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АНОТАЦІЯ 
 
Швець Ю.Ю. «Реалізація особою конституційного права на охорону 

здоров’я:порівняльно-правове дослідження» – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (081 – 

Право). – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, 2019. 

 

Дисертацію присвячено науково-теоретичним, правовим і практичним 

проблемам реалізації особою конституційного права на охорону здоров’я. У 

роботі досліджено генезис теорій і концепцій реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я в доктрині та праві України та зарубіжних країн. 

Сформовано та наукового обґрунтовано авторські підходи до основних 

категорії досліджуваної проблеми. Проаналізовано термінологічні дискусії 

про право людини на здоровʼя у конституційних нормах України та інших 

країн, зокрема більшості європейських держав, Канади, Сінгапуру та Японії. 

Визначено місце права особи на охорону здоров’я у системі конституційних 

прав людини і громадянина, проведений ґрунтовний аналіз співвідношення із 

суміжними правами та рівень їх правового регулювання. Зміст 

конституційного права особи на охорону здоров’я у роботі тлумачиться на 

основі інтегрованого підходу, адже  проблематика здоровʼя в галузі 

конституційного права охоплюється не тільки обʼєктивними біологічними й 

психологічними його параметри, а й соціальними, оскільки йдеться про 

виняткову важливість здоровʼя для повноцінного життя людини в суспільстві. 

У роботі відмічено, що в теоретичному й практичному застосуванні 

конституційного права особи на охорону здоров’я існує коло проблем: 

По-перше, практична складність і недостатня ефективність медичної 

реформи, яка триває. У червні 2014 р. підписано Угоду про асоціацію між 
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Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами. Згідно з Угодою, однією із запланованих 

реформ стала медична реформа, основи якої закладено у зобов’язаннях 

України: орієнтоване покращення рівня забезпечення охорони здоров’я; 

зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу (ст. 420, 427). 

По-друге, об’єктивна необхідність покращити показники стану здоров’я 

населення України.  

По-третє, невідпрацьованість ефективних правових механізмів, котрі би 

забезпечили баланс інтересів людини, яка захищається від негативних 

екологічних факторів, та інтересів природозбереження.  

По-четверте, евристична складність проблеми забезпечення права на 

охорону здоров’я. Зазначена проблема має інтегративний характер, адже 

йдеться про взаємодію публічного та приватного. Вивчення їхнього 

взаємопроникнення потребує сучасного підходу.  

У дисертації наведено нове вирішення актуальної наукової проблеми, 

що полягає у вдосконаленні механізму реалізації конституційного права особи 

на охорону здоров’я. У рамках дослідження значно розширено межі правового 

впливу конституційного права шляхом розширення предмету та об’єкту його 

правового впливу, методології та удосконалення правових категорій.  

На основі аналізу конституційних норм України та зарубіжних країн у 

дисертації виявлено: право на охорону здоров’я є одним із фундаментальних 

конституційних прав. Воно тісно пов’язане з іншими можливостями особи; 

містить право на медичну допомогу та медичне страхування, але не 

обмежується ними. Оскільки право на охорону здоров’я є багатоаспектним, то 

воно належить до предмета дослідження різних правових дисциплін та 

регулюється різними галузями права. У конституційному праві превалює 

широкий підхід до розуміння його змісту, що відповідає тенденціям 

міжнародної глобалізації. 

У дисертації значна увага приділена вивченню міжнародних стандартів 

конституційного права особи на охорону здоров’я, на цій основі розроблено 
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рівні закріплення прав на охорону здоровʼя в міжнародній юридичній 

практиці. У роботі визначена суть та класифіковано конституційні гарантії 

права особи на охорону здоров’я. З’ясовано соціально-правові складники 

конституційного права особи на охорону здоров’я, універсальні принципи 

конституційного права особи на охорону здоров’я та визначено допустимі 

межі обмеження конституційного права особи на охорону здоров’я.  

На підставі порівняльного аналізу міжнародних стандартів 

конституційного права особи на охорону здоров’я та конституційних норм 

більшості європейських країн, США, Канади, а також України дано авторську 

дефініцію: охорона здоровʼя — це сукупність передбачених та гарантованих 

Конституцією заходів політичного, економічного, правового, соціального, 

культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження, зміцнення та 

відновлення фізичного та психічного здоров’я кожної людини та народу 

України в цілому, зокрема на підтримання довголітнього активного життя 

людини, надання їй медичної допомоги в разі втрати або погіршення здоров’я. 

У роботі виявлено проблеми розвитку національного конституційного 

законодавства про право особи на охорону здоров’я, визначена ступінь 

важливості Конституційного Суду України в захисті конституційного права 

особи на охорону здоров’я. Обґрунтовані правові підходи реформування 

медичної сфери, у рамках проведення якої доцільним вбачається розробка 

законопроекту, у якому визначатимуться гарантії повної безоплатної медичної 

допомоги соціально незахищеним та вразливим верствам населення, а також 

особам, які з тих чи тих причин не мають можливості здійснити співоплату; 

унормування питання системи центрів та станцій екстреної медичної 

допомоги; на законодавчому рівні визначити гарантований пакет медичних 

послуг, які повністю компенсуються державою; наводити детальне 

обґрунтування запровадження будь-якої нової оплатної медичної послуги. 

Досліджено правові та доктринальні підходи до механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я та визначено елементи 
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даного механізму: обʼєкт (правомочності), субʼєкти (органи державної влади, 

інститути громадянського суспільства, самі громадяни), підстави (юридичні та 

фактичні), принципи (загальні та спеціальні), форми (судові та несудові), 

гарантії захисту.  Досліджено практику судового та позасудового захисту 

конституційного права особи на охорону здоров’я та визначені шляхи 

імплементації досвіду зарубіжних країн конституційного захисту права особи 

на охорону здоров’я. 

У роботі на основі порівняльного аналізу національних конституційних 

норм із конституційним правом зарубіжних країн засвідчив доцільність 

законодавчо закріпити заходи щодо підвищення відповідальності особистості 

в питанні охорони здоровʼя. Це забезпечить баланс приватних і публічних 

інтересів у сфері охорони здоровʼя. 

У роботі конституційні гарантії права особи на охорону здоров’я 

класифіковано на такі групи: а) правові; б) організаційні; в) ресурсні; 

г)  інституційні. При цьому ресурсні гарантії поділено на інформаційні, 

економічні, кадрові та матеріально-технічні, а інституційні гарантії — на 

засоби забезпечення належного управління галуззю охорони здоров’я, 

контролю та відповідальності. 

 Вивчення соціально-правових складників конституційного права особи 

на охорону здоров’я та універсальних принципів конституційного права особи 

на охорону здоров’я дало змогу розробити критерії належної реалізації права 

особи на охорону здоров’я: а) загальні, які відображають національні 

показники ефективності (на рівні держави); б) індивідуальні, за допомогою 

яких можливо оцінити стан реалізації права на охорону здоров’я стосовно 

кожної конкретної особи. 

Запропоновано нові підходи до застування конституційних норм про 

право особи на охорону здоров’я у випадку їх колізії. Розроблено пріоритетні 

напрями державної політики забезпечення реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я. Запропоновано пріоритети розвитку 

конституційних норм у сфері реалізації права особи на охорону здоров’я та 
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розроблено авторський погляд на механізм реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я.  

Встановлено, що тимчасове обмеження права на охорону здоров’я 

можливе у чітко встановлених законом випадках, які передбачені 

конституціями багатьох зарубіжних держав. У кожній із цих країн порядок та 

підстави такого обмеження мають особливості. 

У роботі підтверджено, що правове обмеження має основні складники: 

а) внутрішній складник права передбачає його іманентні межі, встановлення 

правила — це і є встановлення меж поведінки; б) реалізація правових приписів 

передбачає різноманітні практичні варіанти, а в низці випадків — і 

зловживання правом, через що обмеження, які допускаються законодавцем, 

виправдані з позицій встановлення барʼєрів на шляху зловживання правом; 

в) обмеження права — це спеціальний засіб юридичної техніки, що 

застосовується для викладу субʼєктивних прав і свобод. 

Згідно з результатами порівняльного аналізу національних 

конституційних норм із конституційним правом зарубіжних країн, як 

зазначено у роботі, в Україні доцільно розробити окремий кодифікований 

акт — Медичний кодекс. Він діятиме водночас у трьох напрямах: а) для 

пацієнтів — буде гарантією у випадках, коли медики порушують правові 

норми, що забезпечують пацієнтам права у сфері охорони здоров’я; б) для 

медичних працівників — стане захистом їхніх прав, бо закріплюватиме 

правові основи відповідної діяльності; в) для юристів — буде допоміжним 

документом при вирішенні медичних справ. 

Значна увага в роботі приділена правовому статусу та компетенції 

Конституційного Суду України — судової інстанції, яка в захисті права особи 

на охорону здоров’я наділена широким колом повноважень. Роль КСУ у цій 

сфері полягає насамперед у забезпеченні дії принципу верховенства права, 

зокрема, недопущення внесення змін та доповнень до Конституції України, 

внаслідок котрих відбувається звуження обсягу або змісту відповідного права. 
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Задля удосконалення правового регулювання діяльності КСУ 

запропоновано доповнити ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» таким повноваженням, як вирішення питання про відповідність 

законопроекту, який регулює конституційні права та свободи людини та 

громадянина, Конституції України, а у ст. 52 до суб’єктів права на 

конституційне подання віднести також суди загальної юрисдикції. 

Теоертичний аналіз дав змогу в роботі визначити конституційно-

правовий механізм захисту права на охорону здоровʼя як систему 

взаємоповʼязаних елементів, задіяних у процесі захисту зазначеного права. 

Механізм забезпечення прав і свобод людини має розвинуту структуру. 

Його основні елементи: а) реалізація прав і свобод людини та громадянина; 

б) охорона прав і свобод людини та громадянина; в) захист прав і свобод 

людини та громадянина. 

Складниками конституційно-правового механізму захисту права на 

охорону здоровʼя є: обʼєкт (правомочності), субʼєкти (органи державної влади, 

інститути громадянського суспільства, самі громадяни), підстави (юридичні та 

фактичні), принципи (загальні та спеціальні), форми (судові та несудові), 

гарантії захисту. 

На основі вивчення практик забезпечення конституційного права на 

охорону здоровʼя в Україні визначено такі механізми реалізації цього права: 

а) збільшення фінансування системи охорони здоровʼя; б) пряма державна 

підтримка соціально-економічно вразливих груп громадян. 

У роботі приділена увагу й позасудовим механізмам захисту 

конституційного права особи на охорону здоров’я. Найпоширенішими 

механізмами позасудового захисту права особи на охорону здоров’я є 

звернення: до керівництва установи охорони здоров’я, управління охорони 

здоров’я, МОЗ України; до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; до комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, 

звернення по допомогу до громадських організацій чи професійних асоціацій 

медичних працівників, а також самозахист. 
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Визначено такі основні форми позасудового захисту: а) оскарження дій, 

рішень або бездіяльності медичних працівників, органів управління охороною 

здоров’я в адміністративному порядку; б) участь у формуванні державної 

політики у сфері охорони здоров’я, законотворчій діяльності тощо. 

Зосереджено увагу й на такій актіальній проблемі сьогодення як медична 

реформа. На основі проаналізованого досвіду реформування медичної галузі в 

європейських країнах, Канаді та Сінгапурі виявлено суттєві недоліки 

реформування даної сфери в Україні. На цій основі обґрунтована доцільність 

розвивати традиції національної системи, а також імплементувати найкращий 

зарубіжний досвід. При цьому, запропоновано нові підходи до застування 

конституційних норм про право особи на охорону здоров’я у випадку їх колізії, 

найважливішими на цьому шляху:  

а) розробити нову концепцію фінансування медичної допомоги; 

 б) запровадити госпітальні округи, що на практиці спричинить 

скорочення функціонуючої системи державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я;  

в) перетворити бюджетні заклади охорони здоров’я на комунальні 

некомерційні підприємства;  

г) розробити законопроект, в якому визначатимуться гарантії повної 

безоплатної медичної допомоги соціально незахищеним та вразливим 

верствам населення, а також особам, які не мають можливості здійснити 

співоплату;  

ґ) унормувати питання системи центрів і станцій екстреної медичної 

допомоги;  

д) на законодавчому рівні визначити гарантований пакет медичних 

послуг, які повністю компенсуються державою;  

е) обґрунтувати запровадження будь-якої нової оплатної медичної 

послуги. 

У дисертації накреслено головні шляхи імплементації в Україні досвіду 

зарубіжних країн конституційного захисту права особи на охорону здоров’я: 
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а) здійснити поступовий перехід на нову систему фінансування медичної 

галузі — шляхом поєднання державного та страхового фінансування медичної 

допомоги, запровадження системи державної підтримки господарської 

діяльності з охорони здоров’я; б) підвищити гарантії забезпечення реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я; в) організувати систему 

управління сферою охорони здоров’я: розмежувати повноваження та 

відповідальність у сфері управління між органами державної влади та 

місцевого самоврядування, сформувати системи професійного менеджменту 

всередині медичних установ; г) удосконалити механізм захисту права особи 

на охорону здоров’я: запровадити процедури медіації, створити спеціальні 

медичні комісії із врегулювання спорів між пацієнтом та медичним 

працівником.  

Ключові слова: охороно здоров’я, конституційні права, гарантії 

конституційних прав, конституційні норми порівняльний аналіз, 

конституційні норми зарубіжних країн. 

 

SUMMARY 

Shvets Yu.Yu. "Realization by the person of the constitutional right to health 

care: comparative legal study" – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.02 

- Constitutional Law; municipal law (081 - Law). – Uzhhorod National University, 

Uzhhorod, 2019. 

 

The dissertation is devoted to scientific-theoretical, legal and practical 

problems of realization by a person of the constitutional right to health care. The 

genesis of theories and concepts of realization of the constitutional right of a person 

to health protection in the doctrine and law of Ukraine and foreign countries is 

researched in this paper. It is formed and scientifically substantiated author's 
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approaches to the main categories of the problem under investigation. 

Terminological discussions about the human right to health in the constitutional 

norms of Ukraine and other countries, in particular European states, Canada, 

Singapore and Japan, have been analyzed. The place of the person's right to health 

protection has been determined in the system of constitutional human rights, a 

thorough analysis of the relationship with related rights and the level of their legal 

regulation was conducted. The content of the constitutional right of a person to 

health care in the work is interpreted on the basis of an integrated approach, because 

the health problem in the field of constitutional law covers not only objective 

biological and psychological parameters, but also social, since it concerns the 

exceptional importance of health for a human life in society as a whole. 

It is stated in the paper that there is a range of problems in the theoretical and 

practical application of the constitutional right of a person to health: 

First of all, it should be noted the practical complexity and not complete 

effectiveness of the ongoing medical reform. In June 2014 an Association 

Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy 

Community and their member states was signed. According to the Agreement, one 

of the planned reforms was the medical reform, the basis of which is laid in the 

commitments of Ukraine: the targeted improvement of the level of health care; 

strengthening the health care system of Ukraine and its potential (Articles 420, 427). 

In the second place, there is an objective need to improve the health status of 

Ukraine's population. 

In the third place, the ineffectiveness of legal mechanisms that must ensure a 

balance of interests of a person protected from negative environmental factors and 

the interests of nature conservation. 

In the fourth place, the heuristic complexity of the problem of ensuring the 

right to health care. The mentioned problem is of an integrative nature, since it 

concerns the interaction of public and private. The study of their interpenetration 

requires a modern approach. 
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The dissertation presents a new solution to the actual scientific problem, 

which consists in improving the mechanism of realization of the constitutional right 

of a person to health care. Within the framework of the study, the boundaries of legal 

influence of constitutional law have been expanded by extending the object and 

object of its legal influence, methodology and improvement of legal categories. 

On the basis of the analysis of the constitutional norms of Ukraine and foreign 

countries, the dissertation reveals: the right to health care is one of the fundamental 

constitutional rights. It is closely related to other personality possibilities; it includes, 

but is not limited to, medical care and health insurance. Since the right to health is 

multidimensional, it is subject to the study of various legal disciplines and is 

regulated by various branches of law. Constitutional law prevails in the broader 

approach to understanding its content, which corresponds to the trends of 

international globalization. 

In the dissertation, considerable attention is paid to the study of international 

standards of the constitutional right of a person to health care; on this basis, levels 

of consolidation of rights to health care in international legal practice have been 

developed. The paper defines the essence and classifies the constitutional guarantees 

of the right of a person to health care. The social-legal constituents of the 

constitutional right of the person for health protection, universal principles of the 

constitutional right of the person for health protection are determined, and the 

permissible limits of restriction of the constitutional right of a person to health 

protection are determined. 

On the basis of the comparative analysis of international standards of 

constitutional law, the public health and constitutional standards of most European 

countries, the United States, Canada, and Ukraine there is given the following 

author's definition: health is a set of measures envisaged and guaranteed by the 

Constitution of the political, economic, legal, social, cultural, scientific, medical, 

sanitary and anti-epidemic nature, aimed at preserving, strengthening and restoring 

the physical and mental health of each person and the people of Ukraine as a whole, 
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in particular at maintaining long and active life, providing her medical care in case 

of loss or deterioration of health. 

The paper reveals the problems of development of the national constitutional 

legislation on the right of the person to health protection, the degree of importance 

of the Constitutional Court of Ukraine in protecting the constitutional right of a 

person to health protection. It is justified legal approaches to medical sector reform, 

in the framework of which it is expedient to develop a bill, which will define 

guarantees of full free medical care to socially vulnerable and vulnerable groups of 

the population, as well as persons who for one reason or another are not able to make 

a co-payment; the regulation of the system of centers and emergency medical care 

stations; at the legislative level, determine a guaranteed package of medical services 

that are fully compensated by the state; provide detailed justification for the 

introduction of any new paid medical services. 

The legal and doctrinal approaches to the mechanism of realization of the 

constitutional right of a person to health protection were investigated and the 

elements of this mechanism were defined: the object (competence), subjects (state 

authorities, civil society institutions, citizens themselves), grounds (legal and 

factual), principles (general and special), forms (judicial and non-judicial), 

guarantees of protection. The practice of judicial and extrajudicial protection of the 

constitutional right of a person to health protection is investigated and ways of 

implementation of the experience of foreign countries of the constitutional 

protection of the person's right to health protection are determined. 

In the work on the basis of a comparative analysis of national constitutional 

norms with the constitutional law of foreign countries, it has proved expedient to 

legislatively establish measures to increase the responsibility of the individual in 

health care. This will ensure a balance between private and public health interests. 

There are classified the constitutional guarantees of a person's right to health 

into the following groups: a) legal; b) organizational; c) resource; d) institutional. In 

its turn, the resource guarantees are divided into informational, economic, personnel 
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and logistical, and institutional guarantees – on the means of ensuring proper 

management of the health care sector, control and liability. 

The study of the socio-legal components of the constitutional right of a person 

to health and the universal principles of the constitutional right of a person to health 

has made it possible to develop criteria for the proper realization of the right of a 

person to health care: a) general, reflecting national performance indicators (at the 

level state); b) individual, by means of which it is possible to assess the state of 

implementation of the right to health care in relation to each individual. 

There are offered the new approaches to the establishment of constitutional 

norms on the right of a person to health protection in case of their conflict. Priority 

directions of the state policy for ensuring the realization of the constitutional right 

of a person to health protection have been developed. The priorities of the 

development of constitutional norms in the field of realization of the right of a person 

to health protection are offered, and the author's view on the mechanism of 

realization of the constitutional right of a person to health protection has been 

developed. 

It has been established that the temporary limitation of the right to health 

protection is possible in the cases clearly stipulated by the law, which are stipulated 

by the constitutions of many foreign countries. In each of these countries, the order 

and grounds for such a restriction have certain peculiarities. 

The paper confirms that the legal constraint has the main components: a) the 

internal component of law implies its immanent limits, the establishment of a rule – 

this is the establishment of boundaries of behavior; b) the implementation of legal 

regulations provides for a variety of practical options, and in a number of cases – 

and the abuse of rights, because the restrictions allowed by the legislator are justified 

from the point of view of the establishment of barriers to abuse of law; c) restriction 

of law – this is a special means of legal technology, which is used for the presentation 

of subjective rights and freedoms. 

According to the results of a comparative analysis of national constitutional 

norms with the constitutional law of foreign countries, as indicated in the paper, it is 
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advisable to develop a separate codified act in Ukraine, the Medical Code. It will 

operate at the same time in three directions: a) for patients – it will be a guarantee in 

cases where doctors violate the legal norms that provide patients with the right to 

health care; b) for medical workers – it will be the protection of their rights, as it will 

strengthen the legal basis of the relevant activity; c) for lawyers – it will be an 

auxiliary document when dealing with medical cases. 

Considerable attention is paid to the legal status and competence of the 

Constitutional Court of Ukraine, a judicial body that has a wide range of powers in 

protecting the right of a person to health care. The role of the CCU in this area lies, 

the first and foremost, in ensuring the rule of law, in particular the prevention of 

amendments and additions to the Constitution of Ukraine, which result in a 

narrowing of the scope or content of the relevant law. 

In order to improve the legal regulation of the CCU, it is proposed to 

supplement Art. 7 of the Law of Ukraine "On the Constitutional Court of Ukraine" 

with such powers as the resolution of the question of the compliance of the draft law 

regulating the constitutional rights and freedoms of man and citizen, to the 

Constitution of Ukraine, and in the Art. 52 to the subjects of the right to 

constitutional petition also include courts of general jurisdiction. 

The theoretical analysis enabled to determine the constitutional and legal 

mechanism for protecting the right to health as a system of interconnected elements 

involved in the process of protecting this right. 

The mechanism of human rights and freedoms has a well-developed structure. 

Its main elements are the following: a) the realization of human and civil rights and 

freedoms; b) protection of human and civil rights and freedoms; c) protection of 

human and civil rights and freedoms. 

There are determined the following constituents of the constitutional and legal 

mechanism for protecting the right to health care: the object (competence), subjects 

(state authorities, civil society institutions, citizens themselves), grounds (legal and 

factual), principles (general and special), forms (judicial and non-judicial ), security 

guarantees. 
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On the basis of the study of the practice of ensuring the constitutional right to 

health care in Ukraine, the following mechanisms for the realization of this right are 

defined: a) increasing financing of the health care system; b) direct state support for 

socio-economically vulnerable groups of citizens. 

The special attention is paid to extrajudicial mechanisms for the protection of 

the constitutional right of persons to health care is also paid. The most common 

mechanisms for extrajudicial protection of the right of a person to health are the 

appeals: to the leadership of the health care institution, the health care department, 

the Ministry of Health of Ukraine; to the Commissioner for Human Rights of the 

Verkhovna Rada of Ukraine; to the Verkhovna Rada Committee on Health Care, a 

request for assistance to non-governmental organizations or professional 

associations of health workers, as well as self-defense. 

The following basic forms of out-of-court protection are defined: a) appeal of 

actions, decisions or inactivity of medical workers, health care authorities in an 

administrative procedure; b) participation in the formation of state policy in the field 

of health care, lawmaking activities, etc. 

The attention is also focused on such an actual problem of the present as 

medical reform. Based on results of the experience of reforming the healthcare 

industry in Europe, Canada and Singapore there are revealed significant deficiencies 

of reform of this sector in Ukraine. On this basis, expediency to develop the 

traditions of the national system, as well as to implement the best foreign experience, 

has been substantiated. However, there are offered the new approaches to 

implementation of constitutional provisions on the right of individuals to health in 

case of their collision, the most important of them are the following: a) to develop a 

new concept of health care financing; b) to introduce hospital districts, which in 

practice will lead to a reduction of the functioning system of state and municipal 

health care institutions; c) to turn budget health care institutions into utility non-

profit enterprises; d) to develop a bill, which will determine the full guarantees free 

medical care to vulnerable and vulnerable groups and persons who are unable to 

make a co-payment; e) to regulate the questions of the system of centers and 
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emergency medical aid stations; e) at the legislative level, to determine a guaranteed 

package of medical services that is fully compensated by the state; e) to substantiate 

the introduction of any new paid medical services. 

The dissertation outlines the main ways of implementation in Ukraine the 

experience of foreign countries in the constitutional protection of the person's right 

to health protection: a) to make a gradual transition to a new system of financing 

medical sector – by combining state and insurance financing of medical care, 

introduction of a system of state support for economic activity on protection health; 

b) to increase the guarantees of the implementation of the constitutional right of a 

person to health care; c) to organize the system of management of the health care 

sector: to differentiate the authorities and responsibilities in the field of management 

between state authorities and local self-government, to form professional 

management systems within the medical institutions; d) to improve the mechanism 

of protection of the right of a person to health care: to introduce mediation 

procedures, to create special medical commissions for settling disputes between a 

patient and a health care worker. 

 

Key words: health protection, constitutional rights, guarantees of 

constitutional rights, constitutional norms, comparative analysis, constitutional 

norms of foreign countries. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Здоров’я — фундаментальна цінність 

людини. Це поняття асоціюється з «життям», вступає в антонімічний зв’язок 

із поняттям «хвороба», назагал є оціночною категорією щодо функціонального 

оптимуму людського організму. Тому здоров’я, його критерії та властивості, 

охорона викликають мультидисциплінарний науковий інтерес, а не суто 

вузько медичний. 

На цьому наголошують документи міжнародного та національного рівня, 

наприклад, Цілі розвитку тисячоліття ООН.  

Утвердження права на здоров’я в Україні відбувається шляхом 

конституційного закріплення суспільних відносин, а також як результат 

становлення відповідного законодавства. Проте у вітчизняному правознавстві 

особливості змісту права на охорону здоров’я не досліджені вичерпно, 

оскільки ні Конституція України, ні «Основи законодавства про охорону 

здоров’я громадян» не виділяють конкретні правомочності цього права, а в 

науковому дискурсі простежуються суттєві його різночитання. Наразі в 

теоретичній рефлексії та у практичному застосуванні конституційного права 

особи на охорону здоров’я існує коло проблем, що й визначають актуальність 

дисертаційного дослідження: 

По-перше, практична складність і недостатня ефективність медичної 

реформи, яка триває. У червні 2014 р. підписано Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами. Згідно з Угодою, однією із запланованих 

реформ стала медична реформа, основи якої закладено у зобов’язаннях 

України: орієнтоване покращення рівня забезпечення охорони здоров’я; 

зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу (ст. 420, 427). 

По-друге, об’єктивна необхідність покращити показники стану здоров’я 

населення України.  
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По-третє, невідпрацьованість ефективних правових механізмів, котрі би 

забезпечили баланс інтересів людини, яка захищається від негативних 

екологічних факторів, та інтересів природозбереження.  

По-четверте, евристична складність проблеми забезпечення права на 

охорону здоров’я. Зазначена проблема має інтегративний характер, адже 

йдеться про взаємодію публічного та приватного. Вивчення їхнього 

взаємопроникнення потребує сучасного підходу.  

Сукупність цих нерозв’язаних проблем визначила вибір теми 

дисертаційного дослідження. Незавершеність формування структури 

законодавства України в цій сфері відбиває сучасний розвиток системи 

охорони здоровʼя, що й зумовлює доцільність проведення порівняльно-

правого дослідження за обраним напрямом наукового пошуку. 

Здоров’я, його критерії, підтримку та охорону вивчають медицина, 

соціологія, управління, економіка та інші науки. Кожна з них досліджує 

зазначену проблематику професіоналізовано. Конституційно-правове 

розуміння феномену здоров’я можливо досягнути, інтегруючи висновки всіх 

наук. Тому теоретична база дисертації побудована на основі 

міждисциплінарного підходу.  

Основним теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи стали праці 

видатних науковців, серед кагорти яких першочергово слід виокремити таких 

представників конституційного права як Ю. М. Бисага, С. Б. Булеца, 

В.С. Віткова, О. Я. Мельник, О. О. Пунда, Т. М. Слінько, Ю. О. Сульженко, В. 

Є. Скоромоха, М. В. Савчин, М. М. Бліхар, М. Р. Баришніков, Н.К.Шаптала, 

Г.В. Задорожня, В.Ф.Годованець, А.С. Головін, Т.М. Заворотченко, 

І.К. Полховська, М.В. Савчин, О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна, З.Д. Чуйко, 

М. Д. Савченко, К. К. Гасанов, Т.В. Бабкова,  А.В. Біровчак, Т.О. Бринь, 

В.В. Остапенко, Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванов; серед зарубіжних вчених, 

предметом наукових пошуків яких були питання розвитку конституційних 

норм в частині захисту прав людини, реформування охорони здоров’я чільне 

місце займають Й. Рукс, П. Челкіс, Л. Кінгстон, М. Карі, У. Маттіла, А. Ямін, 
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М. Марочіні, М. Гібні, С. Шкоглей, Дж. Родвін, Д. Лайт, М. Супелведа, М. 

Мілс, Г. Марчайлдон, А. Зентер, Р. Буссе, Дж. Морсінк, М. Глендон, 

П. Карозза.	  Серед представників	  інших галузей права, у тому числі медичного 

права — проблематика, порушена у дисертаційному дослідженні, 

розвʼязується шляхом звернення до теоретичних джерел не тільки 

конституційного, а й адміністративного, цивільного, фінансового, 

муніципального права тощо. Тут слід виокремити таких вчених як І.Я. Сенюта, 

М. О.Єльникова, О. М. Ціборовський, С. В. Істомін, В. М. Сорока, 

О. Р. Дашковська, Н. Б. Болотіна, А. А. Романова, Т. М. Камінська, Л. М. 

Руснак, С. Г. Стеценко, Г.А. Миронова, І. М. Сопілко, О.Я. Рогач, Н.В. 

Ходєєва, В.О. Сакало, Р.А. Майданик, Ю. Ю. Сізінцова. 

При цьому не залишилися без уваги і основні праці вчених:  державного 

управління, зокрема М. М. Білинської, В. В. Лещенка, Я. Ф. Радиша, З. С. 

Гладуна, О. А. Федька, Н. Б. Мєзєнцева; медицини М. М. Амосова, В.Ф. 

Москаленка, Т. С. Грузєвої, Г. В. Іншакової. 

Однак у конституційно-правовій науці воно зазвичай розглядалося лише 

в загальній системі конституційних прав і свобод (рідше — в системі 

соціально-економічних прав). Предметних робіт, присвячених аналізу 

соціальної та юридичної природи цього права, практично не було.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 роки, затверджених Постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою 

Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII, а також згідно з 

планом науково-дослідної роботи кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет» на 2015–2020 рр. Тема дослідження є складовою частиною 

комплексної теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи 
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у ХХ–ХХІ ст.», яка розробляється науковцями Ужгородського національного 

університету (номер державної реєстрації 0198U007793). 

Мета і завдання дослідження. Мета — дослідження шляхів реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я, а саме визнання, 

дотримання і гарантування даного права в умовах соціальної правової 

держави. 

Накреслена дослідницька мета асоційована з розв’язанням вагомої 

теоретико-практичної проблеми — вдосконаленням механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

•   дослідити генезис теорій і концепцій реалізації конституційного 

права особи на охорону здоров’я в доктрині та праві України та зарубіжних 

країн; відтак визначити місце права особи на охорону здоров’я у системі 

конституційних прав людини і громадянина; 

•   проаналізувати міжнародні стандарти конституційного права 

особи на охорону здоров’я;  

•   визначити суть та класифікувати конституційні гарантії права 

особи на охорону здоров’я;  

•   з’ясувати соціально-правові складники конституційного права 

особи на охорону здоров’я, універсальні принципи конституційного права 

особи на охорону здоров’я;  

•   визначити допустимі межі обмеження конституційного права 

особи на охорону здоров’я;  

•   артикулювати проблеми розвитку національного конституційного 

законодавства про право особи на охорону здоров’я, а також проблеми 

практичної реалізації гарантій конституційного права особи на охорону 

здоров’я; 

•   визначити роль Конституційного Суду України в захисті права 

особи на охорону здоров’я;  
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•   дослідити правові та доктринальні підходи до механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я та визначити елементи 

даного механізму;  

•   дослідити практику судового та позасудового захисту 

конституційного права особи на охорону здоров’я;  

•   запропонувати нові підходи до застування конституційних норм 

про право особи на охорону здоров’я у випадку їх колізії;  

•   розробити пріоритетні напрями державної політики забезпечення 

реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я, а також 

пріоритети розвитку конституційних норм у сфері реалізації права особи на 

охорону здоров’я та шляхи імплементації досвіду зарубіжних країн 

конституційного захисту права особи на охорону здоров’я. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є конституційне право особи на 

охорону здоров’я. 

Предметом дисертаційної роботи є порівняльно-правове дослідження 

реалізації особою конституційного права на охорону здоров’я. 

Методи дослідження. Як методологічна основа дослідження використані 

сучасні загальнотеоретичні, (гносеологічний, структурно-функціональний), 

спеціальні (порівняльно-правовий, індуктивний) та міжгалузеві методи 

наукового пізнання (історичний, аналітичний) застосування яких 

зумовлюється системним підходом. 

За допомогою гносеологічного методу дослідження з’ясовано поняття й 

особливості реалізації особою конституційного права на охорону здоров’я, а 

також їх конституційно-правову природу (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2., 3.1, 

3.4, 4.1 та 4.2). Історичний метод дав змогу дослідити генезис теорій та 

концепції конституційного права на охорону здоров’я 1.1). Використання 

аналітичного методу сприяло розробленню гарантій реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я (підрозділи 3.1., 3.2., 3.3., 

3.4). Структурно-функціональний аналіз дав можливість визначити 

відповідність нормативно-правових актів, з якими асоційована сучасна 
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медична реформа, реальним суспільним відносинам у цій сфері (підрозділи 

5.1., 5.2., 5.3.). Порівняльно-правовий метод покладено в основу дослідження 

конституційних норм зарубіжних країн, принципових особливостей 

відповідних практик у європейських країнах, США, Канаді та інших країнах; 

а також механізмів вдосконалення реалізації конституційного права особи на 

охорону здоров’я в Україні (підрозділи 2.3., 3.1., 4.2., 5.2., 5.3.). Використання 

індуктивного методу, методів правового моделювання та прогнозування дало 

змогу підтвердити висновок про необхідність удосконалення конституційного 

законодавства у сфері реалізації особою права на охорону здоров’я (підрозділи 

5.2 та 5.3).  

Нормативну основу роботи складають Конституція України, закони 

України, міжнародно-правові акти, конституції та законодавство зарубіжних 

країн тощо. 

Емпіричною основою дослідження є відкриті дані інформаційних баз 

даних та досліджень незалежних організацій та установ, положення усталеної 

практики Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції, 

Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота 

є одним із перших комплексних монографічних порівняльно-правових 

досліджень реалізації особою конституційного права на охорону здоров’я в 

Україні. До найбільш значущих результатів дослідження належать такі: 

Вперше: 

•   зміст конституційного права особи на охорону здоров’я витлумачено 

на основі інтегративного підходу, адже проблематика здоровʼя в галузі 

конституційного права охоплює не тільки обʼєктивні біологічні та 

психологічні його параметри, а й соціальні. Цим підтверджено приналежність 

автора до ліберального напряму в конституційному праві; 

•   для оцінювання стану забезпечення права особи на охорону здоров’я 

розроблено критерії належної реалізації механізму конституційного права 

особи на охорону здоров’я — загальні та індивідуальні; 
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•   розроблено пропозиції щодо внесення змін до Конституції України у 

сфері реалізації особою свого конституційного права на охорону здоров’я, а 

саме ст. 49 Конституції України, Основ законодавства України про охорону 

здоров’я; ч. 3 ст.	  28, ст. 64 Конституції України, які стосуються забезпечення 

права особи на охорону здоров’я; 

•   порівняльний аналіз із конституційним правом зарубіжних країн 

засвідчив доцільність законодавчо закріпити заходи щодо підвищення 

відповідальності особистості в питанні охорони здоровʼя.  

Удосконалено: 

•   тлумачення поняття «охорона здоров’я», яке на підставі 

порівняльного аналізу національних та міжнародних конституційних норм 

визначено як система заходів спрямованих на збереження, зміцнення та 

відновлення фізичного та психічного здоров’я кожної людини та народу 

України в цілому, зокрема на підтримання довголітнього активного життя 

людини, надання їй медичної допомоги в разі втрати або погіршення здоров’я; 

•   зміст конституційного права людини на здоровʼя, як непорушну, 

абсолютну, гарантовану державою та міжнародним співтовариством, 

закріплену у міжнародних договорах та у Конституції України, можливість 

людини щодо збереження, зміцнення, відновлення та підтримання свого 

здоров’я на належному рівні з використанням, у разі необхідності, 

безоплатної, доступної та ефективної медичної допомоги у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я; 

•   класифікацію конституційних гарантій права особи на охорону 

здоров’я, серед яких виокремлено: правові (передбачають застосування 

нормативно-правових приписів — законодавче закріплення системи прав, які 

є складовими елементами комплексного права особи на охорону здоров’я, а 

також повноважень органів влади у цій сфері); організаційні (включають 

створення упорядкованих, системних організаційних умов, які забезпечують 

доступ до сфери охорони здоров’я для всіх осіб); інституційні (визначають 

створення необхідних органів та інших інститутів, які забезпечують ефективне 
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функціонування закладів охорони здоров’я, управління ними, формування та 

реалізацію державної політики у цій сфері); ресурсні (включають систему 

економічних, інформаційних та інших засобів, які створюють ресурсну базу 

для реалізації відповідного права);  

−   допустимі межі обмеження конституційного права особи на здоровʼя, 

визначивши такі правові конструкції: кваліфікуючи порушення права на 

здоровʼя в умовах циклічного фінансово-економічної кризи на глобальному 

рівні в результаті прийняття державами вимушених обмежувальних заходів; 

прийняття регресивних заходів, несумісних з основними зобовʼязаннями по 

ст. 12 Міжнародного пакту про соціальні та економічні права, є порушенням 

права на здоровʼя; жертви порушення права на здоровʼя повинні мати доступ 

до ефективних і належних засобів захисту, передовсім судових, як на 

національному, так і на регіональному рівнях; жертви порушень повинні мати 

право на адекватне відшкодування збитку в формі компенсації і гарантії 

сатисфакції;  

•   структуру конституційно-правового механізму захисту права на 

охорону здоровʼя, у якій виокремлено обʼєкт (правомочності), субʼєкти 

(органи державної влади, інститути громадянського суспільства, самі 

громадяни), підстави (юридичні та фактичні), принципи (загальні та 

спеціальні), форми (судові та несудові), гарантії захисту; 

•   правові підходи реформування медичної сфери, у рамках проведення 

якої доцільним вбачається розробка законопроекту, у якому визначатимуться 

гарантії повної безоплатної медичної допомоги соціально незахищеним та 

вразливим верствам населення, а також особам, які з тих чи тих причин не 

мають можливості здійснити співоплату; унормування питання системи 

центрів та станцій екстреної медичної допомоги; на законодавчому рівні 

визначити гарантований пакет медичних послуг, які повністю компенсуються 

державою; наводити детальне обґрунтування запровадження будь-якої нової 

оплатної медичної послуги. 

Дістали подальший розвиток: 
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•   дослідження конституційних норм зарубіжних країн про право особи на 

охорону здоров’я, зокрема більшості європейських країн, Канади, Сінгапуру. 

На цій основі виявлено суттєві недоліки при реформуванні даної сфери в 

Україні; 

•   науково обґрунтована необхідність прийняття Медичного кодексу 

України;  

•   запропоновано доповнення, стосовно різних аспектів конституційного 

права особи на охорону здоров’я, до ст. 7 Закону України «Про 

Конституційний Суд України», ст. 52 Закону України Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, розділу ІІІ Основ законодавства України про 

охорону здоров’я;  

•   форми позасудового захисту, серед яких виокремлено звернення до 

керівництва установи охорони здоров’я, управління охорони здоров’я, МОЗ 

України; звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; звернення до комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я; звернення по допомогу до громадських організацій чи професійних 

асоціацій медичних працівників; самозахист. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки й пропозиції 

можуть бути використані: 

•   у науково-дослідній діяльності — для подальшого опрацювання 

проблемних питань конституціоналізації права особи на охорону здоров’я; 

•   у правотворчості — під час вдосконалення чинного конституційного 

законодавства, яке регулює право особи на охорону здоров’я; 

•   у правозастосовній діяльності — з метою вдосконалення практики 

застосування конституційного законодавства України, вирішення колізій у 

сфері правовідносин, які виникають під час реалізації особою свого 

конституційного права на охорону здоров’я; 

•   у навчальному процесі — в контексті підготовки підручників і 

навчальних посібників із дисциплін «Конституційне право України», 

«Порівняльне конституційне право», «Конституційне право зарубіжних країн» 



	   36	  

тощо. Положення дисертації можуть бути використані також для 

вдосконалення навчальних програм, навчальних і тематичних планів із 

зазначених дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Висновки та пропозиції, що становлять 

наукову новизну дисертації, розроблені автором самостійно. Для 

обґрунтування деяких висновків використано праці інших учених, на які 

обов’язково зроблено посилання. Наукові ідеї та розробки, що належать 

авторам праць, опублікованих у співавторстві з дисертантом, у дисертації не 

використовувалися. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені в 

дисертації, були представлені у вигляді доповідей та виступів на наукових 

заходах: Друга міжнародна наукова конференція «Україна. Євроінтеграція. 

Інтермаріум» (Одеса, 27–28.10.2017); Міжнародна наук.-практ. конференція 

«Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні» (Львів, 18–

19.08.2017); Міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасні правові системи 

світу: тенденції та фактори розвитку» (Запоріжжя, 25–26.08.2017); 

Міжнародна наук.-практ. конференція «Шляхи вдосконалення нормативно-

правової бази України як основи сталого розвитку суспільства» (Харків, 01–

02.09.2017); Міжнародна наук.-практ. конференція «Верховенство права та 

правова держава» (Ужгород, 15–16.09.2017); Міжнародна наук.-практ. 

конференція «Формування сучасного освітнього простору: переваги, ризики, 

механізми реалізації» (Тбілісі, Грузія, 29.09.2017); Міжнародна юридична 

наук.-практ. конференція «Юридична наука і практика: пошук правової 

гармонії»; Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Rzeczywiste 

problemy prawa na obecnym etapie rozwoju państwowości» (Люблін, Польща, 20–

21.10.2017); Міжнародна юридична наук.-практ. конференція «Актуальна 

юриспруденція» (Київ, 07.12.2017); Міжнародна наук.-практ. конференція 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (Одеса, 19–20.01.2018); Міжнародна наук.-практ. конференція 

«Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (Запоріжжя, 26–
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27.01.2018); Міжнародна наук.-практ. конференція «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (Львів, 26–27.01.2018); Міжнародна 

наук.-практ. конференція «Правова держава: історія, сучасність та 

перспективи формування в Україні» (Ужгород, 16–17.02.2018); Міжнародна 

наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та 

національні особливості» (Каунас, Литва, 23.02.2018); Всеукраїнська наук.-

практ. конференція «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (Херсон, 06–07.10.2017). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в 44 

наукових працях, зокрема в 1 індивідуальній монографії, розділ в колективній 

монографії, у 26 статтях, що опубліковані у фахових виданнях України, 

наукових періодичних виданнях інших держав і наукових періодичних 

вітчизняних виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 

даних (у тому числі 7 – у наукових періодичних виданнях інших держав), у 16 

тезах доповідей на конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою й завданнями дослідження та 

складається із вступу, п’яти розділів, що містять 18 підрозділів, висновків до 

кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 496 сторінок, з яких основного 

тексту – 469 сторінок. Список використаних джерел налічує 502 найменувань 

і становить 51 сторінку, додатки – 15 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ 

НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

 

 

 

1.1. Джерельна база та обґрунтування напрямів дослідження 

 

 

Поняття «здоров’я» надається у контексті різних галузей пізнання, тож 

має численні дефініції. На сьогодні немає загальновизнаного його тлумачення, 

яке би задовольняло представників різних галузей науки і практики, а поготів 

однозначних його оціночних критеріїв. Віднайти їх навряд чи можливо: надто 

складний і широко витребуваний цей феномен.  

Як справедливо відмічають видатні вітчизняні дослідники 

конституційного права професор Ю. Бисага та професор Д. Бєлов, саме в ході 

конституційної реформи спостерігається активізація теоретичного пояснення 

найважливіших державно-правових явищ і подій, обґрунтування на їх основі 

поглядів, наукових підходів, оцінок, концепцій [1, с. 68]. Такий підхід 

особливо актуалізується із реформуванням медичної галузі, який триває наразі 

в Україні. Тому, досліджуючи питання щодо поняття та змісту 

конституційного права на охорону здоров’я необхідно підкреслити суттєвий 

вплив, який справляє на розуміння його змісту та визначення меж 

конституційна реформа, що триває у державі, а також міжнародні глобальні 

процеси. У цьому контексті виникає чимало проблем й з розвитком військової 

медицини та психологічною реабілітацією воїнів, які беруть чи брали участь в 

антитерористичній операції. На цьому наголошує, зокрема І. Алмаші, 

досліджуючи проблеми реалізації права на охорону здоров’я в Україні [2, с. 

59].  

 Виходячи із принципу системного пізнання права особи на охорону 
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здоров’я спеціалісти Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій і систем НАН та МОН України визначили здоров’я 

як складно організовану інформаційну систему біологічної, психічної, 

соціальної природи, вивчення якої потребує системного підходу, що дає змогу 

досліджувати структурно-функціональну організацію об’єкта з погляду 

речовинних, енергетичних, інформаційних процесів [3, с. 3]. Проте, у даному 

підході відсутні надважливі складові поняття права особи на охорону здоров’я 

– це конституційно-правовий аспект (юридична складова) та роль держави 

(державно-управлінська складова). Саме у симбіозі цих складників можливе 

забезпечення практичного втілення положень статті 3 Конституції України, в 

якій йдеться, що здоров’я людини визнається в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Ми підтримуємо позицію, що в цивілізованому суспільстві ідеал 

здоров’я має стати найважливішим елементом загальнонаціональної ідеї [4, 

с.56]. 

Тому, розроблюючи проблематику реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я, потрібно на основі різних фахових поглядів 

термінологічного та порівняльного аналізу розмежувати нормальний і 

патологічний стани організму, визначити чіткі об’єктивні критерії здоров’я – 

як на рівні індивідуума, так і суспільства та держави в цілому. 

Конституція України проголошує право кожного на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. Зміст даного права розкривається 

у статті 49 Конституції України, Основах законодавства України про охорону 

здоров’я та інших законодавчих актах. Однак, у науковій літературі не 

склалося єдиної точки зору з приводу визначення змісту та обсягу даного 

конституційного права, що пов’язано з відсутністю одноманітності у 

розумінні значення деяких ключових понять у цій сфері, а також 

багатогранністю даного права. 

При цьому необхідно погодитись з думкою вчених, які зауважують, що 

правильне трактування термінів та понять з питань права людини на охорону 

здоров’я уможливить більш повне їх розуміння як природного та невід’ємного 
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права людини та громадянина, яке має захищатися державою [5, с. 112]. 

Теми нашого дослідження стосуються передусім розділи І і ІІ 

Конституції України. Зокрема, у статті 3 Конституції України чітко зазначено: 

«Людина, її життя і здоров′я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».  У частині 2 тієї ж 

статті Конституції визначено, що «права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави». 

Отже, згідно з цією статтею життя і здоров’я людини віднесено до 

головних національних і соціальних цінностей, відповідальність за охорону 

яких бере на себе держава. Таким чином, право громадянина на життя і 

здоров′я ототожнюється з правом на охорону його життя і здоров’я державою. 

В цьому можна повністю погодитися з В. Москаленком, який об’єднує ці 

поняття у формулі ПЗ/ПОЗ (тобто, право на здоров’я/ право на охорону 

здоров’я) [6, с. 25]. 

Як вже зазначалося, безпосереднє відношення до реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я має стаття 49 Конституції 

України, якою визначено, що «кожен має право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування». Конституцією також передбачено, що 

«охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних 

соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 

програм». Основний закон не уточнює зміст цих програм, але в ньому 

відчувається намагання гарантувати реалізацію цього права: «Держава 

створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я 

медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не 

може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх 

форм власності» [7]. Ця ж стаття містить положення, які свідчать про 

профілактичну спрямованість охорони здоров’я, оскільки зазначає, що 
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«держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-

епідемічне благополуччя».  

Вказані напрями реалізації конституційного права на охорону здоров’я 

доповнюються статтею 50 Конституції України, якою визначено, що: «Кожен 

має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується доступ до 

інформації про стан довкілля», яка «ніким не може бути засекречена». 

Водночас, якщо порівняти чинні конституційні норми, що стосуються 

профілактики здорового способу життя із подібними конституційними 

нормами інших країн, можна дійти висновку, що Конституцією України не на 

належному рівні передбачені заходи із профілактики здорового пособу життя. 

До прикладу, охорона здоров’я в Словаччині визначається як система 

заходів, спрямованих на попередження виникнення і обмеження поширення 

порушення здоров’я, поліпшення здоров’я шляхом піклування про здорове 

життєве та робоче середовище, пропаганда здорового способу життя 

закладами по охороні здоров’я [8]. 

Відповідно до конституційних норм Угорщини, охорона здоров’я – це 

діяльність відповідних органів охорони здоров’я, спрямована на 

збереження здоров’я індивіда, попередження захворювань, забезпечення 

ранньої діагностики, виявлення, лікування, покращення стану хворої 

людини, попередження погіршення стану шляхом профілактичних оглядів 

та лікування, піклування, професійний догляд, медична реабілітація, 

заходи, спрямовані на зменшення страждань та болю, забезпечення ліками 

та іншими медичними засобами [9]. 

Більше того, як зазначає відома дослідниця цивільно-правового 

аспекту права на охорону здоров’я С. Булеца, в Угорщині постійно мають 

місце заходи спрямовані на порятунок хворої людини. Профілактика 

дитячих хвороб починається від народження, у юнацтві виявляються ранні 

форми туберкульозу методом обов’язкового проведення 



	   42	  

рентгенодіагностики легенів, в похилому віці приділяється увага 

артеріальній гіпертензії, масовому визначенню рівня холестерину крові, 

атеросклерозу, онкозахворюванням. Всі особи після 40 років щорічно 

проходять обов’язкову онкопрофілактику. У випадку смерті особи 

проводиться обов’язкове патоморфологічне обстеження і смертельні 

випадки аналізуються у лікарській коморі (комітеті). Велику увагу угорська 

медицина приділяє бальнеотерапії, санаторно-курортному лікуванню, 

психоаналізу. Як бачимо, Угорська держава забезпечує вжиття широкого 

спектру заходів, спрямованих на охорону здоров’я [10, с. 39]. 

Втім, ми підтримуємо твердження О. Мельника про те, що Конституція 

України, по-перше, визначає та окреслює соціальну стратегію розвитку 

суспільства і держави; по-друге, визначає права та свободи людини основним 

соціальним орієнтиром по відношенню до держави, органів державної влади, 

їх посадових осіб; по-третє, визначає соціальні орієнтири розвитку 

національного законодавства та джерел права [11]. 

Нині існує декілька концептуальних підходів до визначення поняття 

«здоров’я», в межах яких цей феномен тлумачиться з різними акцентами:  

Медичний підхід обсервує ознаки нормальної життєдіяльності. Здоров’я 

визнається як стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, 

а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [12]. Відомий медик М. Амосов 

розглядав здоров’я на основі кількісного та об’єктивного підходу до 

розв’язання оздоровчих проблем [13, с. 16].  

Державно-управлінський підхід хоча й не визначає безпосередньо 

категорію «здоров’я», проте дає тлумачення державного управління охороною 

здоров’я, котре визначає як ефективну діяльність органів державної влади 

щодо управління складовими системи охорони здоров’я, яка направлена на 

задоволення базових потреб громадян України у збереженні та зміцненні 

їхнього здоров’я шляхом реалізації державної політики у галузі охорони 

здоров’я [14-16]. 

Психологічний підхід розглядає здоров’я як спосіб осмислення та 
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інтерпретації суб’єктивних фізичних і психічних відчуттів, емоцій, станів, 

потреб, уявлень та об’єктивних даних (дані лабораторних досліджень, 

зовнішній вигляд, твердження інших, певних фактів) шляхом порівняння з 

еталонними моделями, що існують у соціумі. В результаті інтерпретації 

індивід визначає свій стан як неблагополуччя/хворобу чи 

благополуччя/здоров’я [17]. 

