Дисертація виконана на високому науково-методологічному рівні. 

Положення і висновки, які винесені дисертанткою на захист, є достатньо 

обґрунтованими, відповідають вимогам новизни, характеризуються широкою 

джерельною базою, логічною послідовністю і чіткістю викладення, а також 

творчою самостійністю авторки, вмінням критично підходити до різних точок 

зору, обґрунтовувати і формулювати власні погляди. 

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.  

1.  В цілому дисертаційна робота Акуленко Тетяни Михайлівни на 

тему: «Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті», 

подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 293 

«Міжнародне право», є завершеним та самостійним дослідженням, 

присвяченим актуальним проблемам міжнародного права.  

Сформульовані в дисертації положення та висновки сприяють 

подальшому розвитку та вдосконаленню наукового пізнання проблем 

міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Зроблені 

у процесі дослідження висновки дають змогу розширити межі цієї 

проблематики, та, зокрема, висвітлити в порівняльному аспекті міжнародно-

правове регулювання антидопінгових норм різними міжнародними 

організаціями, що здійснюють боротьбу з допінгом у спорті, а також виявити 

основні колізійні моменти такого регулювання. Положення й висновки 

дисертаційного дослідження можуть бути використані в навчальному процесі 