Ціннісно-соціальний підхід. В його основі лежить концепція, згідно з 

якою здоров’я для людини є визначальною цінністю. Наприклад, І. Гундаров 

визначає здоров’я як здатність: а) дожити до необхідного віку; б) бути 

достатньо задоволеним собою у фізичному, духовному та соціальному 

аспектах; в) адекватно відповідати потребам родини і суспільства [18, с. 158]. 

На нашу думку, найбільш доцільним видається інтегрований підхід, 

здатний збалансовувати біологічні, психологічні та соціальні ознаки здоровʼя. 

Визначені нами концептуальні підходи є найбільш відповідними до 

цілей дослідження конституційно-правових аспектів здоров’я. Адже 

обсервуючи проблематику здоров’я в галузі конституційного права, необхідно 

зважати не тільки на об’єктивні біологічні й психологічні параметри здоров’я, 

а й на соціальні – виняткову важливість здоров’я для повноцінного життя 

людини в суспільстві, оскільки відповідно до статті 3 Конституції України 

здоров’я визнається в Україні найвищою соціальною цінністю. Так, з погляду 

конституційного права, здоров’я є не просто певною даністю, а, насамперед, 

благом, що має найвищу цінність для людини та соціуму. Саме тому здоров’я 

посідає одне з чільних місць серед конституційних прав особи, чітко 

передбачених Основним законом нашої держави. 

Численні дослідження в галузі медицини доходять висновку, що 

основним змістом поняття «здоров’я» є підтримка певного рівня реагування та 

адаптації людського організму до умов навколишнього середовища, при якому 

забезпечується нейтралізація негативних (деструктивних) впливів 

зовнішнього середовища на організм. Таке тлумачення здоров’я звернене до 

відомого доктринального визначення англійського вченого О. Кемпбелла: 
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здоров’я – це «автономність, достатня для адаптації людини до мінливих умов 

людського життя, і навчання тому, як впоратися з реальністю страждання і 

смертю...» [19, с. 257]. 

У нашому дослідженні ми підтримуємо тлумачення права людини на 

здоров’я як, передусім, природного права індивіда володіти, зберігати і 

підтримувати властивий йому від народження стан здоров’я – «повного 

фізичного, душевного і соціального благополуччя» [20]. 

Здоров’я і право – категорії, вже давно пов’язані як у суспільній 

свідомості, так і науковому дискурсі. Однак дослідники ніяк не дійдуть згоди, 

який термін найточніше описує цей зв’язок. У літературі, присвяченій правам 

людини і законам про здоров’я, уживають, зокрема, наступні вислови: 

1) право на здоров’я; 

2) право на догляд за здоров’ям; 

3) право на охорону здоров’я; 

4) право на захист здоров’я. 

Причому перші три поняття використовуються найчастіше. 

Поняття «право людини на здоров’я» є найбільш загальним та широким, 

причому така конструкція не передбачає апріорі та обов’язково наявність 

хорошого здоров’я в кожної людини. Крім того, право людини на здоров’я не 

означає обов’язку використовувати всі досягнення медицини – натомість це 

право гарантує доступ до певного, ширшого чи вужчого, кола служб, 

пов’язаних із медициною та здоров’ям, а також змогу використовувати 

відповідні можливості. Поняття «право людини на здоров’я» також латентно 

співвідносить потреби громадянина та можливості держави їх задовольняти. 

При цьому право людини на здоров’я передбачає як свободи, так і права.  

Традиційно вважається, що за своєю юридичною природою й системою 

гарантій права й свободи ідентичні, адже вони направлені на забезпечення 

державою соціальних можливостей людини. Водночас, на доктринальному 

рівні вирізняють певну специфіку та відмінності прав і свобод: так, права 

припускають наявність можливостей і механізму щодо їхньої реалізації, тоді 
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як свободи - тільки відсутність обмежень. Крім того, свобода дає особистості 

автономію – це, наприклад, стосується питань вибору релігії або відмови від 

неї, пересування, вибору місця проживання. Право натомість перебуває у 

певних рамках, що обумовлене його природою. 

Таким чином, термін «свобода» спрямований на забезпечення більш 

широких можливостей індивідуального вибору поведінки особи на власний 

розсуд і під власну відповідальність, не окреслюючи конкретного його 

результату. Натомість термін «право» визначає конкретні дії людини  

забезпечує відповідні можливості поведінки. Однак лінію розмежування між 

правами й свободами насправді провести важко, особливо коли мова йде про 

формулювання на кшталт «кожен має право на свободу», то ж відмінність у 

термінології є скоріше даниною традиціям, що склалися ще у XVІІІ- XІX 

століттях [21, c. 18-23; 22, с. 154; 23, с.260].  

У контексті питань охорони здоровʼя до свобод належать, наприклад, 

свобода контролю за своїм здоров’ям і тілом, включно зі статевою та 

репродуктивною свободами. До прав належить: право бути вільним від будь-

якого втручання, в тому числі право не піддаватися тортурам; не піддаватися 

без вільної згоди медичним або науковим дослідам; право на користування 

послугами системи охорони здоров’я, яка покликана забезпечувати людям 

рівні можливості й досягати найвищого рівня здоров’я. Очевидно, що право 

людини на здоров’я має широкий зміст і розгалужену структуру.  

На доказ доцільності активної термінологізації поняття «право людини 

на здоров’я» в українській юридичній науці можна навести два основні 

аргументи. По-перше, відповідне поняття найчастіше вживається у 

міжнародних документах і найбільшою мірою відповідає їхньому духу (англ. 

«the right to health»), зокрема, наведено в Статуті ВООЗ та інших міжнародних 

документах). По-друге, поняття «право людини на здоров’я» іманентно вказує, 

що йдеться не тільки про охорону здоров’я, а й про право на умови, без яких 

здоров’я є неможливим (наприклад, доступ до чистої питної води, 

підтримання здорової екологічної ситуації тощо). 
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Нині саме «право на здоров’я» це категорія, що міститься в конституціях 

більшості країн світу, а саме: у статті 21 Конституції Греції [24], статті 22 

Конституції Нідерландів [25], статті 32 Конституції Італії [26], статті 39 

Конституції Індії [27], статті 25 Конституції Японії [28] тощо. 

Конституції багатьох держав, розглядаючи дане право як невід’ємне 

право людини і громадянина, з метою усунення декларативності правових 

норм, відносять встановлення обсягу його гарантій до компетенції 

законодавця. Так, в Основному законі Німеччини і Конституції Швеції 

поняття «охорона здоров’я» міститься в компетенційних нормах, що 

регулюють прийняття нормативних актів законодавчими і виконавчими 

органами влади [29-30]. У Конституції Фінляндії (1995) на цінність здоров’я 

вказується в статті, що присвячене життєвому рівню та соціальному 

благополуччю [31].  

У конституціях низки європейських унітарних країн відповідальність за 

здоров’я громадян тлумачиться як обов’язок держави. Згідно з пунктом 3 

статті 21 частини 2 Конституції Греції (1975), «держава піклується про 

здоров’я громадян» [24]. Відповідно до статті 32 глави 2 Конституції Італії 

(1947), «республіка охороняє здоров’я як основне право особистості і 

основний суспільний інтерес і гарантує безкоштовне лікування для 

незаможних» [26]. У Конституції Нідерландів закріплено: «влада повинна 

робити кроки щодо поліпшення стану здоров’я населення» [25]. 

Водночас, слід зважати на те, що окрема норма, взята поза системою 

функціонуючих норм у цілому, не може виконувати роль регулятора 

суспільних відносин. 

Поняття «право на здоров’я» часто вживають також для відсилання до 

більш повних та детальних текстів договорів. Уживання подібних відсилань є 

досить поширеною практикою в дискусіях про права людини на 

міжнародному рівні, де поняття «право на здоров’я» стає в один ряд із 

поняттями «право на життя», «право на приватне життя», «право на житло» 

тощо [32].  
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Водночас, власне поняття «здоров’я» не є суто конституційним, і 

набуває конституційного значення у розрізі права на здоров’я, в т.ч. прав у 

сфері здоров’я у більш вузькому значенні. На нашу думку, поняття «право на 

здоров’я» є семантично ширшим як порівняно з поняттям «право на охорону 

здоров’я», так і порівняно з поняттям «право на догляд за здоров’ям» - вони 

співвіднесені як загальне та окреме, тоді як «право на догляд за здоров’ям» 

стосується специфічних проблем охорони здоров’я. 

Отже, роблячи проміжний висновок зазначимо, що поняття «право на 

здоров’я» є найбільш широким, всеосяжним та комплексним, відтак окремої 

уваги заслуговує співвіднесеність поняття «право на здоров’я» із семантично 

близькими, але не тотожними поняттями «право на догляд за здоров’ям», 

«право на охорону здоров’я», «право на захист здоров’я», які є вужчими за 

змістом та стосуються окремих складових права на здоров’я, адже 

Конституція України веде мову саме про «право на охорону здоровʼя». 

Поняття «охорона здоров’я» вживається в широкому та вузькому 

значеннях. У сучасній правовій думці превалює розширювальний підхід до 

розуміння змісту досліджуваного права. Зокрема, як зауважують деякі вчені, 

важко погодитися з вузьким підходом до визначення права на охорону 

здоров’я, оскільки поняття цього права набагато ширше і не обмежується лише 

медичними заходами. У його зміст входять і інші правові можливості, 

спрямовані на зміцнення, збереження і відновлення фізичного та психічного 

здоров’я [33, с. 24]. 

То ж не випадково окремі науковці присвятили свої дослідження 

вивченню права більш широкого змісту – права на здоров’я. Так, О. Пунда 

розглядає його як особисте немайнове право, яке полягає у сукупності 

можливостей особи вільно на власний розсуд визначати свою поведінку 

відносно власного здоров’я. Структурними елементами права на здоров’я, на 

думку науковця, є право на охорону здоров’я, на медичну допомогу, на 

інформацію щодо стану свого здоров’я та на медичне страхування [34, с. 84]. 

Ми б до цього переліку додали ще право на якісну медичну послугу. У свою 
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чергу А. Романова вважає, що систему забезпечення права людини на здоров’я 

доцільно розглядати через соціальну складову цього права – право людини на 

охорону здоров’я, що включає інституційне, правове, організаційне та 

ресурсне забезпечення такого права [35, с. 5]. 

На нашу думку, у широкому значенні охорона здоров’я — це система 

заходів спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення фізичного та 

психічного здоров’я кожної людини та народу України в цілому, зокрема на 

підтримання довголітнього активного життя людини, надання їй медичної 

допомоги в разі втрати або погіршення здоров’я. 

Відповідно до широкого тлумачення цієї суспільної практики, можна 

окреслити комплекс базових заходів, державних, колективно-групових та 

особистісних дій, що спрямовані на захист життя і здоров’я кожної людини та 

всього населення. 

Вузький підхід, який переважно був притаманним радянській правовій 

парадигмі [36-37], передбачає, що конституційне право на охорону здоров’я – 

це забезпечена (гарантована) державою можливість особи отримати медичну 

допомогу або за допомогою інших медичних заходів забезпечити підтримання 

свого здоров’я на належному рівні або його відновлення у випадку 

необхідності. 

Вважаємо, що у вузькому значенні охорону здоров’я доцільно розглядати 

як систему правових, соціально-економічних та лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення 

фізичного і психічного здоров’я людини. 

Отже, підкреслюємо, що право на охорону здоров’я є складовою права 

на здоров’я. Останнє включає також право на життя, на безпечні і здорові 

умови праці тощо, та розглядається передусім як особисте немайнове благо 

людини, невідчужуване та абсолютне. При цьому необхідно зазначити, що 

здоров’я є об’єктом права особи на здоров’я, на охорону здоров’я та низки 

інших прав, що дозволяє віднести ці права до групи однорідних соціальних 

прав. Водночас, право на охорону здоров’я, крім соціального, має також 
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економічний характер, що обумовлює його самостійність. 

Хоча поняття «право людини на здоров’я» і «право людини на охорону 

здоров’я» семантично близькі, вони мають суттєві значеннєві відтінки та 

відмінності.  

Так, право людини на здоров’я охоплює широкий спектр явищ і практик, 

пов’язаних зі здоров’ям. До цього спектру безпосередньо належить й право на 

охорону здоров’я. Тож право людини на охорону здоров’я доцільно розглядати 

як частину права людини на здоров’я. Також слід зауважити, що право на 

охорону здоров’я у конституційному аспекті належить до так званих 

позитивних прав, змістом яких є гарантована і забезпечувана державною 

можливість особи  поліпшити своє становища, відтак йому відповідають 

обов’язки держави щодо вчинення певних дій, спрямованих на охорону 

здоров’я. Натомість право на здоров’я складно назвати виключно позитивним, 

адже воно має комплексний характер і накладає на державу зобов’язання в т.ч. 

утримуватись від дій, що можуть зумовити погіршення або втрату здоров’я. 

Крім того, праву на здоров’я притаманні аспекти, пов’язані із існуванням 

індивіда як біологічної істоти, які взагалі не залежать від ресурсів держави та 

спрямування державної політики. 

Окрім поняття «право на охорону здоров’я» можна також запропонувати 

поняття «право на медичний догляд» або «право на адекватний рівень 

здоров’я» тощо, які точно окреслять той чи інший вузький аспект права 

людини на здоров’я, або ж скористатися незручним для використання 

формулюванням зі статті 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права: «Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 

здоров’я» [38]. Однак, вважаємо, що такі неологізми посилять 

термінологічний різнобій і мало прислужаться до опису як феномену здоров’я, 

так і відповідного конституційного права. Крім того, як вже зазначалося вище, 

зважаючи на те, що Конституція України веде мову саме про право на охорону 

здоров’я, у аспекті конституційного права доцільно зосередитись саме на праві 

на охорону здоров’я. Тож далі розглянемо основні складові сутнісного 
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наповнення цієї дефініції. 

Здоров’я – явище багатовимірне і, залежно від рівня його опису, постає 

в двох аспектах: 

1) суспільне здоров’я – здоров’я населення країни, нації (біосоціальна 

категорія); 

2) індивідуальне здоров’я – здоров’я окремої людини (біомедична 

категорія). 

Розмежовувати ці категорії необхідно для визначення критеріїв, за 

якими можливо адекватно оцінювати стан, а відтак охороняти здоров’я як 

окремої людини, так і суспільства в цілому. Ми об’єднали погляди, які існують 

на цю проблему — і далі пропонуємо власний компромісний варіант, з огляду 

на реалії сучасного українського суспільства. 

Основними критеріями, що характеризують індивідуальне здоров’я, є: 

•   наявність або відсутність хронічних захворювань; 

•   рівень досягнутого фізичного та нервово-психічного розвитку; 

•   рівень розвитку функціональних систем (серцево-судинної, 

дихальної, нервової, травної, видільної тощо); 

•   міра стійкості організму до застудних захворювань (за кількістю таких 

захворювань упродовж року). 

Основними критеріями, що характеризують суспільне здоров’я, є: 

•   медико-демографічні; 

•   стан захворюваності; 

•   первинна інвалідність; 

•   показники фізичного розвитку; 

•   показники психічного здоров’я. 

Варто наголосити, що ми усвідомлюємо дискусійність запропонованого 

нами переліку критеріїв індивідуального та суспільного здоров’я, адже в 

сучасних умовах управління системою охорони здоров’я однозначних 

критеріїв, за яким можна було б оцінювати стан здоров’я мешканців тієї чи тієї 

країни, фактично не існує. Навіть такий сукупний показник, як середня 
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тривалість життя, сам по собі, без урахування комплексних соціально-

біологічних досліджень, ще не достатній для оцінки здоров’я населення. 

У Преамбулі до Статуту ВООЗ визначені такі концептуальні основи 

охорони здоров’я, які, на нашу думку, в обов’язковому порядку мають бути 

імплементовані у Конституціях всіх держав, здоров’я громадян яких 

визначено як найвища цінність:  

1) здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів;  

2) володіння найвищим досяжним рівнем здоров’я є одним з основних 

прав кожної людини без врахування ознак раси, релігії, політичних 

переконань, економічного чи соціального стану;  

3) здоров’я всіх народів є основним фактором у досягненні миру і 

безпеки і залежить від самого повного співробітництва окремих осіб і держав;  

4) можливість користуватись досягненнями у сфері охорони здоров’я є 

одним з фундаментальних прав кожної людини;  

5) уряди держав несуть відповідальність за здоров’я своїх народів, і ця 

відповідальність вимагає прийняття відповідних заходів соціального 

характеру і в галузі охорони здоров’я [20]. 

Доцільно також зупинитись на сутнісних нюансах права на охорону 

здоров’я у контексті розмежування понять охорони і захисту прав людини.  Як 

зазначає О. Сосніна, юридична теорія розрізняє поняття охорони і захисту 

прав людини [39, с. 42]. Інший дослідник М. Воробйов характеризує охорону 

як конституційну засаду, принцип діяльності держави, а захист як діяльність 

суду щодо здійснення цього принципу в кожному конкретному випадку [40, с. 

24].	  Поняття «захист прав» правильно визнається більш вузьким поняттям 

порівняно з «охороною прав». Інститут захисту прав починає застосовуватися 

у випадку порушення цих прав. Охорона прав має більш широкий спектр 

конституційного впливу і направлена на забезпечення та створення 

відповідних умов їх реалізації.  

Деякими вченими висловлюється думка, що право на охорону здоров’я, 
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як і інші конституційні права, відноситься до суб’єктивних прав людини, 

оскільки належить кожному конкретному суб’єкту, і залежить від його волі, 

свідомості, особистого бажання і розсуду, а також виражає не потенційні, а 

реальні можливості індивіда. Право на охорону здоров’я має як всі ознаки 

суб’єктивних прав, так і володіє специфічними рисами, які проявляються при 

розгляді його змісту, а також у процесі реалізації. Як будь-яке суб’єктивне 

право, право на охорону здоров’я – це міра і вид можливої поведінки особи 

(правові можливості) з метою досягнення нею найвищого психічного, 

фізичного і соціального стану [33, с. 22]. 

Розглядаючи зміст права на охорону здоров’я, необхідно зауважити, що 

у статті 49 Конституції України [7] зазначається, що кожен має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Отже, 

законодавець розмежовує три суб’єктивні можливості – щодо охорони 

здоров’я, отримання медичної допомоги та соціального страхування.  

У зв’язку з цим у науковій літературі сформувалася концепція, 

відповідно до якої кожне з цих прав розглядається окремо. Наприклад, 

В.  Віткова присвятила дисертаційне дослідження конституційному праву на 

медичну допомогу, визначаючи його як комплекс можливостей особи у 

визначений законодавством спосіб та межах безоплатно отримати у фізичних 

осіб-підприємців та в господарських організаціях охорони здоров’я медичну 

допомогу, до якої належать: екстрена медична допомога; первинна медична 

допомога; вторинна (спеціалізована) медична допомога; третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога; паліативна допомога, яка не 

виключає права на лікарську помилку за умов, що не залежать від волі та 

професіоналізму лікаря [41, c. 9].  

Подібний підхід притаманний науковому пошуку І. Колоцей, яка у 

своєму дисертаційному дослідженні розглядає право на охорону здоров’я та 

на медичну допомогу. Вчена вважає, що ці конституційні права можна 

розуміти як ціннісно значимі і формально закріплені гарантовані можливості 

кожного зі зміцнення та збереження здоров’я, його відновлення, гарантовані 
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правовими, фінансовими, організаційними ресурсами держави і суспільства 

[42, с. 189]. Таким чином, І. Колоцей, хоча і розмежовує право на охорону 

здоров’я та медичну допомогу, не заперечує їх тісного взаємозв’язку. 

Характерно, що право на медичне страхування (як самостійне право або 

як елемент права на охорону здоров’я) є найменш дослідженим у науці 

конституційного права. Його зазвичай розглядають як вид добровільного або 

у визначених законодавством випадках обов’язкового страхування, об’єктом 

якого є оплата послуг за надання медичної допомоги [43, с. 203]. Тобто 

медичне страхування можна вважати однією з економічних гарантій реалізації 

права особи на охорону здоров’я. 

У науковій літературі також зустрічається підхід, відповідно до якого 

право на охорону здоров’я є комплексним конституційним правом, яке 

включає декілька складових елементів, у тому числі право на медичну 

допомогу та медичне страхування. Такої точки зору, зокрема, дотримується 

І. Сенюта, яка вважає, що структурними елементами права людини на охорону 

здоров’я як загальносоціального (природного) права людини є такі 

можливості:  

1) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 

здоров’я;  

2) заборона катування чи жорстокого, нелюдського або принижуючого 

гідність поводження чи покарання;  

3) зниження рівня мертвонароджуваності та дитячої смертності й 

здорового розвитку дитини; 

 4) покращення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни 

праці у промисловості;  

5) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та 

інших хвороб і боротьба з ними;  

6) медична допомога;  

7) консультативні і просвітницькі послуги;  
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8) справедливі й сприятливі, безпечні та здорові умови праці;  

9) охорона материнства;  

10) захист дітей і молоді у сфері охорони здоров’я [44, с. 45]. 

Необхідно підтримати концепцію єдності конституційного права на 

охорону здоров’я, у структурі якого виокремлюються певні елементи. Однак 

склад елементів, які визначені І. Сенютою, потребує уточнення. Такий 

висновок можна зробити на підставі аналізу положень статті 49 Конституції 

України. Зокрема, зі змісту цієї статті вбачається, що право особи на охорону 

здоров’я є центральним у системі інших можливостей, визначених у цій статті, 

оскільки включає всі ці можливості (права), в тому числі право на медичну 

допомогу та медичне страхування, але не обмежується ними. 

Для обґрунтування такої позиції необхідним є визначення змісту 

ключових понять – «здоров’я», «охорона здоров’я» тощо. З цього приводу у 

Рішенні Конституційного Суду України від 29 травня 2002 року № 10-рп 

зазначається, що визначення понять «здоров’я», «охорона здоров’я», «заклади 

охорони здоров’я», «медична допомога», «медична послуга», «медичне 

обслуговування», «гарантований рівень медичної допомоги», «стандарти 

медичної допомоги», «медичне страхування», «доступність медичного 

обслуговування», «безоплатність медичної допомоги», «платність медичних 

послуг» та інших суттєвих термінів надавали різні науковці та експерти. При 

цьому, Суд установив, що дефініції зазначених понять і термінів різноманітні 

і збігаються лише в окремих частинах чи елементах. Так, «медична допомога» 

і «медична послуга» трактуються і як синоніми, і як антоніми, і як частина 

одна одної. Так само співвідносяться поняття «медична допомога» і «медичне 

обслуговування» та інші [45]. Подібна неоднозначність спостерігається і у 

науковій літературі. 

На сьогодні  в науковому дискурсі, в тому числі у спеціальній медичній 

літературі, немає чіткого розмежування таких категорій як «охорона здоров’я» 

та «медична допомога». Розглядаючи дані категорії, першочергово слід 

нагадати, що у відповідності до частини 1 статті 49 Конституції України 
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«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування». Зважаючи на те, що дана стаття Конституції віднесена до 

розділу «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», передбачені 

нею права є невідчужуваними та непорушними, або як їх ще називають, 

природніми правами. М. Єльникова правильно резюмує, що права і свободи 

людини та громадянина є основоположною частиною чинної Конституції 

України, тож розглядаються вони не як даровані державою своїм громадянам, 

а як такі, що належать людині від народження, існують незалежно від 

діяльності держави та є невідчужуваними й непорушними [46, с. 73]. 

Є. Мануляк вважає, що головною особливістю природного права є те, 

що в основі його лежать загальнолюдські цінності [47, с. 31]. 

Т. Слінько, досліджуючи природні та невід’ємні права людини, 

визначила їх як категорію, що увійшла у конституційний лексикон з вчень 

французьких гуманістів XVIII століття, згідно з яким кожна людина від 

народження має певний набір прав і свобод, які є невідчужуваними і належать 

їй усе життя. Одним з перших конституційних документів, який закріпив ідею 

природних і невід’ємних прав, підкреслює науковець, є Декларація прав і 

свобод людини і громадянина, яка була прийнята у 1789 році у Парижі, після 

перемоги Великої французької революції. Згідно зі статтею 2 Декларації, 

«Мету кожної державної спілки становить забезпечення природних і 

невід'ємних прав людини. Це свобода, власність, безпека і опір гнобленню». 

Принциповим є також таке розуміння свободи, яке зафіксоване у статті 4 

Декларації: «Свобода полягає у можливості робити все, що не шкодить 

іншому. Таким чином, здійснення природних прав кожної людини зустрічає 

лише ті межі, які забезпечують іншим членам суспільства користування тими 

самими правами». При цьому, як підкреслено в Декларації, ці межі мають бути 

визначені лише законом [48, с. 91-92]. 

Отже, за текстом аналізованої нами конституційної норми, право на 

охорону здоров’я, виходячи із змістовного його наповнення, є значно ширшим 

за право на медичну допомогу. Разом із цими правами досить тісно 
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співфункціонує право особи на якісну медичну послугу, яке взагалі не 

згадується в законодавчих актах. Натомість у вже згаданому нами законі 

«Основи законодавства про охорону здоров’я» є тлумачення медичного 

обслуговування як діяльності закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - 

підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в 

установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково 

обмежується медичною допомогою.  

У науковій літературі приділялася значна увага тлумаченню категорії 

«медична послуга». Проте, виходячи зі змісту статті 3 Конституції України [7] 

ми пропонуємо на законодавчому рівні ввести термін «право на якісну 

медичну послугу», підкресливши тим самим принципово важливе значення 

саме якості медичних послуг. Такий підхід пояснюється і тим, що в Україні 

розвивається активно ринок медичних послуг і, відповідно,  медичні послуги 

як і будь-який товар, мають споживацькі властивості, однією з яких є якість.  

Медична послуга є вужчою за змістом категорією ніж медична допомога 

і має більш конкретизований зміст з відповідними обов’язками тих хто її 

надає. Медична допомога може містити цілий комплекс медичних послуг. При 

цьому основою для надання медичних послуг завжди виступає медична 

допомога.  

Процеси, які включені в категорію «якісна медична послуга» завжди 

мають економічне підґрунтя, що підтверджується етимологічним підходом, 

відповідно до якого «послуга» визначається як «особлива споживча вартість 

процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, 

колективу й суспільства» [49, с. 7].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає 

«послугу» як дію, вчинок, що дає користь, допомогу іншому [50, с. 339].  

Спектр наукових думок з приводу сутності медичної послуги є доволі 

широким – це питання досліджували, зокрема, Ю. Калмиков, С. Ємельянчик, 

Д.Бездітко, І.Венедиктова, С.Антонов, С.Булеца, С.Шевчук, О.Смотров, 

О.Тихомиров, М. Малеїна, В.Луць. А.Герц, узагальнюючи різні точки зору на 
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зміст поняття «медична послуга» вважає, що це поняття відображає цивільно-

правову природу відносин з надання медичної допомоги, оскільки основною 

підставою її надання є договір про надання медичних послуг. Як різновид 

послуг, таким чином, медична послуга виступає самостійним об’єктом 

цивільних прав. Відтак медична послуга є специфічним результатом, що 

виражається в діях (діяльності) медичних працівників, яка здійснюється на 

законних підставах, направлена на задоволення потреб пацієнта у покращенні 

стану здоров’я або задоволенні його медико естетичних потреб шляхом 

надання професійних медичних послуг [51]. 

Виходячи із економічного змісту якісної медичної послуги, вона завжди 

має вартісну оцінку і оплачується або безпосередньо особою (пацієнтом), або 

організацією, або, власне, державою. Про економічний характер медичної 

послуги говорять і вчені Оксфордського університету у своїй праці 

«Економічна оцінка в клінічних випробуваннях» [52, с. 78]. Натомість 

медична допомога має соціальний характер. Послуги, які, наприклад, надані 

постраждалій особі медичним працівником, який випадково став свідком 

дорожньо-транспортної пригоди, не можуть розцінюватися як медична 

послуга. На нашу думку, це взаємодопомога, яку може надати будь-яка інша 

особа. І тільки бригада швидкої допомоги, яка прибуде на місце пригоди буде 

вже надавати відповідні медичні послуги. Різніться ці категорії також і за 

суб’єктним складом. Якщо медична допомога стосується більшою мірою 

споживачів допомоги, то «медична послуга» стосується безпосередніх 

надавачів допомоги і є відображенням професійної діяльності медичних 

працівників.  

З юридичної точки зору, відповідно до статті 1 Закону України «Про 

захист прав споживачів», послуга – це діяльність виконавця з надання 

(передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 

нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням 

споживача для задоволення його особистих потреб [53]. 

В Законі України «Про технічні регламенти та процедури оцінки 
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відповідності» послуга визначається як результат економічної діяльності, яка 

не створювала товар, але продавалася та купувалася під час торговельних 

операцій [54]. 

Закон України «Про соціальні послуги» містить визначення соціальних 

послуг, під якими розуміє комплекс заходів з надання допомоги особам, 

окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах 

і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання їхніх життєвих 

проблем [55]. Цей закон передбачає, зокрема, надання такого виду соціальних 

послуг, як соціально-медичні послуги. 

У міжнародних медичних енциклопедичних виданнях, зокрема 

англійському медичному словнику «Dorland's Illustrated Medical Dictionary» 

медична послуга визначається як сукупність лікувальних і профілактичних 

заходів, що проводяться під час хвороби, травми, вагітності і пологів, а також 

в цілях попередження захворювань та травматизму. Також дана енциклопедія 

визначає, що медична допомога («care») і послуга («servies»), надаються 

медичними працівниками для блага пацієнта [52, с. 78]. 

Відповідно до звіту Європейського бюро ВООЗ щодо формування 

принципів забезпечення якості медичної допомоги, при оцінці якості 

медичних послуг необхідно враховувати чотири пріоритетних принципи [56]: 

1. Кваліфікацію спеціаліста; 

2. Оптимальність використання ресурсів; 

3. Ризик для пацієнта; 

4. Задоволеність пацієнта від взаємодії з медичною підсистемою. 

Таким чином, якісну медичну послугу доцільно визначити як діяльність 

медичних працівників закладу лікувально-профілактичного характеру, в 

основі якої лежить медична допомога, у відповідності до чинних медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги, яка відповідає 

досягненням сучасної науки та передової практики, метою якої є позитивний 

вплив на здоров’я пацієнта та задоволення його потреб на основі системи 

законних конкурентних переваг. 
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Отже, аналізуючи визначення означених понять у системному зв’язку зі 

статтею 49 Конституції України, можна зробити висновок, що право особи на 

охорону здоров’я включає такі елементи (можливості):  

1) державне фінансування соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм;  

2) доступність для всіх громадян медичного обслуговування;  

3) безоплатне отримання у державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я професійної, якісної та ефективної медичної допомоги;  

4) територіальна доступність медичної допомоги та медичного 

обслуговування;  

5) доступність профілактичних та оздоровчих програм для населення, 

розвиток фізичної культури і спорту, забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя [7]. 

Проте проголошені Конституцією України громадянські права на 

здоров’я і охорону здоров’я фактично не гарантовані державою. Вони 

систематично не виконуються і, хоча Конституція є законом прямої дії, ніхто 

не поніс за це будь-якої відповідальності. Тому, як слушно зауважили фахівці 

Українського інституту громадянського здоров’я, фактично ці права 

залишаються декларацією, а їх невиконання пояснюються не злою волею 

влади, а відсутністю у бюджеті коштів, необхідних для фінансування галузі, 

гідної оплати праці лікарів та інших медичних працівників, 

медикаментозного, медико-технологічного та матеріально-технічного 

забезпечення медичних закладів, розробку і впровадження новітніх 

ефективних медичних технологій [57, с. 15]. 

Необхідно зауважити, що зміст права на охорону здоров’я не слід 

обмежувати лише елементами, визначеними у статті 49 Конституції України, 

оскільки його об’єктом є здоров’я та заходи, які сприяють (забезпечують) його 

збереженню, зміцненню, відновленню або підтриманню. Це дозволяє до 

структури права на охорону здоров’я віднести також право на безпечні та 

здорові умови праці, на інформацію про екологічний стан, право на достатній 
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життєвий рівень тощо. Тобто, конституційне право на охорону здоров’я 

включає прямі елементи (які визначені у статті 49 Конституції України) та 

непрямі (що слідують із інших норм Конституції). 

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що у конституційно-правовому аспекті право на охорону здоров’я 

можна визначити як непорушну, абсолютну, гарантовану державою та 

міжнародним співтовариством, закріплену у міжнародних договорах та у 

Конституції України, можливість людини щодо збереження, зміцнення, 

відновлення та підтримання свого здоров’я на належному рівні з 

використанням, у разі необхідності, безоплатної, доступної та ефективної 

медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.  

У Конституції України закріплене право кожного на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування. Сьогодні його зміст включає 

широку систему можливостей, визнаних та гарантованих на міжнародному та 

державному рівнях. Однак, до того, як набути сучасного вираження та статусу, 

конституційне право на охорону здоров’я у своєму історичному розвитку 

пройшло декілька етапів, кожен з яких характеризувався певними 

особливостями.  

При цьому загальновизнаним є факт, що перспективні напрямки 

розвитку будь-якого суспільного явища завжди обумовлені історією його 

виникнення та становлення. У зв’язку з цим, дослідження еволюційних 

процесів становлення та розвитку конституційного права на охорону здоров’я 

дозволить виявити історико-правові закономірності, що закладені та певним 

чином пояснюють його природу.  

Конституційне право особи на охорону здоров’я формувалося під 

впливом внутрішньо-національних та міжнародних історичних процесів. 

Тому, визначаючи юридичну сутність даного конституційного права, не 

можна оминути увагою питання його історичного розвитку, що дозволить не 

тільки виявити певні закономірності у його становленні, провести 

порівняльний аналіз, але й визначити можливі перспективи подальшого 
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розвитку.  

Важливість збереження громадського здоров’я, на яке зверталася увага 

ще у давні часи, обумовила виникнення окремих елементів права на охорону 

здоров’я задовго до появи сучасних цивілізованих держав. Оскільки здоров’я 

мешканців певного середовища (поселення, міста) мало значення для 

збереження життєздатності всіх членів суспільства, впливало на 

продуктивність їх сумісної праці, здатність до продовження роду, 

обороноздатність тощо, відповідно, зацікавленість у його збереження мали не 

тільки самі члени суспільства, але і верховні правителі. Звичайно у 

додержавний та період появи перших держав, охорона здоров’я носила 

безсистемний та неорганізований характер. Тому помилковим було б говорити 

про виникнення права на охорону здоров’я або щось побідного до нього саме 

у ці часи.  

Насправді, поворотною точкою в історії охорони здоров’я, як 

зазначають деякі науковці, стало XVIII століття, коли було усвідомлено 

значення здоров’я для суспільства, а також докладено зусиль для вирішення 

різних проблем охорони здоров’я. Однією із перших держав, для якої була 

характерною тенденція до формування так званого природнього права на 

охорону здоров’я, стала Німеччина. Під впливом філософії освіченого 

абсолютизму було заявлено, що монарх несе відповідальність за захист 

здоров’я народу. Був розроблений план щодо створення «медичної поліції», 

яка адміністративними заходами проводила певну політику в сфері охорони 

здоров’я. Термін «медична поліція» застосовувався до органу управління, 

метою якого було стежити за санітарними умовами та гігієною [58, с. 17]. 

Один із впливових діячів у русі «медичної поліції» XVIII сторіччя — 

відомий австрійський клініцист, лейб-медик двох німецьких імператорів 

професор Йоганн Петер Франк заявив, що головною причиною хвороб є 

бідність, а для того, щоб поліпшити стан здоров’я людей, необхідно піднести 

їхній життєвий рівень. У промові 1790 року він сказав: «Необхідно, щоб уряд 

викорінив у наших краях злидні, які найдужче й породжують будь-які 
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хвороби! Тоді родюче лоно матері буде приводити на світ безліч сильних 

дітей. Хвороби будуть загнані в міста, уражені розпустою. Підтримувані 

постійною працею, відродяться радість, цнотливість, патріотизм і майбутнє 

здоров’я громадян» [59, с. 402]. 

На основі ідей Й. П. Франка був укладений Кодекс здоров’я (1790), який 

охоплював широкий спектр проблем і замислювався як основа заходів, 

покликаних підтримувати в належному стані здоров’я людей. Однак 

юридичним документом цей Кодекс так і не став. 

Ще однією заслугою Й. П. Франка є те, що він звернув увагу на проблеми 

санітарії в міжнародному масштабі. У своєму «Запрошенні вченим» (1776 рік) 

він вказав на необхідність міжнародного контролю, регулювання охорони 

здоров’я та обміну інформацією з цього питання між державами [60]. 

Не зважаючи на те, що зародки сучасного права на охорону здоров’я 

з’явилися саме у Німеччині, на подальший розвиток даного права неабиякий 

вплив мала Франція. Зокрема, це пов’язано із тим, що формування права на 

охорону здоров’я відбувалося у нерозривному зв’язку із становленням 

концепції природних прав, яка з’явилася саме у Європі, зокрема, у Франції. 

Французькі філософи приділяли увагу не так відповідальності уряду за 

здоров’я громадян, як просвіті людей щодо питань здоров’я. Подібний підхід 

превалював в «Енциклопедії» Дені Дідро, проте і в ній деяка увага приділена 

відповідальності держави за здоров’я своїх громадян. У статті «Homme» 

(«Людина») наголошено на необхідності монарха боротися з дитячою 

смертністю, щоб стимулювати зростання населення. У статті «Hospital» 

(«Лікарня») є теза про необхідність системи підтримки населення, що 

передбачала би пенсійне забезпечення та медичну допомогу [61]. 

Хоч основи системи охорони здоров’я закладено давно, її сучасний 

варіант почав формуватися у XIX сторіччі завдяки європейській промисловій 

революції. Індустріальне виробництво з його шкідливими умовами життя і 

праці стало джерелом серйозних проблем для здоров’я людей. До прикладу, в 

1832 і 1849 роках міста потерпали від епідемії холери. Ось як про це пише 
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професор соціології Амстердамського університету Абрам де Сваан: «У ті дні 

суспільну уяву було відчайдушно заворожено примарою холери, в якій 

злилися заклопотаність жахливим становищем і скупченістю будинків, звідки 

випливала загроза здоров’ю забезпечених верств суспільства, а також 

усвідомлення необхідності санітарної та адміністративної реформ у містах» 

[62, с. 31]. 

Коли політики зрозуміли соціальні наслідки хвороб, вони стали 

розробляти такі заходи з розвитку суспільної охорони здоров’я, які би 

дозволили піднести рівень життя населення. 

Рух за охорону здоров’я виник в Англії — там само, де починалася 

промислова революція. Одним із лідерів думок того часу був Едвін Чедвік. Як 

прихильник ідей філософа-утилітариста Дж. Бентама, Е. Чедвік вірив: 

існування здорового робітничого класу є корисним для всього суспільства. 

Е. Чедвік брав участь в ухваленні Закону про бідних (1834), що замінив 

попередній недосконалий закон, прийнятий ще в XVII сторіччі при королеві 

Єлизаветі. Закон передбачав створення комісії щодо бідних, членом якої став 

Е. Чедвік. У 1842 році комісія опублікувала звіт, в якому акцентовано на 

зв’язку між станом навколишнього середовища (регулярне водопостачання, 

своєчасне вивезення нечистот) та захворюваністю городян. У розвиток цього 

був прийнятий «Закон про громадське здоров’я» (1848), що передбачав 

створення централізованої системи департаментів охорони здоров’я. 

Досягненнями цієї системи стали, серед іншого, пристрої щодо відведення 

нечистот, задовільне водопостачання і створення Головного управління 

охорони здоров’я [63].  

Подібні зрушення відбувалися також у країнах континентальної Європи. 

Після Англії рух за практику охорони здоров’я розвинувся у Франції та 

Австрії. В цілому слід зазначити, що ідеї Й.П.Франка та Е.Чедвіка, які 

акцентували увагу на зв’язку здоров’я та добробуту, лишаються актуальними 

і в умовах сьогодення. Перевірені часом, вони мають закладатися в основу 

державної політики охорони здоров’я всіма державами, які позиціонують себе 
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як демократичні, правові та соціальні. 

У Німеччині з 1820 року існував Інститут громадського здоров’я, що мав 

розгалужену структуру (занепав після революції 1848 року). Упродовж майже 

трьох десятиліть його діячі обстоювали відповідальність держави як за 

здоров’я громадян, так і за поліпшення якості медичного обслуговування 

бідних. С. Нейман у книзі «Громадське здоров’я і власність» (1847) виклав, по 

суті, ідеї права людини на здоров’я (не формулюючи їх безпосередньо) через 

право людини на власність. Ідеї С. Неймана такі: здоров’я — найважливіше 

благо для людини будь-якого соціального статусу [64]. Водночас права 

власника є найважливішими для підданого всякої держави. Держава, як гарант 

приватної власності, покликана захищати також тих, чия єдина власність — 

їхня праця. Для повноцінної праці треба мати хороше здоров’я, тож 

робітничий клас має право покладатися на захист держави в цьому плані. Із 

сучасного погляду можемо констатувати, що немайнові тези С.Неймана 

пройняті ідеями позитивних зобов’язань держави. 

У XIX сторіччі закладено підмурівок міжнародної системи охорони 

здоров’я. Найбільш помітними заходами в цьому стали Міжнародні 

конференції із санітарії, першу з яких організовано в 1851 році у Парижі. У 

межах конференцій обговорювалося, зокрема, питання про те, розвиток 

торгівлі і транспорту спричинює необхідність скоординовано запобігати 

поширенню інфекційних хвороб у міжнародному масштабі. Як пояснює 

Р. Еббінг, мета проведення цих конференцій полягала в запобіганні Європи від 

«екзотичних епідемій», які, крім іншого, «перешкоджають розвитку 

міжнародної торгівлі». Справді, головною метою конференцій було не 

підвищити рівень здоров’я як такого, а розробити заходи безпеки 

європейських країн від завезених інфекцій (переважно холери, чуми і жовтої 

лихоманки). Водночас, немає підстав вважати підсумки цих конференцій 

доленосними, оскільки тодішня медична наука мало що знала про процеси 

поширення основних хвороб [65, с. 44]. 

Якщо вести мову про історичний розвиток права на охорону здоровʼя у 
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контексті розвитку прав та свобод людини і громадянина в цілому, слід 

зауважити, що у науці прийнято ділити права й свободи людини на три 

покоління (первісно це запропонував французький правознавець Карел 

Васак), відносячи до прав і свобод першого покоління  цивільні й політичні 

права (lіberte), до другого - соціально-економічні (egalіte), а до третього - права 

колективні або солідарні (fraternіte).  

Серед прав і свобод людини першого покоління знайшли місце право на 

життя, свободу та безпеку особи, право на свободу думки, совісті та 

віросповідання, рівність перед законом та інші права, які стосуються 

управління державою.  Громадянські і політичні права, як права першого 

покоління, вперше отримали державне визнання та юридичну формалізацію, у 

Франції, в Декларації прав людини та громадянина (1789) [66, с. 188]. 

До другого покоління прав зазвичай відносять соціальні, економічні та 

культурні права людини. Зокрема, В. Москаленко та Т. Грузєва приводу 

зауважують, що природу, генезис, характер та особливості формування 

соціальних прав краще розглядати  саме с позицій трьох поколінь прав людини 

[66, с. 188]. 

Розвитком перших двох поколінь обумовлено визнання колективних чи 

солідарних прав як третього покоління прав [67, с. 58–59], адже згідно з 

теорією поколінь прав людини формування кожного наступного покоління 

прав людини відбувалося внаслідок економічних, соціальних, політичних змін 

у суспільстві та виникнення нових ідей і концепцій, які відображалися в 

правосвідомості. 

У науці теорії держави та права також існують дві точки зору щодо 

четвертого покоління прав людини – на думку одних науковців, це група прав, 

пов’язаних з генетичними експериментами, клонуванням та іншими 

біологічними розробками, тоді як на думку інших - це група прав, що 

складається з права на інформацію та інших прав, пов’язаних з 

інформаційними технологіями [68, c.37]. 

У свою чергу, виникнення права на охорону здоров’я видатні дослідники  
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конституційного права Ю. Бисага та М.  Палінчак пов’язують з періодом 

розвитку другого покоління прав людини (соціально-економічні та культурні 

права), пояснюючи це тим, що поглиблення особистих (громадянських) та 

розвиток соціально-економічних і культурних прав людини сформувалося у 

процесі боротьби народів за покращення свого економічного стану та 

культурного статусу. Потреба в міжнародних стандартах прав людини вперше 

далася взнаки ще наприкінці XIX сторіччя, коли індустріальні країни почали 

приймати трудове законодавство [69, с. 11-12]. Тож право на охорону здоров’я 

історично виникло як результат логічного розвитку прав першого покоління. 

На цей факт звертає увагу  професор О. Дашковська, яка зазначила, що права 

людини першого покоління були доповнені правами соціальними, в яких 

визнавалося природне продовження основних прав і свобод як необхідна 

умова їх реалізації  [70, с. 5]. 

Отже, історико-правових першопричин, які обумовили формування та 

стрімкий розвиток права на охорону здоров’я, було декілька: по-перше, 

загальноєвропейські революційні рухи, які мали на меті загальнодержавне 

визнання природних прав людини; по-друге, стрімкий розвиток промисловості 

та виробництва, колективізація праці; по-третє, зростання кількості мешканців 

міст, що у певній мірі спровокувало появу деяких проблем у сфері збереження 

громадського здоров’я, для вирішення яких необхідно було вживати деякі, у 

тому числі правові, заходи. При цьому розвиток права на охорону здоров’я в 

європейських країнах безпосередньо впливав на формування відповідних 

конституційних засад і на теренах нашої держави.  

На думку професора Я. Радиша, право на охорону здоров’я в Україні 

зародилось ще в середині XIX сторіччя у вигляді обов’язкового медичного 

страхування. Передумовою виникнення цієї форми страхування, як зазначає 

науковець, став період, коли в царській Росії 26 серпня 1866 року у зв’язку із 

настанням епідемії холери було прийнято тимчасове положення, згідно з яким 

власники фабрик і заводів зобов’язувалися організовувати для своїх 

робітників лікарні (із розрахунку 1 ліжко на 100 осіб), що започаткувало 
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формування фабрично-заводської медицини, в тому числі в Україні. У 1903 

році прийнято ще один закон, згідно з яким роботодавець ніс відповідальність 

за заподіяну в разі нещасного випадку на виробництві шкоду [71, с. 13-14]. 

Отже, на українських землях, які перебували у складі Російської Імперії та 

певним чином зазнавали впливу європейських тенденцій індустріалізації, 

поява медичного страхування, як одного із перших елементів права на охорону 

здоров’я, було цілком передбачуваним процесом. Держава переклала 

відповідальність за охорону здоров’я працівників на власників виробництва, 

які і повинні були гарантувати збереження здоров’я та його відновлення у разі 

потреби. 

Однак, істотні зміни у визначені права на охорону здоров’я відбулися 

після революції 1917 року та появи Радянського Союзу (СРСР). Хоча одна із 

перших конституцій Української РСР від 23 червня 1929 року [72] не містила 

жодни згадок про право на охорону здоров’я, але вже прийнята у 1937 році 

Конституція Української РСР [73] закріплювала право на матеріальне 

забезпечення в старості, а також – у разі хвороби і втрати працездатності 

(стаття 100), яке забезпечувалося широким розвитком соціального 

страхування робітників і службовців за рахунок держави, безплатною 

медичною допомогою трудящим, наданням у користування трудящим 

розгалуженої мережі курортів. Тобто саме держава приймала на себе 

обов’язок щодо забезпечення медичної допомоги працівникам. Для реалізації 

державної політики у цій сфері було утворено Міністерство Української РСР 

з охорони здоров’я (стаття 48). Окремої статті, присвяченої праву на охорону 

здоров’я, у Конституції Української РСР 1937 року не містилось, але не 

зважаючи на це відбулись докорінні зміни у визначені змісту цього права, яке, 

окрім власне медичної допомоги, відтепер включало право на матеріальне 

забезпечення у зв’язку із втратою працездатності, на санаторно-курортне 

лікування тощо. Проте необхідно відмітити, що відповідним правом 

користувалися лише ті громадяни, які мали статус «трудящих», тобто право на 

охорону здоров’я не мало загально-громадського характеру. 



	   68	  

Подальший розвиток права на охорону здоров’я був пов’язаний з 

міжнародними процесами, що мали місце наприкінці другої світової війни, 

зокрема, формуванням Організації об’єднаних націй (ООН). Прийняті ООН та 

її спеціалізованими органами, серед яких на першому місці перебуває 

Всесвітня організація охорони здоров’я (далі - ВООЗ), міжнародні документи 

закріплюють як одне з основних прав людини право на здорове життя, 

здоров’я і його відновлення, юридичний обов’язок держави піклуватися про 

здоров’я своїх громадян, а також забезпечити його охорону і матеріально-

фінансове забезпечення хоча б на мінімальному рівні [6, с. 28]. 

У 1946 році було прийнято Статут ВООЗ, до якого приєдналась і 

Українська РСР. У Статуті проголошувалось надання всім народам 

можливості користування всіма досягненнями медицини, психології та 

спорідненими з ними наук, що визнавалось необхідною умовою досягнення 

вищого рівня здоров’я. Також покладалась відповідальність на державну 

владу за здоров’я своїх народів, що передбачало прийняття відповідних 

заходів соціального характеру в галузі охорони здоров’я [20]. 

Вже у 1969 році приймаються Основи законодавства СРСР та Союзних 

Республік про охорону здоров’я. У статті 3 Основ визначалось, що це право 

забезпечується безплатною кваліфікованою медичною допомогою, що 

подається державними закладами охорони здоров’я; розширенням мережі 

закладів для лікування і зміцнення здоров’я громадян; розвитком і 

вдосконаленням техніки безпеки і виробничої санітарії; проведенням широких 

профілактичних заходів; заходами щодо оздоровлення довкілля; особливим 

піклуванням про здоров’я підростаючого покоління, включаючи заборону 

дитячої праці, не пов’язаної з навчанням і трудовим вихованням; 

розгортанням наукових досліджень, спрямованих на попередження та 

зниження захворюваності, на забезпечення довголітнього активного життя 

громадян [74-75]. Отже, право на охорону здоров’я отримувало загальний 

характер, причому його зміст був чітко прописаний у законодавстві. 

Перший український законодавчий акт, який регулював (хоча й дещо 
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поверхово) права і обов’язки людини у цій сфері відносин, був прийнятий у 

1971 році – Закон Української РСР «Про охорону здоров’я» [76]. Проте, як 

зазначають деякі дослідники, він носив яскраво виражений декларативний 

характер, який побічно підтверджувався практично повною відсутністю 

практики його застосування. Досліджуючи ці питання, З. С. Гладун 

розшукував хоча б одне рішення будь-якого органу державної влади чи суду, 

в якому було б посилання на норми цього закону. Однак, як зазначає сам 

науковець, безрезультатно, незважаючи на те, що цей закон діяв 22 роки [77, 

с. 9].  

Що стосується задекларованого змісту права на охорону здоров’я, то 

стаття 3 Закону Української РСР «Про охорону здоров’я» майже повністю 

повторювала положення статті 3 Основ законодавства СРСР та Союзних 

Республік про охорону здоров’я 1969 року, що також може свідчити про 

переважно декларативний характер цього закону. 

Надалі конституційне закріплення права на охорону здоров’я було 

здійснене у Конституції Української РСР 1978 року, в якій стаття 40 була 

присвячена визначенню змісту цього права. Необхідно зауважити, що 

аналізуючи положення цієї статті можна дійти висновку, що вона також була 

повністю ідентичною до статті 3 Основ законодавства СРСР та Союзних 

Республік про охорону здоров’я 1969 року. 

Новий період розвитку конституційного права на охорону здоров’я 

ознаменувався розпадом СРСР та державотворчими процесами, початок яких 

у 1991 році поклало проголошення незалежності України.  

Усвідомлюючи особливу важливість галузі охорони здоров’я, Верховна 

Рада України одним із перших законодавчих актів (у 1992 році) приймає 

Основи законодавства України про охорону здоров’я [12]. Даний Закон із 

рядом змін та доповнень залишається чинним на сьогодні.  

Пізніше, у 1996 році право на охорону здоров’я знаходить своє 

конституційне закріплення у статті 46 Конституції України [7]. Визначення у 

Конституції України права особи на охорону здоров’я мало важливе значення 
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для його подальшого розвитку, оскільки наділяло це право такими 

характеристиками, як стабільність, визначеність та незмінюваність 

(недопущення звуження його змісту). 

У 2002 році Конституційний Суд України надав офіційне тлумачення 

праву на безоплатне отримання медичної допомоги у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я [45], чим було підтверджено 

заборону вимагати з громадян оплату у будь-якій формі за надання медичної 

допомоги у державних та комунальних закладах. 

У зв’язку з цим подальші зміни, які вносились до Основ законодавства 

України про охорону здоров’я, були спрямовані лише на розширення змісту 

означеного права. Зокрема, у 2007 році право на охорону здоров’я було 

доповнено такими можливостями: отримання кваліфікованої медичної 

допомоги, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування 

відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров’я; достовірної та 

своєчасної інформації про стан свого здоров’я і здоров’я населення, 

включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь тощо. А у 2012 

році було визначено, що законами України можуть бути визначені й інші права 

громадян у сфері охорони здоров’я [12], що фактично означає невичерпність 

даного права визначеними у законодавстві можливостями.  

Отже, з набуттям Україною незалежності намітилась стійка тенденція до 

розширення змісту права на охорону здоров’я, визнання здоров’я людини 

загальнонаціональною цінністю та розподіл відповідальності за його 

збереження між державою, суспільством та кожним окремим громадянином. 

Водночас, обов’язок щодо забезпечення реалізації конституційного права на 

охорону здоров’я в основі своїй покладається на державу.  

Необхідно зазначити, що з часів набуття незалежності Україною було 

здійснено декілька реформ у сфері охорони здоров’я. Так, наприклад, у 2000 

році Президент України своїм Указом затвердив Концепцію розвитку охорони 

здоров’я населення України, у якій були заплановані такі державні заходи: 

поетапне збільшення державних асигнувань у сферу охорони здоров’я, їх 
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ефективне використання; забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, переорієнтацію охорони здоров’я на суттєве 

посилення заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним 

захворюванням, зниження ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з 

забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля тощо [78]. 

Однак, ця та деякі інші реформи у сфері охорони здоров’я не мали 

належної ефективності, внаслідок чого виникла досить загрозлива ситуація, 

яка характеризується передусім суттєвим зниженням ефективності медичної 

допомоги, що позначилось на показниках смертності українського населення. 

Новий етап реформування системи охорони здоров’я, пов’язаний із 

підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), та 

прийняттям зобов’язання щодо підвищення ефективності надання медичної 

допомоги. У рамках запланованої реформи Кабінет Міністрів України у 2016 

році ухвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров’я [79], 

Концепцію реформи фінансування системи охорони здоров’я [80] тощо. 

Однак, деякі положення медичної реформи видаються дещо спірними 

(зокрема, щодо нового порядку фінансування оплати медичної допомоги), 

оскільки певним чином суперечать конституційним засадам права на охорону 

здоров’я, а відтак ці положення потребують уточнення та перегляду. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що у своєму розвитку конституційне право на охорону здоров’я в Україні 

пройшло декілька історичних періодів:  

1) перше організаційне оформлення (ХІХ сторіччя), яке мало місце у 

зв’язку з індустріалізацією суспільного виробництва, та було пов’язане із 

запровадженням медичного страхування, покладенням обов’язку за 

збереження громадського здоров’я на власників виробництва;  

2) радянська доба (1922-1991 роки) – у цей період право на охорону 

здоров’я знаходить своє конституційне закріплення, приймаються перші 

закони у цій сфері, які, однак, мають здебільшого декларативний характер;  

3) після набуття Україною незалежності (1991-2014 роки) – 
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конституційне закріплення та розширення змісту даного права, наділення його 

такими характеристиками як стабільність, безумовність та гарантованість;  

4) з підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС (з 2014 року) – 

початок провадження реформ у сфері охорони здоров’я, пов’язаних передусім 

із підвищенням ефективності медичної допомоги, зміною концепції 

фінансування сфери охорони здоров’я тощо.  

 

 

1.2. Місце та роль права особи на охорону здоров’я у системі 

конституційних прав людини і громадянина 

 

 

Здоров’я, як індивідуальне, так і суспільне, безпосередньо залежить від 

умов життєдіяльності, зокрема, таких чинників, як спосіб життя, генетика, 

зовнішнє середовище, а також рівень розвитку охорони здоров’я. Заходи 

держави повинні спрямовуватися на те, щоб ці чинники сприяли зміцненню 

здоров’я людини, а не діяли з протилежним ефектом. Адже, загальновідомо, 

хворобу легше попередити, ніж усунути. 

Конституцією України та міжнародними документами передбачено: 

людина, незалежно від раси, релігії, політичних переконань, економічного та 

соціального становища має право на найвищий досяжний рівень здоров’я. 

Кожен має право задля збереження свого здоров’я, а відповідно – заради 

комплексного соціального благополуччя, мати доступ до їжі, одягу, житла, 

природних ресурсів, якісного та доступного в економічному і географічному 

сенсі медичного догляду та необхідного соціального обслуговування. 

Держави повинні вжити заходів для створення умов, що сприяють реалізації 

права людини на здоров’я і забезпечити можливість його судового захисту в 

разі порушення. 

Право людини на здоров’я включає в себе як свободи, так і права. До 

конституційних свобод належать, наприклад, свобода контролю за своїм 
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здоров’ям і тілом, включно із статевою та репродуктивною свободою.  

Право на охорону здоров’я займає особливе місце у системі інших 

конституційних прав, оскільки інтегрує у собі ознаки як соціальних та 

економічних, такі і культурних прав. Його пов’язаність з іншими правами 

обумовлена також особливістю об’єкта, яким виступають здоров’я та охорона 

здоров’я, що одночасно є складовими елементами об’єктів деяких інших прав. 

Тому комплексний підхід у сфері дослідження права на охорону здоров’я 

дозволяє виявити взаємний вплив різних видів соціальних, економічних та 

культурних прав, їх співвідношення та критерії розмежування. 

Співвідношення права на здоров’я (права на охорону здоров’я) з іншими 

правами людини і громадянина засвідчується статтею 27 Конституції України, 

яка проголошує невід’ємне право на життя, захищати яке є обов’язком 

держави, статтею 28, яка забороняє піддавати людину медичним, науковим та  

іншим дослідам без її згоди, а також статтями 29 і 30, які проголошують право 

громадянина на свободу й особисту недоторканість, а також недоторканість 

житла [57, c. 37]. 

Статті 43, 45, 47, 48 Конституції України відповідно проголошують 

право громадян України на працю, відпочинок, житло, достатній життєвий 

рівень для себе і своєї сім’ї, тобто на ті умови, які безпосередньо стосуються 

здоров’я людини [7]. 

Стаття 46 Конституції України забезпечує право громадян на соціальний 

захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, також у старості та в інших випадках, 

передбачених законом, яке «гарантується загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням» [7]. 

Водночас, право на охорону здоров’я є самостійним конституційним 

правом, у зв’язку з чим виникає необхідність у визначенні його місця у системі 

інших прав, з’ясування його специфічного значення та ролі.  

Право на охорону здоров’я визначається у статті 49 Конституції України 
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[7] та відноситься до групи соціально-економічних прав. Тому, досліджуючи 

співвідношення права на охорону здоров’я з іншими конституційними 

правами, передусім варто звернути увагу на традиційну класифікацію прав 

людини і громадянина, прийняту у правовій теорії. 

Так, у науковій літературі зазначається, що оскільки основні права і 

свободи людини і громадянина забезпечують політичну, соціальну, 

економічну і культурну сфери життєдіяльності, то відповідно, таке 

розмежування спричинило поділ основних прав і свобод людини і 

громадянина за категоріями та найменуваннями [81, c. 21]. 

З цього приводу, однак, необхідно зауважити, що на сучасному етапі 

розвитку конституційних прав складно провести чітке відмежування групи 

соціальних, економічних, культурних прав одна від одної. Така ситуація 

обумовлена тим, що означені сфери життєдіяльності тісно пов’язані між 

собою, а реалізація, скажімо, соціального статусу особи не може бути 

здійснена ізольовано від задоволення її економічних або культурних потреб. 

На думку О. Волкової той факт, що в теорії держави і права соціальні 

права часто поєднуються з економічними та культурними, не можна вважати 

позитивною тенденцією. Проблема розмежування соціальних прав з однієї 

сторони, і економічних та культурних – з іншої, ускладнена, як вважає 

науковець, традиційно прийнятою у нашій державі концепцією їх єдиного 

розуміння [82, с. 41]. 

Порушену проблему можна розглядати лише у науковому ракурсі для 

того, щоб визначити науково-обґрунтовані межі різних груп прав, оскільки 

розмежування соціальних, економічних та культурних прав має не стільки 

практичне, скільки науково-теоретичне значення. Тим більше, що Конституція 

України не надає пріоритетного значення тій чи іншій групі прав, не виділяє 

головні та похідні права – всі права визнаються однаково важливими та у 

рівній мірі гарантуються державою.  

У зв’язку з тим більш вірним видається системний (інтегративний) 

підхід, який, на думку деяких науковців, дозволяє повніше, контрастніше 
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виявити найбільш істотні кореляційні, субординаційні та інші зв’язки і 

відносини між цілим і його частинами, а також останніх між собою. Тому 

інтегративний підхід до прав людини, як вважає О. Отставнова, є єдино 

правильним. Виходячи з цього, вчена зазначає, що право на охорону здоров’я 

та медичну допомогу знаходиться в загальній системі конституційно-

правового регулювання, з чого випливає, що конституційні права і свободи 

людини і громадянина повинні співіснувати, взаємно доповнюючи одне 

одного [33, c. 40]. Отже, саме системний підхід дозволить з’ясувати 

взаємозв’язки між соціальними, економічними, культурними та іншими 

правами, і зокрема, визначити місце у їх системі права на охорону здоров’я.  

При цьому необхідно погодитись з думкою О. Ціборовського, який 

зазначає, що оскільки здоров’я є найбільшою суспільною та індивідуальною 

цінністю, значною мірою впливає на процеси і результати економічного, 

соціального та культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан 

національної безпеки, а також є важливим соціальним критерієм ступеня 

розвитку і благополуччя суспільства, проблеми охорони здоров’я вимагають 

постійної уваги держави, а їх розв’язання має бути одним з пріоритетних 

напрямів соціальної політики [57, с. 4].  

Взаємообумовленість та тісний зв’язок права на охорону здоров’я з 

іншими соціально-економічними та культурними правами обумовлений, 

передусім, тим, що досліджуване право має досить широкий зміст, а також 

спільні з іншими правами елементи у структурі свого об’єкту.  

Зокрема, відповідно до статті 6 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, 

що передбачає: 

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання 

здоров’я людини; 

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище; 

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де 
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він проживає; 

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку; 

д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, 

вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони 

здоров’я тощо [12]. 

Отже, як показує аналіз наведеної норми, у законодавстві чітко 

визначено, що деякі з гарантованих Конституцією України прав входять до 

змісту права на охорону здоров’я. Тому можна зробити попередній висновок 

про те, що право на охорону здоров’я є ширшим за деякі інші конституційні 

права, зокрема такі, як право на достатній життєвий рівень, на безпечне для 

життя навколишнє середовище та ін. В той же час, право на охорону здоров’я 

необхідно вважати невід’ємною складовою права на життя. 

У науковій літературі висловлюються різні точки зору з приводу 

визначення місця права на охорону здоров’я у системі інших конституційних 

прав.  

Так, на думку В. Москаленка та Т. Грузєвої, право на охорону здоров’я 

тісно пов’язано з деякими іншими правами людини, у тому числі 

громадянськими, політичними, економічними, соціальними, культурними, 

гуманітарними [66, c. 201]. У свою чергу І. Сенюта вважає, що право людини 

на охорону здоров’я як суб’єктивне юридичне явище, з одного боку, виконує 

гарантійну функцію щодо інших суб’єктивних юридичних прав (наприклад, 

щодо права на життя, права на особисту недоторканність), а з іншого – своїми 

гарантіями має інші суб’єктивні юридичні права (наприклад, право на 

інформацію, право на соціальний захист), а окрім того, сама охорона здоров’я 

є підставою обмеження інших суб’єктивних юридичних прав людини [44, с. 

189]. 

Інші вчені зауважують, що деякі соціальні і політичні права, покликані 

захищати людину, тісно пов’язані з охороною здоров’я – це право на життя, 

заборона тортур. З іншого боку, ряд економічних і соціальних прав включає в 

себе питання охорони здоров’я, в тому числі право на житло і право на освіту. 
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Найбільше в змісті права на охорону здоров’я потрапляє ряд правомочностей, 

що входять в зміст права на життя, права на особисту недоторканність, права 

на освіту та інформацію, права на працю [33, c. 46]. 

Таким чином, за своїм змістом право на охорону здоров’я 

співвідноситься з деякими іншими конституційними правами (на безпечні 

умови праці, безпечне довкілля та ін.) як мета та засіб її досягнення, тобто для 

збереження здоров’я населення мають бути забезпечені інші права.  

При цьому необхідно більш детально розглянути сутнісне 

співвідношення права на охорону здоров’я з деякими іншими 

конституційними правами, які пов’язані спільними елементами у структурі 

об’єкту. або є взаємообумовленими. Зокрема, право на охорону здоров’я має 

особливий зв’язок з такими правами: 

1.   Право на життя.  

Так, відповідно до статті 27 Конституції України кожна людина має 

невід’ємне право на життя [7].  

Видатний дослідник конституційного права Ю. М. Бисага справедливо 

зазначає, що право на життя – одне з найдорожчих прав, невід’ємна цінність 

кожної людини. Воно дозволяє людині володіти всіма правами та свободами. 

До того ж життя – право, яке не можна оновлювати, тому захист права на 

життя належить до найважливіших пріоритетів [69, с. 33]. 

Погоджуючись з думкою науковця, необхідно також зауважити, що зі 

змісту статті 3 Конституції України слідує, що життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека людини поставлені на один рівень та 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. У зв’язку з цим право 

на життя та право на охорону здоров’я належать до однієї групи прав, хоча їх 

зміст складають також інші правомочності.  

Деякі науковці вбачають співвідношення права на життя та права на 

охорону здоров’я у наступному: право на охорону здоров’я виступає однією із 

гарантій права на життя з огляду на те, що право на життя є визначальним у 

системі прав людини, а здоров’я людини є одним із головних критеріїв 
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повноцінного життя, умовою «якості життя». Питання, пов’язані з евтаназією, 

діяльністю хоспісів як альтернативного розв’язання проблем невиліковно 

хворих людей – одні з визначальних як при дослідженні права на життя, так і 

при дослідженні права на охорону здоров’я. І, саме, вони створюють «спільну 

територію» дослідження, що дає підставу обговорювати співвідношення 

згаданих вище прав [44, с. 189].  

Отже, право на життя включає в себе, у тому числі право на охорону 

здоров’я, оскільки реалізація першого права не можлива без створення умов 

для підтримання здоров’я на належному рівні. Водночас, як право на охорону 

здоров’я, так і право на життя мають поряд зі спільними елементами об’єкту 

(здоров’я, повноцінне життя та ін.) деякі відмінності. Зокрема, такі 

правомочності як вільний вибір лікаря, вибір методів лікування, медичне 

страхування є об’єктом права на охорону здоров’я, однак їх складно віднести 

до змісту права на життя. Таким чином, у підсумку можна зробити висновок, 

що досліджувані конституційні права мають спільні та відмінні елементи у 

структурі об’єктів, і одночасно з цим право на життя є ширшим, оскільки 

частково поглинає у собі деякі правомочності, що входять до змісту права на 

охорону здоров’я – отримання кваліфікованої медичної допомоги, у тому 

числі безкоштовної у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, 

епідеміологічне благополуччя тощо. 

2.   Право на повагу до гідності. 

Дане право відповідно до статті 28 Конституції України [7] тлумачиться 

так, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 

або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Також 

встановлено, що жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. 

У свою чергу, захист від катування, нелюдського поводження є однією з 

гарантій захисту здоров’я особи, яка реалізується шляхом незавдання шкоди 

психічному та фізичному здоров’ю особи у будь-яких умовах, незалежно від 

статусу, місця перебування людини тощо. Отже, гарантований Конституцією 
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України захист від катування та нелюдського поводження, виступає одним із 

видів забезпечення охорони здоров’я (попередження завдання фізичної або 

психічної шкоди здоров’ю). 

3. Право на працю та відпочинок.  

Право на працю визначене у статті 43 Конституції України, де 

зазначається, що кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується [7]. Крім того, у даній нормі встановлюється заборона на 

використання примусової праці, а також праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах. 

Взаємозв’язок даного права з правом на охорону здоров’я виражається у 

наступному:  

по-перше, підтримання здоров’я на належному рівні передбачає 

наявність фінансових та фактичних можливостей для цього, чому у певній мірі 

сприяє гарантована державою оплачувана зайнятість;  

по-друге, охорона здоров’я також забезпечується створенням безпечних 

та здорових умов праці;  

по-третє, в особливому порядку держава піклується про охорону 

здоров’я окремих категорій громадян, зокрема, жінок та дітей, що виявляється, 

крім іншого, у забороні використання їх праці на роботах з важкими та 

шкідливими умовами праці. 

Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює, має 

право на відпочинок [7]. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час.  

Таким чином, право на відпочинок певним чином обумовлює 

забезпечення охорони здоров’я, оскільки створює умови для профілактики та 

попередження захворюваності. Крім того, окремі державні гарантії одночасно 

забезпечують реалізацію досліджуваних видів прав (наприклад, надання 
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оплачуваної щорічної відпустки, санаторно-курортне лікування тощо). 

4. Право на соціальний захист. 

Так, в умовах повної або часткової втрати працездатності право на 

охорону здоров’я набуває активного характеру, тобто реалізується шляхом 

отримання гарантованої державою медичної допомоги, у тому числі 

безоплатної у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, 

санаторно-курортне лікування та вжиття інших заходів, необхідних для 

відновлення здоров’я, відшкодування державою їх вартості за рахунок коштів 

фонду соціального страхування та ін.  

5. Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. 

Дане право визначене у статті 48 Конституції України [7], що включає 

достатнє харчування, одяг, житло. 

Зв’язок даного права з правом на охорону здоров’я носить переважно 

економічний характер та виражається у тому, що створюючи умови для 

достатнього життєвого рівня своїх громадян та інших осіб, держава тим самим 

піклується про підтримання належного рівня громадського здоров’я (завдяки 

нормальному харчуванню, належним житловим та гігієнічним умовам тощо). 

Отже, реалізація права на охорону здоров’я тісно пов’язана з реалізацією права 

на достатній життєвий рівень. 

6. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди.  

Відповідно до статті 50 Конституції України кожному гарантується 

право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення [7]. Така 

інформація ніким не може бути засекречена. 

Одним із обов’язків держави є забезпечення екологічного благополуччя 

у державі, яке прямо впливає на стан громадського здоров’я. Заборона 

засекречування інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів в 

даному випадку пов’язана з тим, що така інформація може виявитися життєво 

важливим чинником, необхідним для вжиття відповідних профілактичних, 
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лікувальних та інших заходів, спрямованих на охорону (відновлення) 

здоров’я. Тобто, дане право за своєю сутністю є своєрідною гарантією 

забезпечення реалізації права на охорону здоров’я.  

Практика міжнародно-правової регламентації в галузі здоров’я 

демонструє, що для осіб тих чи тих соціальних груп слід встановлювати 

специфічний комплекс індивідуальних прав, кореспондуючи при цьому 

відповідні обов’язки суб’єктам системи охорони здоров’я.  

Особа, із погляду здійснення права на здоров’я, може бути як здоровою 

(людина, що не потребує медичної допомоги), так і хворою (людина, яка, 

маючи певне захворювання, звертається до лікувально-профілактичного 

закладу). Відповідно, права людини в галузі охорони здоров’я класифікуються 

за різними критеріями та мають такі основні види: 

 1) Загальні права людини в галузі охорони здоров’я, тобто такі, які мають 

всі люди без винятку, наприклад, право на безпечне для здоров’я екологічне 

середовище, на здорове харчування, на звернення за медичною допомогою та 

інші; 

2) Права окремих груп населення в галузі реалізації права на здоров’я. 

У цій групі об’єднані права окремих груп населення, специфіка яких 

підкреслюється законодавцем. Права окремих груп населення в галузі 

реалізації права на здоров’я передбачені для таких основних груп населення: 

•   членів сім’ї; 

•   вагітних жінок і матерів; 

•   неповнолітніх; 

•   військовослужбовців, громадян, які підлягають призову на 

військову службу і що надходять на військову службу за 

контрактом; 

•   громадян похилого віку; 

•   інвалідів; 

•   громадян, які постраждали під час надзвичайних ситуацій і 

проживають в екологічно неблагополучних районах; 
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•   затриманих осіб, узятих під варту, які відбувають покарання 

в місцях позбавлення волі або мають адміністративний арешт. 

3) Права пацієнтів. У цій групі представлені права пацієнтів як 

особливої категорії. При цьому пацієнт — це людина, яка вже звернулася до 

лікувального або лікувально-профілактичного закладу за діагностичною, 

лікувальною або профілактичною медичною допомогою (за змістом Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, пацієнт – фізична особа, яка 

звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога [12]). 

Права пацієнтів поділяються на такі види: 

•  загальні права пацієнтів; 

•  права пацієнтів в окремих напрямах медичної діяльності 

(трансплантологія, психіатрія, імунопрофілактика тощо). 

Правам пацієнтів відповідають обов’язки медичного персоналу, а ця 

група прав (права пацієнтів), у свою чергу, співвідноситься із правом на 

охорону здоров’я та з правами людини і громадянина в цілому як конкретне та 

загальне. При цьому реалізація прав пацієнтів не повинна обмежувати 

можливості реалізації прав і свобод інших категорій громадян. Також 

зауважимо, що пацієнтом особа є виключно в контексті відносин з 

лікувальним або лікувально-профілактичним закладом, до якого вона 

звернулася за медичною допомогою. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що соціальні, економічні, культурні та інші конституційні права 

тісно пов’язані між собою, є взаємообумовленими та певним чином 

перетинаються за змістом. Тому в сучасних умовах необхідне їх комплексне 

дослідження, що передбачає застосування передусім системного методу. 

Разом з тим, право на охорону здоров’я необхідно визнати самостійним 

конституційним правом, оскільки у його зміст включено такі правомочності, 

які у системі створюють єдиний унікальний об’єкт даного права, що дозволяє 

говорити про його сутнісну особливість. Остання виражається у тому, що 

право на охорону здоров’я поєднує у собі елементи соціальних, економічних 
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та культурних прав, а отже, його реалізація потребує відповідних видів 

гарантій. 

У зв’язку з цим слід відзначити, що значення права на охорону здоров’я 

у системі інших конституційних прав полягає у тому, що завдяки його 

реалізації створюються гарантії для здійснення деяких інших прав (зокрема, 

права на життя, на працю тощо). Водночас, його реалізація потребує створення 

певних передумов, якими можуть виступати такі права, як право на достатній 

життєвий рівень, екологічне благополуччя тощо. 

Отже, за результатами проведеного дослідження слід дійти висновку, 

що право особи на охорону здоров’я є самостійним правом у системі 

конституційних прав людини і громадянина. Зміст цього права має 

комплексний характер і не обмежується самими лише заходами медичного 

характеру. До змісту права на охорону здоровʼя також входять інші правові 

можливості, спрямовані на зміцнення, збереження та відновлення фізичного, 

психічного та соціального благополуччя людини, зокрема право на безпечне 

навколишнє середовище та санітарно-епідеміологічні умови, не безпеку праці, 

на відпочинок, на нормальні житлові умови, на соціальне забезпечення за 

віком, внаслідок хвороби, на інформацію про фактори, що можуть вплинути 

на здоров’я тощо.  

 

 

1.3. Соціально-правовий складник конституційного права особи на 

охорону здоров’я 

 

Відомий дослідник конституційного права М. Гуренко, аналізуючи 

розвиток політико-правової думки про гарантії прав і свобод людини та 

громадянина, акцентував увагу на тому, що Основний Закон країни 

розглядається із соціальної, політичної та юридичної позицій: із соціальної – 

як прояв громадської злагоди, волі всіх членів українського суспільства, 

своєрідний договір, що створює засади державної стабільності, розвитку і 
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становлення кожного індивіда; із політичної – як підґрунтя здійснення 

державної влади, її функціонування згідно з принципом поділу єдиної 

державної влади на гілки; із юридичної – як нормативно-правовий акт, що має 

вищу юридичну силу й безпосередньо регулює суспільні відносини в різних 

сферах життя держави, закріплює підвалини правової системи [83, с. 11].  Ми 

підтримуємо дану позицію, доповнивши її, виходячи із предмету дослідження 

даного параграфу, наступною тезою - саме в таких складових чи елементах і 

проявляється юридична природа  конституційного права особи на охорону 

здоров’я, охоплюючи і соціальну, і політичну складові.  

У сучасній Українській державі, як і в інших 

демократичних державах світової спільноти, життя та здоров’я людей 

визнаються вищими соціальними цінностями. Досить позитивною тенденцію 

нашого суспільства є значні зрушення у законодавстві України в сфері 

охорони здоров’я у напрямі приведення їх до відповідності міжнародним 

вимогам, пріоритетам ВООЗ. Так, згідно зі статтею 4 Закону України «Про 

Основи законодавства України про охорону здоров'я», охорона здоров’я є 

пріоритетним напрямом у діяльності суспільства і держави.  Проте, як 

справедливо відзначав видатний український вчений академік Ю.  Кундієв, 

«кожна окрема людина і народ у цілому повинні мати не тільки конституційне, 

а й реальне право на охорону здоров’я, відповідальність за нього лежить на 

суспільстві і державі» [84]. Ця думка є актуальною і сьогодні і підтверджується 

на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у своїй 

доповіді про стан та дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні 

за 2016 рік [85].  

Нормативність цінності конституційного права на охорону здоров’я має 

такі прояви: 

•   регулятивний вплив зазначеного права; 

•   аксіологічна маркованість (наявність ціннісного змісту) 

юридичних гарантій зазначеного права та рівнів їх забезпечення 

[86]; 
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•   досягнення балансу конституційних інститутів та цінностей; 

•   наявність ціннісного змісту та значення правової норми, 

спрямованої на упорядкування конституційно значущих відносин 

щодо охорони здоров’я громадян та населення в цілому. 

Поняття «охорона здоров’я» має юридичний зміст, оскільки воно 

закріплене в Конституції, повніше розкривається в «Основах законодавства 

України про охорону здоров’я» та конкретизується в галузевому 

законодавстві. 

Право на охорону здоров’я, в тому числі на медичну допомогу (як вже 

зазначалося вище, право особи на охорону здоров’я є центральним у системі 

інших можливостей, визначених у статті 49 Конституції України, оскільки 

включає всі ці можливості (права), в тому числі право на медичну допомогу та 

медичне страхування, але не обмежується ними), є нормою-принципом.  

Основні міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я знайшли своє 

втілення у положеннях Конституції України [7] та інших законодавчих актах 

[12]. Їх аналіз показує, що дане право є комплексним та виступає предметом 

регулювання різних галузей права, зокрема, конституційного, 

адміністративного, цивільного, кримінального тощо. 

На комплексний характер права особи на охорону здоров’я вказують 

деякі науковці. Зокрема, І. Сенюта зауважує, що поняття «право на охорону 

здоров’я» є самостійним поняттям, одним із основних у сучасній юридичній 

науці та суспільствознавстві. На думку вченої, його поява стала можливою 

внаслідок комплексного підходу у дослідженні. Такий підхід передбачає 

аналіз правових явищ, системно пов’язаних з поняттям «право на охорону 

здоров’я», а саме змісту цього права як природно-правового явища та 

юридичного механізму забезпечення цього права, законодавства про охорону 

здоров’я тощо шляхом поєднання формально-юридичного, соціологічного, 

соціологічно-антропологічного, порівняльно-правового та інших методів 

пізнання. На цій підставі науковець робить висновок, що особливістю об’єктів 

досліджуваного права (зокрема, «здоров’я» та «охорона здоров’я») полягає у 
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тому, що ці об’єкти вивчаються різними галузями права [44, с. 19]. 

Необхідно погодитись з думкою вченої, оскільки комплексний характер 

права на охорону здоров’я обумовлює багатоаспектність даного поняття. 

Дослідження кожного окремого його аспекту є завданням окремих наукових 

дисциплін, відповідно, регулювання цих аспектів здійснюється за допомогою 

норм різних галузей права. 

Так, дослідження загальнотеоретичного аспекту, що здійснюється у 

межах дисципліни теорії права [44, с. 19], дозволяє з’ясувати значення 

основних термінів та понять, що входять до об’єкту права на охорону здоров’я, 

визначити методологічну основу дослідження даного права, проаналізувати 

історико-правові умови його виникнення та розвитку тощо. 

У цивільно-правовому аспекті [87, с. 87] право на охорону здоров’я 

розглядається передусім як закріплена у законодавстві та гарантована 

державою можливість кожної людини вільно володіти, користуватися та 

розпоряджатися своїм здоров’ям як особливим нематеріальним благом, 

використовувати державні та інші засоби для збереження та захисту здоров’я. 

При цьому досліджуються окремі механізми та цивільно-правові підстави 

обмеження абсолютності такого права, зокрема, виходячи із положень статті 9 

(«Обмеження прав громадян, пов’язані із станом їх здоров’я») Основ 

законодавства України про охорону здоров’я [12]. 

Адміністративно-управлінська складова права на охорону здоров’я [88] 

виявляється у засадах здійснення державного управління медичною галуззю, 

формування та реалізації державної політики у цій сфері тощо.  

Комплексність права на охорону здоров’я обумовила формування 

окремої правової дисципліни та, як вважають деякі науковці [89-90], – 

самостійної галузі права – медичного права. Можна з позитивної сторони 

оцінити його появу, оскільки у межах єдиної наукової дисципліни стає 

можливою систематизація наукового знання у цій сфері, узагальнення та 

упорядкування правових норм, але при цьому слід зважати на комплексний 

характер медичного права та його тісний зв’язок з іншими галузями права. 
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Більше того, окремими науковцями обґрунтовується доцільність прийняття 

Кодексу законів України про охорону здоров’я, який зможе комплексно 

врегулювати всі аспекти охорони здоров′я, в тому числі і надання медичної 

допомоги [57, с. 62]. 

Однак, у контексті нашого дослідження акцентуємо увагу саме на 

конституційно-правовому аспекті права особи на охорону здоров’я, який 

виражається передусім у визначенні природньої та ціннісної складової цього 

права, з’ясуванні конституційно-правових гарантій його реалізації. Необхідно 

зауважити, що у вітчизняній науці конституційного права проблеми щодо 

визначення його змісту та поняття досліджувала незначна група науковців. 

Зокрема, серед них необхідно виділити роботи таких вчених, як В. Віткова 

[41], Ю.  Бисага та М. Палінчак [69.], В. Скоромоха [91] та деяких інших.  

Право на охорону здоров’я, як й інші конституційні права, є складником 

суб’єктивних прав людини, оскільки це право належить кожному конкретному 

суб’єкту і залежить від його волі, свідомості, особистого бажання і розсуду, а 

також виражає не потенційні, а реальні можливості індивіда. 

Право на охорону здоров’я має як усі ознаки суб’єктивних прав, так і 

специфічні риси, які виявляються при розгляді його змісту, а також у процесі 

реалізації. Як будь-яке суб’єктивне право, право на охорону здоров’я — це 

міра і вид можливої поведінки особи (правові можливості), що має на меті 

досягнути найвищого психічного, фізичного і соціального стану.  

Право на охорону здоров’я має ознаки, асоційовані з можливостями: 

•   користуватися даним соціальним благом; 

•   позитивної поведінки самого уповноваженого; 

•   вимагати відповідних дій від інших осіб; 

•   звернутися до держави за захистом порушеного права. 

Право на охорону здоров’я, як і будь-яке інше суб’єктивне право, є 

правом-поведінкою, правом-вимогою, правом-користуванням та правом-

домаганням, що й зумовлює його зміст і структуру. Так, суб’єктивне право має 

складну структуру, оскільки складається з декількох юридичних 
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можливостей, які називають правомочностями.  

Так, як зазначає І.Тимофєєв, досліджуючи право на охорону здоров’я 

[92], право- поведінка -  це один з елементів суб'єктивного права пацієнта на 

медичну допомогу, що виражається в можливості відповідної поведінки самої 

управомоченної особи - наприклад, одержання за своїм вибором доступних і 

якісних профілактичних, діагностичних, лікувальних і медичних 

реабілітаційних послуг як на безкоштовній основі в обсязі, гарантованому 

Конституцією й законодавством держави, так і на платній основі.  

При цьому право- поведінка розглядається як можливість правомірної, 

регламентованої, усвідомленої дії (бездіяльності) пацієнта, які можуть 

спричиняти   юридичні наслідки - наприклад, надання інформованої 

добровільної згоди на медичне втручання з урахуванням знання негативних 

особливостей його проведення або відмова від медичного втручання. Сьогодні 

пацієнт має право розраховувати на доступну, якісну й своєчасну медичну 

допомогу із правильним вибором методів профілактики, діагностики, 

лікування й медичної реабілітації, а також досягненням запланованого перед 

втручанням результату. 

Право-вимога   визначає можливість вимоги відповідних дій від інших 

осіб - наприклад, вимога пацієнтом належного виконання медичним 

працівником його обов'язків під час надання медичної допомоги, зокрема  

відповідно до  порядків і стандартів медичної допомоги. 

Крім цього, мова може йти про вимогу від уповноважених осіб щодо 

надання запитуваної інформації про навколишнє середовище, санітарно-

епідеміологічне благополуччя населення й інших відомостей, спрямованих на 

збереження, підтримку й відновлення здоров'я, а також на профілактику 

захворювань.  

Право-користування - можливість пацієнта користуватися певним 

соціальним благом надання доступної і якісної медичної допомоги, 

розпоряджаючись власним здоров'ям на свій розсуд: вести або не вести 

здоровий спосіб життя, звертатися за медичною допомогою до медичних 
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установ або самостійно надавати собі допомогу, вдаватися до послуг 

представників нетрадиційної медицини тощо.  

Право-домагання - це можливість звернення до уповноваженого органа за 

захистом суб'єктивного права на медичну допомогу у випадку його 

порушення, тобто    можливість задіяти державно-примусові заходи у випадку 

невиконання (неналежного виконання) медичним працівником його 

обов'язків. Для пацієнта ця можливість залежно від  рівня може бути 

реалізована у формі звертання до органів управління медичними установами, 

страхових медичних організацій, органів управління охороною здоров'я, до 

Уповноваженого з прав людини тощо. У зверненні пацієнт може порушити 

питання про проведення експертизи якості медичної допомоги й залученні до 

відповідальності медичного працівника за надання медичної допомоги 

неналежної якості. Як правило, право-домагання становить можливість 

звернення до державних органів для вжиття ними примусових заходів  

відносно зобов'язаної особи. Однак право-домагання як елемент суб'єктивного 

права на медичну допомогу містить у собі правочин звернення не тільки до 

державних органів, але й до приватних суб'єктів, що працюють у системі 

охорони здоров'я (зокрема, до страхових медичних організацій, головних 

лікарів приватних клінік, третейських судів медичного страхування й охорони 

здоровʼя тощо ). Як зазначає з цього приводу І.Тимофєєв, аналіз такого роду 

діяльності приватних субʼєктів показує, що ця робота заснована не тільки на 

економічних, але й на репутаційних стимулах [92]. 

Усі конституційні права і свободи взаємопов’язані та взаємо проникні. 

Наприклад, право на сприятливе навколишнє середовище — самостійне 

конституційне право та одна з правомочностей, від реалізації якого залежить 

здоров’я кожної людини. Тож право на охорону здоров’я співвідноситься з 

правом на сприятливе екологічне середовище як мета і засоби. 

Деякі правомочності, що входять до складу права на охорону здоров’я, 

можуть бути структурними елементами інших конституційних прав і свобод. 

До прикладу, право на сприятливі та безпечні умови праці, право на 



	   90	  

відпочинок входять і до складу права на працю, а право на санітарно-

епідеміологічне благополуччя — екологічного права. Проте, саме в такому 

симбіозі й проявляється юридична природа досліджуваного нами 

конституційного права на охорону здоров’я.  

Людина не може реалізувати відразу всі правомочності, що входять до 

складу права на охорону здоров’я, однак при реалізації однієї або декількох з 

них реалізується також право на охорону здоров’я в цілому. Громадянин, 

проживаючи в сприятливих санітарно-епідеміологічних умовах, що не 

зашкоджують його здоров’ю, не маючи необхідності звертатися по медичну 

допомогу, користується правом на охорону здоров’я в цілому. 

Нині пожвавилися дискусії про соматичні права людини, то ж варто 

зупинитися на їх змісті детальніше.  

Термін «особистісні (соматичні) права» зобов’язаний своєю появою 

юридичній науці В. Круссу, який зазначав, що серед правомочностей 

особистості, що представляє людство на межі третього тисячоріччя, можна 

виділити групу таких, які ґрунтуються на фундаментальній світоглядній 

упевненості в праві людини самостійно розпоряджатися своїм тілом: 

здійснювати його "модернізацію", "реставрацію" і навіть "фундаментальну 

реконструкцію", змінювати функціональні можливості організму й 

розширювати їхніми техніко-агрегатними або медикаментозними засобами. 

Сюди ж можна віднести право на смерть, зміну статі, гомосексуальні контакти, 

трансплантацію органів, уживання наркотиків або психотропних засобів, 

право на штучне репродуктування, стерилізацію, аборт, клонування, 

віртуальне моделювання, у сенсі дублювання себе в неметричній формі 

об'єктивного існування. Ці права, що мають суто особистісний характер, 

пропонується визначити як «соматичні» (від греч. soma - тіло)[93]. 

Термін «сома» у відповідному сенсі був уведений до обігу німецьким 

зоологом А. Вейсманом в XІX сторіччі для позначення тіла організму, його 

«смертної частини», на противагу нібито вміщеній у ньому потенційно 

безсмертній зародковій плазмі, що передається з покоління в покоління через 
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статеві клітини [94, с.64]. На сьогодні прикметник «соматичний» досить 

широко застосовується, у самому загальному виді визначаючи «пов'язаний з 

тілом, тілесний». Більш повно сфера застосування даного терміну і його 

похідних може бути представлена наступним чином: 

• по-перше, використовується в біології («соматична нервова система» - 

частина нервової системи, що іннервує кістякові мʼязи [94, с.69]; 

«соматологія» - дослідження будови людського тіла [94, с.69]; «соматичні 

мутації», «соматична конфігурація», «соматичне гіпермутування», «соматичні 

клітини» як клітки багатоклітинного організму за винятком статевих [95]; при 

проведенні селекційних робіт у рослинництві й тваринництві[96]);  

• по-друге, у медицині («соматичні захворювання» - на відміну від 

психічних [97]);  

• по-третє, у психосоматиці - напрямку в медицині й психології, що 

займається вивченням впливу психологічних факторів на виникнення й 

наступну динаміку соматичних захворювань[98-99];  

Враховуючи етимологічний динамізм, а також те, що в юриспруденції 

термін «соматичний» не використовувався, М. Лаврик робить висновок  про 

те, що цей термін цілком може підійти для позначення «соматичних прав 

людини», як прав, що стосуються тіла людини (або точніше: розпорядження 

людини своїм тілом), адже при використанні даного поняття досягається певна 

ясність у розумінні, до того ж він змістовно для цього підходить (указує 

відповідну сферу даних прав, наголошує на  обʼєкті правомочностей) [100]. 

В. Крусс розбудовує свою теорію соматичних прав переважно з позицій 

філософії права й конституційного права [101-103]. Не зважаючи на те, що 

широкого визнання категорія соматичних прав людини наразі ні в теорії 

держави й права, ні в конституційному праві й інших галузевих юридичних 

науках не одержала,  спроби об'єднання низки правомочностей з метою 

наукового осмислення або підвищення ефективності правового досі не 

вщухають. 

Зокрема, ще в 1996 році А. Семитко висловив пропозицію, що права 
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людини, пов'язані зі здійсненням абортів, евтаназії й інші подібні правочини 

утворюють четверте покоління прав людини[104].  

М. Авдеенкова та Ю. Дмитрієв обґрунтовують таку аналогічну за змістом 

до соматичних прав категорію як «право на фізичну свободу», зазначаючи, що 

«для цілей практичного застосування конституційних норм було б більш 

корисне встановлення широких суб’єктивних прав для того, щоб розподіл їх 

на більш приватні проводився Конституцією та  законодавством, що й 

слідує»[105].  

Звертаючись до закордонного досвіду, слід зазначити таку новаційну 

категорію Хартії Європейського союзу про основні права, як «право на 

цілісність особистості». Пункт 1 статті 3 цієї Хартії установлює, що кожна 

людина має право на власну фізичну й душевну цілісність, а пункт 2 

конкретизує: при застосуванні медицини й біології повинні суворо 

дотримуватися наступні вимоги: 

- добровільна й належним чином оформлена згода зацікавленого особи 

відповідно до  правил, установлених закону; 

- заборона застосування євгеніки, особливо її частини, що має за мету 

селекцію людей; 

- заборона використання людського тіла і його частин як джерела 

прибутку; 

- заборона відтворення людини за допомогою клонування [106]. 

То в чому ж полягає зміст соматичних прав? Усвідомлення тіла тією чи 

іншою мірою  є присутнім у різних народів і епох, але якщо вести мову про 

західне уявлення про тіло,  слід зауважити, що воно розбудовувалося в руслі 

грецької дихотомії тіла й душі та під впливом ранньохристиянської 

теології[107]. Дихотомія тіла й душі стала традиційною не тільки для західних 

релігійних течій, але також філософської й наукової думки. Натомість у ХХ 

сторіччі однак подібна конструкція піддалася сумніву. Представник 

французького персоналізму Є. Мунье перекреслив схему розподілу людину на 

тіло й дух, зазначивши, що людина - тіло й дух у єдності[108]. 
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У радянській науці визнавалося, що людина являє собою цілісний 

феномен, однак виділялися так звані рівні людської організації: рівень 

генетичної й біохімічної організації; рівень метаболістичної організації клітки, 

тканин, органів, систем і організму людину в цілому; рівень морфологічної 

організації; рівень сенсорно-перцептивної організації;   рівень психомоторної 

організації; рівень інтелектуальної організації; рівень особистісної організації; 

рівень соціальної організації, причому 6-8 рівні характерні тільки для людини, 

інші - для всього тваринного миру[109]. 

Сучасна філософія, убираючи в себе безліч підходів до питання про тіло 

людини, загалом , сходиться на тому, що «хоча саме по собі тіло не становить 

сутності особистості, але без нього немає ніякої особистості… Було б 

абсурдом думати, що серйозна хвороба, що гніздиться в людині, зовсім не 

впливає на особистість»[110]. 

Вимоги людини, обумовлені саме її тілесністю, пов’язані з вирішенням 

людиною питання про самостійне розпорядження своїм тілом, досить 

різноманітні. Ключовими серед них є: здійснення самогубства, евтаназії, 

маніпуляції з органами, тканинами, частинами тіла людини, поведінка, 

обумовлена сексуальними й репродуктивними потребами. Зауважимо, що 

відповідні суспільні відносини з давніх давен регулюються саме правом.   

Наприклад, у Російській імперії невдалих самогубців страчували, а 

Артикул Військовий від 26 квітня 1714 року встановлював: «Коли хто сам себе 

вб'є, то слід катові тіло його в безчесне місце відтягнути й закопати, тягнучи 

перед цим вулицями  або обозом». В 1845 році Звід законів Російської імперії 

фактично декриміналізував самогубство, зберігши за нього лише одне 

покарання - церковне каяття [111, c.80-85]. 

Щодо пересадки органів і тканин на теренах Російської імперії з XVІ до 

XІX століть (куди на той час входила і значна частина території України),  

правове регулювання здійснювалося в контексті загальнохірургічної 

регламентації. Причому, у якості особливостей дослідниками виділяється 

регулювання не власне трансплантації, а відповідальності лікарів; різне 
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положення іноземних і вітчизняних лікарів у цій сфері й відставання в 

розвитку правової бази трансплантології в порівнянні із прогресом клінічної й 

експериментальної сторін пересадок [112].  

Сферою соматичних вимог, з якої нерідко пов’язують походження 

соматичних прав, є сфера статево-репродуктивної поведінки людини. Зокрема, 

рух проти абортів у США в другій половині XІX сторіччі був значною мірою 

посилений лікарями, які домагалися монополії ліцензованих професіоналів на 

медичну практику й виставляли прихильників абортів, які не були 

професійними лікарями, символом морального й медичного ризику, 

пов’язаного з дозволом надання медичних послуг випадковим особам [113]. 

Нова хвиля супротивників абортів з боку лікарів уже в ХХ сторіччі виходила 

від фармацевтів, що створюють контрацептиви [114].  

Першим досвідом офіційної легалізації штучного переривання вагітності 

став СРСР (постанова Наркомздрава й Наркомюста від 18 листопада 1920 

року). Однак уже в 1936 року аборти були заборонені, а указом Президії 

Верховної Ради СРСР із 1 жовтня 1941 року взагалі був установлений податок 

на самотніх і бездітних громадян [111, c.280-282].  

Як справедливо зазначає М. Лаврик, на сьогодні юридичне 

конструювання прав людини досягло певної точки біфуркації: з одного боку, 

передбачається більш активне використання механізму обмежень прав свобод, 

а з іншого - розширення вже наявного переліку прав, у тому числі й за рахунок 

соматичних прав людини. Визнання нових прав людини, розширення вже 

наявного переліку - одна з тенденцій у розвитку правового статусу 

особистості. При цьому при регулюванні відносин у сфері реалізації 

соматичних домагань за допомогою категорії прав людини слід ураховувати, 

що для соматичних прав людини повинне бути характерно те, чим 

характеризується категорія прав людини в цілому [100].  

Структура суб’єктивного права, крім окрім права- користування благами 

й права- поведінки, містить у собі також право вимагати припинення 

протиправної поведінки від інших осіб та можливість захисту [115, c.100], то 
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ж до питання визнання соматичних прав як суб'єктивних потрібно підходити 

дуже обачно.  

Оскільки вичерпний перелік соматичних прав людини скласти досить 

складно, М.Лаврик пропонує обмежитися наступними [100]: 

• право на смерть як найбільш радикальна категорія соматичних прав 

людини, під якою розуміють можливість (свободу) людини свідомо й 

добровільно в обраний нею момент часу піти з життя обраним і доступним 

способом [116, c.54]. Основними формами реалізації цього права називаються 

здійснення суїциду й евтаназії.  

Позиції дослідників із приводу змісту й необхідності виокремлення права 

на смерть у структурі соматичних прав зводяться до наступного: 

1. невизнання за людиною права на смерть перетворює право на життя в 

обов'язок жити (А. Малиновський). Конституційне встановлення права на 

життя логічно означає юридичне закріплення права на смерть (Ю. Дмитрієв, 

Е.  Шленева,  С. Тасков); 

2. смерть прийде рано або пізно до будь-якій людині, вона не має потреби 

в захисті. Тому не можна говорити про право на смерть як про категорію 

взагалі, а тим більше виводити подібний правочин із права на життя, оскільки 

в ньому самому є присутнім заперечення життя (Г. Романовский). 

3. право на смерть має визнаватися, однак у вигляді принципу, а не 

писаної норми (М. Ковальов). 

• права людини щодо її органів і тканин. У контексті концепції 

соматичних прав людини особливо важливі фігури реципієнта, живого донора 

й донора-трупа в трансплантологічному процесі, адже у багатьох країнах 

сьогодні існує досить розвинене законодавство в сфері трансплантології. 

Предметом широких дискусій є питання про право людини на своє тіло після 

смерті і як частина цієї проблеми - питання про право на вилучений орган. 

Визнаючи трансплантацію, необхідно визнавати й певні соматичні права в цій 

сфері в донорів і реципієнтів, а відповідно - забезпечувати їхній захист;  

• сексуальні права людини, під якими ВООЗ розуміє, зокрема, 
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можливість шукати, одержувати й передавати інформацію, що стосується 

сексуальності, сексуальну освіту, вибір партнера, можливість вирішувати, 

бути людині сексуально активною чи ні, самостійно вирішувати питання про 

добровільні сексуальні контакти, одруження   тощо. При визнанні даних прав 

виникає низка питань, зокрема, питання про легалізацію проституції, обіг 

порнографічної продукції й правове регулювання стану сексуальних меншин; 

•   репродуктивні права людини як позитивного (штучне 

запліднення), так і  негативного характеру (аборт, стерилізація, 

контрацепція);  

•   право на зміну статі із чоловічої на жіночу і жіночої на 

чоловічу. Фактичною підставою для даного права при його визнанні є 

захворювання на транссексуалізм, а юридичною - право на охорону 

здоров’я. Воля українського законодавця в цій сфері чітко не 

виражена, а правове регулювання характеризується численними 

прогалинами. Відзначимо, що у випадку визнання даного права, 

держава змушена буде створювати і механізм його реалізації; 

•   право на вживання шкідливих для здоров’я речовин, - звісно, 

уживання наркотиків і психотропних речовин не може розглядатися як  

соматичне право відповідно до  українського законодавства, яке 

криміналізує супутні діяння. Однак слід вивчати досвід інших держав, 

де існує визнання права на вчинення таких і відповідне правове 

регулювання [100]. 

Отже, до комплексу основних соматичних прав переважна більшість 

науковців відносить:  

право на трансплантацію органів і тканин людини; 

право на аборт; 

клонування; 

штучне репродукування; 

право на смерть (евтаназію).  

Але всі ці права, як бачимо, більшою чи меншою мірою дотичні до стану 
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здоров’я людини. Наприклад, зміна статі пов’язана з тим, що особа може 

відчувати певний дискомфорт, виконуючи гендерну роль. Трансплантація 

органів і тканин людини у значній мірі стосується фізичного здоров’я людини. 

Тому соматичні права не варто розглядати як самостійну групу, а слід 

залучити до змісту права на охорону здоров’я, розв’язавши таким чином 

дилему їх належності до суб’єктивних, або ж до соціальних прав. Так, 

незважаючи на те, що  багато дослідників пропонують відносити соматичні 

права до групи особистих, М.Лаврик відзначає, що при детальному розгляді 

явно вимальовується зв’язок соматичних прав із соціально-економічними й 

культурними правами [100]. Зокрема, права в сфері здійснення операцій з 

пересадки органів і тканин, зі зміні статі мають першооснову в праві на 

охорону здоров’я й медичну допомогу, репродуктивні права стосовно до 

України повʼязані з положеннями статті 51 Конституції про те, що «Сімʼя, 

дитинство, материнство і батьківство охороняються державою». Право на 

поширення порнографічних видань нерідко пов'язується зі свободою 

самовираження [117]. Таким чином, беззастережне віднесення соматичних 

прав до групи особистих прав видається досить спірним, натомість неможливо 

заперечити той факт, що вони мають безпосереднє відношення до права 

людини на здоров’я та на охорону здоров’я.  

При цьому під соматичними правами у вузько- юридичному змісті слід 

розуміти визнану суспільством і державою можливість певної поведінки, що 

виражається в повноваженнях щодо розпорядження людиною своїм тілом. 

Форми правового закріплення й найменування даних прав можуть бути різні, 

можливе встановлення певних правових обмежень на їхнє використання, 

головне тут - принципове визнання права. У цьому сенсі й розглядається у 

науці право на смерть, права в сфері розпорядження своїми органами й 

тканинами, сексуальні, репродуктивні права й право на зміну статі. 

У більшості визначених соматичних прав, поряд із юридичною 

природою права на охорону здоров’я, проявляється така його складова як 

соціальна природа. На даний час в Україні відсутня пряма заборона проводити 
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штучне переривання вагітності (аборти). Попри це у Верховні Раді України 

зареєстрований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обмежень по проведенню операцій штучного переривання 

вагітності (абортів) [118], відповідно до пояснювальної записки якого, давши 

право жінці вирішувати самостійно питання про проведення аборту, більшість 

країн не враховувало право чоловіка на батьківство (одне з репродуктивних 

прав людини). Міжнародні неурядові організації стоять на позиції, що вільне 

проведення абортів є порушенням права дитини на життя. Така позиція 

підтверджується точкою зору сучасної ембріології. Якщо розглядати 

реалізацію права на репродуктивний вибір (право на аборт) глобально, то 

також необхідно сказати про те, що в деяких країнах спостерігається тенденція 

до розвитку кримінального бізнесу зі збору і розповсюдження «абортивного» 

матеріалу. Саме полювання за стовбуровими клітинами – ембріональними або 

фетальними – штовхає «горе-бізнесменів» до агітації за проведення абортів 

серед населення. 

 Досить цікавим у цьому контексті є досвід Нідерландів щодо вирішення 

питання про правову та соціальну природу абортів. Так, незважаючи на 

доступність абортів, у Нідерландах досить низький відсоток їхнього 

здійснення. Відповідно до Акту про аборти, прийнятого протягом 1981-1984 

років, проведення операції штучного переривання вагітності правомірно за 

наявності таких умов: 

-   є показання до аборту (так звана «надзвичайна ситуація»); 

-   лікар дає поради, але остаточне рішення приймає сама жінка; 

-   після подання заяви повинен минути п’ятиденний термін, 

даний «на обмірковування»; 

-   аборт дозволяється до настання життєздатності плода 

(верхня межа – 22-ий тиждень вагітності) [119, с. 72-73]. 

Додамо, що законодавство більшості європейських країн в переважній 

більшості дозволяє вільне здійснення абортів за бажанням жінки, однак в 

Польщі, Ісландії, Фінляндії, Люксембурзі, Швейцарії, Іспанії, Потртугалії, 
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Мальті, Кіпрі, Великій Британії та Ірландії існують певні законодавчі 

обмеження. 

Суперечливими є також погляди і на евтаназію як з медичної і морально-

етичної, так і з правової точки зору. Так, евтаназія дозволена низці країн світу.  

Нідерланди  - перша у світі країна, де легалізували евтаназію. Трапилося 

це в 2002 році, після того, як новий закон про право на смерть підтримали 

більшість громадян. Закон «Про припинення життя на вимогу й допомогу в 

здійсненні самогубства» набув чинності у квітні 2002 року [120-121]. 

Лікарі із Християнської медичної асоціації затверджують, що після 

прийняття цього закону кількість добровільних смертей «вийшла з-під 

контролю», зокрема, 2002 року до 2015 року зростання склало близько 15%, 

що становить майже 5000 випадків. Однак цій заяві суперечить наукове 

дослідження, результати якого були опубліковані в британському медичному 

журналі Lancet в 2012 році. У ньому стверджується, що число людей, що 

добровільно пішли з життя після прийняття нового закону, залишилося таким 

самим, як і до його введення. 

Згідно із законом, пацієнт не може самостійно ухвалити рішення щодо 

смерті й відразу  реалізувати його. Так само й лікар не може на власний розсуд 

позбавити хворого страждань. Дозвіл на евтаназію дає тільки спеціальний 

«комітет з етики», який розглядає кожну справу протягом  декількох днів. При 

цьому обов’язково дотримується цілий ряд умов, за яких може бути виданий 

дозвіл на евтаназію. Так, пацієнт, що виявив бажання вмерти, повинен бути 

невиліковно хворим або страждати від нестерпного болю, який ніяк не можна 

втамувати. Також лікар повинен упевнитися, що хворий прийняв відповідне 

рішення добровільно й обдумано. Крім того, лікар у Нідерландах без будь-

яких наслідків для своєї професійної діяльності може відмовитися від 

проведення дозволеної процедури евтаназії - у країні є мобільні команди 

эвтаназистів, які виконують процедуру за таких обставин. 

Дотепер спірним є питання вікових рамок: евтаназію застосовують тільки 

до пацієнтів старше 12 років. До 16 років згоду на процедуру повинні дати 
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батьки або опікуни дитину.  

У Швейцарії дозволено допомогти піти з життя не тільки громадянам 

країни, але й іноземцям, причому вмерти може кожен, хто цього бажає, а не 

лише важкохворий. Втім до початку самої процедури потрібно пройти багато 

різних тестів, метою яких є перевірити,  чи при своєму  розумі «пацієнт». 

У країні діють шість організацій, які приймають на себе виконання всіх 

юридичних і медичних формальностей, пов'язаних із процедурою вмертвіння 

людей. Чотири з них займаються винятково іноземцями. «Суїцидальний тур», 

як правило, починається із Цюріха, де «пацієнтові» пропонують оглянути 

визначні пам'ятки, далі слідує огляд лікаря й підписання всіх необхідних 

документів [120-121]. 

Для проведення самої процедури клієнтові вручають склянку зі 

смертельною дозою снодійного. Смерть приходить уві сні, як стверджують 

фахівці - зовсім безболісно. Ціна такого «туру» в середньому становить 4 

тис.євро. Також у Швейцарії передбачені державні гранти на евтаназію, 

претендувати на які можуть не лише громадяни, але й іноземці (зокрема, таку 

допомогу одержують 200 «туристів» на рік).  

Швейцарське законодавство також дозволяє «допомогу в здійсненні 

самогубства» у тих випадках, коли той, хто допомагає, не має корисливих 

мотивів. Кримінальне законодавство, що діє з 1942 року, карає допомогу у 

вчиненні самогубства тільки в тих випадках, якщо хворого вмовляють піти з 

життя, щоб, наприклад, позбутися  тягаря турботи про нього, не платити за 

догляд та лікування або скоріше одержати спадщину. Якщо нічого з 

перерахованого вище довести не можна, то й кримінальне провадження не 

розпочинається. Для того щоб уникнути кримінальної відповідальності, особа, 

що допомагає хворому піти з життя, має довести, що пацієнт знав, що він 

робить, і висловлював це бажання кілька раз протягом  певного проміжку часу. 

При цьому евтаназія у випадках,  коли пацієнт не сам вживає смертельний 

коктейль, а йому робить укол або дає ліки лікар або родич, є незаконною. 

Бельгія прийняла Закон «Про евтаназію» слідом за Нідерландами, в 2002 
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році. Процедуру дозволено проходити тільки бельгійцям, які постійно 

проживають у країні. Стан пацієнта, що претендує на евтаназію, повинен бути 

безнадійним, і заподіювати йому постійні фізичні й моральні страждання, які 

ніяк не можна полегшити. Так само пацієнт, який знає, що скоро впаде у 

вегетативний стан, може висловити бажання, щоб його життя в такому стані 

не підтримували штучно. Лікар в обов’язковому порядку повинен бути 

присутнім у лікарняного ліжка «до самого останнього подиху» [120-121]. 

Бельгія стала першою країною, яка легалізувала евтаназію для дітей будь-

якого віку. Новий закон був прийнято в лютому 2014 року й викликав хвилю 

критики й протестів. Його супротивники стверджували, що цим уряд не 

розширює, а утискає права дітей, адже останні ще повною мірою  не 

усвідомлюють, що таке смерть, і тому не можуть приймати відповідних 

рішень. Втім, не зважаючи на протести, закон лишився чинним, тож 

бельгійські діти (за згоди батьків) і батьки (у випадку недієздатності дитини) 

можуть подавати прохання про евтаназію. Як і у випадку з дорослими, дитина 

при цьому має бути невиліковно хворою і потерпати від фізичних і душевних 

страждань. Крім того, психолог повинен провести з дитиною бесіду й 

підтвердити, що вона повністю усвідомлює наслідки цієї процедури. Восени 

2016 року в Бельгії вперше після прийняття закону провели евтаназію дитини. 

У Люксембурзі для легалізації евтаназії в 2009 році парламенту навіть 

довелося змінити Конституцію й зменшити права Великого герцога 

Люксембурзького Анрі, який через свої релігійні переконання відмовлявся 

підписувати закон. На сьогодні законодавство Люксембургу є подібним до 

законодавства Бельгії. У ньому підкреслюється «право лікарів на свободу 

совісті». 

У США евтаназія дозволена тільки у шести штатах. Орегон був першим - 

тут «Закон про гідний відхід» прийняли ще в 1994 році. Щоб пацієнтові 

легально допомогли вмерти, лікарі повинні дати висновок, що жити йому 

залишилося не більше шести місяців. Також хворий повинен в усній і 

письмовій формі при незацікавлених свідках виразити бажання вмерти і 
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повторити його через два тижні. Аналогічні закони були прийняті в 2008 році 

у Вашингтону, в 2009 році - у Монтані, в 2013 році - у Вермонті, у 2015 році - 

у Каліфорнії та у 2016 році – у Колорадо. В цілому процедура евтаназії 

зводиться до того, що пацієнтові видають смертельний медичний препарат. 

Таким чином, уся відповідальність за наступні дії лягає на хворого, який, до 

того ж, сам вирішує, де й коли провести процедуру. Фактично, це самогубство, 

якому ніхто не має права перешкодити. При цьому законодавці штату Нью-

Мексико скасували рішення Верховного суду штату, що дозволив допомогу в 

здійсненні самогубства. 

У Колумбії перший випадок допомоги у здійсненні самогубства був 

дозволений у липні 2015 року - Міністерство охорони здоров’я вирішило 

підтримати прохання 79-літнього Овідія Гонзалеса, який страждав від 

смертельної форми раку [120-121]. 

У Німеччині на сьогодні лікарі не мають права виписувати ліки, що 

допомагають піти з життя, однак це питання проходить юридичну експертизу.  

У Франції з 2016 року  визнали за можливе проводити термінальну 

седацію - занурення пацієнта в медикаментозний сон до настання природньої 

смерті. 

Громадяни Канади з липня 2016 року можуть просити своїх лікарів 

допомогти їм умерти. У законі говориться, що проводити евтаназію дозволене 

тільки психічно здоровим людям, які потерпають від болісних страждань, але 

тільки в тих випадках, якщо смерть «обґрунтовано передбачувана». Не 

зважаючи на законодавче закріплення відповідного права, закон фактично не 

застосовується, оскільки лікарі бояться неправильно інтерпретувати слово 

«болісні», а в парламенті сперечаються про те, чи потрібно  викреслювати таке 

суворе формулювання, як «обґрунтовано передбачувана смерть». 

У лютому 2017 року у столиці Мексики - Мехіко прийняли першу в історії 

Конституцію міста. У ній, окрім іншого, прописане «право на гідну смерть». 

У Великобританії парламентарії переважною більшістю голосів 

відхилили законопроект про полегшення процедури одержання препаратів, за 
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допомогою яких смертельно хворі люди можуть піти з життя. У законопроекті 

пропонувалося, щоб лікарі виписували смертельну дозу ліків, яку пацієнт 

потім вживав би сам. Кожен такий випадок повинен був би одержувати 

схвалення двох лікарів і члена Верховного суду. У результаті Великобританія 

так і не ввійшла в список країн, які гарантують «право на смерть» [120-121]. 

Хоча питання евтаназії, як і інших соматичних прав, лишається 

дискусійним за світовому рівні, у законодавстві України деякі соматичні права 

вже отримали нормативне закріплення. Зокрема, В.Завальнюк, намагаючись 

систематизувати відповідні норми, отримав такі результати [122, с.136-137]: 

-   право на цілісність особистості (фізичну та психічну) 

безпосередньо не закріплене, втім опосередковано виводиться із 

Основ законодавства України про охорону здоров’я; 

-   право на неповторність зовнішнього вигляду безпосередньо 

не закріплене, втім опосередковано виводиться зі ст.121 

Кримінального кодексу (далі – КК) України; 

-   право на зміну зовнішнього вигляду частково врегульовано 

наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 28 грудня 1982 

року № 1290 «Про заходи із вдосконалення косметологічної 

допомоги населенню»); 

-   право на донорство закріплене ст. 46-47 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, у ст. 290 Цивільного 

кодексу (далі – ЦК) України, Законом України «Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів людини»; 

-   право на трансплантацію тканин та органів від живого 

донора  закріплене статями 12-14  Закону України «Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»; 

-   право на трупну трансплантацію закріплене статтею 16 

Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людини»; 

-   презумпція згоди на трупне донорство не закріплена; 
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-   свобода вибору сексуального партнера та право на 

добровільні сексуальні контакти опосередковано закріплені шляхом 

заборони сексуальних домагань та встановлення покарання за 

злочини, що посягають на статеву недоторканість; 

-   право на добровільний вступ до шлюбу закріплено статтею 

51 Конституції України; 

-   легальність проституції відсутня; 

-   обіг порнографічної продукції заборонений статтею 2 

Закону України «Про захист суспільної моралі»; 

-   право на вільний вибір сексуальної орієнтації не закріплене, 

однак визнається наявність такого права; 

-   право на штучне запліднення закріплене статтею 48 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я; 

-   право на сурогатне материнство опосередковано закріплене  

статтею 48 Основ законодавства України про охорону здоров’я, 

статтею 281 ЦК України та статтею 123 Сімейного кодексу України; 

-   право на штучне переривання вагітності закріплене статтею 

50 Основ законодавства України про охорону здоров’я та статтею 281 

ЦК України; 

-   право на контрацепцію не закріплене, опосередковано 

визнається існування такого права; 

-   право на стерилізацію закріплене статтею 48 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я та статтею 281 ЦК 

України; 

-   право на зміну (корекцію) статі закріплене статтею 51 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я; 

-   право на терапевтичне клонування не врегульоване, 

репродуктивне клонування заборонене Законом України «Про 

заборону репродуктивного клонування людини»; 

-   право на медичне вживання наркотичних і психотропних 
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речовин закріплене статтями 21-22 Закону України «Про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори»; 

-   право пожертвувати своїм життям не врегульоване, 

опосередковано визнається існування такого права; 

-   евтаназія заборонена статтею 53 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я та статтею 281 ЦК України [122, с.136-

137]. 

Зауважимо, що визнання соматичних прав і створення адекватних 

механізмів їх реалізації - це тільки частина правового регулювання й 

державної політики, політики міжнародного співробітництва щодо 

регулювання відносин, обумовлених соматичними вимогами людини, а також 

необхідністю забезпечувати право на охорону здоров’я в цілому. 

Право на охорону здоров’я належить до позитивних прав людини, 

змістом яких, як вже зазначалося,  є  акцент особи на покращення свого 

становища і підвищення культурного статусу, що має забезпечуватися 

державою.  

З позиції аксіологічного підходу здоров’я, як і безпека, є базовою 

цінністю для особистості й суспільства, а їх забезпечення зумовлює цілий 

комплекс заходів (наприклад, по захисту здоров'я), реалізованих головним 

суб'єктом - державою в особі державних органів влади. 

Взаємозв’язок теоретико-правових категорій «охорона здоров’я» і 

«національна безпека» прослідковується вже в самій природі цих категорій, а 

також з аналізу відповідних понять, загальна частина яких може бути 

визначена як усунення внутрішніх і зовнішніх негативних факторів, захист від 

загроз стабільному стану об’єкта захисту (у першому випадку об’єктом 

захисту є здоров’я, у другому - стан тріади «особа-суспільство-держава»). 

Так, Закон України «Про основи національної безпеки» [123] визначає, 

що  під національною безпекою слід розуміти захищеність життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 
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запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, 

охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної 

політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та 

інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, 

житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав 

власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 

митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських 

послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної 

політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського 

господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та 

енергозбереження, функціонування природних монополій, використання 

надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і 

навколишнього природного середовища та інших сферах державного 

управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних 

або реальних загроз національним інтересам. 

Закон також визначає пріоритети національних інтересів, до яких входить  

гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства, збереження навколишнього природного середовища, 

зміцнення фізичного здоров'я нації, створення умов для розширеного 

відтворення населення, збереження та зміцнення інституту сім’ї тощо [123]. 

При цьому до загроз національній безпеці зазначеним Законом віднесені, 

серед іншого: зростання небезпеки для життя і здоров’я цивільного населення, 

насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, а також 

криза системи охорони здоров'я і соціального захисту населення і, як наслідок, 

небезпечне погіршення стану здоров'я населення; поширення наркоманії, 

алкоголізму, соціальних хвороб [123]. 

Як загрози національній безпеці в сфері охорони здоровʼя можуть бути 
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визначені й наступні: виникнення епідемій і пандемій, масове поширення 

таких захворювань, як онкологічні, серцево-судинні, ендокринологічні, ВІЛ-

інфекції, туберкульозу, збільшення випадків травматизму й отруєнь, 

доступність психоактивних і психотропних речовин для незаконного 

споживання. Негативними факторами, що впливають на національну безпеку 

в сфері охорони здоровʼя громадян, слугують також недоліки в реалізації 

державної політики в сфері охорони здоров'я громадян, зокрема, у 

забезпеченні доступності медичної допомоги й реалізації гарантій її надання 

населенню, недосконалість системи медичного страхування, недостатнє 

фінансування системи високотехнологічної медичної допомоги й низький 

рівень кваліфікації медичних працівників.  

Стратегія національної безпеки України, не приділяючи окремої уваги 

проблематиці охорони здоров’я, однак, передбачає, що завданням держави є 

мінімізація негативних наслідків Чорнобильської катастрофи, недопущення 

неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, 

речовин, матеріалів, трансгенних рослин і збудників хвороб. Також 

Стратегією передбачено, що Україна вживатиме заходів щодо забезпечення 

біобезпеки, унеможливлення поширення небезпечних інфекційних 

захворювань, підтримуватиме міжнародні зусилля у цій сфері [124].  

Таким чином, здоров’я громадян, як правове поняття індивідуально-

правової категорії, у цей час здобуває додаткові ознаки, що дозволяють 

говорити про нього як публічно-правовому елементі сучасного суспільства. 

Найважливішим завданням держави при цьому є збереження загального 

здоров'я населення, покращення демографічної ситуації та правова 

регламентація пропаганди здорового способу життя. 

Необхідно зазначити, що якщо раніше безпека розглядалася насамперед  

стосовно до держави, потім до суспільства, то в цей час безпека розглядається 

як національна безпека відносно особистості, суспільства й держави в цілому 

– через відповідну тріаду об’єктів. Через такий концептуальний зсув акцентів 

головний суб'єкт забезпечення безпеки - держава - наразі розглядає небезпеки 
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виходячи з постулату «від часткового до загального», резонно вважаючи, що 

усунення загроз і небезпек на рівні особистості приведе до їхнього зникнення 

й на рівні держави, тож до системи безпеки включається на постійній основі 

новий елемент - безпека здоров’я, проявляючись у формі охорони здоров'я 

сукупністю способів усунення наслідків захворювань і профілактики 

виникнення захворювань як загроз безпеці людства на загальносвітовому 

рівні. 

При визначення поняття «здоров’я» як біологічного й соціального 

благополуччя, біологічна сутність цього визначення полягає в здатності 

біосистеми до самоорганізації через механізми гомеостазу, адаптації, 

реактивності, резистентності тощо. Прояви соціальної функції здійснюються 

на біологічній основі із залученням вищих щаблів організації особистості - 

психічних і духовних якостей [125, с. 100–104], що, у свою чергу, пов’язане із 

потребою у безпеці. 

Б. Тобес не дарма пов'язувала здоров'я з поняттям надійності: «Як би не 

підходили вчені до визначення поняття здоров'я, основний їхній інтерес 

зосереджений на виявленні тих механізмів, які забезпечують нормальну 

життєдіяльність організму, його надійність як біологічної системи. Поняття 

«здоров'я» і «безпека» у цьому сенсі дуже близькі». І в тому, і в іншому 

випадках передбачається відсутність будь-яких значущих порушень у 

функціонуванні організму й складових його частин. Чимало спільного, на 

думку дослідниці, присутнє й у способах відновлення втраченої норми. 

Безпека біосистеми забезпечується також її здатністю до адаптації й 

компенсації на цій основі порушених функцій, досконалості й швидкості 

використання зворотних зв’язків, динамічності взаємодії вхідних у неї ланок 

саморегулюючих підсистем. Аналіз сутнісних характеристик здоров’я у цьому 

контексті дозволив Б.Тобес виділити чотири основні концептуальні моделі 

визначення поняття здоров'я: медичну, біомедицинську, біосоціальну та 

ціннісно-соціальну [126, с. 43–67]. 

Таким чином, категорії «здоров’я» і «безпека» взаємозалежні. Цей 
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взаємозв’язок обумовлений насамперед  сутністю даних категорій - в обох 

випадках передбачаються усунення внутрішніх і зовнішніх загроз, а також 

подальший розвиток об'єкта. При цьому категорія «охорона здоровʼя», 

зважаючи на її визначення у системі змісту національної безпеки, може 

вважатися синонімічною до категорії «безпека здоров’я».  

Держава забезпечує охорону здоров'я громадян незалежно від їхньої 

підлоги, раси, віросповідання, місця проживання, соціального походження й 

інших факторів. Отже, якщо право на безпеку обґрунтовано можна розглядати 

в переліку конституційних прав і свобод, якщо власне безпека особистості 

полягає в реалізації зазначених прав, то в ході здійснення конституційного 

права на охорону здоров’я можна вести мову й про право фізичних осіб, 

зокрема, пацієнтів на безпеку. У зв'язку з тим, що основною метою 

забезпечення безпеки є створення мінімальне необхідних (тобто  безпечних) 

умов для реалізації зазначених прав і оскільки права особи на охорону 

здоровʼя, в т.ч. прав пацієнтів, є специфічним відбиттям і логічним 

продовженням прав людини, реалізація кожного з них можлива тільки в 

рамках належних, безпечних умов [127, с. 34]. 

Для забезпечення безпеки при реалізації конституційного права на 

охорону здоров'я важливо підвищувати безпеку як медичної діяльності, так і 

джерел підвищеної небезпеки за рахунок безпечної клінічної практики, за 

допомогою проведення інфекційного контролю, забезпечення безпеки 

встаткування, безпечного застосування лікарських препаратів. Даний 

висновок узгодиться з міжнародною правовою позицією в цій сфері. 

Наприклад, у Резолюції WHA 55.18 Асамблеї ВООЗ з безпеки пацієнтів 2002 

року зазначене, що для поліпшення якості охорони здоров’я важливо 

створювати науково обґрунтовану систему впровадження культури безпеки в 

охороні здоров'я; заохочувати дослідження у сфері безпеки пацієнтів 

(вивчення факторів ризику, проведення превентивних заходів, оцінка витрат, 

пов’язаних з нанесенням шкоди здоров’ю); розробляти в охороні здоров’я 

стандарти з метою оптимізації глобальної системи безпеки пацієнтів, а також 
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контролювати безпечне застосування медичного устаткування, технологій. 

Умови розвитку сучасної Української держави змушують інакше, ніж 

раніше, подивитися на зміст, пріоритети і конкретну реалізацію 

конституційного права на охорону здоров’я. В даний час відбувається значне 

збільшення частки населення, яка потребує правової і соціальної підтримки з 

боку держави, що вимагає збереження, а разом з тим істотного збільшення 

обсягу гарантій щодо реалізації зазначених прав. Адже право людини на 

здоров’я є абсолютним невід’ємним правом, яким вона наділена від 

народження, та воно займає провідне місце в усій системі особистих прав 

людини та громадянина [128, с. 220].  

Отже, можемо стверджувати, що при забезпеченні права людини на 

охорону здоров’я, як і будь-якого іншого права людини, потрібно розглядати 

суб’єктний компонент даного конституційного права, а саме державу, 

суспільство та людину, які виступають основними суб’єктами забезпечення. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Пріоритетними завданнями у ході роботи над першим розділом нашого 

дослідження були: дослідити генезис розвитку теорій і концепцій реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я, визначити місце права 

особи на охорону здоров’я у системі інших конституційних прав та дослідити 

взаємозв’язки між ними, дослідити соціальну-правову складову 

конституційного права особи на охорону здоров’я. Вирішення окреслених 

дослідницьких завдань дозволило зробити ряд висновків, основними серед 

яких ми виділили наступні: 

1.   Дослідження категорії «здоров’я» у різних сферах наукового 

пізнання дає змогу виокремити такі концептуальні підходи до його розуміння: 

медичний підхід, який обсервує ознаки нормальної життєдіяльності людини з 

точки зору самої медицини; державно-управлінський підхід, який визначає 
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пріоритети державної політики у сфері охорони здоров’я на певному етапі 

державотворення, а також порівнює з такими процесами в інших країнах; 

психологічний підхід, який розглядає здоров’я як спосіб осмислення та 

інтерпретації суб’єктивних фізичних і психічних відчуттів, емоцій, станів, 

потреб, уявлень та об’єктивних даних (дані лабораторних досліджень, 

зовнішній вигляд, твердження інших, певних фактів) шляхом порівняння з 

еталонними моделями, що існують у соціумі; ціннісно-соціальний підхід, який 

допомагає дослідити здоров’я як цінність для людини, як певний дар. На цій 

основі постає проблема теоретичного осмислення питань абортів та евтаназії, 

розвитку інших соматичних прав людини, паліативної медицини тощо;  

2.   Визначаючи здоров’я людини як гармонію фізичного, 

психоемоційного стану людини, а також почуття соціального комфорту, слід 

підтримати тлумачення права людини на здоров’я як, передусім, природного 

права індивіда володіти, зберігати і підтримувати властивий йому від 

народження стан здоров’я. Від стану здоров’я кожного індивіда, здатності 

реалізувати його потреби в суспільному житті та здатності до самореалізації, 

залежить стан соціального благополуччя, так званий «рівень щастя» всього 

суспільства; 

3.   Дослідження джерельної бази з прав людини у сфері охорони 

здоров’я дозволяє виокремити такі найбільш вживані вислови:  право на 

здоров’я; право на догляд за здоров’ям; право на охорону здоров’я; право на 

захист здоров’я. Зважаючи на те, що конструкція «право людини на здоров’я» 

не передбачає апріорі та обов’язково наявність хорошого здоров’я в кожної 

людини, а гарантує доступ до певного, ширшого чи вужчого, кола служб, 

пов’язаних із медициною та здоров’ям, дає змогу використовувати відповідні 

можливості та латентно співвідносить потреби громадянина та можливості 

держави їх задовольняти, вважаємо її найбільш обґрунтованою з точки зору 

конституційного забезпечення цього права; 

Право на охорону здоров’я розглядається як у широкому так і у вузькому 

розумінні. У широкому значенні охорона здоровʼя — це сукупність заходів 
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політичного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, 

медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, 

спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення фізичного та 

психічного здоров’я кожної людини та народу України в цілому, зокрема на 

підтримання довголітнього активного життя людини, надання їй медичної 

допомоги в разі втрати або погіршення здоров’я; у вузькому значенні — 

система правових, соціально-економічних та лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення 

фізичного і психічного здоров’я людини; 

4.   На основі аналізу конституційних норм України та низки 

зарубіжних країн слід констатувати, що право на охорону здоров’я є одним із 

фундаментальних конституційних прав, яке тісно пов’язане з іншими 

можливостями особи і включає право на медичну допомогу та медичне 

страхування, але не обмежується ними. Внаслідок того, що право на охорону 

здоров’я є багатоаспектним, воно належить до предмету дослідження різних 

правових дисциплін та регулюється різними галузями права. У 

конституційному праві превалює широкий підхід до розуміння його змісту, що 

відповідає тенденціям світової глобалізації; 

5.   У ретроспективному аспекті розвиток конституційного права на 

охорону здоров’я пройшов декілька історичних періодів:  

1) перше організаційне оформлення (ХІХ сторіччя), яке мало місце у 

зв’язку з індустріалізацією суспільного виробництва, та було пов’язане із 

запровадженням медичного страхування, покладенням обов’язку за 

збереження громадського здоров’я на власників виробництва;  

2) радянська доба (1922-1991 роки), коли право на охорону здоров’я 

знаходить своє конституційне закріплення, приймаються перші закони у цій 

сфері, які, однак, мають здебільшого декларативний характер;  

3) після набуття Україною незалежності (1991-2014 роки) – 

конституційне закріплення та розширення змісту права на охорону здоровʼя, 

наділення його такими характеристиками як стабільність, безумовність та 
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гарантованість;  

4) після підписання Угоди про асоціацію України з ЄС (з 2014 року) – 

початок провадження реформ у сфері охорони здоров’я, пов’язаних передусім 

із підвищенням ефективності медичної допомоги, зміною концепції 

фінансування сфери охорони здоров’я тощо;  

7. За своїм змістом право на охорону здоров’я співвідноситься з деякими 

іншими конституційними правами (на безпечні умови праці, безпечне 

довкілля тощо) як мета та засіб її досягнення, тобто, для збереження здоров’я 

населення мають бути забезпечені інші права. Найбільш тісні взаємозв’язки і 

взаємодоповнення у досліджуваного конституційного права існують з правом 

на життя, правом на повагу до гідності, правом на працю, правом на 

соціальний захист, правом на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, 

правом на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди. Нині цінність правочинів, спрямованих на 

охорону здоров’я, полягає в забезпеченні кожному члену суспільства 

існування, достатнього для повноцінної реалізації насамперед 

основоположних конституційних прав (на працю, на освіту, на заняття 

підприємницькою діяльністю тощо). Особисті права — необхідна передумова 

успішного здійснення соціально-економічних і політичних прав; 

8. На підставі аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють 

відносини в сфері права людини на здоров’я, слід визначити такі основні його 

суб’єктивні види: право на гарантований доступ до системи охорони здоров’я; 

право на інформацію про фактори, що впливають на здоров’я; право на 

медико-соціальну допомогу. Також аналіз міжнародно-правових актів, 

присвячених праву людини на здоров’я, засвідчив: в них проголошуються 

глибоко суб’єктивні цінності. Порівнюючи ці спостереження із 

спостереженнями над міжнародно-правовими актами про право на життя і 

недоторканність особи, доходимо аналогічних висновків. «Життя», «особисте 

життя», «недоторканність особи» – все це вкрай суб’єктивні категорії, однак 

вони вже міцно закріплені в міжнародних документах із прав людини. Такі 
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норми формуються поступово, відпрацьовуються шляхом багаторазового 

застосування права в міжнародних і національних судових інстанціях; 

9. Результати дослідження соціально-правової складової 

конституційного права особи на охорону здоров’я підкреслюють 

взаємозв’язок даного права та національної безпеки держави, а також свідчать 

про те, що в Україні існують принципово важливі проблеми у площині 

практичної реалізації конституційного права на охорону здоров’я і саме 

держава зобов’язана взяти на себе відповідальність за їх вирішення.  
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

 

2.1. Принципи конституційного права особи на охорону здоров’я  

 

Право на охорону здоров’я є одним із фундаментальних прав особи, яке 

визнається конституціями багатьох країн світу, у тому числі й України. Однак, 

засадничі положення цього права у Конституції України та у конституціях 

зарубіжних держав, хоча і мають деякі спільні риси, що, як правило, визнані 

на наднаціональному (міжнародному) рівні, переважно мають і свої 

особливості, зумовлені специфікою правової системи, суспільної свідомості та 

конституційної моделі відповідної держави. 

У сучасній Україні — нестійка економічна та соціальна ситуація; крім 

того, країна змушена обстоювати своє право на незалежність і територіальну 

цілісність. За таких складних обставин вона покликана реформувати систему 

охорони здоров’я, переходити на новітні ринкові принципи функціонування 

всіх інших соціальних служб, що мають забезпечувати належні умови для 

реалізації кожною людиною і громадянином прав у галузі охорони здоров’я. 

Це вагомі виклики, на які наразі на державному рівні немає ефективної 

відповіді. Останню дещо скептичну тезу інспірує та реалія, що питання 

охорони здоров’я українського населення стало питанням національної 

безпеки. Так, як вже зазначалося, відповідно до Закону України «Про основи 

національної безпеки України» пріоритетними національними інтересами 

визначено зміцнення фізичного здоров’я нації [123]. Логіка законодавця така: 

здоров’я людини і громадянина інтегрується в здоров’я нації, спричиняючись 

до економічного розвитку і державної безпеки. 
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Корінні економічні перетворення та асоційовані з ними глибинні зміни в 

соціальній сфері, включно з охороною здоров’я, безпосередньо позначилися і 

на конституційному регулюванні цих відносин, зокрема, на особливостях 

закріплення і нормативному змісті конституційного права людини і 

громадянина на охорону здоров’я, поготів на особливостях гарантування 

цього права в умовах ринкової економіки. Важливо те, щоб оновлення 

поточного законодавства в галузі охорони здоров’я, зміни засад управління і 

фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я відбувалися системно. 

Завдання конституційного права за таких умов полягає в тому, щоб 

сформувати такі форми і методи регулювання взаємодії кожного індивіда та 

колективу, держави та суспільства, які би забезпечували саморегулювання 

суспільства, тобто забезпечували права і свободи людини, а водночас -

закріплювали принципи суспільного життя, а також дозволяли би 

використовувати регулятивну роль державної влади для оптимального, 

гармонійного поєднання приватних та громадських інтересів. 

Здоров’я — найвище невідчужуване і непередаване іншим способом 

благо людини та громадянина, без якого суттєво знецінюються інші блага, 

адже хвора людина — це багато в чому обмежений суб’єкт здійснення інших 

прав і свобод. 

На думку Г. Гегеля, здоров’я є істотною умовою користування духовними 

силами для виконання високого призначення людини [129, с. 191]. 

Право на охорону здоров’я характеризує стан людини в громадянському 

суспільстві з погляду гарантування кожній людині, як члену громадянського 

суспільства, невтручання держави в сферу приватних інтересів, захисту її 

життя, особистої недоторканності і безпеки тощо. Як нами вже 

підкреслювалося у попередньому розділі, конституційне забезпечення права 

на охорону здоров’я повинно спиратися на соціальне право та нормативний 

зміст права на охорону здоров’я, що випливає із соціального права. Тільки 

усвідомлюючи природу правовідносин у сфері охорони здоров’я, можна 

вибудувати систему механізмів забезпечення цього права. При цьому, 
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особливо значення набувають принципи, які покладено в основу правового 

забезпечення реалізацією особою свого конституційного права на охорону 

здоров’я.  

Відповідно до етимологічного підходу, термін «принцип» (principium) -

латинського походження, і означає «начало, основа». Водночас, принцип – це 

те, що лежить в основі певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, 

основне правило поведінки [130, с. 547].  

У доктрині права немає єдиного підходу до цього терміну. Видатний 

дослідник правничої науки радянської доби професор С. Алексєєва вважає, що 

принципи права – це керівні ідеї, що характеризують зміст права, його сутність 

та призначення в суспільстві [131, с. 41]. 

Наш співвітчизник професор А. Колодій принципи права визначає як 

відправні ідеї існування права, які виражають найважливіші закономірності й 

підвалини цього типу держави та права, є однопорядковими із сутністю права 

[132, с. 15]. 

На думку О. Старчука принципи права – це такі засадничі ідеї права, які 

визначають зміст і спрямованість його норм та характеризуються 

системністю, взаємоузгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, 

стабільністю, предметною визначеністю, загальнозначущістю й 

регулятивністю [133, с. 42]. 

Український дослідник професор П. Недбайло ще в середині минулого 

століття, резюмуючи різні підходи, досить влучно відмітив, що принципи 

права – це найбільш абстрактні поняття, які виражають сутність держави і 

права в їхній основі та є вихідним елементом структури науки загальної теорії 

держави і права [134, с. 45].  

Вважаємо доцільним погодитись з думкою Ю. Бисаги та Д. Бєлова, які 

зазначають, що принципи права об’єктивно зумовлені економічним, 

соціальним, політичним ладом суспільства, що існує в певній країні, 

соціальною природою держави та права, характером пануючого політичного і 

державного режиму, основними принципами побудови та функціонування 
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політичної системи певного суспільства [135, с. 39]. Такий підхід, вважаємо, 

може бути екстрапольований і на тлумачення універсальних принципів 

конституційного права особи на охорону здоров’я у рамках нашого 

дослідження.  

Тому, досліджуючи керівні принципи права особи на охорону здоров’я, 

можна виявити аксіологічні установки, прийняті у відповідній державі, які 

характеризують не тільки роль цієї держави у забезпеченні реалізації 

відповідного права, але і визначають особливості організації системи охорони 

здоров’я.  

Державне визнання права на охорону здоров’я полягає в закріпленні 

механізмів його забезпечення, що є важливою умовою повноцінного 

функціонування даного права. 

Захист права на охорону здоров’я заснований на множині принципів — 

основоположних, керівних засадах, закріплених в конституції, що виражають 

сутність заходів, спрямованих на припинення протиправних дій та 

відновлення порушених прав. 

Як відомо, конституційні принципи відрізняються стійкістю та 

основоположним характером, проте, це не виключає їх динамічного розвитку 

та еволюції, що пов’язано зі зміною соціально-економічних, політико-

правових та інших умов. В Україні наразі триває процес євроінтеграції, який 

зачіпає різні сфери суспільного життя, у тому числі сферу охорони здоров’я. 

Тому, з метою подальшої гармонізації національного законодавства з правом 

ЄС, необхідно провести порівняльне дослідження засадничих положень права 

на охорону здоров’я у Конституції України та конституціях країн – членів ЄС, 

та визначити перспективні напрями розвитку даних положень в Україні.  

Право на охорону здоров’я є одним із основоположних конституційних 

прав особи, яке відповідно до статті 49 Конституції України [7] включає цілу 

систему можливостей, визнаних та гарантованих державою. При цьому 

засадничі положення права на охорону здоров’я дозволяють охарактеризувати 

його з точки зору приналежності до природних прав та одного з 
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найважливіших елементів у структурі соціально-правового статусу людини. 

Право на охорону здоров’я є універсальним, оскільки за своєю 

природою належить одночасно до природних, тобто невідчужуваних, які 

належать від народження, та соціально-економічних прав. Універсальний 

характер права на охорону здоров’я зумовлює з одного боку неоднорідність 

структури його змісту, з іншого – універсальність принципів на яких 

ґрунтується весь процес забезпечення конституційного права особи на 

охорону здоров’я. 

І. Сенюта до структури природного права людини на охорону здоров’я 

відносить такі елементи:  

1) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 

здоров’я;  

2) заборону катування чи жорстокого, нелюдського або принижуючого 

гідність поводження чи покарання, зокрема, жодну особу не може бути без її 

вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам;  

3) зниження рівня мертвонароджуваності та дитячої смертності й 

здорового розвитку дитини;  

4) покращення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни 

праці у промисловості;  

5) запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, професійних та 

інших хвороб і боротьба з ними;  

6) медичну допомогу;  

7) консультативні і просвітницькі послуги;  

8) справедливі і сприятливі, безпечні і здорові умови праці;  

9) охорону материнства;  

10) захист дітей і молоді у сфері охорони здоров’я [44, с. 182]. 

Означені елементи не є вичерпними, однак, вони складають 

основоположний зміст принципів конституційного права особи на охорону 

здоров’я. Зважаючи на універсальний характер цього права, необхідно 
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уточнити, що засадничі положення (принципи), які лежать в його основі, 

одночасно належать до системи особистих, громадських, соціально-

економічних та політичних конституційних принципів. При цьому 

ієрархічність та спосіб визначення цих принципів у конституціях різних 

держав залежить від того, яка конституційна модель прийнята у тій чи іншій 

державі.  

Так, М. Савчин у своїй монографії зауважує, що закріплення засадничих 

цінностей в основному законі залежить від особливостей конституційної 

моделі (вчений виділяє ліберальну, ліберально-демократичну, соціальну, 

етатистську моделі), що проявляється і в особливостях засобів їх правового 

захисту. Згідно з ліберальною моделлю, конституційні цінності ґрунтуються 

на ідеї мінімізації державного втручання у приватну автономію індивіда. 

Ліберально-демократична конституційна модель передбачає поєднання ідеї 

мінімального втручання у приватну автономію із визнанням необхідності 

легітимації публічно-владних інститутів на демократичних засадах. Соціальна 

модель конституції визначає параметри функціонування соціальної держави. 

Етатистська конституційна модель ґрунтується на ідеї легітимності втручання 

держави у приватну автономію та є вираженням номінального 

конституціоналізму. На думку науковця, український конституціоналізм за 

своїм характером є перехідним між ліберально-демократичним та соціальним 

[136, с. 138-141]. 

Можна погодитись з наведеною думкою та зазначити, що такий перехід 

супроводжується посиленням ролі самоуправління (самоврядування), у тому 

числі у сфері управління системою охорони здоров’я, зміною підходів до засад 

фінансування цієї галузі.  

Водночас, незважаючи на різнорідність світових конституційних 

моделей, всі вони переважно відображають найбільш універсальні принципи-

цінності, які визнані на міжнародному рівні, у зв’язку з чим визначені у 

конституційному законодавстві США та більшості країн Європи.  

У сфері охорони здоровʼя такі принципи закумульовані у Статуті ВООЗ 
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[20]. Зокрема, до них можна віднести:  

1) доступність медичної допомоги;  

2) рівність – рівний доступ до медичних послуг, не залежно від раси, 

віросповідання, політичних поглядів тощо;  

3) пріоритетність – право на охорону здоров’я розглядається як один із 

найбільш пріоритетних напрямів державної діяльності, а збереження 

громадського здоров’я є основним фактором у досягненні миру і безпеки;  

4) загальнодоступність наукових досягнень у сфері медицини в 

однаковій мірі для всіх країн світу;  

5) ефективність – право особи на отримання кваліфікованої профільної 

медичної допомоги;  

6) особливість захисту здоров’я дитини;  

7) співробітництво суспільства та держави у сфері охорони здоров’я;  

8) відповідальність держави за стан громадського здоров’я;  

9) повага до гідності та заборона проведення медичних дослідів без 

згоди людини. 

Більшість з означених принципів знайшли своє відображення у статті 49 

Конституції України та були деталізовані у статті 4 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я. Основними принципами згідно цієї статті є: 

•   визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом 

діяльності суспільства і держави;  

•   дотримання прав і свобод людини і громадянина в 

сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними 

державних гарантій; гуманістична спрямованість;  

•   рівноправність громадян;  

•   відповідність завданням і рівню соціально-

економічного та культурного розвитку суспільства, наукова 

обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;  

•   орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної 

допомоги; попереджувально-профілактичний характер;  
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•   багатоукладність економіки охорони здоров’я і 

багатоканальність її фінансування; децентралізація державного 

управління [12]. 

Таким чином, національні конституційні принципи в цілому 

відображають засадничі цінності, визнані міжнародним правом. Тому 

відмінності у розумінні основних положень права на охорону здоров’я у 

різних державах необхідно шукати не в них, а у тих підходах, які 

застосовуються цими державами при визначені їх сутності, і відповідно – 

засобів забезпечення їх реалізації. У зв’язку з цим доцільно звернутися до 

проведення порівняльного аналізу саме підходів, прийнятих у конституціях 

різних країн (передусім держав-членів ЄС), до розуміння змісту відповідних 

засадничих положень права особи на охорону здоров’я. 

Так, один з найбільш різнопланових підходів у досліджувані сфері, 

виявляється у розумінні принципів доступності, рівності та тісно пов’язаного 

з ними принципу ефективності медичної допомоги. Означена різноплановість 

виражається, передусім, у різних моделях фінансування заходів з охорони 

здоров’я, адже система фінансування охорони здоров’я фактично 

віддзеркалює втілення конкретною країною принципів рівності й доступності 

охорони здоров’я.  

У спеціальній науковій літературі виділяють три основні системи 

фінансування охорони здоров’я:  

1) державна (бюджетна, моделі Семашка і Беверіджа): у фінансуванні 

охорони здоров’я пріоритетне значення мають кошти державного та місцевих 

бюджетів (50–90%);  

2) страхова (соціально-страхова, модель Бісмарка): охорона здоров’я 

фінансується переважно за рахунок коштів страхових фондів, створених 

державою за принципами соціального страхування (обов’язковість і 

солідарність);  

3) приватна (приватно-страхова, ринкова, платна, американська 

модель): в основу покладене фінансування медичних послуг за рахунок коштів 
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громадян і суб’єктів господарювання безпосередньо [137, с. 25-26]. 

У багатьох країнах світу (країнах ЄС, США, Канади, Австралії, Японії, 

Фінляндії тощо) державне управління охороною здоров’я здійснюється на 

засадах медичного страхування (державного та приватного). Причому, як 

зазначають деякі автори з посиланням на висновки ВООЗ, цей принцип 

розглядається як один із найбільш ефективних шляхів реформування галузі 

охорони здоров’я, особливо в умовах економічної кризи, коли фінансування 

цієї галузі з бюджету для держави є непосильним. За експертними оцінками 

ВООЗ, медичне страхування визнано кращим у світі підходом до організації 

медичного обслуговування [138, с. 159; 139]. 

При цьому принцип доступності та рівності медичної допомоги за 

такого підходу забезпечується частковим або повним (у визначених випадках) 

державним фінансуванням відповідних медичних послуг. Наприклад, у 

Конституції Італії зазначено, що держава гарантує безкоштовне лікування для 

незаможних [23]; Конституція Бельгії проголошує право кожного на соціальне 

страхування, охорону здоров’я, соціальну, медичну допомогу [139]; у 

Конституції Болгарії йдеться про те, що громадяни мають право на 

страхування здоров’я, що гарантує їм доступну медичну допомогу, і на 

безкоштовне медичне обслуговування за умов і в порядку, визначених 

законом. При цьому до джерел фінансування охорони здоров’я у Болгарії 

віднесено: кошти державного бюджету, роботодавців, за рахунок особистих і 

колективних внесків по соціальному страхуванню і з інших джерел за умов і в 

порядку, визначених законом [140] тощо. 

Отже, у багатьох країнах – членах ЄС запроваджено обов’язкове та 

добровільне соціальне страхування, тобто організована соціально-страхова 

модель фінансування системи охорони здоров’я. За таких умов рівень 

фінансування медичних закладів, а також наукових розробок у сфері 

медицини, знаходиться на досить високому рівні, у чому вбачається прямий 

зв’язок з реалізацією принципу ефективності медичних послуг. 

Між тим, не можна оминути увагою і деякі негативні моменти, які несе 
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у собі частково оплатна система охорони здоров’я. Зокрема, О. Клименко 

справедливо вказує на те, що результатом такої системи досить часто стає 

диспаритет у результатах лікувальних заходів, пов’язаний з рівнем доходів 

пацієнтів. Подібна ситуація характерна для багатьох країн, де багаті можуть 

платити більше за якісніше лікування. Однак, на думку науковця, заявлена 

мета – забезпечити всім громадянам абсолютно рівний доступ до медичних 

послуг – в основному залишається недосяжною навіть у рамках керованої 

державою системи охорони здоров’я [141, с. 71]. Тому говорити про абсолютні 

переваги соціально-страхового принципу фінансування системи охорони 

здоров’я не можна, а тим більше стверджувати, що за умови застосування 

цього принципу жодним чином не порушуються такі основоположні цінності, 

як доступність та рівність до медичної допомоги.  

Крім того, було б помилковим стверджувати, що у всіх державах, які 

традиційно відносяться до країн з розвинутою економікою, фінансування 

системи охорони здоров’я організоване за соціально-страховим або приватним 

принципом.  

Наприклад, у Великобританії, яка визнана однією з найбільш 

розвинутих у багатьох відношеннях країн світу, фінансування системи 

охорони здоров’я побудовано за моделлю Беверіджа, тобто фінансується з 

коштів платників податків і вважається безкоштовною для всіх. Поліси 

медичного страхування відсутні, і будь-яка людина, яка легально працює в 

Британії, може скористатися послугами системи охорони здоров’я. NHS 

(National Health Service) – це загальна назва трьох систем охорони здоров’я: 

Англії, Шотландії та Уельсу. При цьому Великобританія – країна з однією із 

найпродуктивніших на сьогодні систем охорони здоров’я у світі [142, с. 4-5]. 

Даний факт дає змогу констатувати, що рівень фінансування безпосередньо 

впливає на реалізацію принципу ефективності медичних послуг, проте, прямої 

залежності між прийнятою у державі моделлю фінансування системи охорони 

здоров’я та її ефективністю немає. Іншими словами, забезпечити достатньо 

високий рівень фінансування системи охорони здоров’я, і таким чином 



	   125	  

підвищити її ефективність, можливо і при збереженні значної частки 

бюджетного фінансування, не виключаючи при цьому фінансування із інших 

джерел. 

Зауважимо також, що у Великобританії лікарські заклади перебувають у 

державній власності, але вони отримують статус юридичної особи, 

перетворюються на економічний суб’єкт (некомерційне підприємство), і їм 

делегується право розпорядження та управління власністю. Аналогічним 

чином організовані системи охорони здоров’я Швеції, Фінляндії, Нової 

Зеландії [143, с. 41]. Тобто, медичні заклади у цих державах є суб’єктами 

господарювання, що наділяє їх більш широкими правами щодо розпорядження 

та розподілу фінансових ресурсів, що надходять з бюджету та з інших джерел.  

Важливим засадничим положенням права на охорону здоров’я у країнах 

– членах ЄС є його гуманістична спрямованість, яка виражається у забороні 

проведення примусових медичних дослідів над людиною, а також 

застосування заходів медичної допомоги у межах, які не посягають на людську 

гідність та достоїнство (стаття 32 Конституції Італії [26], стаття 39 Конституції 

Польщі [144], стаття 52 Конституції Болгарії [140] тощо). Даний принцип 

передбачений також у Конституції України, однак стосується не права на 

охорону здоров’я, а передусім права на повагу до людської гідності (стаття 28 

Конституції України [7]). 

Також до числа гуманістичних засад права на охорону здоров’я у 

європейських країнах віднесено етичні вимоги до лікарів та інших працівників 

закладів охорони здоров’я, право пацієнтів на інформацію про стан свого 

здоров’я, гарантування конфіденційності такої інформації тощо. У зв’язку з 

цим слушною видається пропозиція С.  Булеци з приводу того, що для 

врегулювання всіх проблем, які виникають в сфері охорони здоров’я, надання 

медичної допомоги, в Україні обов’язково потрібно прийняти Закон «Про 

права пацієнтів в Україні», де б також закріплювалися етичні вимоги до 

лікарів, як це зроблено в Угорщині [10, с. 43].  

За результатами проведеного порівняльного аналізу можна дійти 
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висновку, що право на охорону здоров’я знайшло своє втілення у конституціях 

багатьох країн світу; керівні принципи у цій сфері визначені також у 

міжнародних конвенціях та інших міжнародних актах. Саме на цих керівних 

принципах ґрунтується конституційне право на охорону здоров’я у більшості 

зарубіжних державах. Проте, у кожній країні превалює власний національний 

підхід до визначення змісту відповідних принципів.  

При цьому більшість засадничих положень права на охорону здоров’я, 

які визнані міжнародними організаціями (передусім – ВООЗ) та 

конституціями багатьох країн світу, знайшли своє втілення у положеннях 

Конституції України. Проте, не всі з цих принципів реалізуються у повній мірі 

на практиці, зокрема, йдеться про такі з них, як доступність, рівність та 

ефективність медичної допомоги. Розв’язання даної проблеми потребує 

комплексного підходу, який передбачає не тільки зміну концепції 

фінансування системи охорони здоров’я, оптимізацію перерозподілу 

фінансових ресурсів, але і вжиття дієвих заходів щодо протидії корупції у 

медичній сфері, підвищення кваліфікації медичних працівників, залучення за 

необхідності компетентних менеджерів для керівництва медичними 

закладами тощо. 

Для України, як держави, у якій давно назріла потреба у проведенні 

реформи системи охорони здоров’я, може виявитися корисним досвід деяких 

зарубіжних країн. Тому з метою аналізу конституційного досвіду цих держав, 

зупинимося більш детально на дослідженні керівних принципів права на 

охорону здоров’я в окремих зарубіжних країнах. 

Сфера охорони здоров’я майже в усіх країнах Європи та Америки є 

підконтрольною державі, для чого остання утворює профільні міністерства та 

відомства, які здійснюють керівництво відповідною сферою, визначає засади 

державної політики та забезпечує їх реалізацію [145].  

А. Бондар з посиланням на документи ВООЗ виділяє такі основні 

принципи права на охорону здоров’я:  

1) фінансовий захист (загальний захист від фінансових ризиків, 
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пов’язаних з поганим станом здоров’я, направлений на те, щоб люди не 

ставали бідними в результаті користування послуг охорони здоров’я);  

2) принцип соціальної справедливості у фінансуванні (потребує від 

більш забезпечених людей більше платити за медичне обслуговування (у 

відсотковому відношенні від доходу) порівняно з малозабезпеченими;  

3) рівність доступу до медичного обслуговування (базується на потребі, 

а не на здатності платити);  

4) підвищення прозорості і підзвітності системи охорони здоров’я 

(боротьба з корупцією, контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я і 

оцінка якості їх діяльності);  

5) нагорода за високу якість медичної допомоги і розробка стимулів 

рентабельної організації медичного обслуговування;  

6) підтримка управлінської ефективності (скорочення дублювання 

функцій у сфері фінансування охорони здоров’я і уникнення витрат, які не 

спрямовані на досягнення вище перерахованих цілей) [146, с. 358]. До цих 

принципів також можна додати принцип: державного управління сферою 

охорони здоров’я; пріоритетності профілактичної спрямованості охорони 

здоров’я тощо.  

Розглянемо, як ці принципи знаходять своє відображення у конституціях 

окремих зарубіжних держав, передусім, країн – членів ЄС.  

Характерно, що у конституціях таких держав, як Австрія [147], 

Німеччина [148], Франція [149] та деяких інших прямо не визначене право на 

охорону здоров’я. Водночас, закріплено принципи, які можна вважати 

опосередкованими елементами права на охорону здоров’я, зокрема, такі, як 

право на життя, заборону застосування жорстких та небезпечних для життя та 

здоров’я покарань, гарантування поваги до честі та гідності особи тощо. Крім 

того, у конституціях цих держав зазначається, що загальноприйняті принципи 

міжнародного права діють у якості складової частини національного 

законодавства. Тобто, відсутність у цих державах конституційних норм, які 

прямо закріплюють право на охорону здоров’я, не слід розглядати як 
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відсутність цього права як такого, оскільки його засадничі положення, які 

визначені у міжнародних актах, визнаються та діють у зазначених країнах. 

Керівні принципи у цій сфері регламентовані спеціальними актами 

національного законодавства. 

Зокрема, у законодавстві Австрії, Німеччині та Франції передбачено 

обов’язкове солідарне страхування. Заклади охорони здоров’я можуть бути 

державними, приватними неприбутковими або прибутковими та 

індивідуальними. Страхування є обов’язковим і застрахована особа не має 

можливості обрати організацію соціального забезпечення. Конкуренції між 

інститутами нема для забезпечення ефективного розподілу ризиків [150, с. 91-

92].  

У конституціях інших країн – членів ЄС право на охороно здоров’я 

згадується лише побіжно – у конституційних нормах не деталізується зміст 

цього права. Зокрема, у параграфі 5 Конституції Швеції закріплено, що кожен 

громадянин повинен бути захищений від тілесного покарання. Так само він 

повинен бути захищений від катувань чи медичного впливу з метою примусу 

або всупереч його бажанню [30].  

У статті 32 Конституції Італії визначається, що республіка охороняє 

здоров’я як основне право особистості і основний суспільний інтерес і 

гарантує безкоштовне лікування для незаможних. Встановлено також, що 

ніхто не може бути примушений піддаватися певним медичним заходам 

інакше як на підставі закону. При цьому закон не може ні в якому разі 

порушувати межі, які диктуються повагою до особистості [26]. 

Стаття 23 Конституції Бельгії закріплює право кожного вести життя, що 

відповідає засадам людської гідності. З цією метою закон, декрет або норма 

гарантують з урахуванням відповідних зобов’язань економічні, соціальні і 

культурні права і визначають умови їх здійснення. Ці права включають, 

зокрема, право на соціальне страхування, охорону здоров’я, соціальну, 

медичну та юридичну допомогу; право на здорове навколишнє середовище 

[139]. 
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Отже, у Бельгії, Італії, Швеції та деяких інших державах превалюють 

такі принципи права на охорону здоров’я, як повага до гідності та достоїнства 

особистості, заборона примусових медичних дослідів та таких, що 

принижують людську гідність або є небезпечними для життя та здоров’я видів 

покарань, а основним засобом реалізації права на отримання доступної та 

кваліфікованої медичної допомоги є солідарне соціальне страхування. 

Показово, що більшість європейських країн певним чином розкривають 

зміст основних засад права особи на охорону здоров’я та деталізують їх саме 

у нормах конституції. 

Однією з таких держав є Іспанія. Право на охорону здоров’я 

визначається у статті 43, яка міститься у главі 3 «Про керівні принципи 

соціальної та економічної політики» Конституції Іспанії. Так, відповідно до 

статті 43 Конституції [151] державою визнається право на охорону здоров’я. 

У віданні органів державної влади перебуває організація захисту охорони 

народного здоров’я, яка забезпечується проведенням профілактичних заходів, 

наданням необхідної допомоги і послуг. Закон встановлює відповідні права і 

обов’язки всіх учасників правовідносин у сфері охорони здоров’я.  

Окрема стаття у Конституції Іспанії присвячена забезпеченню охорони 

здоров’я осіб, які потребують особливого догляду. Зокрема, у статті 49 

вказується, що публічна влада вживає заходів для надання допомоги, 

лікування та одужання осіб, фізично або психічно ослаблених, надаючи їм 

спеціальну допомогу, особливий захист, якого вони потребують, і необхідну 

допомогу для користування правами, що надаються всім іншим громадянам 

[151]. Таким чином, у Конституції Іспанії втілено принцип соціальної 

справедливості щодо забезпечення реалізації права на охорону здоров’я, а 

його зміст, крім безпосередньо права на доступну та кваліфіковану медичну 

допомогу та інші медичні послуги, також включає право на отримання 

особливої допомоги особами, які цього найбільше потребують.  

Досить ґрунтовно право на охорону здоров’я регламентовано у 

Конституції Португалії. Передусім необхідно зауважити, що у розділі I 
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Конституції цієї держави [152] закріплено загальні принципи, які є основою 

всіх конституційних права, зокрема, це принципи загальності та рівності. Крім 

того, зазначається, що положення, які в Конституції і законах стосуються 

основних прав, повинні тлумачитися та перебувати в повній відповідності із 

Загальною декларацією прав людини. 

Стаття 64, присвячена праву на охорону здоров’я, міститься у главі 2 

«Соціальні права та обов’язки» Конституції Португалії. Згідно зі статтею 64 

Конституції всі мають право на охорону здоров’я і зобов’язані його охороняти 

і зміцнювати. Встановлено, що право на охорону здоров’я реалізується:  

1) через універсальну загальнонаціональну службу охорони здоров’я і, 

беручи до уваги матеріальний та соціальний стан громадян, переважно на 

безкоштовній основі;  

2) шляхом створення економічних, соціальних, культурних та 

екологічних умов, що забезпечують захист дітей, молоді та людей похилого 

віку, і шляхом систематичного поліпшення умов життя і праці, сприяння 

розвитку фізичної культури і спорту. Управління державною службою 

охорони здоров’я будується на засадах децентралізації та участі. 

Свої особливості мають принципи права на охорону здоров’я у Болгарії. 

На підставі аналізу положень статей 29, 52 та деяких інших статей Конституції 

Болгарії [140], можна виділити такі керівні принципи права на охорону 

здоров’я:  

1) заборона медичних, наукових чи інших дослідів без добровільної 

письмової згоди особи;  

2) доступність медичної допомоги, яка забезпечується правом кожного 

на страхування здоров’я та наданням безкоштовного медичного 

обслуговування за умов і в порядку, визначених законом;  

3) спільне фінансується заходів з охорони здоров’я з державного 

бюджету, роботодавцями, за рахунок особистих і колективних внесків по 

соціальному страхуванню і з інших джерел за умов і в порядку, визначених 

законом;  
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4) заохочення державою розвитку спорту і туризму;  

5) заборона примусового лікування і санітарних заходів до особи, за 

винятком випадків, передбачених законом;  

5) державного контролю за всіма медичними установами, а також за 

виробництвом лікарських засобів, біопрепаратів, медичного обладнання та 

торгівлею ними [140]. 

У Конституції Польської Республіки [144] право на охорону здоров’я 

закріплене у статті 68. Зазначається, що громадянам незалежно від їх 

матеріального становища органи державної влади забезпечують рівний доступ 

до медичної допомоги, що фінансується за рахунок публічних коштів. Умови 

та обсяг надання медичної допомоги визначає закон. Публічна влада приймає 

на себе зобов’язання забезпечувати особливу охорону здоров’я дітям, вагітним 

жінкам, особам з фізичними та психічними вадами та особам похилого віку.  

Крім того, у Конституції визначається принцип профілактичної 

спрямованості охорони здоров’я, який виражається у зобов’язанні публічної 

влади боротися з епідемічними хворобами і запобігати негативному впливу на 

здоров’я наслідки деградації навколишнього середовища, а також сприяти 

розвиткові фізичної культури, особливо серед дітей та молоді [101]. 

Словацька Республіка також належить до країн, де на рівні Конституції 

[153] закріплене обов’язкове медичне страхування. Зокрема, у статті 40 

зазначається, що кожен має право на охорону здоров’я. На основі медичного 

страхування громадяни мають право на безкоштовне медичне обслуговування 

і на медичні послуги на умовах, встановлених законом. Визначено також 

особливі умови охорони здоров’я окремих категорій громадян. Відповідно до 

статті 38 Конституції Словацької Республіки жінки, молодь і особи з вадами 

здоров’я мають право на підвищену охорону здоров’я в процесі праці і 

особливі умови праці, а молодь і особи з вадами здоров’я мають право на 

особливий захист у трудових відносинах і на допомогу в оволодінні 

професією. 

Державою, де зовсім нещодавно було проведено медичну реформу, є 
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Грузія. Досвід цієї країни показує, що реформаторські зміни можуть 

позитивно позначитись на ефективності та якості медичних послуг. Після 

внесення змін до Конституції Грузії [154], право на охорону здоров’я отримало 

новий зміст. Зокрема, відповідно до статті 37 кожен має право користуватися 

страхуванням здоров’я як доступним засобом медичної допомоги. У 

встановленому законом порядку за певних умов забезпечується безкоштовна 

медична допомога. Передбачено, що держава контролює всі організації 

охорони здоров’я, виробництво лікарських засобів і торгівлю ними.  

Конституцією Грузії проголошується також профілактична 

спрямованість права на охорону здоров’я шляхом визнання права кожного 

жити в нешкідливому для здоров’я навколишньому середовищі, 

користуватися природним та культурної середовищем. Всі зобов'язані 

оберігати природну і культурним середовищем. З метою створення безпечного 

для здоров’я людини середовища, відповідно до екологічних і економічних 

інтересів суспільства, в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь держава 

забезпечує охорону навколишнього середовища та раціональне 

природокористування. Закріплене також право людини на отримання повної, 

об’єктивної і своєчасної інформації про стан середовища її проживання і 

умови праці [154]. 

Отже, у конституціях багатьох країн – членів та асоціативних членів ЄС 

превалює принцип профілактичної спрямованості охорони здоров’я – у цих 

державах влада докладає максимальні зусилля для забезпечення безпечного 

довкілля, безпечного та якісного харчування тощо. Не менш важливе значення 

має принцип доступності права на медичну допомогу, який реалізується, 

переважно, через систему солідарного соціального страхування. При цьому, 

майже у кожній державі законодавством визначено коло осіб або видів 

медичної допомоги, яка надається у повному обсязі за рахунок бюджетного 

фінансування.  

У конституціях Аргентини [155], Бразилії [156], США [157] та деяких 

інших країнах американського континенту прямо не закріплене право на 
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охорону здоров’я. Однак, воно досить детально регулюється у інших 

законодавчих актах цих держав.  

 Особливістю система охорони здоров’я у США, наприклад, є те, що вона 

відрізняється більшою різноплановістю, ніж у більшості інших країн світу. 

Так, лікарні США належать федеральному уряду або урядам штатів, 

муніципальній або окружній владі, приватним організаціям, релігійним 

орденам, добровільним неприбутковим групам або кільком організаціям 

одночасно. Логіка американської системи охорони здоров’я заснована на 

тому, що конкуренція сприяє найдешевшому обслуговуванню, оскільки 

дозволяє споживачам робити вибір. Однак, люди з обмеженими фінансовими 

можливостями мають і обмежений доступ до медичних послуг [158, с. 295]. 

Тому якість медичних послуг часто залежить від фінансових можливостей 

пацієнта. 

Проведений аналіз показує, що конституції багатьох держав прямо 

(безпосереднє закріплення) або опосередковано (визнання міжнародних 

стандартів) закріплюють право особи на охорону здоров’я. При цьому керівні 

принципи даного права, в своїй основі, визначаються зобов’язаннями, які 

приймає держава щодо забезпечення реалізації цього права. У більшості 

держав публічна влада приймає на себе абсолютне зобов’язання забезпечити 

безпечне та нешкідливе навколишнє середовище, безпеку продуктів 

харчування, лікарських засобів. Що стосується забезпечення ефективності та 

доступності медичної допомоги, то у деяких державах публічна влада приймає 

на себе зобов’язання повного фінансування відповідних заходів або 

часткового – через систему солідарного соціального страхування.  

В Україні реалізація принципів рівності та доступності медичної 

допомоги досягається переважно за рахунок утвердження безкоштовної 

медицини, яка гарантовано надається у державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я, а також недопущенням скорочення мережі цих закладів. На 

цій підставі виникає цілком очевидне питання щодо того, які причини лежать 

в основі недостатньої ефективності охорони здоров’я в Україні. При цьому 
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наведені вище приклади організації системи охорони здоров’я в деяких 

зарубіжних країнах свідчать про те, що для підвищення ефективності 

фінансування охорони здоров’я в Україні необхідно оптимізувати 

перерозподіл фінансових ресурсів, що надходять з бюджетів різних рівнів, не 

виключаючи інші джерела фінансування – добровільні страхові фонди, 

благодійні спонсорські внески. Ключову роль при цьому має зіграти 

посилення заходів щодо запобігання корупції, протидії іншим зловживанням 

у цій сфері. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження слід дійти 

висновку про те, що право на охорону здоров’я є універсальним, адже за своєю 

природою належить одночасно до природних та соціально-економічних прав. 

Національні конституційні принципи закріплення та реалізації права на 

охорону здоров’я в цілому відображають засадничі цінності, визнані 

міжнародним правом.  

 

 

2.2. Стан національного конституційного законодавства про права 

особи на охорону здоров’я 

 

Право на охорону здоров’я — категорія із соціально- та історично 

маркованим змістом. Її семантика трансформується в кожній конкретній 

правовій культурі. 

Дослідження повноважень у сфері охорони здоров’я громадян, 

передбачених в Конституції України, дає змогу визначити нормативно-

правовий зміст права на охорону здоров’я. Це право гарантує кожному 

громадянину доступ до соціальних благ у сфері суспільного виробництва і 

розподілу, що передбачені в Конституції України. 

Провадження медичної реформи в Україні потребує зваженого підходу, 

який має ґрунтуватися на результатах аналізу положень сучасного 

національного законодавства у сфері регулювання права на охорону здоров’я. 
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З цього приводу необхідно зауважити, що за роки незалежності національне 

законодавство у даній сфері пройшло декілька етапів розвитку, і зазнало 

суттєвого впливу міжнародних актів. Однак, і сьогодні все ще залишається ряд 

недоліків та прогалин у сфері регулювання охорони здоров’я в Україні, 

потребують законодавчого урегулювання деякі аспекти, зокрема, права 

пацієнтів, організація лікарського врядування тощо. 

Право на охорону здоров’я покликане забезпечити особисту свободу, 

незалежність і самостійність людської індивідуальності, гарантувати людське 

життя і забезпечити захист від будь-яких форм насильства, жорстокого або 

принижуючого людську гідність поводження. Право на охорону здоров’я 

індивідуалізує людину, забезпечує їй гарантії особистої недоторканності і 

невтручання в приватне та сімейне життя. На підставі цього права 

гарантується особиста свобода — можливість безперешкодно вибирати той чи 

той варіант поведінки в сфері відносин, де індивід виступає не як трудівник 

або суспільно-політичний діяч, а як біосоціальна істота. 

Водночас праву на охорону здоров’я притаманні риси соціально-

економічних прав. Історично соціально-економічні права (права другого 

покоління) склалися в самостійну систему домагань і були визнані всіма 

сучасними державами як реакція на недостатність прав першого покоління — 

особистих і політичних прав. Стверджувалося, що право на життя, свободу та 

особисту гідність і похідні від них права передбачають і право на гідний рівень 

життя. Згодом це право «розгорнулося» в широкий каталог соціально-

економічних і культурних прав, проголошених в основних міжнародно-

правових актах. 

Класичні права — особисті й політичні — є абсолютними, природними і 

невідчужуваними, власне суб’єктивними правами, які безумовно «зв’язують» 

державу та підлягають судовому захисту [159, с. 31]  

Права другого покоління зазвичай кваліфікують як цільові та програмні. 

Це не стільки суб’єктивні права, скільки об’єктивні обов’язки держави, 

виконання яких залежить від стану економіки країни. Відповідно, 
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проголошені конституціями країн соціально-економічні права розглядаються 

як загальні установки на соціальну захищеність, які повинні бути 

конкретизовані в поточному законодавстві, виходячи з фінансових 

можливостей держави. 

Якщо суть громадянських і політичних прав особи і громадянина полягає 

у певному обмеженні ролі держави в духовному, соціально-економічному та 

політичному регулюванні та наданні щобільшої свободи вибору для 

особистості, то право на охорону здоров’я, як соціально-економічне право, 

розширює сферу державного контролю в галузі охорони здоров’я, санітарно-

епідеміологічного контролю і контролю інших спеціалізованих служб, 

підвищує патронажну роль держави щодо суспільства. Права другого 

покоління відображають цінності соціально орієнтованої держави. 

Тому виявлення особливостей конституційного змісту права на охорону 

здоров’я передбачає вирішення питання про підстави, критерії, які дозволяють 

віднести дане право до групи соціально-економічних прав. Також важливо 

визначити місце та призначення права на охорону здоров’я в єдиній системі 

конституційного регулювання становища особистості, з’ясувати сукупність 

засобів його забезпечення. 

Розгляд зазначеної проблематики потребує наявності послідовної позиції 

в тлумаченні свободи особистості та правових форм її вираження. Тільки 

усвідомивши, що люди насамперед повинні їсти, пити, мати житло і вдягатися, 

а відтак будуть спроможні займатися політикою, наукою, мистецтвом, 

релігією тощо, можна створити наукове вчення про конституційні основи 

свободи особистості. Саме на цій синтезованій основі, яка поєднала 

філософські, психологічні, соціологічні підстави із вченням про правову 

свободу та систему основних прав, була виділена група прав, що забезпечують 

свободу особистості в сфері економічних і соціальних відносин. 

Хоч у систему права з охорони здоров’я входять різні за своїм характером 

і конкретним юридичним змістом права та обов’язки, для них характерний 

єдиний, виразно соціально-економічний зміст. В основі соціально-
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економічного змісту права на охорону здоров’я — зв’язок із відносинами 

власності та іншими основними характеристиками суспільного ладу держави. 

Звичайно, й інші конституційні права формуються під впливом та на основі 

відносин власності. Однак зміст інших прав, що не належать до групи 

соціально-економічних, детермінується відносинами власності не 

безпосередньо, а опосередковано. Відповідно економічне і соціальне значення 

цих прав втілюється не в економічних або соціальних, а в інших, наприклад, 

політичних, відносинах. І тільки для соціально-економічних прав характерним 

є те, що їхній матеріальний зміст виявляється, як правило, безпосередньо в 

економічних або соціальних відносинах, зазнаючи безпосереднього впливу 

економічної і соціальної системи; тож вони природно вплітаються в соціально-

економічну організацію суспільства. 

Отож визначення групи соціально-економічних прав оптимально 

здійснювати на підставі матеріального критерію. Оперування матеріальним 

критерієм уможливлює виділення специфічних ознак права на охорону 

здоров’я. 

Характерними рисами права на охорону здоров’я є наступні: 

•   універсальність; 

•   відносна визначеність і директивність; 

•   гарантувальний характер щодо інших прав і свобод; 

•   конкретизація в поточному законодавстві. 

Універсальність. Відмітною ознакою права на охорону здоров’я є його 

менша універсальність, порівняно із цивільно-політичними правами. Менша 

універсальність виявляється найбільш виразно в двох аспектах. По-перше, 

цілком універсальна сама сфера дії даного права, оскільки вона історично і 

культурно рухлива, межі її змінюються. По-друге, право на охорону здоров’я, 

як форма соціального забезпечення в сфері охорони здоров’я, більшою мірою 

захищає права пересічних людей, які не здатні реалізувати своє право на 

медико-соціальну допомогу в умовах платної системи охорони здоров’я. 

Відносна визначеність і директивність. Конституційні формулювання 
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права на охорону здоров’я, порівняно з цивільно-політичними правами, 

меншою мірою чіткі та жорсткі. Істотним є й те, що в системі забезпечення 

права на охорону здоров’я велику роль відіграє рекомендаційність. 

Обсяг і міра гарантованості та реалізації даного права суттєво залежать 

від стану економіки і ресурсів, тому гарантії їх здійснення, порівняно з 

цивільними і політичними правами, менш розвинені. 

Гарантувальний характер щодо інших прав і свобод. Право на охорону 

здоров’я нерідко виступає як право-гарантія — виконує гарантувальні функції 

щодо інших прав і свобод. Зокрема, воно є правом-гарантією щодо права на 

життя. Своєю чергою, право на освіту, право на сприятливе навколишнє 

середовище є правами-гарантіями щодо права на охорону здоров’я. 

Конкретизація в поточному законодавстві. Конституційне право на 

охорону здоров’я деталізується й конкретизується в поточному 

законодавстві — трудовому, житловому, цивільному тощо. Пріоритет 

конституційних прав особистості зумовлює зміст її галузевих прав. У 

правотворчості найвища юридична сила конституційних норм про права 

громадян у галузі охорони здоров’я передбачає обов’язок компетентних 

органів держави і громадських організацій докладати зусиль для забезпечення 

повної і всебічної їх реалізації. Поточне законодавство не може відповідати 

лише окремим конституційним нормам, які безпосередньо стосуються сфери 

надання медико-соціальної допомоги, — воно повинно узгоджуватися з 

Конституцією в цілому, максимально обсервувати всі її положення. Дія 

Конституції виражається в тому, що її дух, принципи, вимоги втілюються у 

всіх галузях законодавства. 

Встановлення в законодавстві типових соціальних прав в сфері охорони 

здоров’я, як би юридично докладно вони не формулювалися, ще не означає 

для громадян реальної можливості реалізовувати свої праводомагання. Тож, 

закріплюючи їх у Конституції, законодавець повинен одночасно регулювати 

соціально-економічні умови та гарантії їх здійснення. Оскільки реалізація 

права на охорону здоров’я залежить від економічних реалій, то конституційно-
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правовий режим його регулювання повинен бути оптимально гнучким та 

конгруентним системі загальних установок на соціальну захищеність. 

Наразі в Україні є проблема безпосереднього захисту права на охорону 

здоров’я правовими засобами, що передбачає визначення змісту та обсягу 

конкретного соціального стандарту на підставі абстрактно сформульованих 

соціальних цілей, та ще й з оглядом на економічну кон’юнктуру. Вірогідно, за 

таких обставин в умовах соціальної держави потрібно регулювання даного 

права змістити на рівень поточного законодавства — простого закону, а 

органи виконавчої влади наділити повноваженнями здійснювати конкретні 

заходи для забезпечення конституційно-правових цілей. 

За результатами дослідження юридичної природи конституційного права 

на охорону здоров’я, можна визначити: конституційне право на охорону 

здоров’я — об’єктивно існуюча та закріплена в Конституції суспільно 

необхідна можливість громадян користуватися соціальними благами в сфері 

охорони здоров’я (до таких благ можуть бути віднесені доступ до системи 

охорони здоров’я, забезпечення якісними ліками, створення безпечних умов 

життя та праці тощо).  

Сфера охорони здоровʼя може в цілому розумітися як патронажне, 

мериторне і суспільне благо національного та глобального значення [160], тож 

право на охорону здоров’я дозволяє брати участь в управлінні економікою, 

охороні та примноженні соціальних і природних багатств, користуватися 

досягненнями науки, культури та іншими матеріальними і духовними 

благами. 

Система охорони здоров’я населення не зводиться тільки до державного 

захисту громадян. Такий захист може бути дієвим лише в тому разі, якщо 

державні гарантії його здійснення підкріплюються і затверджуються 

соціальною активністю населення. Право на охорону здоров’я необхідно 

підкріпити нормативною базою, яка гарантує людям можливість і доцільність 

докладати самостійні зусилля для реального отримання матеріальних благ. 

Даючи підґрунтя для реалізації економічного та соціального забезпечення 
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прав особистості, задоволення її матеріальних і духовних потреб, право на 

охорону здоров’я найповніше втілило в собі демократичні засади сучасного 

періоду. Характер, зміст та основне призначення права на охорону здоров’я є 

передумовою глибинних внутрішніх зв’язків даного інституту з 

демократичними принципами, закладеними в основу Конституції. 

Отже, за результатами проведеного дослідження слід дійти висновку, 

що право на охорону здоров’я, з одного боку, індивідуалізує людину, 

забезпечує їй гарантії особистої недоторканності і невтручання в її приватне 

та сімейне життя, а з іншого – йому притаманні ознаки соціально-економічних 

прав. При цьому характерними рисами права на охорону здоров’я є 

універсальність, відносна визначеність і директивність, гарантувальний 

характер щодо інших прав і свобод, конкретизація в поточному законодавстві. 

Конституційна природа права на охорону здоров’я відображає 

нерозривну єдність суб’єктивного та об’єктивного права — окремо вони не 

можуть ні існувати, ні поготів регулювати суспільні відносини в цій сфері. 

Тільки узгодженість їхніх нормативних дій, коли індивідуальна воля-

домагання особистості до суспільства збігається за своєю соціальною 

спрямованістю з вираженою в законі державної волею, здатне забезпечити 

об’єктивне функціонування юридичної норми, яка регулює дане право. 

Водночас закріплення є лише аспектом конституційного впливу на 

суспільні відносини — Конституція покликана також врегульовувати 

відповідні відносини. Закріплення права на охорону здоров’я в Конституції як 

конкретний метод конституційного регулювання не обмежується реєстрацією 

існуючих відносин. Закріплення носить установчий характер: за його 

допомогою соціально-економічному праву на охорону здоров’я надаються 

політико-правові якості прав людини. А це дає змогу не просто констатувати 

певні аксіоми, зафіксувати фактичне становище особистості в суспільстві, а й 

встановити реально діючі, гарантовані державою правові можливості 

користуватися благами конституційного ладу на основі принципів соціальної 

справедливості. 



	   141	  

Право на охорону здоров’я, як елемент конституційного статусу, виражає 

безпосередні зв’язки громадянина з державою. Конституційний статус 

характеризується не просто правоздатністю громадянина, його пасивним 

станом, а й активним співробітництвом громадянина з державою як суб’єктів, 

наділених взаємними правами та обов’язками. Загальна значимість і 

нормативність права на охорону здоров’я як елемента правового статусу не 

можуть бути забезпечені лише традиційними юридичними засобами, що 

застосовуються в регулюванні конкретних правовідносин. Для реалізації 

даного права, крім його юридичного регулювання, також необхідними є 

соціально-економічна діяльність держави, спрямована на досягнення 

соціальної справедливості та забезпечення гідного рівня життя громадян. 

Таким чином, становище особистості в соціально-економічній сфері 

реалізації даного права визначається неформально встановленим 

суб’єктивним правом на охорону здоров’я (що зводиться до пасивного 

обов’язку не порушувати його), а обов’язком держави забезпечити належні 

гарантії його реалізації. Соціально-економічні права виявляють себе як 

елементи конституційного статусу постійно, безперервно і незалежно від міри 

їх галузевої деталізації, а також поза будь-якою дискримінацією. 

За роки незалежності в Україні сформовано національну правову базу 

охорони здоров’я, яка в основному відповідає сучасним потребам і 

міжнародним вимогам, але її не можна ще вважати достатньою і досконалою 

[161, с. 48]. Дана думка була висловлена знаними науковцями у сфері 

державного управління охороною здоров’я - Ю. Вороненко та Я. Радиш, - ще 

у 2007 році, але вона залишається актуальною і сьогодні. 

При цьому необхідно погодитись з точкою зору Н.  Мєзєнцевої, яка 

зауважує, що удосконалення системи державного регулювання суспільних 

відносин у галузі охорони здоров’я України може стати ключовим 

інструментом реалізації державної політики в цій сфері, оскільки дасть змогу 

не тільки суттєво впливати на підвищення якості медичного обслуговування, 

а й активізує процес адаптації національного законодавства у сфері охорони 
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здоров’я до міжнародних та європейських стандартів медичного права [162, с. 

15]. 

Отже, важливим і досі актуальним залишається питання подальшого 

розвитку та удосконалення національного законодавства у сфері охорони 

здоров’я, приведення його положень у відповідність до міжнародних 

стандартів, здійснення його систематизації, забезпечення урегульованості всіх 

основних правовідносин, що виникають у цій сфері, особливо тих, які раніше 

перебували поза сферою правового регулювання внаслідок їх неактуальності, 

але які у сучасних умовах потребують урегулювання (права пацієнтів, 

самоврядування, лікарська етика тощо). Для цього необхідно 

охарактеризувати поточний стан правового регулювання у досліджуваній 

сфері. 

Так, одним із перших законодавчих актів у незалежній Україні були 

прийняті Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 

листопада 1992 року [12], які, хоча і з чисельними змінами та доповненням, 

залишаються чинними і сьогодні. Як слідує із назви Закону, у ньому визначені 

найбільш загальні (основні) засади права на охорону здоров’я, зокрема, 

визначаються основні терміни та поняття, принципи охорони здоров’я, права 

та обов’язки громадян у цій сфері, гарантії їх забезпечення, основи організації 

системи охорони здоров’я в Україні, засади здійснення державного управління 

цією сферою, профілактичні заходи, які здійснюються державою з метою 

забезпечення безпечного та нешкідливого середовища, запобігання 

виникненню інфекційних захворювань тощо. 

Необхідно зауважити, що не зважаючи на свій досить значний обсяг та 

намагання законодавця охопити всі найбільш важливі сфери охорони здоров’я 

– медичну допомогу, медичну експертизу, медико-санітарне забезпечення та 

багато іншого, залишається ряд неурегульованих у цьому Законі питань. Це, 

зокрема:  

1) основи лікарської етики;  

2) права пацієнтів;  
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3) спосіб організації управління закладом охорони здоров’я;  

4) засади здійснення державного контролю за якістю медичних послуг 

тощо. 

У 1994 році було прийнято ще один важливий акт у цій сфері – Закон 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [163]. Важливість регулятивного значення Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» полягає у 

тому, що його дія направлена на створення належних умов життя населення, у 

тому числі з метою попередження та профілактики виникнення 

епідеміологічних та інфекційних захворювань.  

Визначною подією в історії національного конституціоналізму стало 

прийняття у червні 1996 року Конституції України [7], у якій знайшли своє 

втілення основні права та свободи людини та громадянина, у тому числі право 

на охорону здоров’я. Визначення у системі інших прав та свобод людини та 

громадянина права на охорону здоров’я свідчить про його важливість та 

визнання на найвищому законодавчому рівні. Окремі елементи та гарантії 

реалізації права на охорону здоров’я входять до структури інших 

конституційних прав, наприклад: 

•   права на життя (стаття 27);  

•   заборони без вільної згоди особи проводити медичні, наукові чи 

інші досліди (стаття 28);  

•   права на належні, безпечні і здорові умови праці (стаття 43);  

•   права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (стаття 50) тощо.  

Прийняття Конституції України мало важливе значення для 

утвердження мінімальних гарантованих національних стандартів у сфері 

охорони здоров’я, зокрема, доступності, безкоштовності медичних послуг у 

державних та комунальних закладах охорони здоров’я, розгалуженості таких 

закладів тощо. Необхідно зауважити, що ці стандарти за жодних умов не 

можуть бути знижені навіть законами. 

У жовтні 2000 року було прийнято Закон України «Про державні 



	   144	  

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», у якому в числі інших 

визначаються державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я [164]. 

Зауважимо, що для усіх сучасних моделей охорони здоров’я світу 

притаманна наявність п’яти механізмів, що забезпечують якість надання 

медичної допомоги: обов’язкове ліцензування медичних закладів, їх 

акредитація та сертифікація (можуть бути як обов’язковими, так і 

добровільними), стандартизація (зазвичай у національних стандартах і 

клінічних протоколах існують дві категорії критеріїв — обов’язкові й бажані), 

а також безпосередньо контроль якості, який передбачає внутрішній та 

зовнішній аудит. Тож, хоча наразі втратив чинність Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження нормативів надання медичної 

допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28 грудня 2002 року № 

507 [165], який затверджував нормативи надання медичної допомоги та 

показників якості медичної допомоги, це не означає, що питання контролю 

якості надання медичної допомоги позбавлене правового регулювання 

повністю.  

Традиційно вважається, що індикатори якості медичної допомоги мають 

охоплювати результати і якість лікувальної роботи в таких ключових аспектах: 

•  безпека 

•  результат і якість процесу 

•  досвід пацієнтів [166]. 

«Клінічний індикатор — це інструмент, за допомогою якого можна 

визначити можливі проблеми та/чи можливості для підвищення якості 

обслуговування пацієнтів або безпосереднього процесу лікування. 

При належному використанні індикатори можна застосовувати для 

порівняння варіантів надання аналогічних медичних послуг у різних закладах 

та для оцінки рівня цих послуг відносно національних стандартів. Індикатори 

можуть використовуватися як основа для оцінки сучасної практики та 

слугувати відправною точкою для початку процесу вдосконалення догляду 

за хворими» (Національна служба охорони здоров’я Великої Британії — 
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National Health Service (NHS) Quality Improvement Scotland (QIS)1). 

Індикатори якості медичної допомоги є потужним інструментом, який 

надає можливість вдосконалювати діяльність системи надання медичної 

допомоги та підвищувати якість такої допомоги. При розробці і  використанні 

індикаторів важливою є розробка індикаторів, які є технічно надійними і 

такими, що придатні до  інтерпретації, а також впровадження індикаторів 

у системи, які дозволяють збирати інформацію, необхідну для вдосконалення 

діагностики, лікування та догляду за пацієнтами. 

При цьому слід враховувати, що не може існувати універсального 

індикатора якості медичної допомоги, однак у загальній системі таких 

індикаторів кожен з індикаторів може надати корисну інформацію щодо 

певних аспектів діяльності системи надання медичної допомоги. Опис 

кожного індикатора має містити вказівки стосовно його належного 

обчислення, аналізу, інтерпретації та застосування [166]. При розробці та 

впровадженні індикаторів якості медичної допомоги слід, зокрема, зважати на 

наступне: 

•   оцінка якості та надійності методологій і вихідних даних, які 

використовуються при розробці та обчисленні параметрів 

індикаторів, має передувати порівнянням, аналізу,  та висновкам, 

отриманим за допомогою цих індикаторів; 

•   більшість індикаторів відтворює результати випадкових 

процесів, тож коливання значень індикатора при малій кількості 

спостережень може бути значним, але не свідчити про реальні 

відмінності, тож для аналізу значень індикаторів необхідно 

застосовувати широку статистичну вибірку та відповідні 

методології;  

•   індикатори слід розробляти системно, поєднуючи 

доктринальну зі згодою серед клінічних експертів; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.clinicalgovernance.scot.nhs.uk/section1/clinicalindicators.asp	  



	   146	  

•   індикатори мають бути гармонійно інтегровані 

в національну систему стандартизації медичної допомоги; 

•    слід уникати використання систем індикаторів для прямих 

порівнянь і адміністративного тиску, оскільки це призводить 

до втрати індикаторами здатності адекватно відтворювати картину 

якості медичної допомоги [166]. 

Сьогодні Україна гармонізована зі світовою практикою розробки медико-

технологічних документів, яка передбачає наявність клінічних рекомендацій 

(настанов), медичних стандартів (МС) і протоколів надання медичної 

допомоги. За європейською методологією зазначені документи розробляються 

на засадах доказової медицини, а не за допомогою експертного методу (коли 

домінує «думка авторитетів»), і за певною клінічною темою (діагноз, 

синдром), а не за спеціальністю [167]. 

Країна, яка розробила або адаптувала клінічні настанови як основу 

доказової медицини, має можливість розробити клінічні протоколи або (і) 

медичні стандарти (МС), які визначають спроможності  національної системи 

охорони здоров’я. При цьому рівень медичної допомоги, який може 

забезпечити держава, в Уніфікованому клінічному протоколі медичної 

допомоги є «обов’язковим» критерієм, а якщо критерії не збігаються з 

оптимальним рівнем, зазначеним у клінічних настановах, останні визнаються 

в уніфікованих протоколах «бажаними», і діяльність системи охорони 

здоров’я має спрямовуватись на їх досягнення.  

Наказом Міністерства охорони здоров’я (далі – МОЗ) України від 01 

серпня 2011 року № 454 «Про затвердження Концепції управління якістю 

медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Україні на період до 2020 

року» у державі проголошено принцип безперервного підвищення якості, 

невід’ємною складовою якого є клінічний аудит [168]. Концепція передбачає, 

що аналіз результатів роботи закладів охорони здоров’я на сьогодні 

ґрунтується на затверджених державними органами облікових і звітних 

документах (статистичних даних і річних звітах про діяльність), а також на 
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результатах окремих досліджень, чого недостатньо для оцінки якості медичної 

допомоги та визначення напрямків її покращання. 

Наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752 «Про порядок 

контролю якості медичної допомоги»  [169] передбачає,  що якість медичної 

допомоги – це надання медичної допомоги та проведення інших заходів щодо 

організації надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги 

відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я.  Зазначеним наказом також 

задекларовано більшість відомих у світі методів такого контролю: зовнішній і 

внутрішній, самооцінка медичних працівників, експертна оцінка, клінічний 

аудит, моніторинг системи індикаторів якості, атестація/сертифікація 

відповідно до вимог чинного законодавства України та ЄС.  

Наказ МОЗ України від 05 лютого 2016 року № 69 «Про організацію 

клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного 

обслуговування» [170] як метод оцінки якості медичних послуг передбачає 

експертну оцінку, яка здійснюється у випадках смерті пацієнтів, розбіжності 

встановлених діагнозів, недотримання стандартів медичної допомоги та 

медичного обслуговування, клінічних локальних протоколів, табелів 

матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, котрі 

супроводжувалися скаргами заявника, тощо. 

У 2013-2014 роках в Уніфікованих клінічних протоколах уперше почали 

зазначати критерії й індикатори якості, розроблені на науковій основі, котрі й 

було введено в ці документи для здійснення моніторингу.  Зокрема, Наказом 

МОЗ України від 11 вересня 2013 року №795 «Про моніторинг клінічних 

індикаторів якості медичної допомоги» [171] визначено Порядок моніторингу, 

його процедуру та форми подання індикаторів. Наказ МОЗ України від 19 

червня 2014 року №414 затвердив відповідний перелік клінічних індикаторів 

щодо лікування осіб із гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу, 

однак на практиці його положення фактично не застосовувались. 

Водночас, скасування Наказом МОЗ України  від 29 грудня 2016 року № 

1422 подальшої розробки локальних клінічних протоколів [172], де мали 
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зазначатися індикатори якості з Уніфікованих клінічних протоколів, за якими 

повинен був здійснюватися моніторинг у кожному конкретному медичному 

закладі, ставить під сумнів можливість планового та  системного забезпечення 

якості медичних послуг за допомогою моніторингу та відповідних індикаторів 

якості.  

Оцінюючи віхи розвитку національного законодавства у сфері 

регулювання права на охорону здоров’я, слід зазначити, що такий розвиток 

був пов’язаний з прийняттям низки профільних законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, які регламентують реалізацію права на отримання 

різних видів медичної допомоги. До найбільш значущих з них належать закони 

України «Про психіатричну допомогу» [173], «Про протидію захворюванню 

на туберкульоз» [174], «Про екстрену медичну допомогу» [175] тощо, а також 

накази Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію паліативної 

допомоги в Україні» [176], «Про систему кардіохірургічної допомоги в 

Україні» [177], «Про систему онкологічної допомоги населенню України» 

[178] тощо. 

Значення цих нормативно-правових актів полягає у тому, що в них 

регламентовано особливості надання деяких видів медичної допомоги, які 

мають найбільш важливе для забезпечення громадського здоров’я значення, 

порядок організації та фінансування діяльності профільних закладів охорони 

здоров’я тощо. 

Отже, як можна побачити, в Україні прийнято значну кількість законів 

та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють різні сфери та 

аспекти реалізації права особи на охорону здоров’я.  

Тому можна погодитись з думкою науковців, які зауважують, що 

головним недоліком правового регулювання охорони здоров’я населення в 

Україні в сучасний період є відсутність системності у його здійсненні і 

плановості у формуванні законодавства. Тому, на думку З. Гладун, 

першочерговим кроком для вдосконалення правового регулювання охорони 

здоров’я населення є необхідність прийняття єдиної довгострокової державної 
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програми реформування галузі і національної системи охорони здоров’я [179, 

с. 77]. 

Одна із таких Концепцій була розроблена ще у 2000 році [78]. Нині 

чинною є Концепція розвитку системи громадського здоров’я від 30 листопада 

2016 року[79], у якій визначаються основні проблеми, які існують у галузі 

охорони здоров’я, шляхи та способи їх вирішення.  

Зокрема, за змістом зазначеної Концепції, розв’язання проблем у сфері 

охорони здоров’я передбачається здійснити шляхом: створення 

багатосекторальної системи громадського здоров’я з координуючою роллю 

Міністерства охорони здоров’я; посилення ролі Міністра охорони здоров’я у 

сфері громадського здоров’я через запровадження принципу пріоритетності 

збереження здоров’я населення в усіх напрямах діяльності органів державної 

влади; гармонізації нормативно-правової бази в сфері громадського здоров’я з 

європейським законодавством; запровадження багатосекторального підходу 

до розв’язання проблем у сфері громадського здоров’я для раціонального 

використання наявних людських та матеріальних ресурсів тощо. 

Ще одним важливим концептуальним документом, який прийнятий у 

рамках провадження сучасного етапу медичної реформи, є Концепція реформи 

фінансування системи охорони здоров’я, схвалена Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013 [80]. У ній викладено 

основні положення нового порядку фінансування медичної допомоги, який, 

однак, викликає багато дискусій серед науковців та громадськості, а відтак - 

потребує певного уточнення. 

До інших актів, прийнятих для забезпечення подальшого провадження 

медичної реформи, можна віднести Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з 

питань діяльності закладів охорони здоров’я» [180], Постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку створення госпітальних 

округів» [181] тощо. 

Крім того, на розгляді Верховної Ради України наразі знаходяться ряд 
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законопроектів, розроблених у період 2013-2017 роках. Найбільш вагомими з 

них є проекти законів: «Про права пацієнтів» [182], «Про засади державної 

політики охорони здоров’я» [183], «Про стоматологічну діяльність» [184], 

«Про лікарське самоврядування» [185], «Про лікарняні каси» [186], «Про 

первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» [187] тощо.  

Крім того, в рамках реалізації медичної реформи було прийнято проект 

Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» [188], причому його назву було викладено в дещо іншій 

редакції – Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» (втім на змісті цього закону далі плануємо 

зупинитись детальніше). 

В цілому кожен із зазначених законопроектів потребує системного 

аналізу на предмет їх відповідності Конституції України та міжнародним 

договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також на відповідність між собою. В межах даного дослідження 

охарактеризуємо деякі з цих законопроектів.  

Так, у законопроекті «Про права пацієнтів» [182] визначені права 

пацієнтів на:  

1) доступність та гарантований рівень медичної допомоги;  

2) безпечну та якісну медичну допомогу;  

3) медичну інформацію;  

4) інформовану згоду;  

5) свободу вибору;  

6) конфіденційність;  

7) дотримання норм медичної етики;  

8) дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я;  

9) індивідуальний підхід до лікування;  

10) подання скарги та захист своїх прав;  

11) відшкодування збитків, заподіяних при наданні медичної допомоги. 

Зміст кожного права детально регламентований в окремій статті. 



	   151	  

Аналіз відповідних норм дозволяє в цілому позитивно охарактеризувати 

законопроект, проте, не можна не зауважити щодо його окремих недоліків. 

Зокрема, у частині 3 статті 5 законопроекту визначаються види медичної 

допомоги, які надаються безоплатно, однак, у їх числі відсутні такі, як 

третинна (високоспеціалізована) медична допомога пільговим категоріям 

населення, протезування та отримання лікарських засобів для окремих 

категорій громадян тощо. Крім того, у пункті 11 частини 1 статті 4 

законопроекту закріплене право на відшкодування збитків, заподіяних при 

наданні медичної допомоги, однак, не вказано на право отримати моральну 

компенсацію за непрофесійний та некомпетентний підбір методів та засобів 

лікування, якщо це спричинило шкоду здоров’ю або смерть пацієнта.  

У статті 8 законопроекту деталізоване право пацієнта на інформовану 

згоду, яка передбачає попереднє отримання згоди дієздатного пацієнта на 

медичну допомогу, крім випадків, коли така згода не вимагається. Проте, у 

даній статті необхідно уточнити, що перед отриманням згоди лікар має надати 

пацієнтові повне та вичерпне роз’яснення у доступній формі про обрані 

методи лікування, їх наслідки та переваги, у тому числі можливі негативні 

побочні ефекти, а також наявність альтернативних методів та засобів, що 

дозволить пацієнту прийняти зважене та усвідомлюване рішення. 

До того ж, у законопроекті не розкривається зміст терміну «пацієнт», 

відсутні обов’язки пацієнта (які є необхідною складовою правового статусу), 

не визначаються права та обов’язки інших учасників відповідних відносин 

(зокрема, закладів охорони здоров’я, їх посадових і службових осіб).  

Законопроекту бракує й положень про те, що пацієнт має право брати 

участь у плануванні лікування, а також право на внесення змін і доповнень до 

медичної документації, яка стосується стану його здоров’я. Медикаментозне 

лікування пацієнта повинно повною мірою задовольняти вимоги його 

здоров’я, проводитись лише у терапевтичних або діагностичних цілях і не 

застосовуватися як покарання чи в інтересах інших осіб. Лікування 
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смертельно хворих пацієнтів повинно бути направлене на зменшення їх 

страждань.  

Інший законопроект - «Про первинну медичну допомогу на засадах 

сімейної медицини», - визначає засади організації та порядок надання 

первинної медичної допомоги. До його недоліків можна віднести: у частині 1 

статті 4, де йдеться про основні пріоритети сімейної медицини, не 

зазначається, що первинна медична допомога, яка надається на базі 

комунальних та державних центрів первинної медичної допомоги є 

гарантовано безкоштовною; у статті 7 визначається три види первинної 

медичної допомоги – долікарська, лікарська та спеціалізована медична 

допомога, проте, не уточняється до якого з цих видів належить проведення 

планових медичних оглядів або медичних оглядів, необхідних для отримання 

довідки про стан здоров’я; у статті 17 доцільно було б визначити, що центри 

первинної медичної допомоги утворюються на матеріально-технічній базі 

поліклініки та інших амбулаторних закладів комунальної та державної форм 

власності. Крім того, у законопроекті необхідно уточнити загальний порядок 

обрання сімейного лікаря. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження слід дійти 

висновку, що право на охорону здоров’я є елементом конституційного статусу 

людини і громадянина, адже виражає безпосередні зв’язки громадянина з 

державою. При цьому слід зазначити, що наразі подальший розвиток 

національного законодавства у сфері регулювання права на охорону здоров’я 

триває, а відповідно – продовжується й розбудова конституційного статусу 

громадянина у сфері охорони здоров’я. 
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2.3. Міжнародні стандарти конституційного права особи на охорону 

здоров’я 

 

Відтоді, як право на охорону здоров’я людини зазнало міжнародно-

правового визнання, воно набуло нової якості — стало міжнародно-правовим 

інститутом. Це означає, що право на охорону здоров’я як загальносоціальна, 

«до-юридична» категорія трансформувалося в категорію нормативно-правову, 

причому не внутрішньодержавного, а міжнародно-правового характеру. 

Значення норм міжнародного права в галузі охорони здоров’я полягає в 

тому, що, з одного боку, вони зобов’язують держави забезпечувати їхнім 

громадянам закріплені в міжнародно-правових актах права людини в сфері 

охорони здоров’я, а з іншого боку — надають індивіду право вимагати від 

держави виконання її міжнародних зобов’язань. Тож міжнародно-правове 

визнання права людини на охорону здоров’я безпосередньо впливає на 

характер відносин суспільства та особистості, на процес забезпечення даного 

права в кожній конкретній державі. 

У XX сторіччі загострилася ідейно-політична боротьба навколо прав і 

свобод людини. У цьому столітті впали тоталітарні режими, а права і свободи 

людини, зокрема соціально-економічні, здобули міцне міжнародно-правове 

закріплення. Нині конституційні системи більшості країн світу містять 

соціально-економічні норми, правила, стандарти, котрі тлумачать як основні. 

Після Другої світової війни світова спільнота почала щодужче 

усвідомлювати планетарне значення проблеми прав людини, цінності 

людського життя та необхідності задоволення соціально-економічним потреб. 

У зв’язку із цим утворюються численні міжнародні організації, покликані 

виробити необхідні норми, обов’язкові правила поведінки, залучити фахівців 

різних спеціальностей до вирішення питань, пов’язаних із впливом на 

держави, що порушують закріплені стандарти поведінки, надати допомогу 

державам, які її потребують (ВООЗ, Міжнародна організація праці (далі - 
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МОП) тощо). Діяльність міжнародних організацій засвідчує те, що проблема 

захисту охорони здоров’я людини із суто внутрішньої почала 

трансформуватися в міжнародну. Відтак конституційно-правове забезпечення 

даного права поступово стало зазнавати впливу міжнародних стандартів. 

Наразі вже загальновизнано, що право людини на охорону здоров’я, 

незалежно від її громадянства, перебуває під захистом світової спільноти і є 

надбанням всієї цивілізації. 

В умовах зближення національного законодавства України із 

законодавством Європейського Союзу особливого значення набуває 

відображення всіх основних міжнародних стандартів у різних сферах, у тому 

числі тих, що стосуються права особи на охорону здоров’я, у законодавстві 

України, передусім – в її Основному законі. Для цього необхідно провести їх 

ґрунтований аналіз, визначити ті з них, які не знайшли свого втілення у 

конституційних нормах, але мають важливе значення для забезпечення 

реалізації права особи на охорону здоров’я, а також виявити можливі шляхи їх 

закріплення у Конституції України.  

У статті 9 Конституції України зазначається, що міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [7]. У свою чергу, Основами 

законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що у разі, якщо 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про охорону здоров’я, то застосовуються правила 

міжнародного договору [12]. 

У зв’язку з цим, необхідно констатувати, що проблема втілення 

міжнародних стандартів права особи на охорону здоров’я, які містяться у тих 

міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, вирішується шляхом визнання їх частиною національного 

законодавства, що автоматично надає їм обов’язкового характеру. 

Проте, як справедливо зауважує І. Зогий, більшість міжнародних актів, 
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що стосуються медичної допомоги, не ратифіковані Україною. Крім того, 

ратифікація міжнародного стандарту не означає, що всі положення цього 

документа будуть виконуватися в Україні як де-юре (можливість ратифікувати 

міжнародний акт із застереженнями), так і де-факто (відсутність 

організаційних та фінансових ресурсів для забезпечення реалізації 

міжнародно-правових приписів). Необхідна імплементація норм 

міжнародного права, що стосуються медичної допомоги, в національне 

законодавство України, яка здійснюється, переважно, прямим та 

доктринальним шляхами [189, с. 267]. 

Отже, для забезпечення дотримання міжнародних стандартів права 

особи на охорону здоров’я не достатньо ратифікації міжнародного документа, 

у якому такий стандарт визначений – для цього також необхідно здійснити 

імплементацію відповідного стандарту у національне законодавство України. 

Врахування міжнародних стандартів права особи на охорону здоров’я 

має важливе значення для нашої держави. Зокрема, необхідно погодитись з 

думкою Ю. Бисаги та Д. Бєлова з приводу того, що ключовим елементом 

успішної інтеграції України до ЄС є досягнення певного рівня узгодженості 

законодавства нашої країни з правовими нормами ЄС. Зближення вітчизняної 

правової системи із сучасною європейською системою права забезпечить 

розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності 

громадян України, економічний розвиток держави в рамках ЄС та сприятиме 

поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що 

склався у державах-членах ЄС [190, с. 5]. 

До того ж міжнародні стандарти відіграють ключову роль у визначенні 

мінімальних та допустимих вимог, які визнаються світовим співтовариством 

як такі, що не можуть бути порушені за жодних обставин, і повинні 

дотримуватися всіма цивілізованими державами. 

Міжнародні стандарти права особи на охорону здоров’я закріплені у 

різних за характером міжнародних документах загального (Загальна 

декларація прав людини, Європейська соціальна хартія тощо) та 
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спеціалізованого характеру (наприклад, Конвенція про захист прав і гідності 

людини щодо застосування біології та медицини). Далі у Таблиці 1 

представлені основні міжнародні документи та стандарти у досліджуваній 

сфері, що в них містяться. 

Таблиця 1. Міжнародні стандарти права особи на охорону здоров’я 

НАЗВА 
МІЖНАРОДНОГО 

АКТУ  

ЕЛЕМЕНТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА 
ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

Загальна 
декларація прав 
людини [191] 

Право на медичний догляд (стаття 25) 

Міжнародний пакт 
про економічні, 
соціальні і 
культурні права 
[38] 

Право на найвищий досяжний рівень фізичного і 
психічного здоров’я (стаття 12) 
Право на медичну допомогу і медичний догляд у разі 
хвороби (стаття 12) 

Міжнародний пакт 
про громадянські і 
політичні права 
[192] 

Жодну особу не може бути без її вільної згоди 
піддано медичним чи науковим дослідам (стаття 7) 

Статут ВООЗ [20] Право мати найвищий досяжний рівень здоров’я 
кожної людини незалежно від раси, релігії, 
політичних переконань, економічного чи соціального 
положення (преамбула) 
Право всіх народів на здоров’я (преамбула) 
Право на те, щоб досягнення будь-якої держави в 
галузі поліпшення та охорони здоров’я були 
надбанням для всіх (преамбула) 
Недопущення нерівномірного розвитку в різних 
країнах заходів в області охорони здоров’я та 
боротьби з хворобами, особливо із заразними 
хворобами (преамбула) 
Право дитини на здоровий розвиток (преамбула) 
Право всіх народів на користування всіма 
досягненнями медицини, психології та споріднених з 
ними наук (преамбула) 
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Відповідальність урядів за здоров’я своїх народів, і ця 
відповідальність вимагає прийняття відповідних 
заходів соціального характеру і в галузі охорони 
здоров’я (преамбула) 

Декларація ВООЗ 
про розвиток прав 
пацієнтів у Європі 
[193] 

Право на інформації про стан свого здоров’я та 
методи лікування (пункт 2) 
Право на згоду щодо медичного втручання та відмови 
від нього (пункт 3) 
Право на конфіденційність про стан здоров’я та 
збереження особистої таємниці (пункт 4) 
Право на якісну медичну допомогу (пункт 5) 

Європейська 
соціальна хартія 
(переглянута) [194] 

Право на безпечні та здорові умови праці (пункт 3 
частини 1) 
Право користуватися будь-якими заходами, що 
дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я, 
який є можливим (пункт 11 частини 1) 
Право на охорону здоров’я (стаття 11) 
Право на соціальну та медичну допомогу (стаття 13) 
Право осіб похилого віку на забезпечення медичного 
обслуговування та послуг, яких вимагає їхній стан 
здоров’я (стаття 23) 

Європейська хартія 
прав пацієнтів [195] 

Право на належне медичне обслуговування, 
спрямоване на попередження захворювання (стаття 1) 
Право на доступність медичних послуг, які він/вона 
потребує за станом здоров’я (стаття 2) 
Право на отримання будь-якої інформації про свій 
стан здоров’я, про медичні послуги (і способи 
отримання цих послуг), а також про все, що доступно 
завдяки науково-технічному прогресу (стаття 3) 
Право на отримання будь-якого виду інформації, яка 
допоможе йому/їй активно брати участь у прийнятті 
рішень щодо свого здоров’я (стаття 4) 
Право на свободу вибору між різними медичними 
процедурами та закладами (фахівцями) на підставі 
адекватної інформації (стаття 5) 
Право на конфіденційність особистої інформації 
(стаття 6) 
Право на отримання необхідного лікування без 



	   158	  

зволікань, протягом наперед встановленого строку 
(стаття 7) 
Право на доступність якісного медичного 
обслуговування на основі специфікації і в точній 
відповідності до стандартів (стаття 8) 
Право на свободу від шкоди, заподіяної неналежним 
функціонуванням системи охорони здоров’я, 
недбалістю та помилками медпрацівників (стаття 9) 
Право на доступність медичних інновацій 
(включаючи діагностичні процедури) відповідно до 
міжнародних стандартів і незалежно до економічних 
чи фінансових міркувань (стаття 10) 
Право по можливості уникнути страждань і болю на 
кожному етапі свого захворювання (стаття 11) 
Право на діагностичні чи лікувальні процедури, по 
можливості адаптовані до його/її особистих потреб 
(стаття 12) 
Право у випадку заподіяння шкоди скаржитись і 
право отримувати відповідь чи інший зворотній 
зв’язок (стаття 13) 
Право на отримання протягом розумного короткого 
строку достатню компенсацію у випадку спричинення 
йому/їй фізичної (або моральної та психологічної) 
шкоди діями медичного закладу (стаття 14) 

Європейська 
конвенція про 
соціальну та 
медичну допомогу 
[196] 

Право на рівні умови отримання соціальної та 
медичної допомоги (статті 1, 5) 

Європейський 
кодекс соціального 
забезпечення 
(переглянутий) 
[197] 

Право на якісну медичну допомогу (статті 10, 11, 12, 
32, 36) 
Право на безпечні для здоров’я умови праці (стаття 
19, 27) 

Конвенція про 
права дитини [198] 

Право на здоровий розвиток дитини (стаття 6). 
Право дитини на користування найбільш 
досконалими послугами системи охорони здоров’я та 
засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я 
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(стаття 24) 
Право дитини на захист від економічної експлуатації 
та від виконання будь-якої роботи, яка може являти 
небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в 
одержанні нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, 
фізичному, розумовому, духовному, моральному та 
соціальному розвитку (стаття 32) 

Декларація прав 
дитини [199] 

Право дитини на здорове зростання і розвиток; право 
дитини на належні харчування, житло, відпочинок і 
медичне обслуговування (принцип 4) 

Лісабонська 
декларація про 
права пацієнта 
[200] 

Право вільно вибирати свого лікаря (пункт  «а») 
Право отримувати допомогу від лікаря, який вільний 
від будь-яких зовнішніх впливів при винесенні своїх 
клінічних або етичних рішень (пункт  «б») 
Право пацієнта погодитися або відкинути лікування 
після отримання адекватної інформації (пункт  «в») 
Право очікувати, що його лікар поважатиме 
конфіденційний характер медичних і особистих 
відомостей про нього (пункт  «г») 
Право померти з гідністю (пункт  «д») 
Право прийняти або відхилити духовну і моральну 
підтримку, включаючи допомогу священнослужителя 
відповідної конфесії (пункт  «е») 

Конвенція про 
мінімальні норми 
соціального 
забезпечення [201] 

Право особи у випадку хворобливого стану, на: 
обслуговування лікарем загальної практики, 
включаючи візити додому; обслуговування 
спеціалізованим лікарем стаціонарних або 
амбулаторних хворих у лікарнях та таке саме 
обслуговування, яке може надаватися поза лікарнями; 
надання основних фармацевтичних засобів, які 
приписав лікар або інший кваліфікований практик, і 
госпіталізацію в разі необхідності, і у випадку 
вагітності й пологів та їх наслідків: обслуговування 
до, під час та після пологів, що надається або лікарем, 
або кваліфікованою акушеркою, та госпіталізацію в 
разі необхідності (стаття 10) 
Право особи, коли її стан потребує медичного 
обслуговування профілактичного або лікувального 
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характеру, на отримання допомоги (стаття 7) 

Конвенція про 
медичну допомогу 
та допомогу у 
випадку хвороби 
[202] 

Право осіб, що підлягають забезпеченню, відповідно 
до встановлених умов, на надання медичної допомоги 
лікувального або профілактичного характеру (стаття 
8) 
Право при зверненні за медичною допомогою на 
збереження, відновлення або покращання здоров’я 
особи, що підлягає забезпеченню, а також його 
працездатності й здатності задовольняти свої особисті 
потреби (стаття 9) 
Право на отримання у випадку хвороби:  
a) загальної лікарської допомоги, включаючи по 
можливості відвідання вдома; 
b) допомоги, що надається спеціалістами 
стаціонарним або амбулаторним хворим, і, наскільки 
це можливо, таку допомогу спеціалістів, яка надається 
поза лікарнями; 
c) видачу необхідних медикаментів за рецептом 
лікаря або іншого кваліфікованого спеціаліста; 
d) госпіталізацію у разі необхідності (стаття 14) 

Положення про 
доступність 
медичної допомоги 
[203] 

Право на доступну медичну допомогу 
Право на забезпечення максимальної свободи вибору 
виконавців, системи надання допомоги та системи 
оплати, яка задовольняє різноманітні потреби 
населення 
Право на інформованість, навчання і обізнаність 
населення щодо усіх аспектів, що стосуються доступу 
до медичної допомоги 
Право на забезпечення адекватної участі всіх сторін у 
розробці та управлінні системами охорони здоров’я 

Конвенція про 
захист прав і 
гідності людини 
щодо застосування 
біології та 
медицини: 
Конвенція про 

Право на пріоритетність інтересів та благополуччя 
окремої людини над виключними інтересами усього 
суспільства або науки (стаття 2) 
Право на рівноправний доступ до медичної допомоги 
(стаття 3) 
Право на приватне життя та право на інформацію 
(стаття 10) 
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права людини та 
біомедицину [204] 
Рекомендації 
Комітету Міністрів 
Ради Європи про 
організацію 
паліативного 
догляду [205] 

Право на паліативний догляд, який включає: 
полегшення симптомів; психологічну, духовну і 
емоційну підтримку; підтримку сім’ї; підтримку в 
скорботі (розділ І) 

Конвенція про 
підроблення 
медичної продукції 
та подібні злочини, 
що загрожують 
охороні здоров’я 
[206] 

Право на те, що особи, винні у підробленні медичної 
продукції, будуть притягнуті до юридичної 
відповідальності (статті 5, 6, 7, 8) 

 
Наведений перелік є далеко невичерпним, проте у ньому представлені 

найбільш важливі міжнародні стандарти права особи на охорону здоров’я з 

позиції їх перспективного втілення в національну практику та вдосконалення 

вітчизняного законодавства.  

Вказані складові елементи І. Сенюта, досліджуючи питання права 

людини на охорону здоров’я, класифікувала з урахуванням наступних 

критеріїв [44, c. 56]:  

а) за значенням для їх носія: 

– основні, тобто ті, що безпосередньо пов’язані з правом людини на 

охорону здоров’я, зокрема, життєвий рівень, який є необхідним для 

підтримання здоров’я; запобігання і лікування епідемічних, ендемічних, 

професійних та інших хвороб і боротьби з ними тощо; 

– додаткові, тобто опосередковано пов’язані з правом на охорону 

здоров’я, наприклад, заборона катувань чи жорстокого, нелюдського або 

такого, що принижує гідність поводження чи покарання, зокрема, особу не 

може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам; 

справедливі, безпечні й здорові умови праці та інші; 

б) за суб’єктним складом: 
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– загальні, тобто необхідні будь-якій категорії людей, зокрема, життєвий 

рівень, який є необхідним для підтримання здоров’я; 

– найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; медична 

допомога тощо; 

– спеціальні, тобто можливості окремих категорій (дітей, матерів тощо), 

а саме, охорона материнства; скорочення мертвонароджуваності та дитячої 

смертності й здорового розвитку дитини та інші. 

Такі критерії Л. Руснак, досліджуючи питання адміністративно-

правового забезпечення права на охорону здоров’я в Україні, теж відобразила 

у своєму дисертаційному дослідженні [207, c. 37-38]. Ми підтримуємо таку 

класифікацію і вважаємо, що вона системно відображає структуру 

конституційного права на охорону здоров’я на основі аналізу норм 

міжнародного права.  

Що стосується імплементації міжнародних норм в національну правову 

систему, існують визначені та апробовані практикою відповідні шляхи. Так, 

М. Баришніков виділяє такі основні шляхи імплементації норм міжнародного 

медичного права в національне законодавство: 

— прямий — через обов’язкові до виконання рішення Всесвітньої 

організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці — організацій, 

повноправним членом яких є Україна; 

— опосередкований — шляхом укладання та ратифікації міжнародних 

угод, які містять зобов'язання для держави у галузі забезпечення права на 

охорону здоров'я (Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я і 

медичних наук між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством 

охорони здоров'я Китайської Народної Республіки, 31 жовтня 1992 року); 

— доктринальний — через використання базових ідей та засадничих 

принципів, які розроблені або розробляються світовою спільнотою в галузі 

медичного права (Рекомендація № И(90)3 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-учасникам відносно медичних дослідів на людині, прийнята 6 

лютого 1990 року на 43-й нараді заступників міністрів); 
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— інституційний — через врахування напрацювань та рекомендацій 

міжнародних організацій у галузі медичного права, таких як Всесвітня 

медична асоціація, Всесвітня асоціація медичного права тощо [208, с. 190]. 
Норми міжнародних документів часто взаємодоповнюються, тому єдину 

концепцію права людини на здоров’я слід формувати шляхом їх сукупного 

тлумачення. При цьому слід підкреслити, що в переважній більшості 

імплементація норм міжнародного права щодо реалізації особою права на 

охорону здоров’я у вітчизняне законодавство відбувається прямим або 

доктринальним шляхами. Зокрема, засадничий характер має норма статті 25 

Загальної декларації прав людини (1948), яка передбачає право кожної людини 

«на такий життєвий рівень, включно з їжею, одягом, житлом, медичним 

доглядом та необхідним соціальним обслуговуванням, які є необхідними для 

підтримання здоров’я ... її самої та її сім’ї ...» [201]. Тож, відповідно з цим 

положенням, право на здоров’я корелює з правом на гідний рівень життя, при 

якому забезпечені всі умови та обставини нормальної життєдіяльності 

людини. При цьому термін «здоров’я» у зазначеній статті використовується як 

загальнозрозуміле поняття, що не потребує додаткових роз’яснень. 

Стаття 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права (1966) вводить термін «право на здоров’я», а також чіткіше визначає 

зміст такого блага, як здоров’я. Пункт 1 статті 12 передбачає не лише «право 

на здоров’я», а більш вимогливо — «право кожної людини на найвищий 

досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я» [38]. Така конкретизована 

дефініція потребує пояснень. 

По-перше, процитоване формулювання з Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права (1966) корелює з терміном «здоров’я», 

уживаним у Статуті ВООЗ. Як зазначалося, згідно із Статутом ВООЗ, здоров’я 

не зводиться до відсутності хвороб або фізичних дефектів, а є станом повного 

фізичного, душевного і соціального благополуччя [38]. Але здоров’я людини 

визначають не тільки об’єктивні параметри, а й самопочуття індивіда. Люди з 

однаковими біомедичними показниками можуть по-різному почуватися – 



	   164	  

фізичний стан залежить від психоемоційного стану. Оскільки фізичний стан є 

суто індивідуальним і залежить не тільки від об’єктивних, а й суб’єктивних 

чинників, то з юридичного погляду може йтися тільки про якийсь досяжний у 

конкретних умовах рівень здоров’я. Таким чином, здоров’я не описується 

показниками, пов’язаними з твердими числовими значеннями-критеріями. 

Отже, некоректно вести мову про те, що за будь-яких обставин у кожної 

людини є право на рівень здоров’я, співмірний з якимись константами. 

По-друге, визнання права людини не тільки на фізичне, а й на психічне 

здоров’я, сформульоване у визначенні Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права (1966), свідчить про якісно новий рівень в еволюції 

зазначеного права. На наш погляд, фізичний та психічний аспекти поняття 

«здоров’я» розмежовані в тексті аналізованої норми для того, щоб акцентувати 

на важливості саме психічного складника життєдіяльності людини. А це 

створює підґрунтя для більш детальної та якісної правової регламентації 

відносин, пов’язаних із забезпеченням нормального функціонування 

людського організму в психічній сфері. 

Отже, як вірно відмічають В. Москаленко, Т. Грузєва, Г. Іншакова, за 

нормами міжнародного законодавства це право відноситься до групи 

економічних, соціальних і культурних прав, тобто прав другого покоління. 

Право на охорону здоров’я визнається світовим співтовариством як основне 

невід’ємне право, що належить кожній людині. Існують загальні положення, 

які гарантують право на здоров’я кожному, і положення, які захищають певні, 

найбільш вразливі групи населення, зокрема дітей, жінок, осіб, які зазнають 

расової дискримінації, іноземних робітників тощо [66, с. 200]. 

Аналіз міжнародно-правових актів, що регулюють відносини в сфері 

права людини на здоров’я, показує: право людини на здоров’я містить 

суб’єктивні права таких основних видів: 

•   право на гарантований доступ до системи охорони здоров’я; 

•   право на інформацію про фактори, що впливають на здоров’я; 

•   право на медико-соціальну допомогу. 
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Далі розглянемо їх докладніше. 

Право на гарантований доступ до системи охорони здоров’я 

Перше і найважливіше із зазначених прав у структурі права людини на 

здоров’я – право на доступ до системи охорони здоров’я. 

Поняття «право на охорону здоров’я» є більш конкретним, ніж поняття 

«право на здоров’я», тобто «право на здоров’я» містить у собі право на 

охорону цього життєвого блага. А оскільки охорону здоров’я населення 

забезпечує держава, то поняття «право на охорону здоров’я» більш коректна 

позначає взаємини між людиною та державою.  

Право на гарантований доступ до системи охорони здоров’я закріплено в 

багатьох міжнародно-правових документах. Зокрема, однією з цілей 

Європейської соціальної хартії 1996 (ETS № 163) 78 визначено створення 

умов, які забезпечують ефективну реалізацію права кожної людини 

користуватися будь-якими засобами, що уможливлюють найвищий досяжний 

рівень здоров’я (пункт 11 частини I) [204]. Праву на здоров’я предметно 

присвячена стаття 11 Хартії, що закріплює конкретні заходи, які держави-

учасниці повинні здійснювати безпосередньо або в процесі співпраці з 

публічними або приватними організаціями. 

Реалізація права на доступ до системи охорони здоров’я можлива тільки 

за умови, що така система наявна. Європейський комітет із соціальних прав 

(раніше комітет незалежних експертів) конкретизував це зобов’язання, 

вказавши, що для його виконання необхідна належна система охорони 

здоров’я, яка фінансується переважно з державного бюджету.  

Поняття «належна система охорони здоров’я» охоплює: 

•   загальнодоступну державну систему, яка дає змогу надавати 

необхідну медичну допомогу всьому населенню та забезпечує 

профілактику й діагностику захворювань; 

•   спеціальні заходи щодо захисту здоров’я матерів, дітей і людей 

похилого віку; 

•   загальні заходи, спрямовані на боротьбу з алкоголізмом і 
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наркоманією, контроль за якістю продуктів харчування та станом 

навколишнього середовища. 

У коментарях до Європейської соціальної хартії [209, с. 14] наголошено, 

що Європейський комітет із соціальних прав, здійснюючи правову оцінку 

виконання державами зобов’язань за цим пунктом, зважає на такі аспекти: 

•  заходи щодо забезпечення медичних та парамедичних послуг 

належної якості, особливо адресованих вразливим групам населення; 

•  заходи щодо забезпечення безпеки продуктів харчування, 

зменшення забруднення ґрунту і води, захисту від шуму; 

•  лікування певних захворювань (СНІД, психічних розладів, хвороб, 

пов’язаних із тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом); 

•  відомості про чисельність осіб, зайнятих у санітарних службах, 

кількість лікувальних установ та їх територіальне розміщення. 

Право на інформацію про фактори, що впливають на здоров’я 

Право на інформацію про фактори, що впливають на здоров’я, як правило, 

закріплене в актах внутрішньодержавного права. Втім, відповідні положення 

присутні також у міжнародно-правових документах. Наприклад, пункт 2 

статті 11 Європейської соціальної хартії передбачає зобов’язання Договірних 

Сторін надавати послуги консультаційного і просвітницького характеру, 

спрямовані на зміцнення здоров’я та здорового способу життя, а також на 

розвиток особистої відповідальності за своє здоров’я. Тож йдеться про 

створення системи освіти в галузі охорони здоров’я. Засадничою формою 

дотримання даного положення Хартії є провадження санітарної освіти в 

школах. 

Відповідно до Конвенції про захист прав людини і людської гідності в 

зв’язку із застосуванням досягнень біології та медицини (Конвенція про права 

людини та біомедицину (ETS № 164), м Овʼєдо, Іспанія, 04 квітня 1997 року), 

кожна людина має право ознайомитися з будь-якою зібраною інформацією про 

її здоров’я; також має поважатися і небажання особи бути поінформованою 

(пункт 2 статті 10) [204]. Це положення поширюється на будь-яку зібрану 
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інформацію медичного характеру, включно з діагнозом, прогнозом та іншими 

фактами, асоційованими зі станом здоров’я. 

Обмеження права на отримання інформації та право не бути 

поінформованим — питання, складні з теоретичного та практичного погляду. 

Допустимі обмеження встановлюються на законодавчому рівні та виключно в 

інтересах хворого (пункт 3 статті 10 Конвенції). Як свідчить практика, в 

деяких випадках обов’язок лікаря надати інформацію вступає в колізію з 

інтересами охорони здоров’я пацієнтів. Тож обмеження на отримання 

інформації прийнятне, якщо, за медичним прогнозом, вірогідним є летальний 

результат, а повідомлення цієї інформації, радше за все, погіршить актуальний 

стан пацієнта. Розв’язання цієї колізії належить до сфери 

внутрішньодержавного права, що традиційно спирається на соціальні та 

культурні особливості конкретної країни. Дії лікаря, який приховав частину 

інформації або розкрив її з обережністю, можуть бути виправдані як 

«лікувальна необхідність» (пункт 69 Пояснювальної доповіді до Конвенції). 

На практиці виникають і протилежні ситуації, коли пацієнт не бажає 

отримувати будь-яку медичну інформацію про стан свого здоров’я. А тим 

часом пояснення пацієнту закономірностей розвитку захворювання та 

прогнозу може стати єдиним способом змусити його погодитися на 

проведення ефективного профілактичного лікування. У цій ситуації обов’язок 

лікаря провести лікування вступає в суперечність із правом пацієнта не бути 

поінформованим. Шляхи врегулювання подібних ситуацій розроблюють 

також переважно в національному праві. 

Наступний аспект: лікар може інформувати пацієнта про стан його 

здоров’я, всупереч небажанню того знати правду, з огляду на інтереси захисту 

інших осіб. Наприклад, якщо захворювання пацієнта загрожує оточуючим, 

відповідно до пункту 1 статті 26 Конвенції, інтереси запобігання небезпеки для 

третіх осіб мають пріоритет над правами пацієнта. У цій ситуації завдання 

національного права — встановити справедливий баланс між конкуруючими 

інтересами, коли право однієї особи не бути поінформованим або зберегти в 



	   168	  

таємниці стосовну нього медичну інформацію вступає в суперечність із 

законним інтересом іншої особи або інших осіб в отриманні відповідної 

інформації (пункт 70 Пояснювальної доповіді до Конвенції до Конвенції) 

[204]. 

Право громадян на медико-соціальну допомогу 

При захворюванні, втраті працездатності та в інших випадках громадяни 

мають право на медико-соціальну допомогу, до якої належать:  

•  профілактична допомога; 

•  лікувально-діагностична допомога; 

•  реабілітаційна допомога; 

•  протезно-ортопедична допомога; 

•  зубопротезна допомога; 

•  заходи соціального характеру по догляду за хворими, 

непрацездатними та інвалідами, включно з виплатою допомоги у зв’язку 

з тимчасовою непрацездатністю.  

Медико-соціальна допомога надається медичними, соціальними 

працівниками та іншими фахівцями в установах державної, муніципальної та 

приватної систем охорони здоров’я, а також в установах системи соціального 

захисту населення. 

У Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950) зазначене 

право не регламентується. Однак воно виписане в інших міжнародних 

документах. Зокрема, згідно з Європейським кодексом соціального 

забезпечення (від 6 листопада 1990 року (ETS №139), переглянутий), метою 

медичної допомоги є збереження, відновлення або поліпшення стану здоров’я 

особи, її працездатності, а також здатності задовольняти особисті потреби 

(пункт 3 статті 10) [197]. 

Одним із принципових положень Європейської соціальної хартії (від 

3 травня 1996 року (ETS № 163), переглянута) є право кожної людини, що не 

має достатніх матеріальних засобів, на медичну допомогу (пункт 13 частина І). 

Відповідно до пункту 1 статті 13 частин II Хартії, на держави покладається 
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обов’язок забезпечити будь-якій особі, яка не має достатніх засобів існування 

та не здатна отримати їх власними зусиллями або з інших джерел, зокрема, 

шляхом виплат із системи соціального забезпечення, медичну допомогу, а 

також необхідний догляд у разі хвороби. Згідно з пунктом 2 статті 13, надання 

подібної допомоги не повинно призводити до обмеження політичних або 

соціальних прав осіб, які отримують цю допомогу [194]. Тож Хартія 

передбачає надання тільки адресної медичної допомоги особам, які об’єктивно 

не мають достатніх засобів існування. 

Згідно з пунктом 4 статті 13 Хартії, її положення застосовуються з огляду 

на зобов’язання держав, передбачені в Європейській конвенції про соціальну 

та медичну допомогу (від 11 грудня 1953 року (ETS №14)). Даний документ 

гарантує надання медичної та соціальної допомоги на території будь-якої 

з Договірних Сторін громадянам інших держав Ради Європи — учасниць 

Конвенції, які не мають достатньо коштів, в такому ж самому обсязі, що й 

громадянам держави перебування. 

Надання медичних послуг регламентується і в Європейському кодексі 

соціального забезпечення (від 6 листопада 1990 року (ETS 139), 

переглянутий). Його дія поширюється на всіх працівників (включно з учнями) 

і залежних від них членів їхніх сімей; на осіб, зайнятих економічною 

діяльністю, і членів їхніх сімей; на осіб, які постійно проживають в країні 

(стаття 9) [197]. 

Медична допомога, відповідно до статті 10 Кодексу, передбачає: 

•   загальну та спеціалізовану практичну допомогу; 

•   амбулаторне та стаціонарне лікування, включно з 

діагностикою, тестуванням та відвідуванням лікаря вдома; 

•   забезпечення необхідних фармакологічних засобів; 

•   обслуговування в лікарнях та інших медичних установах; 

•   стоматологічну допомогу, включно з протезуванням; 

•   медичну реабілітацію та відновлювальне лікування; 

•   транспортування хворого. 
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Медичну допомогу надають кваліфіковані фахівці, члени юридично 

визнаних професійних об’єднань медичних працівників. У частині III Кодексу 

регламентується право на отримання допомоги на випадок хвороби в разі 

втрати працездатності в результаті захворювання або нещасного випадку. 

Деякі аспекти права на здоров’я конкретизовані в документах 

Парламентської асамблеї Ради Європи. Так, у Рекомендації 779 «Про права 

хворих і вмираючих» (1976) [210] йдеться: право людини на здоров’я 

асоційоване з такими основними правами, як право на особисту гідність і 

право на недоторканність, здійснення яких в галузі охорони здоров’я, з огляду 

на прогрес медичної науки, породжує деякі проблеми. У Рекомендації 779 

акцентовано, що обов’язком медичних працівників є обслуговувати людей, 

захищати їхнє здоров’я, лікувати хвороби та їхні наслідки, зменшувати 

страждання, поважаючи людське життя в цілому і життя кожної людини 

зокрема. Подовження життя не є винятковою метою надання медичної 

допомоги, проте лікарі не мають права навіть у найбільш безнадійних 

випадках навмисно пришвидшувати природне настання смерті. 

Принципи та методи захисту гідності та прав безнадійно хворих і осіб, що 

помирають, закріплені в Рекомендації 1418 (1999) [211]. У цьому документі 

міститься заклик до держав — членів Ради Європи забезпечити в своєму 

національному праві юридичний та соціальний захист безнадійно хворим і 

особам, що помирають: не допустити, щоб їхній відхід із життя 

супроводжувався нестерпними стражданнями, щоб цей процес подовжувався 

всупереч їхньому бажанню, а також запобігти неуважному ставленню до 

людей, що помирають. Крім того, Рекомендація 1418 (1999) закликає долати 

обмеженість доступу до життєзабезпечувального лікування, що спричинюють 

економічні умови, недостатність фондів і ресурсів, та відкривати відповідні 

можливості для адекватного догляду за пацієнтами. 

Наріжним каменем усіх відповідних документів Ради Європи є принцип 

особистої автономії та самовизначення паліативного хворого. У ключовому 

документі з цього питання — Резолюції ПАРЕ №1649 (2009) «Паліативна 
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допомога: модель інноваційної медичної та соціальної політики» [212] 

вказано, що система паліативної допомоги повинна забезпечувати людині із 

тяжким захворюванням, перманентним болем або у стані відчаю можливості 

для самовизначення. Тобто, автономія є обов’язковою вимогою для 

встановлення суб’єктивної формули здоров’я та включає свободу самостійно 

вирішувати, як справлятися із хворобою і смертю. 

Вважаємо, що ці питання мають бути предметом міждисциплінарного 

вивчення, адже завжди буде дискусія про право на життя, як невід’ємне право 

кожної людини і як дар, який людині дається. Тому, ми цілком згодні із тими 

вченими, які піднімають питання взаємодії та взаємодоповнення права, 

моралі, етики, біоетики, соціології, релігії тощо. У цьому контексті 

непересічний інтерес становить монографія С. Булеци «Роль права, моралі, 

етики, біоетики в цивільних правовідносинах при здійсненні медичної 

діяльності» [213]. 

В Україні лише у 2011 році, з прийняттям відповідних змін до Закону 

України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я», 

паліативну допомогу було додано до переліку видів медичної допомоги, які 

кожен громадянин має право отримати безоплатно у державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я [214]. У тексті профільного закону 

Основи законодавства України про охорону здоров’я з’явилася стаття 35-4 

«Паліативна допомога», в якій зазначено: «На останніх стадіях перебігу 

невиліковних захворювань пацієнтам надається паліативна допомога, яка 

включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та 

емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної 

підтримки членам їх сімей». 

Як вірно з цього приводу зазначила  Г. Миронова, основне правило 

європейського приватного права стосовно того, що нікого не можна піддавати 

медичному втручанню без його згоди, на практиці означає, що людина як 

пацієнт має безумовне право на інформований вибір методів лікування і на 

відмову від втручання, яке з суб’єктивної точки зору є неприйнятним, а 
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медичні працівники повинні поважати цей вибір [215, с. 64]. 

Ми підтримуємо думку Г. Миронової в тому контексті, що Україна вже 

зробила низку кроків для досягнення належного рівня нормативно-правового 

забезпечення надання паліативної допомоги. Однак залишилася низка 

невирішених проблем, серед яких: 

•  дотримання прав осіб під час надання паліативної та суміжних 

форм медичної допомоги; 

•  створення реально діючої системи паліативної допомоги та 

забезпечення гарантованого безоплатного доступу до неї; 

•  інтегрований підхід та запровадження чіткого порядку взаємодії 

між різними відомствами, на які покладено різні аспекти участі в 

медичній, соціальній, психологічній, фармацевтичній сферах 

паліативної допомоги; 

•  забезпечення фінансування паліативної допомоги з різних джерел; 

•  розробка та затвердження стандартів і клінічних протоколів 

надання паліативної допомоги відповідно до принципів ВООЗ; 

•  створення системи до- та післядипломної освіти у сфері 

паліативної допомоги; 

•  визначення та закріплення на законодавчому рівні соціального 

пакета для працівників паліативних відділень (додаткова відпустка, 

надбавка за складність, пільговий стаж тощо) [216]. 

Торкаючись питання  відображення у конституційних нормах України 

проаналізованих нами міжнародних стандартів, необхідно зазначити, що деякі 

з них наразі закріплені у Конституції України [7]. Зокрема, це такі, як:  

•   право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного 

здоров’я (стаття 48);  

•   право на медичну допомогу і медичний догляд у разі 

хвороби (стаття 49);  

•   заборона проведення медичних чи наукових дослідів без 

вільної згоди особи (стаття 28);  
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•   право на безпечні та здорові умови праці (стаття 43); 

•   право на соціальну та медичну допомогу (статті 46, 49);  

•   право на рівні умови отримання соціальної та медичної 

допомоги (статті 24, 49);  

•   право на здоровий розвиток дитини (стаття 52);  

•   право на доступну медичну допомогу, необхідну особі 

(стаття 49) тощо. 

Водночас, залишається ряд нератифікованих міжнародних договорів, що 

містять важливі стандарти права особи на охорону здоров’я, які, однак, не 

знайшли свого закріплення у Конституції та законах України. Це стосується 

таких міжнародних актів, як Декларація ВООЗ про розвиток прав пацієнтів у 

Європі, Європейська хартія прав пацієнтів, Лісабонська конвенція про права 

пацієнта, Конвенція про медичну допомогу та допомогу у випадку хвороби, 

Положення про доступність медичної допомоги та ряд інших. Як наслідок, такі 

міжнародні стандарти, як право на згоду щодо медичного втручання та 

відмови від нього, право на інформацію про методи лікування, право на 

свободу від шкоди, заподіяної неналежним функціонуванням системи 

охорони здоров’я, недбалістю та помилками медпрацівників, право за 

можливості уникнути страждань і болю на кожному етапі свого захворювання, 

право померти з гідністю тощо, прямо не закріплені у положеннях Конституції 

України, а так само не знайшли належного відображення в нормах інших актів 

національного законодавства. З даного приводу необхідно зауважити, що в 

основному невраховані стандарти у сфері захисту прав пацієнтів та осіб, які 

страждають на тяжкі та невиліковні хвороби.  

Отже, за результатами проведеного дослідження дійти висновку, що 

міжнародні стандарти права особи на охорону здоров’я закріплені у різних за 

характером міжнародних документах загального (Загальна декларація прав 

людини, Європейська соціальна хартія тощо) та спеціалізованого характеру 

(наприклад, Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування 

біології та медицини), однак перелік відповідних міжнародних стандартів не є 
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вичерпним. Значною мірою основні міжнародні стандарти у сфері охорони 

здоров’я втілені у Конституції України, однак їх подальша імплементація до 

законодавства України триває. 

Завдання з охорони здоров’я носять універсальний та інтернаціональний 

характер. Про загальність й обов’язковість вимог, закладених в праві на 

охорону здоров’я людини, у масштабах всієї світової спільноти свідчить 

визнання цих вимог на міжнародному рівні та закріплення в нормах 

міжнародного права.  

Право на охорону здоров’я, як і багато інших загальновизнаних прав і 

свобод, має три рівні закріплення та правового регулювання у міжнародному 

законодавстві: 

1) універсальний — функціонує як рекомендація для світової спільноти, 

нерідко має загально декларативний характер; 

2) регіональний (наприклад, прийнятий Радою Європи) — обов’язковий 

для країн-учасниць даної організації. Регіональні стандарти, володіючи 

особливостями, зумовленими традиціями, рівнем розвитку певної групи країн, 

зазвичай є ширшими, конкретнішими, ніж універсальні, а також передбачають 

політико-правовий механізм їх реалізації; 

3) спеціалізований — прийнятий спеціально створеною організацією для 

вироблення загальних стандартів якості, контролю, координації дій країн-

партнерів. 

Універсальний рівень закріплення та правового регулювання права на 

охорону здоров’я є важливою гарантією визнання світовою спільнотою даного 

права і накладає на держави обов’язки щодо його дієвого забезпечення. 

Обов’язок держав брати участь у співробітництві із розвитку світової 

системи охорони здоров’я зафіксовано в основоположних документах ООН. 

Ця організація відіграла важливу роль у процесах становлення і розвитку 

права на охорону здоров’я, прийняла низку найважливіших універсальних 

міжнародно-правових актів. Першим із них стала Загальна декларація прав 

людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. У 
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цьому й досі актуальному документі проголошується «цінність людської 

особистості» (преамбула) і право кожної людини на життя. У статті 25 

Загальної декларації прав людини йдеться: «Кожна людина має право на такий 

життєвий рівень, включно з харчуванням, одягом, житлом, медичним 

доглядом та необхідним соціальним обслуговуванням, який є необхідним для 

підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї» [201]. 

У 1966 році Генеральна Асамблея ООН прийняла нові важливі акти: 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права  і 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ратифіковані Указом 

Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 року). У пактах наведено 

деталізований перелік прав людини і громадянина: права на життя, свободу, 

особисту недоторканність, недоторканність особистого, сімейного життя 

тощо. Держави-підписанти взяли на себе зобов’язання вжити необхідних 

законодавчих заходів щодо забезпечення передбачених у документах прав і 

свобод. Ці важливі міжнародно-правові акти заклали основу права на охорону 

здоров’я. 

Зокрема, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 

(1966) проголошує право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного і психічного здоров’я. Заходи, які повинні вживати держави-

учасниці Пакту для реалізації цього права, передбачають: 

1) забезпечення скорочення мертвонароджуваності, дитячої смертності й 

здорового розвитку дитини; 

2) поліпшення всіх аспектів гігієни зовнішнього середовища і гігієни 

праці в промисловості; 

3) попередження та лікування епідемічних, ендемічних, професійних та 

інших хвороб і боротьба з ними; 

4) створення умов, які забезпечували б усім медичну допомогу і медичний 

догляд у разі хвороби [38]. 

У 1986 році у Голландії, в Лімбургійському університеті, провідні 

експерти з різних країн світу розглянули питання про природу і міру 
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юридичних зобов’язань, узятих державами-учасницями Пакту про економічні, 

соціальні та культурні права (1966). На думку експертів, всі права і свободи 

людини, включно із соціально-економічними, є нероздільно 

взаємопов’язаними та утворюють іманентну частину міжнародного права. 

Пакт накладає юридичні зобов’язання на держави-учасниці, тож вони повинні 

вжити всіх необхідних заходів, зокрема, законодавчих та адміністративних, 

для здійснення відповідних прав. Держави-учасниці Пакту, незалежно від 

рівня економічного розвитку, зобов’язані забезпечити соціально-економічні та 

культурні права для всіх, хоча би в мінімальному обсязі. 

Регіональний рівень закріплення та правового регулювання прав людини в 

галузі охорони здоров’я. До другого (регіонального) рівня закріплення та 

правового регулювання прав людини в галузі охорони здоров’я можна 

віднести Європейську соціальну хартію (прийнята у 1961 році, переглянута у 

1996 році, ратифікована Верховною Радою України, з урахуванням змін до неї, 

Законом від 14 вересня 2006 року). Документ містить дві статті, присвячені 

праву на охорону здоров’я — стаття 11 і стаття 13.  

Стаття 11 зобов’язує держави-підписанти Хартії вживати таких заходів: 

1) усувати, наскільки це можливо, причини погіршення здоров’я; 

2) надавати послуги консультаційного та освітнього характеру, 

спрямовані на зміцнення здоров’я та виховання почуття особистої 

відповідальності за власне здоров’я; 

3) запобігати, наскільки це можливо, епідемічним, ендемічним та іншим 

захворюванням [194]. 

Комітет незалежних експертів вважає: держава дотримується цих вельми 

широких і загальних зобов’язань, якщо вона надала свідчення про наявність у 

неї належної системи охорони здоров’я, що має такі складники: 

•   належну і загальнодоступну державну систему охорони 

здоров’я, що дає можливість надавати необхідну медичну допомогу 

всьому населенню і забезпечувати профілактику та діагностику 

хвороб; 
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•   спеціальні заходи щодо захисту здоров’я матерів, дітей та 

осіб похилого віку;  

•   загальні заходи, спрямовані на «запобігання забрудненню 

повітря і води, захист від радіації та шуму, контроль якості 

продуктів харчування і стану навколишнього середовища та 

боротьбу з алкоголізмом і наркоманією». 

Усі ці напрями діяльності системи охорони здоров’я повинні 

фінансуватися переважно державою. 

Комітет незалежних експертів відстежує, щоб Договірні Сторони мали 

належні програми вакцинації, медичні служби широкого профілю у всіх 

початкових і середніх школах, контролює стандарти якості продуктів 

харчування. 

Стаття 13 Європейської соціальної хартії, сприяючи ефективному 

здійсненню права на соціальну та медичну допомогу, зобов’язує Договірні 

Сторони: 

1) забезпечити кожній особі, яка не має достатніх коштів для існування і 

яка не в змозі ні добути їх власними зусиллями, ні отримати їх з інших джерел, 

надання відповідної допомоги, а в разі хвороби — догляд, відповідно до стану 

її здоров’я; 

2) дбати про те, щоб особи, які користуються подібною допомогою, не 

обмежувалися з цієї причини в їхніх політичних і соціальних правах; 

3) передбачити, щоб кожна людина могла отримати у державних або 

приватних службах будь-яку консультацію і будь-яку необхідну індивідуальну 

допомогу, щоб запобігти, усунути або полегшити її власний стан або стан 

членів її сім’ї. 

Є й інші міжнародно-правові акти про права людини, покликані 

захистити здоров’я населення, зокрема:  

•   Європейська конвенція про запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню (прийнята 26 листопада 1987 року, ратифікована 
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Законом України від 24 січня 1997 року) [217]; 

•   Декларація про права інвалідів (прийнята резолюцією 3447 

(XXX) Генеральної Асамблеї від 09  грудня 1975 року) [218]; 

•   Декларація про права розумово відсталих осіб (прийнята 

резолюцією 2856 (XXVI) Генеральної Асамблеї від 20 грудня 

1971 року [219]) тощо. 

Спеціалізований рівень закріплення та правового регулювання прав 

людини в галузі охорони здоров’я. 

Третій рівень законодавчого міжнародно-правового закріплення й 

регулювання прав людини в галузі охорони здоров’я становлять, наприклад,  

конвенції і рекомендації, прийняті спеціальними організаціями, в т.ч. 

спеціальними організаціями ООН. Наприклад, серед документів ВООЗ 

особливий інтерес становить Декларація про розвиток прав пацієнтів у Європі 

1994 року. У цьому акті закріплені права людини і людські цінності у сфері 

охорони здоров’я, наприклад, право кожної людини на повагу до своєї особи, 

на самовизначення, на збереження своїх таємниць, на захист власного здоров’я 

тією мірою, у якій це дають можливість існуючі заходи профілактики і 

лікування хвороб. Також у Декларації визначено вимоги  до інформації, яка 

надається пацієнту і яка, відповідно до пункту 2.2 Декларації, має бути 

вичерпною, тобто, це інформація про медичні факти відносно свого стану, дані 

про можливий ризик і переваги методів лікування, що пропонуються, та 

альтернативних методів лікування, відомості про можливі наслідки відмови 

від лікування, інформацію про діагноз, прогноз і план лікувальних заходів. У 

документі зазначаються умови надання згоди на медичне втручання та умови 

збереження відомостей про стан здоров’я і будь-яких інших відомостей 

особистого характеру про пацієнта. У розділі 5 Декларації містяться норми, 

що регулюють питання надання медичної допомоги відповідно до стану 

здоров’я, включаючи профілактичну і лікувальну допомогу, тоді як гарантії 

реалізації прав пацієнта закріплені розділі 6 [220]. 

Важливим документом Всесвітньої медичної асоціації є Ліссабонська 
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декларація про права пацієнта, прийнята у 1981 році з урахуванням змін і 

доповнень, які датуються 1995 роком. Як передбачено у Преамбулі Декларації, 

відносини між лікарями, пацієнтами та громадськістю зазнали змін. Хоча лікар 

повинен діяти в інтересах пацієнта відповідно до своєї совісті, але все ж 

необхідно визначити гарантії автономії і справедливого ставлення до пацієнта. 

У цьому документі закріплено, зокрема, основні права, якими, на думку 

медичної спільноти, має володіти кожний пацієнт. Згідно з Декларацією, 

пацієнти мають право на високоякісне медичне обслуговування, на свободу 

вибору, на самовизначення, на отримання інформації, на конфіденційність, на 

санітарну просвіту, на людську гідність, на релігійну підтримку, а також 

визначено права пацієнта, що перебуває у стані коми і є недієздатним, а також 

визначено умови, коли процедури проводяться проти волі пацієнта [220]. 

Конвенції МОП також містять стандарти, які тією чи іншою мірою 

стосуються питань охорони здоров’я.  Зокрема,   стаття10 Конвенції МОП 

1952 року №102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення здоров’я" 

визначає мінімальний перелік медичних послуг, які мають бути надані, у тому 

числі і за рахунок страхування. Йдеться також про Конвенцію про медичну 

допомогу та допомоги у випадку хвороби № 130 (від 25 червня 1969 року), а 

також конвенції, присвячені праці дітей, матерів, інвалідів тощо що 

класифікують трудящих за різними категоріями і визначають стандарти їхньої 

трудової діяльності — норми, спрямовані на захист здоров’я кожної категорії. 

Для розв’язання зазначених питань у 1947 році був створений головний орган 

із координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ — 

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). 

 Також до спеціалізованого рівня закріплення та правового регулювання 

прав людини в галузі охорони здоров’я слід відносити прецеденти 

міжнародних судових інстанцій. 

Зокрема, дослідити рівні закріплення та правового регулювання прав 

людини в галузі охорони здоров’я можемо також на прикладі правового 

регулювання суспільних відносин у сфері реалізації соматичних прав людини.  
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Незважаючи на відсутність закріплення за багатьма соматичними 

правами статусу загальновизнаних, міжнародне співробітництво в сфері 

суспільних відносин, у яких реалізуються тілесні вимоги людини, має місце. 

Прикладами цього є Загальна декларація про геном людини й права людини 

1997 року, Декларацію про генетичні відомості людини 2003 року, Конвенція 

про захист прав людини й людської гідності у зв'язку із застосуванням біології 

й медицини: Конвенція про права людини й біомедицині 1996 року і Додаткові 

протоколи до неї (1998 рік, 2002 рік). 

На регіональному рівні величезну роль у формулюванні й визнанні 

репродуктивних прав відіграла Міжнародна конференція з народонаселення й 

розвитку (Каїр, 1994 рік). Положення документів даної конференції були 

деталізовані в ході роботи Європейського Форуму з народонаселення, 

проведеного в Женеві в січні 2004 року на відзначення 10-річчя з моменту 

проведення Каїрської конференції [100]. 

Спеціалізований рівень правового регулювання, як вже зазначалося, може 

бути представлений прецедентами міжнародних судових інстанцій. Особливо 

слід звернути увагу на прецеденти Європейського Суду із прав людини  (далі 

– ЄСПЛ), то ж  позначимо деякі з них. 

29 квітня 2002 року було ухвалене рішення у справі «Дайана Претти 

(Dіane Pretty) проти Об'єднаного Королівства (Unіted Kіngdom)». За текстом 

рішення, суд «не переконаний, що право на життя, що гарантується статтею 2, 

може тлумачитися як таке, що містить негативний аспект… Стаття 2 не може, 

без викривлення мови, тлумачитися як така, що передбачає діаметрально 

протилежне право, а саме право вмерти; крім того, вона не може створювати 

право на самовизначення в тому розумінні, у якому вона надає кожному право 

вибрати смерть, а не життя»[221]. Таким чином, Страсбурзький Суд не визнає 

право на смерть у якості похідного від права на життя.  

Значне число рішень ЄСПЛ присвячене справам, що зачіпають аспекти 

сексуальної діяльності людини, зокрема, питання переслідування й осуду за 

тілесні ушкодження, заподіяні в рамках садомазохістської практики між 
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дорослими: «Суд вважає, що завданням, безперечно покладеним на Державу, 

є регулювання за допомогою кримінального права практики, яка тягне тілесні 

ушкодження. Те, що ці дії вчинені на сексуальному ґрунті або на іншій 

підставі, нічого не змінює» (Laskey, Jaggard et Brown) [221]. 

Відповідно до міжнародних документів, право на охорону здоров’я — 

складова частина системи невід’ємних прав людини. Воно охоплює не тільки 

норми, що безпосередньо встановлюють принципи ставлення до пацієнтів, 

обов’язкові вимоги до системи охорони здоров’я, а й насамперед соціальні 

стандарти якості життя. Міжнародно-правові акти містять фундаментальні 

норми в галузі охорони здоров’я громадян, без дотримання яких в сучасному 

суспільстві неможливо забезпечувати соціальний прогрес і поліпшувати 

умови життя, реалізувати ідеал вільної людської особистості, гарантувати 

гідність, свободу і справедливість кожній людині. 

Результатом визнання цих та інших міжнародно-правових актів низкою 

країн є застосування заходів щодо реалізації їхніх положень, зміна 

внутрішньодержавного законодавства, відповідно до вимог міжнародних 

стандартів, шляхом внесення зазначених прав до конституцій або інших 

нормативних актів. 

За результатами проведеного дослідження слід дійти висновку про те, 

право на охорону здоров’я має три рівні закріплення та правового 

регулювання у міжнародному законодавстві: універсальний, регіональний та 

спеціалізований. Перелік прав і свобод, закріплених в пактах та інших 

міжнародних актах, що належать до відповідних рівнів, не є вичерпним. 

Кожна держава надає своїм громадянам ще й спеціальні права, які 

визначаються характером суспільного ладу, рівнем економічного розвитку, 

національної структурою, історичними традиціями. 

Міжнародні стандарти з охорони здоров’я встановлюють міжнародно-

правові норми, які розвивають і конкретизують принципи поваги до прав 

людини не тільки в сфері охорони здоров’я (діяльність медичних працівників, 

прав пацієнтів), а й в інших царинах життєдіяльності. Вони мають 
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багатоаспектний характер та інтегрується з регулюванням відносин у сферах 

охорони природного середовища, контролю санітарно-епідеміологічної 

обстановки, якості продукції, поліпшення умов праці, побуту тощо. 

Більшість стандартів прав людини в галузі охорони здоров’я, поданих у 

міжнародно-правових актах, тлумачиться міжнародним співтовариством як 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права, що мають обов’язкову 

юридичну силу для всіх держав світу. Вони носять загальний характер — 

відступати від них неприпустимо.  

Великий вплив на формування міжнародних правових норм щодо 

охорони здоров’я чинить і правосвідомість, що формується в результаті 

постійної взаємодії держав. Вона є відповідною не суб’єктивній волі народу, а 

об’єктивним чинникам суспільного розвитку. Своєю чергою, міжнародне 

право в цій галузі також впливає на національне законодавство. У деяких 

державах ратифіковані міжнародні договори автоматично стають частиною 

національного законодавства. Оскільки суб’єктами, що безпосередньо 

підпорядковуються нормам міжнародного права, є офіційні державні органи, 

то фактична реалізація міжнародних зобов’язань всередині держави може 

бути досягнута тільки шляхом трансформації міжнародно-правових норм у 

національні закони і правила. Якщо певного права, визнаного міжнародним 

співтовариством, немає в конституції держави, то цьому праву слід надати 

юридичну силу за допомогою будь-якого іншого закону. Отож, щоб бути 

повноправним членом міжнародного співтовариства, держава повинна 

гармонізувати внутрішнє законодавство і практику його застосування із 

чинними міжнародними стандартами, незалежно від її географічного 

положення, панівної релігії та рівня економічного розвитку. 

Таким чином, міжнародне право, міжнародно-правовий стандарт на 

охорону здоров’я формується на основі норм національних правових систем, 

які склалися на базі певних суспільних відносин і вже довели ефективність 

своєї дії. Своєю чергою, поява певних норм у національних правових системах 

може зумовлюватися ратифікацією тією чи тією державою міжнародно-
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правових документів. Тому, коли йдеться про міжнародні стандарти певного 

права, слід мати на увазі не тільки норми, закріплені в міжнародно-правових 

документах, а й найпрогресивніші норми національних законодавств, які 

здатні найбільш повно врегулювати соціальні відносини, що виникли на 

певному історичному етапі. 

Нині норми міжнародного права в сфері охорони здоров’я не тільки 

зобов’язують держави забезпечити закріплені в міжнародних угодах основні 

права і свободи людини, а й надають особі право вимоги від держави 

виконання її міжнародних зобов’язань. Тенденції розвитку міжнародного 

співробітництва в цій сфері свідчать про все більше визнання пріоритетності 

міжнародного права над внутрішньодержавним. Проте, ряд принципова 

важливих аспектів правового регулювання все ще залишаються в сфері 

компетенції кожної держави, яка самостійно встановлює та контролює 

виконання відповідних правових норм. Усе це позначається на 

внутрішньодержавному законодавстві, яке визначає, яким чином і в якому 

обсязі держава буде виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання. 

Відчутність впливу міжнародного права на законодавство тієї чи тієї 

держави суттєво зумовлюється її внутрішньою та зовнішньою політикою. 

Вплив міжнародних правових норм на охорону здоров’я, на внутрішнє право 

полягає в тому, що в законодавстві держави з’являються нові принципи і 

норми, яких досі не було. Вони закріплюються, конкретизуються, 

уточнюються, з огляду на міжнародні зобов’язання, взяті цією державою. 

Право людини на охорону здоров’я має міжнародно-правове визнання, 

що є вкрай важливим. Водночас реально використовувати увесь його 

багатоманітний ресурс, який є в розпорядженні державного апарату, можливо 

тільки після визнання цього права на національному рівні. Юридичне 

закріплення в національному законодавстві міжнародно-правових норм-

стандартів у сфері охорони здоров’я породжує юридичну категорію основного 

права на охорону здоров’я. У цьому сенсі конституційне право на охорону 

здоров’я — це юридична форма взаємовідносин держави та особи в межах 
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конкретної соціально-економічної та політичної системи щодо забезпечення 

загальновизнаних прав людини і громадянина. Закріплюючи міжнародно-

правові стандарти у певній галузі, законодавець надає фактичному 

конституційному змісту відповідних інститутів юридичний характер і 

визначає конкретних суб’єктів — громадян держави. 

Міжнародно-правові стандарти в галузі охорони здоров’я — це найбільш 

прогресивні міжнародно-правові норми, прийняті уповноваженими 

міжнародними органами, що закріплюють права і свободи людини в сфері 

охорони здоров’я, гарантії забезпечення даного права, пільги різним 

категоріям осіб, форми міжнародного співробітництва. 

Держава може позбавити своїх громадян прав і свобод, які вважаються 

загальновизнаними в інших країнах, але така політика неминуче здобуде 

негативну оцінку міжнародної спільноти. Нині міжнародний контроль за 

дотриманням соціально-економічних прав у різних країнах забезпечує Комітет 

з економічних, соціальних і культурних прав, що входить до складу 

Економічної і соціальної ради ООН. ЕКОСОР укладає від імені ООН угоди зі 

спеціалізованими установами (МОП, ЮНЕСКО), координує їхню діяльність 

шляхом консультацій і рекомендацій, а також отримує регулярні доповіді та 

повідомлення про заходи, вжиті ними на виконання рекомендацій ЕКОСОР та 

Генеральної Асамблеї ООН. Тож якщо держава позбавлятиме частину 

населення деяких основних прав і свобод, в документах ЕКОСОР ці факти 

будуть зафіксовані, а дії держави з погляду міжнародного права будуть 

кваліфіковані як незаконні. 

На міжнародному рівні також діє ВООЗ, яка розроблює міжнародні 

стандарти в галузі охорони здоров’я, регламентує різноманітні соціальні та 

правові відносини, пов’язані із забезпеченням права на охорону здоров’я, 

надає інформаційну, правову, професійну і матеріальну допомогу. 

Зауважимо, що у деяких країнах застосовується соціологічний підхід до 

конституції (соціологізування права). Тлумачення конституції через її 

соціальну сутність — як вираження реальних суспільних відносин, - постало в 
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другій половині XIX сторіччя і пов’язане з поширенням ідеї соціальної 

держави, принципів соціальної справедливості. За цим підходом, соціально-

економічні права рівноцінні політичним та особистим правам сфери 

конституційно-правового регулювання. Вони є невід’ємними правами людини 

і громадянина та підлягають судовому захисту.  

Пріоритетність соціальної політики держави зафіксована у статті 1 

Конституції України. Тож виявлення соціальної сутності конституції при 

дослідження права на охорону здоров’я є необхідним, адже право на охорону 

здоров’я є одним з основних соціальних прав людини. 

 Термін «соціальні права» першочергово спрямований на забезпечення 

гідного рівня життя та необхідного соціального захисту, які другій половині 

ХХ сторіччя  виділилися у відносно самостійний блок з більш широкого 

поняття «права людини» як права другого покоління. 

Права другого покоління, до яких належить право на охорону здоров’я, 

з’явилися в конституціях держав в середині XX сторіччя. Винятком з цього 

правила, однак, можуть вважатися більш ранні Веймарська конституція (1919) 

[222] і перші радянські конституції, в яких зазначалися державні механізми 

охорони здоров’я. Ці конституції суттєво вплинули на світову громадську 

свідомість, на ідею формування прав другого покоління, визнання концепції 

соціальної держави. Відтак більшість конституцій світу визнали дану групу 

прав, в т. ч. право на охорону здоров’я. 

Відповідно, з точки зору конституційного права перспективним видається 

проведення порівняльного аналізу конституцій деяких країн (Австрії, 

Великобританії, Ірландії, Іспанії, Італії тощо), вивчивши їхні принципи 

конкретизації норм, що забезпечують право на охорону здоров’я. 

Конституція Австрії не містить конкретного права на охорону здоров’я, а 

відносить питання законодавчого регулювання та виконавчого забезпечення 

системи охорони здоров’я і санітарної служби до відання Федерації. При 

цьому в Конституції Австрії є застереження: до компетенції Федерації щодо 

установ, які надають медичні послуги, належить тільки здійснення 
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санітарного нагляду [147]. 

Звід основних законів Великобританії, що визначають становище людини 

в суспільстві, її права і свободи, не містить прямої згадки про право на охорону 

здоров’я [223]. 

У Конституція Ірландії також немає норми, спеціально присвяченої праву 

на охорону здоров’я. Принципом соціальної політики є загальне керівництво 

для Парламенту про прийняття норм права, що закріплюють такі трудові 

зобов’язання для громадян, які би не змогли заподіяти шкоду здоров’ю [224].  

Немає відповідної норми і у Конституції Французької Республіки [149] та 

Конституції Швеції. В останній широко тлумачиться поняття «фізична 

недоторканність». До компетенції Уряду Швеції належить прийняття 

постанови про розпорядження щодо охорони життя, особистої безпеки, 

здоров’я [30]. 

Основний закон ФРН не містить окремої норми щодо права на охорону 

здоров’я, але відносить до компетенції Федерального законодавства 

врегулювання таких заходів, як боротьба з епідемічними та епізоотичними 

захворюваннями, допуск до лікарських та інших медичних професій і 

лікарської діяльності, поводження з ліками, лікарськими засобами; 

господарське забезпечення лікарень і встановлення тарифів за надану ними 

допомогу [148]. 

Отже, до компетенції державних органів у зазначених країнах належить 

законодавча діяльність із врегулювання відносин у сфері надання медичних 

послуг, включно із заходами щодо стимулювання ринку в сфері охорони 

здоров’я; контроль якості; навчання медичного персоналу; оборот лікарських 

засобів; захист у разі порушення законодавства в сфері охорони здоров’я; 

розвиток системи страхових та інших фінансово-кредитних організацій, що 

займаються фінансуванням медичних послуг населенню. Більшість медичних 

установ цих країн — у приватній власності. Медичні послуги є платними; 

фінансування їх відбувається з різних джерел: із спеціалізованих фондів, 

страхових установ, безпосередня оплата пацієнтом тощо. 
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Втім низка європейських конституцій певною мірою регламентують 

право на охорону здоров’я. 

Конституція Греції передбачає низку гарантій, зокрема, обов’язок 

держави опікуватися хворими, які страждають на невиліковні фізичні та 

психічні захворювання, дбати про здоров’я громадян, насамперед молоді, 

людей похилого віку, інвалідів [24]. 

Конституція Бельгії передбачає право на життя, відповідне людській 

гідності, а саме право на соціальне страхування, охорону здоров’я, соціальну 

медичну допомогу [139]. 

У статті 1 Конституції Іспанії є положення, згідно з яким Іспанія — 

правова демократична соціальна держава. Стаття 15 передбачає право на 

життя, фізичну і моральну недоторканність. В Основному законі Іспанії на 

органи влади покладений обов’язок створювати сприятливі умови для 

соціального та економічного розвитку. Стаття 43 визнає право на охорону 

здоров’я. До відання органів влади Конституція Іспанії відносить організацію 

та керівництво системою охорони здоров’я за допомогою проведення 

профілактичних заходів, а також надання необхідних послуг і допомоги; 

сприяння розвитку санітарної освіти, фізкультури і спорту. Стосовно осіб, які 

мають ознаки фізичних та психічних хвороб, органи влади проводять 

політику, спрямовану на профілактику і лікування їхніх захворювань, надають 

їм спеціальну допомогу і спеціальний захист в здійсненні права на охорону 

здоров’я, сприяють соціальній їх інтеграції [151]. 

Конституція Королівства Нідерланди зобов’язує державні органи 

вживати заходів щодо захисту здоров’я населення, піклуватися про 

забезпечення населення на достатньому життєвому рівні, сприяти соціальному 

та культурному розвитку суспільства [225]. 

Конституція Португалії закріплює право на охорону здоров’я. Дане право 

реалізується: 

•   через універсальну загальнонаціональну службу охорони 

здоров’я і переважно на безкоштовній основі; 
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•  шляхом створення економічних, соціальних і культурних 

умов, що забезпечують адресно захист громадян різних категорій. 

При цьому держава гарантує: надання медичних послуг без 

дискримінації; розвиток системи охорони здоров’я, контроль підприємницької 

діяльності в галузі охорони здоров’я, виробництва; торгівлю і використання 

фармацевтичних виробів та інших засобів лікування та діагностики [152]. 

У статті 32 Конституції Італії сказано: «Республіка охороняє здоров’я як 

основне право індивіда та інтерес суспільства і гарантує безкоштовне 

лікування для незаможних» [26]. 

Болгарська Конституція в статті 52 регулює дане право більш детально: 

•   громадяни мають право на страхування здоров’я, що 

гарантує їм доступну медичну допомогу, і на безкоштовне 

користування медичним обслуговуванням за умов і в порядку, 

визначених законом; 

•   охорона здоров’я громадян фінансується державним 

бюджетом, роботодавцями, особистими і колективними 

страховими внесками та іншими джерелами в порядку, 

визначеному законом; 

•   держава охороняє здоров’я громадян і заохочує розвиток 

спорту і туризму; 

•   ніхто не може бути примусово підданим лікуванню і 

санітарним заходам, крім випадків, передбачених законом; 

•   держава здійснює контроль за всіма установами охорони 

здоров’я, а також за виробництвом лікарських засобів, 

біопрепаратів і медичної техніки і за торгівлею ними [140]. 

На прикладі КНДР можна проілюструвати забезпечення права на охорону 

здоров’я в соціалістичних країнах. У статті 58 Конституції КНДР йдеться: 

«Громадяни мають право на отримання безкоштовної медичної допомоги ... 

Це право забезпечується шляхом надання безкоштовної медичної допомоги, 

що розширюється мережею лікарень, санаторіїв та інших медичних 
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установ...». Отже, все навантаження щодо забезпечення цього права 

(законодавче регулювання, виконавче забезпечення, судовий захист) лежить 

на державних органах. Втім, у соціалістичних країнах, де державна медицина 

займає монопольно панівне становище, знеособлення оплати створює широкі 

можливості для різних привілеїв за посадовим положенням, а низька заробітна 

плата медперсоналу перешкоджає зростанню його кваліфікації і сприяє 

корупції (при певній умовності цього поняття стосовно до медицини). 

У світовій конституційно-правовій практиці є також приклади фіксації 

соціальних обов’язків самих громадян щодо охорони їхнього власного 

здоров’я. Зокрема, Конституція Уругваю передбачає обов’язок кожного 

«піклуватися про своє здоров’я, вдаватися до лікувальної допомоги в разі 

захворювання» [226]. 

Відносини з охорони здоров’я людей є важливим об’єктом не тільки 

галузевого, а й конституційно-правового регулювання, причому об’єктом, що 

має стійку тенденцію до розширення, зокрема й під впливом науково-

технічного прогресу. У світовому конституційно-правовому контексті одними 

з перших норм такого ряду стали норми частини 2 статті 119 Конституції 

Швейцарії, що регулюють відносини, пов’язані із застосуванням зачаття з 

медичною допомогою і генної інженерії щодо людини [227]. 

В цілому ж значення міжнародних стандартів у галузі охорони здоров’я 

полягає в тому, що вони мають засадничий характер: по-перше, всі конкретні 

норми з прав людини повинні розроблятися на основі даних принципів, а по-

друге, норми міжнародних стандартів одночасно є критерієм законності 

конкретних норм із прав людини. 

Взаємозв’язок таких норм із нормами національних правових систем 

двоякий. На нормоформування в міжнародному праві впливають національні 

правові системи, що виявляється в зовнішній політиці та дипломатії держав. 

Норми з прав людини формуються зазвичай шляхом укладання 

багатосторонніх міжнародних договорів. При цьому двосторонні договори є 

першим етапом на шляху становлення міжнародно-правових норм. Розробка і 
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прийняття міжнародних норм, що регулюють основні права і свободи людини, 

є лише юридичним вираженням і закріпленням формально узгоджених 

позицій держав. Наступний крок полягає в їх державно-правовому визнанні, 

законодавчому оформленні та втіленні в життя. Однак зазначених дій 

недостатньо, адже практична цінність законодавчого закріплення означає 

лише можливість користуватися цими правами. Норми міжнародного права, 

що стосуються прав людини, в процесі їх застосування у внутрішньодержавній 

сфері переломлюються через особливості соціально-економічного ладу 

країни, тож обсяг їх реалізації зумовлюється її соціальними особливостями. 

Отже, можемо зробити висновок про те, що міжнародні стандарти з 

охорони здоров’я встановлюють міжнародно-правові норми, які розвивають і 

конкретизують принципи поваги до прав людини не тільки в сфері охорони 

здоров’я, а й в інших сферах життєдіяльності, виступаючи як загальновизнані 

принципи і норми міжнародного права, що мають обов’язкову юридичну силу 

для всіх держав світу, а відтак – визначають напрямки розробки та реалізації 

державної політики у сфері охорони здоров’я та стратегічні орієнтири для 

вдосконалення національного законодавства у відповідній сфері. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Пріоритетними завданнями у ході роботи над другим розділом нашого 

дослідження були наступні: здійснити аналіз принципів конституційного 

захисту права особи на охорону здоров’я, визначити актуальні проблеми 

розвитку національного законодавства про права особи на охорону здоров’я, 

систематизувати міжнародні стандарти конституційного права особи на 

охорону здоров’я та визначити рівень відповідності положень національного 

законодавства основним міжнародним нормам. Серед основних висновків 

даного розділу слід виокремити наступні: 

1. Доведено та науково обґрунтовано, що подальший розвиток 
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принципів права на охорону здоров’я в Україні може бути спрямований на 

деталізацію прав пацієнтів, що потребує прийняття спеціального закону у цій 

сфері (вирішення проблеми інформаційних прав, права обирати лікаря, 

закріплення етичних вимог до медичних працівників тощо); розширення 

джерел фінансування системи охорони здоров’я за рахунок залучення 

добровільних фондів соціального страхування, їх популяризація серед 

населення (забезпечення їх фінансової стабільності та надійності); розвиток 

форм співробітництва органів управління охороною здоров’я та громадських 

організацій у різних сферах; 

2. На підставі аналізу зарубіжного досвіду у сфері регулювання 

принципів права на охорону здоров’я запропоновано внести доповнення до 

конституційного законодавства України, зокрема:  

1) статтю 49 Конституції України доповнити положенням про те, що 

держава визнає та сприяє реалізації міжнародних принципів та стандартів у 

сфері охорони здоров’я;  

2) у статті 4 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

(«Основні принципи охорони здоров’я») принцип гуманістичної 

спрямованості доповнити положенням про дотримання медичними 

працівниками етичних вимог у відносинах з пацієнтами, їх родичами, а також 

доповнити положенням про те, що у разі, якщо міжнародними договорами, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено 

додаткові, ніж визначені у цій статті, принципи охорони здоров’я, вони в 

обов’язковому порядку визнаються і реалізуються в Україні; 

3. Детальний аналіз національного законодавства дав змогу визначити 

потребу більш ретельного регулювання деяких питань у ході сучасного 

реформування системи охорони здоров’я. Зокрема, це стосується визначення 

нормативів якості надання медичної допомоги, уточнення прав та обов’язків 

пацієнтів, закріплення ключових етичних вимог до медичних працівників 

тощо. Тому з метою удосконалення положень національного законодавства у 

досліджуваній сфері необхідно:  
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1) затвердити національні нормативи якості медичної допомоги всіх 

видів (екстреної, первинної, вторинної, третинної);  

2) доповнити розділ ІІІ Основ законодавства України про охорону 

здоров’я статтею «Етичні вимоги до медичних працівників», у якій визначити 

такі вимоги: незавдання шкоди життю та здоров’ю пацієнта, пріоритетності 

прав та інтересів пацієнта, компетентності та професійності, сумлінності та 

чесності, конфіденційності інформації про пацієнта, поваги до людської 

гідності та честі тощо;  

3) внести зміни до законопроекту «Про права пацієнтів»: пункт 11 

частини 1 статті 4 доповнити словами «а також відшкодування моральної 

шкоди за непрофесійний та некомпетентний підбір методів та засобів 

лікування, якщо це спричинило шкоду здоров’ю або смерть пацієнта»; частину 

3 статті 5 доповнити такими видами безкоштовної первинної допомоги, як 

третинна (високоспеціалізована) допомога пільговим категоріям населення, 

протезування та надання лікарських засобів, визначених законом категоріям 

населення; частину 1 статті 8 доповнити реченням другим такого змісту: 

«Лікар має надати пацієнтові повне та вичерпне роз’яснення у доступній для 

нього формі про обрані методи лікування, їх наслідки та переваги, у тому числі 

можливі негативні побочні ефекти, а також наявність альтернативних методів 

та засобів лікування»;  

4) внести зміни до законопроекту «Про первинну медичну допомогу на 

засадах сімейної медицини»: пункт 4 частини 1 статті 4 викласти у такій 

редакції: «безкоштовності надання первинної медичної допомоги на базі 

комунальних та державних центрів первинної медичної допомоги»; частину 3 

статті 7 доповнити положенням про те, що первинна лікарська медична 

допомога включає планові медичні огляди та інші медичні огляди, які є 

обов’язковими відповідно до законодавством України; 

4. З’ясовано, що окремі міжнародні стандарти знайшли своє втілення у 

статтях 28, 49, 50 Конституції України. Проте, більшість міжнародних 

конвенцій та декларацій, зокрема, тих, що стосуються прав пацієнтів, 
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доступності та якості медичної допомоги, потребують ратифікації, внаслідок 

чого визначені у них стандарти мають бути імплементовані у національне 

законодавство. На цій підставі можна запропонувати внесення таких змін до 

Конституції України:  

1) статтю 28 доповнити частиною 3, у якій закріпити право кожної 

особи, яка хворіє на тяжку або невиліковну хворобу, уникнути страждань і 

болю на кожному етапі свого захворювання, а також право померти з гідністю;  

2) у статті  49 визначити право кожного на отримання інформації про 

методи лікування, право на компенсацію матеріальної та моральної шкоди, 

заподіяної неналежним функціонуванням системи охорони здоров’я, 

недбалістю та помилками медпрацівників.  

Відповідні стандарти слід конкретизувати в Основах законодавства 

України про охорону здоров’я.  
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РОЗДІЛ 3. 

ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ТА 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

 

3.1. Поняття та сутнісні характеристики конституційних 

гарантій права особи на охорону здоров’я 

 

Для реалізації визначеного у статті 49 Конституції України права особи 

на охорону здоров’я необхідне створення належних організаційних, правових, 

фінансових та інших умов. Такі умови, а також механізми, які лежать в основі 

забезпечення реалізації відповідного права, отримали назву гарантій. У 

загальному розумінні слово «гарантія» (франц. garantie < garant – поручитель) 

означає забезпечення, запоруку в чому-небудь. У юриспруденції терміном 

«гарантії» визначається система умов і засобів, що забезпечує реалізацію й 

захист прав, свобод і законних інтересів людини.  

У правовій науці  під системою гарантування прав і свобод розуміється 

сукупність загальних (соціально-економічних, політичних, ідеологічних) і 

юридичних гарантій, що забезпечує фактичну реалізацію й охорону (захист) 

прав і свобод людини й громадянина. За визначенням М.Вітрука, позиція 

якого поділяється більшістю науковців, всі гарантії реалізації прав та свобод 

прийнято поділяти на загальносоціальні (загальні) та власне правові, юридичні 

(спеціальні) [228]. Загальні гарантії – це об’єктивні матеріальні та духовні 

умови реалізації основних прав і законних інтересів людини, а саме 

економічні, політичні, соціальні та духовні гарантії, які є спільними для всіх 

без винятку прав і свобод, адже вони  закладають той фундамент, без якого 

неможлива реалізація прав і свобод людини й громадянина як таких. 

Натомість юридичні гарантії, як зазначає В.Патюлін, визначає правова форма 
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їх закріплення, то ж «спеціальні (юридичні) гарантії - це правові норми» [229]. 

Щодо визначення сутності категорії правових гарантій у юридичній науці 

немає єдиної думки. Зокрема, П. Недбайло під юридичними гарантіями 

розуміє передбачені законом засоби, які безпосередньо забезпечують 

правомірну поведінку суб’єктів суспільних відносин [230]. А.Міцкевич 

юридичними гарантіями прав громадян називає порядок діяльності державних 

органів і установ, громадських організацій, що спрямована на попередження і 

припинення посягань на права громадян, на відновлення цих прав і 

притягнення винних за їх порушення до відповідальності [231]. В.Нерсесянц 

визначає юридичні гарантії як систему взаємопов’язаних форм і засобів 

(нормативних, інституційних і процесуальних), що забезпечують належне 

визнання, захист і реалізацію певних прав, відповідних їх обов’язків [232]. 

Т.Слінько, узагальнюючи наукові підходи до сутності юридичних гарантій 

реалізації прав та свобод людини й  громадянина, приходить до висновку, що 

юридичні гарантії становлять систему або сукупність засобів та способів, 

правових норм, які забезпечують реалізацію прав та свобод [233]. 

Необхідність юридичних гарантій зумовлена тим, аби якомога повніше 

втілити в життя права та свободи людини й громадянина. При цьому зміст 

юридичних гарантій досить динамічний та обумовлений їхньою цільовою, 

інституціональною й функціональною спрямованістю, залежить від 

суспільно-політичних, духовних і інших процесів, що відбуваються в країні на 

певних етапах її історичного розвитку. Під юридичними гарантіями, таким 

чином, слід розуміти визнання й закріплення прав та свобод людини й 

громадянина в Конституції України та інших нормативних актах нашої 

держави і забезпечення їх реалізації всією діяльністю держави, суспільно-

політичними організаціями, їх посадовими особами та власне особистістю. 

До основних принципів системи юридичних гарантій реалізації прав та 

свобод людини й громадянина належать: загальність гарантій і право 

захищати свої права й свободи всіма способами, що не забороненими законом 

і не суперечать йому;  комплексність і повнота гарантій, що мають 
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враховувати у своїй діяльності всі державні органі, органі місцевого 

самоврядування, суспільно-політичні організації й посадові особи; 

ефективність, адже гарантії у всіх випадках повинні забезпечувати людині 

можливість реального користування наданими законодавством благами.  

Юридичні гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина як 

правові засоби, від дієвості яких залежить ступінь реалізації прав і свобод 

людини й громадянина в Україні, мають наступні ознаки:  

•   визначаються компетенцією державних органів, органів 

місцевого самоврядування, суспільно-політичних організацій і 

посадових осіб щодо вирішення питань, пов’язаних з реалізацією 

правового статусу особистості, наділення даних органів і посадових 

осіб необхідними повноваженнями;  

•   застосування комплексу заходів, визначених у законі, з 

метою забезпечення реалізації статусу особистості, є обов’язком 

державних органів, органів місцевого самоврядування, суспільно-

політичних організацій і посадових осіб, що володіють 

відповідними повноваженнями; 

•   за невиконання або несвоєчасне виконання обов’язків, 

пов’язаних з реалізацією прав та свобод людини і громадянина, 

встановлюється відповідальність державних органів, органів 

місцевого самоврядування, суспільно-політичних організацій і 

посадових осіб;  

•   існує обов’язок уповноважених державних органів, органів 

місцевого самоврядування, суспільно-політичних організацій і 

посадових осіб відновлювати порушення прав і свобод людини й 

громадянина, відшкодовувати їм заподіяний моральні і матеріальні 

збитки тощо.  

У механізмі юридичних гарантій реалізації прав і свобод людини й 

громадянина можна виділити наступні елементи: 

•   інформування особи щодо її прав та свобод;  
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•   виокремлення кола питань, пов’язаних з встановленням 

підстав приналежності особі відповідних прав і свобод, їх обсягу, 

конкретного змісту й меж використання;  

•   визначення правових засобів, які необхідно 

використовувати в процесі дотримання, охорони й захисту прав і 

свобод;  

•   встановлення суб’єкта, від дії якого залежить реалізація прав 

і свобод;  

•   безпосереднє здійснення дій, пов’язаних з реалізацією 

статусу особистості відповідно до  законодавства;  

•   застосування правових засобів захисту від порушення прав і 

свобод, відновлення порушеного права конкретної особи.  

В цілому юридичні гарантії безпосередньо пов’язані із застосуванням 

правових норм і здійснюються врегульованою належними нормативними 

актами діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, 

посадових осіб, суспільно-політичних організацій і громадян.  Їхній прояв і дія 

пов’язані з характером права чи свободи, а також з певними юридичними 

фактами або юридичними (фактичними) складами.  

Особливе місце в системі юридичних гарантій займає правозастосовна 

діяльність компетентних органів забезпечувального або охоронного 

характеру. Відповідно, юридичні гарантії реалізації прав та свобод людини й 

громадянина можна поділити на основні дві групи гарантій: ті, що 

забезпечують реалізацію прав і свобод, та ті, що забезпечують їхній захист.  

Юридичні гарантії реалізації спрямовані на використання особою своїх 

прав і свобод, натомість гарантії захисту діють, як правило, у випадку 

порушення прав і свобод, виникнення перешкод на шляху до їх використання. 

То ж до першої групи відносять норми, що визначають: межі прав і свобод, 

їхню конкретизацію в положеннях чинного законодавства; юридичні факти, з 

якими пов’язується наділення відповідними правами й безпосереднє 

користування ними; процесуальні форми їх реалізації; заходи заохочення й 
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пільги для стимулювання правомірної й ініціативної реалізації прав та свобод.  

Другу групу юридичних гарантій становлять механізми й інститути 

захисту прав та свобод: конституційний контроль і нагляд; заходи захисту й 

відповідальності винних за порушення прав і свобод особи; процесуальні 

форми здійснення контролю й нагляду; засоби попередження й профілактики 

порушень прав людини й громадянина та інші встановлені законодавством 

заходи [234].  

Особливістю застосування юридичних гарантій є гарантування прав і 

свобод людини й громадянина в їхній рівності, взаємозв’язку, та єдності із 

обов’язками, без чого неможлива справжня свобода індивіда в 

демократичному суспільстві, де використання особою прав і свобод не 

повинне завдавати шкоди правам інших осіб. Слід також розуміти, що 

реалізація юридичних гарантій не є самоціллю - головним є досягнення 

соціального ефекту від використання особою своїх прав та свобод, 

задоволення нею своїх життєвих потреб. 

Що стосується юридичних гарантій права людини на охорону здоров’я, 

то під ними доцільно розуміти  законодавчо (в тому числі – конституційно) 

закріплений, нормативно визначений порядок діяльності державних 

інституцій і громадських організацій, спрямований на запобігання посяганням 

на це право, припинення його порушень і притягнення до відповідальності 

винних у цьому осіб, а також на відновлення порушеного права 

(правоохоронна та судова діяльність). У сукупності вказаних державних 

органів, громадських і міжнародних організацій, національних та 

міжнародних судових інстанцій, діяльність яких стосується захисту 

конституційних прав громадян на охорону здоров’я, втілюються відповідні 

організаційні гарантії. 

Саме лише законодавче закріплення суб’єктивних прав (свобод) особи 

небагато вартує без дієвого механізму їх реалізації, який полягає у 

забезпеченні прав і свобод та власне їх реалізації – здійсненні, втіленні в 

життя. Забезпечення – це наявність системи засобів із законної реалізації прав 
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і свобод та їх охорони, а власне реалізація – це досягнення відповідного 

конкретного результату. Тобто йдеться про втілення юридичних можливостей 

щодо придбання певних благ та фактичне, безпосереднє користування ними. 

Відтак, закон не просто декларує суб’єктивні права і свободи особи, а 

юридичними засобами гарантує їх. 

Більше того, оскільки задоволення соціальних потреб особи залежить не 

лише від її власних дій, правові приписи мають для неї велике значення у сенсі 

покладання відповідних обов’язків на інших суб’єктів – фізичних чи 

юридичних осіб, тобто є спеціальним юридичним інструментарієм їх 

спонукання до дій, потрібних особі. 

Юридична наука тлумачить гарантії як умови й засоби практичного 

здійснення, охорону й захист прав і свобод людини і громадянина, усіх 

суб’єктів права, як атрибутивний чинник реальності будь-якого правового 

явища [235, с. 16]. 

У юридичній літературі охоронними конституційними гарантіями 

називають діяльність державних інституцій та інших суб’єктів права, 

спрямовану на реалізацію передбачених законодавством прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина, запобігання їх порушенням, а також 

усунення факторів що такі порушення спричиняють [236, с. 32]. 

Правові гарантії виступають одним із основних елементів механізму 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина. В основі моделі 

правових гарантій перебуває той факт, що для реалізації будь-якого 

суб’єктивного права необхідне виконання кореспондуючого йому обов’язку. 

Відповідно, гарантування виконання цього обов’язку забезпечує дотримання 

(можливість користування) права. 

У науковій літературі справедливо вказується на те, що юридичні 

гарантії являють собою сукупність процедур, які забезпечують соціально-

правовий захист людини, її прав і свобод. Оскільки норми Конституції є 

нормами прямої дії та мають найвищу юридичну силу, тому діяльність органів 

державної влади повинна бути спрямована передусім на забезпечення 
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реалізації цих норм, їх дотримання в усіх сферах життя людини, створення 

ефективної системи покарання за їх порушення [237, с. 63]. 

Всього в Конституції України термін «здоров’я» використовується 

більше 20 разів [7], що явно свідчить про надзвичайно велике значення, яке 

надає Конституція встановленню та захисту права на охорону здоров’я в усіх 

його складних аспектах. Питання полягає в тому, чи є норма національної 

Конституції про охорону здоров’я достатньою та юридично бездоганною і чи 

можливі правові підстави її обмеження.  

Слід відзначити, що в більшості країн світу право на охорону здоров’я є 

конституційним, однак редакція відповідних конституційних норм різниться, 

на фоні чого українська конституційна норма, що викладена в кількох статях 

національної Конституції, може бути визнана вдалою та повною за деякими 

винятками. Стосовно реалізації конституційної норми в законодавстві та 

встановленню дієвих гарантій щодо її реалізації Україна має пройти довгий 

шлях, серед основних етапів якого - прийняття нового базового закону про 

охорону здоров’я, законодавства про приватну медицину та права пацієнтів, 

цивільно-правові особливості врегулювання договірних відносин між 

пацієнтами, медичними закладами та медичним персоналом, становлення 

страхової медицини, тощо [238]. 

Тож закріплення, навіть на найвищому – конституційному рівні, - прав 

та свобод, є необхідною, однак далеко не достатньою умовою забезпечення їх 

реалізації. Як зазначає з цього приводу І. Сопілко, гарантії є засобом, що 

забезпечує перехід від передбачених Конституцією можливостей до реальної 

дійсності. При цьому, вчена акцентує увагу на тому, що ефективність гарантій 

залежить від рівня розвитку загально-правових принципів, стану економіки, 

рівня розвитку демократичних інститутів, реальності політичної системи 

суспільства, наявності системи досконалих законів у державі, ефективності 

механізмів реалізації законоположень [239, с. 1]. 

Необхідно погодитись з наведеною думкою, оскільки створення 

належних організаційних, правових, економічних та інших умов для 
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забезпечення реалізації прав та свобод людини і громадянина потребує 

відповідних фінансових (як правило, бюджетних) затрат, інституційної 

розбудови тощо, що, у свою чергу, вимагає достатньо стійкого економічного 

стану у державі, високого рівня законності та правопорядку тощо. Тільки за 

таких умов можна говорити про дієвість та практичну ефективність 

відповідних гарантій. 

На цій підставі конституційні гарантії забезпечення права особи на 

охорону здоров’я можна визначити як регламентовану у Конституції та 

законах України систему правових, організаційних, економічних, 

інституційних та інших умов, засобів та механізмів, за допомогою яких 

досягається належне дотримання всіх складових елементів права особи на 

охорону здоров’я.  

Основний Закон України, виходячи із визнання людини та її інтересів 

найвищою соціальною цінністю, встановлює в державі правовий режим 

охорони здоров’я населення. Потреба в цьому зумовлена багатьма соціально-

економічними, екологічними та іншими чинниками. 

Варто відзначити досить широке застосування в Конституції України 

інституту охорони передбачених нею цінностей, тобто системи заходів, які 

забезпечують існування відповідного блага, його функціонування та 

користування ним. Відтак, охоронною функцією українського Основного 

Закону слід вважати комплекс засобів і прийомів впливу, зокрема й через дію 

гарантуючих норм, на суспільні відносини. Ці засоби мають свої специфічні 

ознаки. По-перше, за допомогою конституційних норм захисту й охорони прав 

людини скасовуються правочини будь-яких органів, що стоять на заваді 

практичному втіленню відповідних прав і свобод. А по-друге, об’єктом 

конституційних приписів щодо застосування вказаних охоронних засобів є 

саме ці органи та їхні посадовці, а не окремі особи. Тобто, визначення 

необхідності й правомірності застосування зазначених засобів, порядку й 

термінів їх здійснення покладається саме на ці інституції. 

Викладене вище дає змогу деталізувати структуру конституційного 
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режиму охорони здоров’я. Її складають такі різновиди юридичних норм: 

– що визначають суб’єктів права на охорону здоров’я, а саме: кожна 

людина й населення в цілому; 

–  імперативні норми, котрі зобов’язують державу визнавати права і 

свободи, дотримуватися й захищати їх, а державні органи - виконувати 

належні для цього функції, зокрема шляхом вироблення державної політики у 

сфері охорони здоров’я, розвитку відповідних інститутів і закладів; 

– які визначають повноваження органів влади у сфері охорони здоров’я, 

тобто структуру її державно-правового захисту; 

– які визначають характер і засади державно-правової охорони здоров’я 

населення (загальність, гарантування, системність тощо), основні права 

(оскарження, відшкодування тощо), існуючі обмеження, відповідальність 

тощо. 

Водночас слід зазначити, що вітчизняне законодавство у сфері охорони 

здоров’я фактично не містить положень, які надавали би суб’єктам 

відповідних правовідносин більше можливостей для самостійності та 

виявлення розумної підприємливості. Тому одним із нагальних завдань усіх 

гілок влади вбачається пропаганда здорового способу життя, створення 

належних для цього умов, щоби здоров’я стало пріоритетним об’єктом 

інвестування для працівників і роботодавців, кожної людини й населення в 

цілому. 

Загальні конституційні гарантії права на охорону здоров’я деталізуються 

галузевим законодавством у цій сфері, яке передбачає й закріплює гарантії 

спеціальні. Їх можна класифікувати за суб’єктами цього права, за цільовим 

призначенням (приміром, організаційні чи фінансові), за видами медичної 

допомоги, що надається, та іншими підставами. Розрізняють також об’єктивні 

й суб’єктивні гарантії. Більшість гарантій мають об’єктивний характер, 

оскільки створюються суспільством у цілому, державою, зумовлюються 

відповідним устроєм і не залежать від суб’єктивної волі та бажань окремого 

індивіда. Проте використання певних чинників забезпечення конституційного 
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права на охорону здоров’я багато в чому залежить від волевиявлення самої 

людини. 

Тобто, ті умови й засоби реалізації прав і свобод, які створюються й 

застосовуються у правоохоронній діяльності суспільства, держави, її органів 

та службовців, належать до об’єктивних гарантій, а ті, до яких для охорони 

своїх прав вдається окрема особа на власний розсуд, є, безперечно, гарантіями 

суб’єктивними. Адже зміцнення власного здоров’я, реалізація права на його 

охорону значною мірою залежать від способу життя, освіченості, рис 

характеру, фаху, соціального статусу й соціальної активності та інших 

особистих якостей індивіда. Крім того, ні для кого не секрет, що в сучасних 

умовах рівень гарантованості прав і свобод (і не лише в медичній сфері) 

значною мірою зумовлюється матеріальним становищем людини. Тому більш 

матеріально забезпечені особи можуть значно повніше реалізовувати право на 

охорону здоров’я та інші основні соціальні права, ніж їхні менш грошовиті 

співгромадяни. Відтак слід констатувати, що досі справедливим лишається  

твердження відомого австрійського клініциста, лейб-медика двох німецьких 

імператорів професора Й. П. Франка, яке вже наводилось вище: «… головною 

причиною хвороб є бідність, а для того, щоб поліпшити становище зі 

здоров’ям людей, необхідно піднести їхній життєвий рівень» [240]. Ця теза, 

нажаль, сьогодні є актуальною для сучасної України. 

 Сьогодні поширеною є думка про те, що, як це закріплено Конституцією 

України, медичне обслуговування населення в державних і муніципальних 

закладах охорони здоров’я має бути виключно безкоштовним з одночасним 

законодавчим регламентуванням діяльності платних приватних медичних 

установ, аби громадяни мали право обирати, чиїми послугами їм скористатися. 

На наш погляд, заслуговує на увагу дещо інший підхід. Ідеться про 

реалізацію територіальними громадами програм державного гарантування, які 

визначають порядок надання, обсяги й асортимент безкоштовних медичних 

послуг, до чого можуть залучатися і приватні установи охорони здоров’я. 

Звісно, що в цьому разі безкоштовність послуг існує лише для пацієнта, а всі 
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витрати відшкодовуються бюджетами різних рівнів, страховими чи 

благодійними фондами або іншими суб’єктами. Ці питання актуалізуються і у 

зв’язку із медичною реформою. Так, відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06 квітня 

2017 року,  медичним закладам надається більша фінансова та управлінська 

автономія з можливістю реорганізації державних та комунальних медичних 

закладів у казенні або комунальні некомерційні підприємства, з можливістю 

розподіляти кошти відповідно до реальних потреб [180]. Саме ці питання 

будуть вирішуватися у взаємодії з територіальними громадами.  

Слід зазначити, що чимало сфер надання медичних послуг усе більше 

переходять на підприємницькі рейки. Особливо це стосується пластичної та 

естетичної хірургії, косметології, стоматології, офтальмології та деяких інших 

галузей. На думку багатьох медичних працівників, їхньому розвитку в межах 

приватної системи охорони здоров’я серйозно заважає надання відповідних 

платних послуг в установах державної та муніципальної форм власності. При 

цьому такі медичні установи отримують бюджетне фінансування, їхні будівлі, 

приміщення й устаткування теж належать державі й придбані коштом 

платників податків, тобто, власне, самих пацієнтів, яких усілякими шляхами 

змушують нібито за власним бажанням надавати перевагу платним послугам. 

Очевидним кроком на шляху переведення конкуренції державних і 

приватних установ охорони здоров’я в цивілізоване русло з одночасним 

підвищенням доступності для населення медичних послуг убачається чітке 

унормування їх платних і безкоштовних різновидів. При цьому вартість 

безоплатних послуг, до надання котрих можуть рівною мірою залучатися 

медичні установи усіх форм власності, має відшкодуватися бюджетним 

коштом. Зрозуміло, що в разі бюджетного фінансування відповідні послуги 

приватної медичної установи мають бути безкоштовними, а для підвищення 

доступності послуг, які не увійшли до переліку безплатних, доволі 

ефективним може бути так зване спільне фінансування, коли держава 
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відшкодовує певну частку вартості наданої особі послуги. Подібний механізм 

успішно функціонує в деяких інших сферах народного господарства. 

У науковій літературі нерідко розрізняють також загальні та спеціальні 

гарантії реалізації прав і свобод [241-244]. Соціально-економічні й політико-

ідеологічні чинники, які сприяють утіленню відповідних правових приписів, 

належать до загальних гарантій. Спеціальні ж гарантії становлять юридичні 

засоби, способи й інструменти, за допомогою яких ці правові норми 

матеріалізуються. Варто зазначити, що від загальних гарантій, які по суті 

мають соціальний характер, зрештою залежить дієвість гарантій спеціальних, 

котрим поряд із суто юридичним притаманний і певний соціальний зміст. 

Немає сумнівів у непересічному значенні конституційних гарантій прав 

і свобод людини. Проте між їх декларуванням, наявністю самої системи 

гарантування та безпосередньою реалізацією й використанням громадянами 

нерідко виникає чимало перешкод. Саме втілення в життя конституційних 

гарантій прав і свобод, задоволення потреб і законних інтересів людей при 

користуванні ними і є здійсненням, реалізацією вказаних прав і свобод. 

Дещо інший зміст мають охорона і захист конституційних прав і свобод. 

Так, їх охорона – це заходи державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій щодо сприяння належному 

втіленню прав і свобод, запобігання порушенням указаних прав, усунення 

умов і причин, які призводять до цих порушень, різноманітних чинників, що 

не є порушенням законодавства, але перешкоджають їхній реалізації. Що 

стосується захисту, то це – застосування щодо зобов’язаного суб’єкта 

примусових заходів з метою відновлення порушених прав, яке здійснюється у 

передбаченому законодавством порядку уповноваженими органами 

(посадовими особами). А конституційно-правовий захист права на охорону 

здоров’я — це діяльність правозахисних суб’єктів, спрямована на усунення 

перешкод, припинення та відновлення права кожної людини проживати в 

сприятливих для її здоров’я санітарно-епідеміологічних, екологічних і 

соціальних умовах, отримувати кваліфіковану медичну допомогу, а в разі 
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потреби - звертатися до правозахисних суб’єктів. 

Як бачимо, охорона прав і свобод спрямована передусім на недопущення 

їх порушення, а захист застосовується, якщо таке порушення все ж таки 

сталося. Попри свою різновекторність та змістову специфіку гарантування, 

реалізація, охорона й захист являють собою єдину систему, соціально-

правовий механізм реалізації конституційних прав і свобод людини. 

Відтак, розвиток справді демократичного громадянського правового 

суспільства залежить від того, наскільки воно у своїй організації та 

життєдіяльності визнає і втілює інтереси людини, забезпечує належне 

гарантування її прав і свобод, а також високий рівень соціально-економічної 

та правової захищеності при реальній відповідальності як особи перед 

державою, так і держави перед кожним громадянином. Тобто, гарантування 

прав і свобод виходить за межі суто юридичних стосунків держави і 

громадянина, позаяк їх існування залежить передусім від наявності певних 

умов, без яких реальне здійснення вказаних прав неможливе. Творцем же тих 

засобів, що дають реальну змогу людині користуватися відповідними 

соціальними благами, якраз і є суспільство. І саме ці засоби є найзагальнішими 

гарантіями прав і свобод людини. Виникають ці гарантії у процесі генезису 

вказаних прав і свобод у фактичних людських стосунках, а тому правом, 

правовим регулюванням не зумовлюються і складаються незалежно від них. 

Таким чином, загальні гарантії є особливими інститутами 

громадянського суспільства, завдання яких забезпечити у процесі 

функціонування усіх складових своєї життєдіяльності права і свободи людини. 

Цими основними складовими діяльності громадянського суспільства є 

економіка (система ринкових відносин), політика (здійснення народовладдя) 

та соціальна сфера (її розвиток та посилення соціальної ролі держави). Ці 

гарантії становлять собою єдину систему інституціональних засобів і 

організаційних відносин, на ґрунті якої складається певний порядок взаємних 

зв’язків держави і громадянина, можливість їх правового оформлення. У 

підсумку правові засоби впливу на соціальні умови реалізації прав і свобод 
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людини конкретизуються і створюється система спеціальних юридичних 

гарантій. Зрозуміло, що сказане повною мірою стосується і права на охорону 

здоров’я. 

Отже, у громадянському суспільстві відносини, які гарантують реальне 

становище особи, її захищеність в усіх сферах, врешті-решт неодмінно 

набувають правового змісту. У цьому й полягає величезне значення загальних 

гарантій прав людини. Згаданий вище правовий зміст не означає, що вказані 

правові явища мають виключно нормативний характер. Він віддзеркалює 

наявність своєрідних правових зародків у самих суспільних відносинах, що 

створює підґрунтя («передзаконну стадію») їх нормативного регулювання в 

майбутньому, певний правовий традиціоналізм того чи іншого  народу. 

Специфіка загальних гарантій особливо виразно проявляється у самій 

сутності природних прав людини, які визнаються найвищою цінністю й у 

взаєминах людина – суспільство закріплюються на найвищому – 

конституційному рівні. Найдієвіший інструментарій розвитку й регулювання 

соціально-економічних відносин, їх гарантування традиційно надається 

державно-правовим інституціям. У процесі функціонування суспільства 

загальні гарантії проявляють свій правовий характер, що найбільш наочно 

відбивається в конституційних положеннях та галузевому законодавстві: 

закріплені в конституції загальні гарантії набувають спеціально-юридичного 

характеру, що дозволяє деталізувати їх у відповідних галузевих нормативно-

правових актах, які безпосередньо забезпечують реалізацію, охорону і захист 

прав людини.  

З іншого боку, будь-яке юридичне явище, котре сприяє втіленню 

основних прав і свобод людини, можна віднести до числа відповідних 

конституційних гарантій. При цьому, стверджуючи, що уся правова система 

спрямована на захист конституційних прав і свобод, слід зважати, на те, що за 

характером та дієвістю юридичні гарантії істотно відрізняються. Особливо це 

стосується конкретних прав конкретної людини, а не прав і свобод взагалі.  

Так, в аналізованій нами сфері охорони здоров’я деякі гарантії лише 
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опосередковано впливають на процес реалізації відповідного права,  що, 

однак, не відкидає їх загального значення і впливу на кінцевий результат. 

Адже саме вони створюють загальне сприятливе середовище для належного 

втілення вказаного права. Інші ж гарантії можна назвати кумулятивними, адже 

вони сконцентровані саме на реалізації права на охорону здоров’я - вони 

безпосередньо забезпечують реалізацію права на охорону здоров’я, 

охороняють його від порушень, захищають та відновлюють, якщо порушення 

сталося. У галузевому законодавстві про охорону здоров’я ці гарантії 

набувають здебільшого форми правочинів суб’єктів процесу реалізації 

відповідного права, а також процесуальних процедур його здійснення. 

Як бачимо, конституційні гарантії являють собою систему, набір 

найвагоміших забезпечувальних засобів, які застосовуються з метою 

реалізації окремих прав і свобод. У загальній системі гарантування вони мають 

особливий статус, оскільки мають стосунок до всіх галузей права, а не лише 

до державного. Їхній зміст – це нормативні вказівки на соціально-економічні 

й політико-ідеологічні чинники, наявні у суспільстві, на відповідні правові 

засоби й організаційні заходи. А за формальною ознакою вони є гарантіями 

найвищої юридичної сили. 

Що стосується сфери охорони здоров’я, то тут конституційні гарантії 

відповідного права становлять систему різноманітних найвагоміших 

забезпечувальних засобів найвищої юридичної сили, яку складають найбільш 

потужні соціально-правові інститути й засоби його реалізації, охорони й 

захисту. Такі гарантії є показником правового положення особи у цій сфері 

суспільних відносин, ступеню реальності й забезпеченості задекларованого 

права, його суб’єктивно-особистісного характеру. 

Підтвердження й деталізація конституційних гарантій усією правовою 

системою є цілком логічним наслідком, який свідчить про те, що за своїм 

функціональним призначенням в системі юридичних гарантій вони 

відповідають статусу принципів. Адже конституційні гарантії являють собою 

передусім керівні ідеї, які потребують конкретизації в актуальному 
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законодавстві, вони стосуються не лише правозастосування, а й правотворчої 

діяльності, сприяють активізації самого процесу встановлення гарантій. При 

цьому слід зазначити, що вже власне обов’язковість того, щоб чинне 

вітчизняне законодавство відповідало положенням Конституції України щодо 

прав і свобод громадян, є вагомою гарантією їх забезпечення. 

Узагальнюючи викладене вище, можемо сформулювати висновок, 

визначивши сутність конституційних гарантій права особи на охорону 

здоров’я. Це – юридично значущі й організаційно оформлені засоби 

практичного впровадження приписів, які містяться у конституційних нормах, 

методи і способи досягнення мети вказаних норм, а також  організаційні та 

правові умови їх втілення в життя, у дії суб’єктів відповідних правовідносин.  

 

 

3.2. Класифікація конституційних гарантій права особи на охорону 

здоров’я 

 

Вітчизняна правова наука виробила декілька концептуальних підходів 

до класифікації конституційних гарантій забезпечення реалізації прав та 

свобод громадян, проте, єдиної системи класифікації конституційних гарантій 

забезпечення реалізації права особи на охорону здоров’я науковцями досі не 

розроблено.  

Таким чином, систематизація, тобто розробка класифікації гарантій 

реалізації права особи на охорону здоров’я, матиме не тільки науково-

теоретичне, але практичне значення, оскільки дозволить виявити основні 

законодавчі прогалини у цій сфері та визначити шляхи їх усунення.  

Науковці виокремлюють різні види гарантій забезпечення реалізації 

конституційних прав людини. Так, Ю. Полянський до конституційних 

гарантій відносить:  

•   захист прав і свобод у судах загальної юрисдикції;  

•   адміністративно-правовий захист;  
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•   парламентський контроль; 

•    прокурорський нагляд;  

•   використання конституційно-судового механізму;  

•   використання міжнародно-правових механізмів;  

•   законний самозахист [245, с. 180-181]. 

Конституційно-правові гарантії, на думку Т.  Заворотченко, поділяються 

на дві основні групи: нормативно-правові і організаційно-правові. Перші – це 

сукупність правових норм, за допомогою яких забезпечується реалізація, 

порядок охорони і захисту прав і свобод особистості, тобто це об’єктивне 

право. Організаційно-правові гарантії – це механізм держави, органи 

місцевого самоврядування, посадові особи, а також політичні партії і 

громадянські організації, засоби масової інформації, міжнародні правозахисні 

організації та їх діяльність у сфері правотворчості і правозастосування, 

спрямована на створення сприятливих умов для реального користування 

громадянами своїми права і свободами [246, с. 198]. 

Означені групи гарантій виокремлює і О. Шекера, доповнюючи їх 

такими, як фінансово-економічні та інформаційні гарантії. Зокрема, на думку 

науковця, можна розрізняти такі напрямки забезпечення прав людини у сфері 

медичної діяльності:  

•   нормативно-правовий (створення юридичних 

документів, що містять механізми реалізації прав громадян);  

•   організаційний (створення умов, за яких стає 

можливою реалізація прав громадян);  

•   фінансово-економічний (збільшення витрат на 

охорону здоров’я у бюджетах різних рівнів, реалізація цільових 

програм);  

•   інформаційний (діяльність засобів масової інформації, 

спрямована на інформування громадян про свої права) [247, с. 23].  

Інші науковці дотримуються точки зору, що система забезпечення прав 

та свобод людини і громадянина взагалі, і права особи на охорону здоров’я 
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зокрема, складається з інституційного, правового, організаційного та 

ресурсного забезпечення [248, с. 5]. 

Необхідно підтримати цей підхід, оскільки він найбільш повно 

відображає всю систему конституційних гарантій та в цілому відповідає тим 

гарантіям, що визначені у Конституції України та законах України. В основі 

поділу гарантій на правові, організаційні, інституційні та ресурсні лежать різні 

механізми забезпечення права особи на охорону здоров’я. Зокрема, правові 

гарантії передбачають застосування нормативно-правових приписів – 

законодавче закріплення системи прав, які є складовими елементами 

комплексного права особи на охорону здоров’я, а також повноважень органів 

влади у цій сфері. Організаційні – включають створення належних 

організаційних (упорядкованих системних зав’язків) умов, які забезпечують 

доступ до сфери охорони здоров’я для всіх осіб. Інституційні – визначають 

створення необхідних органів та інших інститутів, які забезпечують ефективне 

функціонування закладів охорони здоров’я, управління ними, формування та 

реалізацію державної політики у цій сфері. Ресурсні гарантії включають 

систему економічних, інформаційних та інших засобів, які створюють 

ресурсну базу для реалізації відповідного права. При цьому, інституційні 

гарантії доцільно поділити на засоби забезпечення належного управління 

галуззю охорони здоров’я, контролю та відповідальності; ресурсні гарантії 

поділяються на інформаційні, економічні, кадрові та матеріально-технічні. 

Відповідно до статті 7 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я [12] держава згідно з Конституцією України  гарантує всім 

громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров’я шляхом застосування 

системи гарантій. Зокрема, до останніх віднесено:  

1) організаційні: створення розгалуженої мережі закладів охорони 

здоров’я; організації і проведення системи державних і громадських заходів 

щодо охорони та зміцнення здоров’я;  

2) ресурсні: надання всім громадянам гарантованого рівня медичної 

допомоги у обсязі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України; 
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організації державної системи збирання, обробки і аналізу соціальної, 

екологічної та спеціальної медичної статистичної інформації;  

3) інституційні: здійснення державного і можливості громадського 

контролю та нагляду в сфері охорони здоров’я; встановлення відповідальності 

за порушення прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров’я.  

Охарактеризуємо кожну групу конституційних гарантій забезпечення 

права особи на охорону здоров’я та запропонуємо нові групи, з огляду на 

сучасний стан захисту конституційного права особи на охорону здоров’я.   

1. Правові гарантії. У Конституції України, Основах законодавства 

України про охорону здоров’я, законах України «Про психіатричну 

допомогу», «Про екстрену медичну допомогу» тощо визначено основні 

елементи права особи на охорону здоров’я. Однак, не зважаючи на 

розгалужену систему законодавчих актів, які регламентують різні сфери та 

аспекти права на охорону здоров’я, потребують урегулювання окремі питання 

щодо реалізації прав пацієнтів. На сьогодні розроблено декілька 

законопроектів у цій сфері, однак, вони потребують доопрацювання. 

Загальні правові, або конституційні гарантії, котрі стосуються права на 

охорону здоров’я й визначають його реальність, якщо розглядати їх у цілому, 

можна об’єднати в декілька підгруп (для виконання цього завдання ми будемо 

застосовувати терміни «соціальні» або «економічні» для позначення 

специфіки відповідних правових гарантій, тож мова в даному випадку не йде 

про соціальні та економічні загальні гарантії на противагу гарантіям 

правовим): 

а). Соціальні. Виходячи із проголошення у Конституції України 

інституту соціальної держави (стаття 1), визнання здоров’я людини однією з 

найвищих соціальних цінностей (стаття 3), право кожного громадянина на 

охорону здоров’я (стаття 49) в Основному Законі нашої країни підтверджено 

цілим комплексом заходів його гарантування державою шляхом регулювання 

специфічних відносин, які виникають у соціальній сфері у зв’язку з його 

реалізацією (детальніше соціальну природу права на охорону здоров’я 
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розглянуто нами вище). Тобто, забезпечення прав особи щодо охорони 

здоров’я на найвищому юридичному рівні зафіксовано як одну із 

найважливіших функцій держави; 

б). Економічні. Конституційні гарантії економічного характеру щодо 

права на охорону здоров’я полягають у системі відповідних заходів, 

спрямованих на його матеріально-фінансове забезпечення, які випливають зі 

статті 49 Основного Закону України; 

в). Антидискримінаційні. Гарантуванням рівних можливостей кожної 

людини щодо права на охорону здоров’я є конституційний інститут 

рівноправ’я, заборони дискримінації за будь якими ознаками (статті 21, 24 

тощо). Проте втілення цих принципів в життя стикається з численними 

чинниками, які зумовлюють істотну різницю й нерівність у реалізації права на 

охорону здоров’я для різних категорій населення за соціальними, 

матеріальними, географічними та іншими ознаками. 

Одним із найважливіших соціально-економічних, політичних і правових 

завдань держави й суспільства при налагодженні механізму реалізації права на 

охорону здоров’я вбачається реалізація принципу географічної рівності, тобто 

створення ефективної системи медико-соціального обслуговування населення 

на всій території України. Тобто, держава має докладати зусиль, аби 

створювати рівні умови щодо доступності, рівня та якості медико-соціальної 

допомоги населенню усіх регіонів, міським та сільським мешканцям. При 

цьому не йдеться про вульгарну зрівнялівку, механічний перерозподіл коштів 

між регіонами з різним рівнем економічного розвитку. Політика держави у 

сфері охорони здоров’я має спрямовуватися на такий розвиток системи 

медико-соціальних закладів, медичного страхування, реалізації науково-

практичних програм у цій сфері, який охоплював би всю країну – від столиці 

до найменшого хутора. 

2. Інституційні гарантії. Так, в Україні функціонує МОЗ України, яке 

відповідно до Положення про нього [249] наділено повноваженнями у сфері 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 
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здоров’я, а також здійснює управління відповідною сферою, покладаючись на 

систему управлінь охорони здоров’я. 

До інших інституційних гарантій належать:  

•   парламентський контроль, який здійснюється 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини [250];  

•   прокурорський нагляд (слід зауважити, що відповідно 

до чинного Закону України «Про прокуратуру» [251], сфера 

нагляду прокуратури є обмеженою – органи прокуратури можуть 

здійснювати представництво інтересів громадянина у випадках,  

якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої 

порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні 

повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або 

обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким 

надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не 

здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист, а також 

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах й при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян);  

•   конституційний контроль, який здійснюється 

Конституційним Судом України [252];  

•   застосування адміністративної, кримінальної та 

цивільно-правової відповідальності до осіб, винних у порушенні 

прав на охорону здоров’я, а також розгляд звернень громадян 

(заяв, скарг) [253]. 

Зокрема, Кодексом України про адміністративні правопорушення 

передбачена адміністративна (далі – КУпАП) відповідальність за:  

•   порушення вимог законодавства про працю та про 

охорону праці (стаття 41);  

•   порушення санітарних норм (стаття 42);  
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•   продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених 

законодавством випадках (статті 42-4);  

•   порушення обмежень, встановлених для медичних і 

фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної 

діяльності (стаття 44-2) тощо [254].  

У свою чергу, КК України визначені покарання за такі злочини:  

•   розголошення відомостей про проведення медичного 

огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби (стаття 132);  

•   незаконна лікувальна діяльність (стаття 138);  

•   ненадання допомоги хворому медичним працівником 

(стаття 139);  

•   неналежне виконання професійних обов’язків 

медичним або фармацевтичним працівником (стаття 140);  

•   порушення прав пацієнта (стаття 141);  

•   незаконне проведення дослідів над людиною (стаття 

142) тощо [255]. 

 Отже, законодавством України передбачена досить розгалужена система 

адміністративних та кримінальних правопорушень у сфері охорони здоров’я. 

Проте, аналіз судової статистики [256-257] показує, що заяви з приводу 

вчинення цих правопорушень надходять нечасто, а до суду доходить і поготів 

незначна їх частина. Наприклад, у першому кварталі 2017 року надійшло 

всього дві заяви про порушення санітарних норм, а у суді була розглянута 

лише одна з них. За цей же період не надходило жодної заяви про порушення 

прав пацієнтів та інших злочинів у сфері охорони здоров’я.  

На питаннях судового захисту пацієнтів та юридичної відповідальності 

лікарів слід зупинитися детальніше. Перші позови проти лікарів через 

неякісну медичну допомогу з’явилися ще наприкінці ХІХ століття в Англії, 

Франції, США. В Угорщині перший випадок компенсації шкоди пацієнту за 

цивільним законодавством було зафіксовано у 1900 році [258, с. 114].  
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Важливим аспектом в досліджуваному контексті є питання 

розмежування відповідальності лікаря і відповідальності медичного закладу. 

Слушним прикладом є справа Еліс проти лікарні Уолсенд (Австралія) [259, с. 

45-46], в якій суд вирішив, що клініка несе солідарну відповідальність, якщо 

пацієнт звернувся саме в клініку за консультацією чи лікуванням. У випадку, 

коли клініка просто забезпечує надання лікарем медичних послуг, вона не несе 

відповідальності за неякісне лікування. Тобто, лікар, який практикує 

приватно, несе повну відповідальність за лікування пацієнтів, а медичний 

заклад, в якому він займає приміщення, відповідатиме за лікування тільки у 

випадку, коли втручається в процес лікування пацієнта. Подібна практика 

розвинених країн світу має перспективи незабаром поширитись в Україні. 

Окремо слід сказати про відшкодування моральної шкоди. У Великій 

Британії та США існує поняття «психічна шкода», в Німеччині – «грошова 

компенсація за страждання». Вітчизняні науковці та практики пропонують 

характеристику «фізичні та моральні страждання або переживання» з огляду 

на можливе розділення моральної шкоди на фізичний біль, який породжує 

страждання, та нервові психічні переживання щодо наслідків свого стану [260,  

c.19]. Рішення щодо розміру моральної шкоди у справі визначає суд на свій 

розсуд після вивчення матеріалів та доказів у справі. 

Одним із видів дієвих гарантій забезпечення права особи на охорону 

здоров’я інституційного характеру могло б стати посилення ролі громадського 

контролю у цій сфері. З цього приводу необхідно погодитись з пропозицією С. 

Сошинського та О. Герус, які вказують на доцільність створення при закладі 

охорони здоров’я наглядової ради, основними завданнями якої можуть бути: 

допомога у визначенні стратегії розвитку лікувально-профілактичного 

закладу, бюджетне та перспективне планування; активне забезпечення його 

потреб у ресурсах тощо [261, с. 80]. 

3. Організаційні гарантії. У сфері охорони здоров’я не менш важливу 

роль відіграють організаційні гарантії. Зазначимо, що вагомою гарантією 

реалізації права на охорону здоров’я є вже власне створення відповідної 
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державної й муніципальної системи. Чималих організаційних зусиль, 

створення чіткого організаційного механізму й режиму гарантування потребує 

досягнення в державі нормативно передбаченого рівня гарантування медико-

соціального забезпечення. Звідси випливає, що гарантії нормативного й 

організаційного характеру тісно зв’язані між собою у єдиний комплекс 

спеціального організаційно-правового гарантування права на охорону 

здоров’я. 

Важливе значення має питання компетенції державних органів, 

уповноважених Конституцією на охорону здоров’я населення та реалізацію 

цього права. Нормативне закріплення відповідних конкретних положень щодо 

державного гарантування має стати вагомою гарантією втілення права на 

охорону здоров’я. До цих положень належать такі показники, як: базові обсяги 

матеріально-фінансового забезпечення функціонування системи охорони 

здоров’я; норми відшкодування витрат на надання безкоштовної медико-

соціальної допомоги; державні стандарти у сфері охорони здоров’я, які 

передбачають перелік видів медичних послуг, що надаються громадянам 

безоплатно коштом бюджетів різних рівнів, медичного страхування та інших 

джерел, тощо. 

На практиці зазначені вище та багато інших чинників мають величезне 

значення в контексті якнайповнішої реалізації права усіх громадян на 

однакове отримання належної медико-соціальної допомоги в усіх куточках 

нашої країни. 

Основною гарантією цієї групи є утворення розгалуженої мережі 

медичних закладів, які були б розташовані територіально таким чином, щоб 

забезпечити доступ до них всіх мешканців населених пунктів. У 2002 році 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України було затверджено перелік 

закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад 

молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони 

здоров’я [262]. Цим Наказом визначено такі види закладів охорони здоров’я:  

•   лікувально-профілактичні, до яких належать лікарняні 
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заклади (багатопрофільні, однопрофільні, спеціалізовані та 

особливого типу), амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади 

переливання крові, швидкої та екстреної медичної допомоги, 

санаторно-курортні заклади;  

•   санаторно-профілактичні заклади;  

•   фармацевтичні заклади.  

З цього приводу необхідно зауважити, що медична реформа, яка триває 

у нашій державі, передбачає у числі інших заходів також і організаційні зміни 

з метою покращити доступ громадян до мережі закладів охорони здоров’я. 

Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку створення госпітальних округів» [181] передбачено утворення 

госпітальних округів, до яких мають входити не менше однієї 

багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого та/або другого 

рівня та інші заклади охорони здоров’я. Зона обслуговування госпітального 

округу буде визначатися своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень 

інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна 

бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови 

наявності доріг з твердим покриттям.  

Сутність організаційних заходів у сфері охорони здоров’я полягає також 

у функціонуванні системи заходів соціально-економічного й медико-

санітарного спрямування, а саме: здійснення масштабних профілактичних, 

оздоровчих, екологічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів [263]. 

Найважливішим суб’єктом реалізації й забезпечення конституційного 

права громадян на охорону здоров’я є система органів державного управління 

системою цією галуззю. Функцією виконавчої гілки державної влади, органів 

місцевого самоврядування є втілення конституційних приписів, практичне 

виконання відповідних норм щодо реалізації вказаного права, адже саме 

виконавчі державні структури наділені усіма організаційно-правовими 

повноваженнями для цього. Вони, як і місцеві управлінські органи, керують 

діяльністю державних і муніципальних закладів медико-соціальної сфери, які 
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безпосередньо забезпечують реалізацію права громадян на охорону здоров’я. 

До системи державного управління належать також спеціальні правоохоронні 

органи, на які покладено контрольні функції за дотриманням законності у 

сфері управління медико-соціальними установами. Крім того, як свідчить 

аналіз управлінської практики, вказані вище органи виконавчої влади 

провадять вагому нормотворчу діяльність, значною мірою спрямовану на 

реалізацію гарантованого Конституцією України права на охорону здоров’я. 

Отже, не буде перебільшенням твердження, що державні й муніципальні 

виконавчі органи відіграють вирішальну роль у системі забезпечення 

конституційного права громадян на охорону здоров’я, встановленій чинним 

законодавством України. 

4. Ресурсні гарантії. До них, насамперед, належать економічні, 

матеріально-технічні, кадрові та інформаційні гарантії.  

Економічні та матеріально-технічні гарантії передбачають належний 

рівень фінансування закладів охорони здоров’я, обладнання їх необхідним 

устаткуванням, інструментами, лікарськими засобами, фінансування 

державних програм забезпечення населення ліками, протезами тощо. 

Так, у Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 

збільшення загальних видатків Державного бюджету на охорону здоров’я у 

порівнянні з бюджетом 2016 року на 3,4 млрд грн., або на 6 відсотків. При 

цьому, частка фінансування медицини у складі загальних видатків 

Державного бюджету складає 7,7 відсотків. В частині забезпечення громадян 

ліками, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

збільшив видатки на їх закупівлю на 2 млрд. грн. або на 50,6 відсотків [264]. 

Не менш важливе значення має забезпечення закладів охорони здоров’я 

професійними та компетентними працівниками, що досягається спеціально 

організованою системою отримання відповідної освіти, проходження 

практики, підвищення кваліфікації тощо.  

Отже, національним законодавством передбачено цілу систему гарантій 

забезпечення реалізації права особи на охорону здоров’я, проте, деякі з них 
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показують недостатню ефективність, внаслідок чого реалізація права на 

охорону здоров’я (окремі елементи цього права) ускладняється або стає 

неможливою. 

Про це, зокрема, йдеться у Щорічному звіті Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні за 2016 році. Зокрема, акцентовано увагу на 

тому, що найбільше надійшло звернень громадян зі скаргами про 

неможливість своєчасно отримати доступні медичні послуги, ліки та медичні 

засоби, право на безоплатність яких гарантовано законодавством [265, с. 386]. 

Основними причинами подібної ситуації, на думку Уповноваженого, є 

економічні проблеми (несвоєчасне або неповне фінансування закладів), а 

також відсутність дієвого контролю за витрачанням бюджетних коштів та за 

реалізацією відповідних державних програм. 

З метою щонайшвидшого виправлення ситуації Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини розробив рекомендації щодо: 

збільшення видатків на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного 

призначення, необхідних для забезпечення профілактики і лікування хвороб, 

які є визначальними у формуванні загальної структури захворюваності та 

смертності населення України; нормативно-правового врегулювання питання 

відшкодування вартості лікарських засобів хворим для лікування 

вищезазначених хвороб тощо [265, с. 395-396]. 

5. Значну за своїм обсягом сукупність гарантій щодо права на охорону 

здоров’я становлять гарантії спеціальні. Як зазначалося вище, вони спрямовані 

на практичну реалізацію цього права, його охорону та захист. Основні їх 

характеристики розкриваються у наступних тезах: 

•   важливою гарантією втілення права на охорону 

здоров’я є закріплений у конституційний спосіб комплекс 

державних заходів у соціальній сфері із його забезпечення. 

Основний Закон зобов’язує державу в особі її відповідних органів, 

керуючись принципом соціальної справедливості, забезпечувати 
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бюджетне фінансування медико-соціальних програм, розвивати 

служби цієї галузі з метою реалізації права кожної людини на 

отримання мінімального обсягу безоплатної медичної допомоги в 

державних і муніципальних закладах охорони здоров’я; 

•   гарантування виконання державою покладених на неї 

конституційними нормами обов’язків досягається через 

застосування кореспондуючих приписів, для яких характерними є 

такі звороти, як «уживаються заходи», «заохочується» тощо 

Обов’язок держави створювати умови для реалізації права особи 

на охорону здоров’я, фінансувати відповідні заходи фіксується 

саме в такій нормативній формі. Тобто, закріплення в Конституції 

України вказаних обов’язків держави як засіб правового впливу на 

його реалізацію є своєрідною нормативною формою відображення 

загальних, конституційних гарантій на це право; 

•   важливою гарантією якнайповнішої реалізації права 

на охорону здоров’я є закріплення в Конституції України певних 

пільг у цій сфері для окремих категорій громадян. Так, під 

особливою охороною держави перебувають материнство, 

дитинство, сім’я (статті 24, 51 тощо); 

•   у Конституції України закладено принципи та засади 

процесуального захисту прав у сфері охорони здоров’я та їх 

відновлення в разі їх порушення чи незаконного обмеження, котрі 

розвиваються й деталізуються нормами не лише процесуального, 

а й матеріального права. При цьому конституційно передбачена 

відповідальність за порушення прав людини у цій сфері. Так, за 

неналежну здійснення повноважень щодо реалізації громадянами 

права на охорону здоров’я  встановлюється відповідальність 

зобов’язаних державних посадовців. 

6. Ідеологічні гарантії. Що стосується гарантій ідеологічного характеру, 

то вони полягають передусім з підвищення загальної культури громадян – 
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широкій пропаганді здорового способу життя, медичній та санітарно-

гігієнічній просвіті й вихованні населення тощо. 

Водночас, важливою складовою вказаних гарантій є виховання правової 

свідомості громадян. Ідеться про те, аби розуміння здоров’я як найважливішої 

особистої цінності, недоторканності людського життя стало глибоким 

переконанням кожної людини. 

Відтак, головне призначення ідеологічних гарантій – сприяти тому, аби 

повага, чуйне ставлення до людини, її життя і здоров’я стали непорушним 

правилом повсякденної діяльності всіх державних інституцій, органів 

місцевого самоврядування, чиновників, кожного громадянина. 

Варто зазначити, що сьогодні у середніх закладах освіти проводяться 

спеціальні заняття, що стосуються проблем охорони здоров’я, у школах та 

багатьох вишах фізична культура входить до переліку обов’язкових занять, на 

промислових підприємствах, в інших установах і закладах провадиться робота 

щодо правил безпеки праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм. Перелік 

здійснюваних у країні медико-просвітницьких заходів можна продовжити. 

Вважаємо, що не завадило би запровадити вивчення подібних дисциплін в усіх 

навчальних закладах, а вишам юридичного спрямування звертати окрему 

увагу своїх студентів на проблеми реалізації прав людини у сфері охорони 

здоров’я. 

7. Нарешті, в контексті забезпечення конституційного права на охорону 

здоров’я слід підкреслити важливе значення зовнішньополітичної діяльності 

держави як гарантії права людини на охорону здоров’я. Ідеться насамперед 

про запобігання воєнним конфліктам та ліквідацію їх наслідків, що, на 

превеликий жаль, стало вельми актуальним для нашої країни. 

Підбиваючи підсумки проведеного аналізу, можна дійти висновку, що 

закріплене в Конституції України право громадян на охорону здоров’я 

забезпечується державою за допомогою певних засобів його реалізації, 

охорони й захисту. Проте насправді стан справ у цій сфері в Україні далеко не 

райдужний, а деякими фахівцями взагалі оцінюється як катастрофічний. 
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Тому нагальним убачається виокремлення гарантій права людини на 

охорону здоров’я у самостійну групу конституційних гарантій, прийняття 

низки спеціальних нормативно-правових актів щодо надання медико-

соціальних послуг, а також посилення контрольних і наглядових заходів щодо 

дотримання відповідного законодавства. Невідкладними, на наш погляд, є 

проблеми підвищення обсягів та якості медико-соціальних послуг, фахового 

рівня медичного персоналу, залучення інвестицій у медичну галузь, 

раціонального використання наявних ресурсів, активізації наукових 

досліджень у сфері охорони здоров’я, удосконалення системи підготовки та 

перепідготовки медичних працівників. Серйозного коригування потребують 

порядок і форми відповідальності (юридичної та неюридичної) за порушення 

прав громадян на охорону здоров’я. Доцільними також убачаються: 

урізноманітнення програм медичного страхування; запровадження нових 

загальнодержавних, регіональних та місцевих освітніх програм з питань 

здорового способу життя та охорони здоров’я; створення системи 

стимулювання приватних медичних закладів задля підвищення доступності 

їхніх послуг для населення; поліпшення соціально-правового захисту 

працівників сфери охорони здоров’я. Як згадувалося вже в нашій роботі, 

вартує запровадити у юридичних вишах і факультетах викладання такої 

навчальної дисципліни, як «медичне право», предметом котрої є суспільні 

відносини, які виникають у сфері охорони здоров’я. 

Таким чином, слід дійти висновку про те, що реальною, найміцнішою 

гарантією втілення задекларованих прав і свобод громадян, у тому числі й на 

охорону здоров’я, може бути лише економічний прогрес країни, політична 

консолідація суспільства, встановлення верховенства закону, тобто створення 

справді правової, демократичної, соціальної Української держави. 
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3.3. Проблеми практичної реалізації гарантій конституційного права 

особи на охорону здоров’я 

 

В сучасних умовах державного розвитку нової актуальності набуває 

проблема забезпечення реалізації конституційних прав людини та 

громадянина. Так, одним із завдань підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС визначено зміцнення поваги зі сторони держави та 

міжнародного співтовариства до демократичних принципів, прав людини та 

основоположних свобод, закріплених в міжнародних документах. 

Європейський вибір, зроблений Україною, обумовив проведення ряду реформ, 

спрямованих на виконання цього завдання, включаючи також і реформу галузі 

охорони здоров’я. Однак, для того, щоб заплановані зміни мали високий 

ступень ефективності, необхідно виходити із практичних проблем, наявних у 

галузі, та можливих способів їх вирішення. 

При цьому слушною видається думка М. Савчина, який справедливо 

зауважує, що часто здобутки конституційної доктрини не спираються на дані 

емпіричних досліджень, які б враховували динаміку конституційних 

правовідносин, фактори, що впливають на поведінки їх учасників (мотивацію, 

ціннісні орієнтири), співвідношення індивідуального, корпоративного і 

загального інтересу, що дає синергетичний ефект і його наслідки 

спрогнозувати за лінійними методиками складно [266, с. 5-6].  

Тому проведення конституційної реформи у сфері охорони здоров’я має 

спиратися на цілком конкретні цілі. Зокрема, основним мотиваційним 

фактором, який визначив необхідність у проведенні трансформаційний змін у 

даній галузі, став незадовільний стан дотримання права особи на охорону 

здоров’я, що передусім пов’язано з проблемами різнопланового характеру, що 

виникають у процесі реалізації зазначеного права. Для досягнення поставленої 

мети передусім слід уточнити критерії належної реалізації права особи на 

охорону здоров’я, що має стати відправною точкою для виявлення відповідних 
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проблем. 

Так, деякі зарубіжні вчені акцентують увагу на тому, що право на 

охорону здоров’я не є абсолютним, оскільки ефективність його реалізації 

залежить від багатьох факторів: по-перше, конкретних дій держави у цьому 

напрямку; по-друге, здатності функціонуючих адміністративних та 

інституційних систем належним чином виконувати покладені на них функції; 

по-третє, від сприйняття таких дій суспільством. Також суттєвим фактором є 

поведінка та спосіб життя самої людини – члена суспільства [267, с. 282]. 

На цій підставі можна констатувати, що реалізація права на охорону 

здоров’я потребує активних дій як зі сторони компетентних державних 

органів, їх службових та посадових осіб, закладів та установ охорони здоров’я, 

медичних працівників, так і осіб, котрі виступають носіями відповідного 

права, а також наявності належних умов для здійснення таких дій.  

У міжнародних документах ООН наводяться наступні умови належної 

реалізації права особи на охорону здоров’я:  

1) усі послуги, товари та об’єкти у сфері медицини повинні бути 

доступними та якісними;  

2) заходи охорони здоров’я, а також медичні товари та послуги повинні 

бути доступні та забезпечені в достатній кількості державою;  

3) вони повинні бути доступними фізично, а також фінансово на засадах 

рівності та недискримінації;  

4) наявність правил медичної етики та культури та їх дотримання 

працівниками галузі охорони здоров’я;  

5) медичні засоби, допомога та інші види медичних послуг повинні бути 

науково обґрунтованими та доцільними, а також бути належної якості [268, с. 

4]. 

У переважній більшості випадків причиною порушення права особи на 

охорону здоров’я стає саме відсутність в державі означених вище умов. 

Відповідно, проблеми реалізації даного права необхідно шукати передусім у 

неналежному забезпеченні таких умов державою або іншими суб’єктами, 
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зобов’язаними відповідно до законодавства виконувати функції у цій сфері. 

На основі аналізу деяких статистичних показників можна дійти до 

висновку, що однією з найбільш серйозних проблем сучасної організації галузі 

охорони здоров’я респонденти вважають діючу система управління цією 

галуззю. Зокрема, така проблема виокремлена більше, ніж 60 % учасників 

опитування. Характерно, що основними соціальними цінностями, які мають 

бути притаманними оновленій системі охорони здоров’я, респонденти 

вважають покращення життя пацієнтів – більше 90 % опитаних, що закладено 

у вільному виборі ними лікаря та лікувального закладу. Все це буде сприяти 

повноцінному одужанню пацієнтів, - так вважають біля 83 % респондентів 

[269, с. 195]. 

Таким чином, критерії належної реалізації права особи на охорону 

здоров’я доцільно поділити на дві групи: загальні, які відображають 

національні показники ефективності, тобто показники на рівні держави, та 

індивідуальні, за допомогою яких можливо оцінити стан реалізації права на 

охорону здоров’я відносно кожної конкретної особи. До перших слід віднести:  

1) тривалість життя населення;  

2) рівень та структура захворюваності;  

3) рівень задоволення потреб населення у сфері охорони здоров’я;  

4) рівень екологічної безпеки в державі;  

5) рівень фінансування системи охорони здоров’я тощо. Ці показники 

можливо оцінити лише у порівнянні з аналогічними показниками в інших 

державах світу.  

До другої групи критеріїв відносяться:  

1) територіальна та фінансова доступність медичної допомоги та інших 

медичних послуг, включаючи медичні препарати, лікарські засоби тощо, для 

кожної особи;  

2) об’єктивна та фактична можливість отримання кваліфікованої та 

професійної медичної допомоги у разі виникнення потреби;  

3) можливість захистити порушене право на охорону здоров’я 
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національними засобами – у судовому або позасудовому порядку тощо. 

Оцінюючи сучасний стан системи охорони здоров’я, виходячи з 

наведених вище критеріїв, та на підставі аналізу положень національного 

законодавства [7; 12] можна виокремити наступні проблеми в цій сфері: 

1. Недосконалість поточного стану правового регулювання питань 

реалізації права на охорону здоров’я та інші проблеми юридичного характеру, 

пов’язані із забезпеченням його реалізації. 

Однією з нагальних проблем правового регулювання в досліджуваній 

сфері є відсутність уніфікованої термінології, а також легітимного визначення 

деяких понять та категорій у медичній сфері. На дану проблему, зокрема, 

звертають увагу В. Лещенко та Я. Радиш. Науковці пропонують удосконалене 

визначення таких понять, як «державне управління охороною здоров’я», 

«громадське здоров’я», «єдиний медичний простір» та вважають, що 

відповідні дефініції мають бути визначені в Основах законодавства України 

про охорону здоров’я [270, с. 112]. 

Погоджуючись з означеним зауваженням, важливо також акцентувати 

увагу на тому, що особливо гостро проблема вдосконалення правового 

регулювання питань реалізації права на охорону здоров’я постає у зв’язку з 

необхідністю узгодження національних стандартів у сфері охорони здоров’я з 

європейськими. 

З цього приводу В. Віткова вказує на нагальну потребу європеїзації 

юридичного забезпечення права на медичну допомогу в Україні. На підставі 

дослідження практики ЄСПЛ вчена запропонує такі напрями європеїзації:  

1) узгодження питання інформованої згоди пацієнта;  

2) перегляд юридичного забезпечення права людини на стерилізацію;  

3) вдосконалення правового врегулювання трансплантації органів та 

інших анатомічних матеріалів людині (органів, тканин, анатомічних утворень, 

клітин людини або тварини) [271, с. 180]. 

Крім того, на рівні Конституції України необхідне суттєве розширення 

змісту права особи на охорону здоров’я, а також потребує деталізації механізм 
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реалізації деяких елементів цього права. Наприклад, у частині 1 статті 49 

Конституції України визначено три основні складові елементи – права на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. При цьому у 

статті взагалі не згадується про права пацієнтів та деякі інші елементи права 

на охорону здоров’я. 

Також слід звернути увагу, що реалізація закріпленого у статті 49 

Конституції України права на медичне страхування ускладняється фактичною 

відсутністю правової основи для цього, оскільки чинний на сьогодні Закон 

України «Про страхування» [272] не в повній мірі враховує всі особливості 

даної галузі страхування. В той же час, законопроект «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні» від 

серпня 2016 року (реєстр. № 4981-2) [273] наразі перебуває на розгляді у 

Верховній Раді Україні та, за висновком Головного науково-експертного 

управління [274], потребує доопрацювання, зокрема, в частині невідповідності 

окремих положень законопроекту міжнародним принципам рівноправності 

громадян, демократизму і загальнодоступності медичної допомоги тощо. Тож 

на сьогодні залишається неврегульованим питання реалізації права на медичне 

страхування, гарантоване та захищене державою. 

2. Недостатня якість, професійність та доступність надання 

медичної допомоги та інших видів медичних послуг. 

Як зазначає з цього приводу К. Головачова, на сьогоднішній день в 

Україні гостро стоїть проблема надання медичної допомоги високої якості 

кваліфікованими спеціалістами. Також потребує вирішення питання 

доступності медичної допомоги в Україні, що передбачає баланс багатьох 

факторів: кадри, фінансування, технічні та транспортні засоби, свобода 

вибору, громадська просвіта, розподіл технічних ресурсів [275, с. 81, 83]. 

Погоджуючись з наведено точкою зору, необхідно також акцентувати 

увагу на тому, що стандарти у сфері перевірки кваліфікації медичних 

працівників в Україні є дещо застарілими, хоча атестацію лікарів можна 

вважати заходом забезпечення надання медичних послуг належної якості, а 
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відтак – і забезпечення права на охорону здоров’я на належному рівні. 

Зокрема, на сьогодні залишаються чинними накази МОЗ України «Про 

порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до 

лікарської діяльності» від 17 березня 1993 року № 48 [276] та «Про подальше 

удосконалення атестації лікарів» від 19 грудня 1997 року № 359 [277]. 

Зокрема, в Наказі № 359 визначено три види атестації лікарів: атестація 

на визначення знань і практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) 

звання «лікар-спеціаліст; атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії; 

атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії. Звертає на себе увагу 

той факт, що атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії 

проводиться раз на п’ять років, при цьому підстав для дострокового її 

призначення не передбачено (наприклад, у разі надходження скарги від 

пацієнтів, порушення правил медичної етики тощо). 

З цього приводу варто зазначити, що за законодавством багатьох 

європейських країн передбачається обов’язкове індивідуальне ліцензування 

лікарської діяльності, не залежно від того, у якому медичному закладі працює 

лікар (державному або приватному). При цьому, наприклад, в Німеччині 

вперше ліцензія видається на невизначений строк. Однак на лікарів 

покладається обов’язок так званого безперервного продовження медичної 

освіти та постійного підвищення кваліфікації, а у випадку серйозних 

порушень лікарем своєї професійної етики орган ліцензування може 

призупинити або відкликати ліцензію. Залежно від характеру правопорушень 

до особи можуть застосуватися й інші санкції, а саме: попередження, штраф, 

тимчасове усунення від справ і анулювання ліцензії [278]. 

Крім того, для підвищення якості та професійності надання медичної 

допомоги в Україні необхідне формування національної моделі управління 

якістю медичної допомоги, яка, на думку деяких фахівців, має включати:  

•   створення оптимальної структури для надання 

медичної допомоги (будівлі, кадри, обладнання, витратне майно, 

медикаменти);  
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•   організацію і управління медичними технологічними 

процесами; управління результатами надання допомоги;  

•   використання інформаційно-обчислювальних 

технологій; безперервне навчання персоналу;  

•   диференціацію оплати праці: залежність заробітної 

плати від підвищення якості надання послуг [279, с. 131]. 

3. Малоефективна система організації та державного управління 

галуззю охорони здоров’я, включаючи здійснення державного контролю за 

якістю надання медичних послуг, дотримання стандартів та етичних вимог 

у закладах охорони здоров’я всіх форм власності. 

Так, одним із принципів, визначених у статті 4 Основи законодавства 

України про охорону здоров’я, є децентралізація державного управління, 

розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони 

здоров’я на правовій і договірній основі. Водночас, у статті 13 цього ж 

законодавчого акту фактично мова йде про централізоване формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я [12]; відповідні засади також 

закріплені у статтях 85, 92 Конституції України [7]. Крім того, для практичної 

реалізації принципу децентралізації державного управління та розвитку 

медичного самоврядування потрібна чітка правова основа (наразі розроблений 

законопроект «Про лікарське самоврядування» [185]), а також зміна 

механізмів фінансування. Тому порушене питання необхідно розглядати у 

безпосередньому зв’язку з наступною проблемою. 

4. Проблеми у сфері фінансування сфери охорони здоров’я, що включає 

також недостатнє матеріально-технічне та спеціалізоване оснащення 

лікарень, інших закладів та установ охорони здоров’я, незадовільний рівень 

оплати праці працівників медичної галузі тощо. 

А. Гук та В. Галайда зауважують, що проблеми діючої на сьогодні в 

Україні системи фінансування сфери охорони здоров’я полягають в 

наступному:  

1) недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я;  
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2) відсутність визначеного законодавством та нормативно-правовими 

актами переліку послуг, які повинні надаватись громадськими закладами 

охорони здоров’я безоплатно при кожному даному рівні фінансування цих 

закладів;  

3) відсутність зв’язку між фінансуванням громадських закладів охорони 

здоров’я і кінцевими результатами їх роботи [280, с. 16-17].  

В свою чергу, в Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я вказується на такі основні проблеми у фінансуванні системи охорони 

здоров’я: 

 1) катастрофічна фінансова незахищеність пацієнтів;  

2) низька якість та ефективність надання послуг;  

3) неефективне витрачання бюджетних коштів. Неефективність 

витрачання коштів пов’язана передусім з їх витрачанням не за принципом 

«гроші ходять за пацієнтом», а за принципом «гроші ходять за 

інфраструктурою» [80]. 

5. Відсутність комплексного підходу в забезпеченні реалізації права 

особи на охорону здоров’я.  

Означена проблема ґрунтується на тому факті, що право особи на 

охорону здоров’я тісно пов’язане з іншими конституційними правами, і є 

передумовою або наслідком їх реалізації. Тож слід дійти висновку, що 

розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації права на охорону 

здоров’я потребують комплексного підходу, що передбачає підвищення рівня 

життя населення, його соціально-економічного добробуту, екологічної 

ситуації в країні тощо. 
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3.4. Допустимі межі обмеження конституційного права особи на 

охорону здоров’я 

 

Суб’єктивне право індивіда, що закріплюється в нормативних актах, має 

цінність, оскільки встановлює межі можливої поведінки. Якщо межі 

суб’єктивного права не окреслені законодавцем, є підстави вести мову про 

декларативність права та брак механізмів його реалізації. 

Визнання людини, її конституційних прав і свобод найвищою цінністю 

не означає відмови від визнання цінності інтересів держави і суспільства в 

цілому. Стратегічні цілі держави і суспільства нерозривно пов’язані з 

національними інтересами, в т. ч. із тими, що полягають в забезпеченні 

високого рівня життя народу. З погляду інтересів суспільства, державні 

інтереси не менш істотні, ніж інтереси окремої особистості. Встановлення 

Конституцією України та законом меж здійснення прав і свобод громадян є 

соціально необхідним упорядкованим користуванням ними в інтересах 

суспільства. У специфічній формі межі виконують функції гарантій, тобто 

умов і засобів ефективного здійснення громадянами своїх конституційних 

прав і свобод та є юридичним засобом, що попереджає порушення цього права. 

При цьому межі суб’єктивних прав громадянина встановлюються 

покладанням на нього визначеного обов’язку. 

Особливістю визначення меж реалізації права в поточному 

законодавстві є встановлення меж, як правило, не однією, а кількома нормами, 

що забезпечує диференційоване правове регулювання. Визначення меж права 

передбачає, що в законі повинні бути чітко зазначені ті умови, за наявності 

яких суб’єкт наділяється відповідним правом, і ті рамки, в яких він на власний 

розсуд здійснюватиме його. Так, вибір лікаря пацієнтом відповідно до 

статті 38 Основ законодавства України про охорону здоров’я [12] обмежується 

віком пацієнта (пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за 

наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря) та 
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функціональними можливостями лікаря (якщо останній може запропонувати 

свої послуги та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій); 

вибір громадянином лікувально-профілактичного закладу обмежений 

функціональними рамками самої медичної установи (кожний пацієнт має 

право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі 

охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість 

забезпечити відповідне лікування – частина 2 статті 38 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я). До прикладу, межі права жінки на аборт 

упродовж XX сторіччя змінювалися кілька разів і сьогодні право у різний 

спосіб визначається в законодавстві. 

Універсальним критерієм визначення меж змісту права та його реалізації 

є вказівка на цілі реалізації права. Крім того, межі прав особистості можна 

правильно встановити тільки керуючись принципом єдності прав та 

обов’язків, тобто поєднуючи та порівнюючи громадські, корпоративні, 

особисті інтереси. У цілому система юридичних заборон та обов’язків дає 

змогу судити про межі змісту конкретних прав, свобод і законних інтересів 

особистості. 

Правове обмеження має такі основні аспекти: 

1) внутрішня складова права передбачає його іманентні межі, 

встановлення правила — це і є встановлення меж поведінки; 

2) реалізація правових приписів передбачає різноманітні практичні 

варіанти, а в низці випадків — і зловживання правом, через що обмеження, які 

допускаються законодавцем, виправдані з позицій встановлення бар’єрів на 

шляху зловживання правом; 

3) обмеження права — це спеціальний засіб юридичної техніки, що 

застосовується для викладу суб’єктивних прав і свобод. 

Конституція України, на відміну від положень міжнародно-правових 

актів, що передбачають можливість обмеження конкретних прав, встановлює 

загальну норму, в якій містяться юридичні і фактичні умови обмеження 

невизначеного кола конституційних прав і свобод. 
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Положення статті 64 Конституції України містять загальну гарантію 

прав і свобод та умови обмеження як спеціальну їх гарантію [7]. Вимоги статті 

58 Конституції спрямовані на те, що в Україні не повинні прийматися закони, 

що скасовують або применшують права і свободи людини та громадянина. 

Право особи на охорону здоров’я належить до соціально-економічних 

прав, гарантованих статтею 49 Конституції України. За загальним правилом, 

обсяг та зміст відповідного права не може бути звужений або обмежений, крім 

випадків, передбачених Конституцією України. Такий висновок ґрунтується 

на положеннях статті 64 Конституції України [7]. Цією ж статтею визначені 

види конституційних прав, які не можуть бути обмежені за жодних обставин. 

Характерно, що право на охорону здоров’я статтею 64 Конституції України не 

віднесено до переліку абсолютних та беззаперечних прав. На цій підставі 

можна зробити висновок, що дане право, а точніше, окремі його елементи, 

можуть зазнавати певних обмежень у порядку та з підстав, визначених 

Конституцією України. 

Варто зауважити, що можливість тимчасового обмеження деяких 

конституційних прав, у тому числі права на охорону здоров’я, у чітко 

встановлених законом випадках передбачена конституціями багатьох 

зарубіжних держав. Однак, в кожній з цих країн порядок та підстави такого 

обмеження характеризуються певними особливостями, які потребують більш 

ґрунтовного дослідження. 

Досліджуючи підстави та порядок обмеження будь-якого 

конституційного права, насамперед, слід виходити із розуміння юридичної 

природи такого явища, як легітимне (законне) правообмеження, під яким 

будемо розуміти можливість обмеження права з підстав, визначених законом.  

У статті 64 Конституції України [7] фактично закріплено дві легітимні 

підстави тимчасового обмеження конституційного права (крім тих прав, 

обмеження яких не допускається), які пов’язані з настанням однієї з таких 

подій – введенням воєнного або надзвичайного стану. Між тим, аналіз інших 

положень Конституції України дозволяє виокремити також деякі інші підстави 
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тимчасового обмеження окремих конституційних прав або їх елементів, 

зокрема:  

1) якщо реалізація таких прав може завдати шкоду людині або 

суспільству (частина 3 статті 13);  

2) якщо такі права використовуються на порушення прав і свобод інших 

людей (стаття 23);  

3) у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину (частина 2 статті 30) тощо. 

При цьому, необхідно погодитись з думкою науковців, які вважають, що 

за своєю природою встановлення обмежень щодо реалізації деяких 

конституційних прав безпосередньо пов’язане (хоча і не обмежується цим) з 

попередженням так званого зловживання правом шляхом встановлення 

допустимих меж його реалізації. Зокрема, як зауважує з цього приводу О. 

Рогач, застосовувати на практиці законодавчо визначені межі здійснення 

суб’єктивних прав можна лише у випадках, коли суб’єкт правовідносин, 

формально не порушуючи закон, тим не менш своєю поведінкою 

цілеспрямовано на власний розсуд здійснює надане йому суб’єктивне право 

всупереч його призначенню, в розріз із правами та інтересами інших осіб, 

порушуючи юридичну свободу суб’єктів правовідносин [281, с. 197]. 

В даному випадку мова йде про встановлення меж реалізації 

суб’єктивного права особи з тим, щоб його використання здійснювалося лише 

за призначенням та без порушення прав та свобод інших осіб.  

Однак, попередження зловживання правом – це лише один аспект 

обмеження конституційних прав, котрий розглядається у якості 

фундаментального правила реалізації будь-якого суб’єктивного права. Іншим 

аспектом виступають виключні обставини та підстави, з настанням яких 

Конституція України пов’язує виникнення у держави законної можливості 

обмежити конституційне право особи, яка ним не зловживає: запровадження 

надзвичайного або воєнного стану, необхідність рятування життя або здоров’я 
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людини тощо. 

Матеріальні підстави обмеження прав визначаються за допомогою 

категорії мети: виходячи з цілей, заради досягнення яких можуть 

обмежуватися права і свободи людини та громадянина, визначаються ті 

фактичні обставини, при настанні яких можливе досягнення даної мети, в тому 

числі шляхом обмеження суб’єктивних прав. Так, наприклад, нормами 

національного законодавства задля захисту здоров’я, прав і законних інтересів 

громадян, встановлюються обмеження на заняття окремими видами 

професійної діяльності та діяльності. 

Цілі захисту здоров’я особи й населення в цілому диктують необхідність 

обмежити право на відмову від медичного втручання: 

1) трудове та адміністративне законодавство передбачають вимоги 

обов’язкових попередніх, періодичних медичних оглядів працівників окремих 

професій і галузей, працівників правоохоронних органів, 

військовослужбовців, суддів; 

2) якщо людина перебуває в несвідомому стані і медичне втручання є 

невідкладним, питання про необхідність такого втручання в інтересах 

громадянина вирішує консиліум або (якщо зібрати консиліум неможливо) 

лікуючий (черговий) лікар, який у подальшому інформує відповідним чином 

посадових осіб медичної організації. Якщо послуга не входить до переліку 

медичних послуг, що надаються в межах державних гарантій надання 

безкоштовної медичної допомоги, пацієнт, прийшовши до тями, має право як 

укласти цивільно-правовий договір, так і в будь-який момент від нього 

відмовитися за умови відшкодування фактично понесених витрат; 

3) положення частини 2 статті 43 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я допускають надання медичної допомоги (медичний огляд, 

госпіталізація, спостереження, ізоляція) без згоди громадян або їхніх законних 

представників лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за 

умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання 

від самого пацієнта чи його законних представників. При цьому йдеться не про 
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реалізацію суб’єктивного права, а про обов’язок піддатися медичному 

втручанню, з огляду на соціально значущі цілі: для захисту громадського 

здоров’я та для захисту здоров’я людини, чий стан становить загрозу 

заподіяння шкоди життю і здоров’ю. 

Крім конституційно-правових обмежень загального характеру, що 

визначають припустимі межі винятків з основних прав і свобод та цілі, яким 

такі винятки повинні бути відповідні, істотне значення мають обмеження 

основних прав і свобод, зумовлені особливостями статусу окремих категорій 

громадян. 

Обмеження прав і свобод людини та громадянина з метою захисту прав 

і законних інтересів інших осіб є розвитком принципу паритетності згідно з 

яким здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати 

права і свободи інших осіб. У зв’язку з цим будь-яке законодавче обмеження 

суб’єктивного права постає з можливого зіткнення цінностей, які підлягають 

захисту. Тож мета подібних обмежень — досягнути адекватного 

раціонального балансу конституційно-правових цінностей, що зіштовхуються. 

Правові обмеження в законодавстві в сфері охорони здоров’я постають 

у таких основних формах: 

1) законодавець висловлює правове обмеження в нормативному акті 

прямо за допомогою слів «заборонено», «зобов’язаний», «посилити 

відповідальність» або побічно у випадках доповнення правовими 

обмеженнями право встановлювальних норм, обумовлюючи їх за допомогою 

слів на кшталт: «після», «тільки», «крім», «за винятком», «з умовою»; 

2) термін «обмеження» вживається на більш узагальненому рівні: в 

назвах статей, глав, розділів нормативних актів, у преамбулах. Приклад 

цього — Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» (2005) [282]. 

У цілому зміст суб’єктивного права встановлюється право 

встановлювальними нормами, а його межі — зобовʼязувальними та 
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заборонними нормами. Правові обмеження, виконуючи функцію охорони і 

захисту, реалізуються за допомогою заборон та обов’язків, при недостатності 

яких застосовуються заходи захисту та відповідальності. 

Зобовʼязувальними норми закріплюють у конкретній формі обов’язки 

суб’єктів вчиняти певні дії, передбачені цими нормами, обирати той варіант 

поведінки, який відповідає їхнім вимогам. 

У наукових джерелах сформувався погляд, що юридичні обов’язки в 

єдності з правами і свободами особистості становлять універсальний принцип 

демократичної організації суспільного життя, функціонування правової 

держави, реалізації принципу справедливості та рівності перед законом. 

Крім того, існують загальні (універсальні) юридичні обов’язки, зміст 

яких не може бути прямо і безпосередньо виведений із суб’єктивних прав 

особистості як їх корелятів у правових зв’язках і відносинах. Мета таких 

юридичних обов’язків — задовольнити суспільні інтереси, а також інтереси 

інших осіб. До кола загальних обов’язків громадян слід віднести основні 

обов’язки, встановлені в Конституції. Багато прав одночасно є й обов’язками: 

одні — у правовому ракурсі, інші — в моральному (як громадські обов’язки). 

Так, у Конституції України закріплено:  

•   турбота про дітей, їхнє виховання — рівне право й обов’язок 

батьків;  

•   встановлено, що кожен має право на сприятливе навколишнє 

середовище, водночас кожен зобов’язаний охороняти природу та 

навколишнє середовище. 

Отже, юридичний обов’язок — соціально детермінована і гарантована 

необхідна можливість у поведінці особистості, межі якої визначено нормами 

об’єктивного права (конституцією, законами), що дає змогу використовувати 

певні блага, цінності для задоволення як власних, так і громадських, 

корпоративних та інших потреб й інтересів, гармонізуючи їх. 

Характерно, що в багатьох міжнародних документах закріплено основі 

умови та підстави встановлення державами тимчасового обмеження деяких 
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прав людини та громадянина.  

Наприклад, у статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини 

і основних свобод встановлено підстави обмеження права на свободу 

вираження своїх поглядів, якщо такі обмеження встановлені законом і є 

необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі тощо.  

Отже, міжнародне право визнає можливість легітимного обмеження 

державою окремих основоположних (конституційних) прав, якщо таке 

обмеження є обґрунтованим, не виходить за межі необхідності захисту 

суспільних та національних інтересів. Відповідні застереження щодо порядку 

та підстав обмеження деяких конституційних прав особи встановлені у 

конституціях багатьох європейських країн.  

Так, у статті 19 Конституції Німеччини зазначається, що основне право 

може бути обмежене законом або на основі закону, однак за умови, що цей 

закон носить загальний характер, а не приймається тільки щодо окремого 

випадку, а також, якщо в ньому названо основне право, яке підлягає 

обмеженню, із зазначенням статті [148]. У Конституції Греції хоча і не 

закріплено конкретних підстав обмеження конституційних права, однак у 

статті 25 встановлена заборона щодо зловживання правами [24]. У статті 55 

Конституції Іспанії містяться положення подібні до тих, що визначені у статті 

64 Конституції України. Зокрема, наведено перелік прав, які можуть бути 

тимчасово обмежені у разі оголошення надзвичайного або воєнного стану 

[151].  

У конституціях східноєвропейських держав також містяться аналогічні 

положення:  

•   здійснення прав чи свобод може бути обмежене лише 

законом і тільки, якщо це у відповідному випадку необхідно з 

метою захисту національної безпеки, порядку, здоров’я людей чи 

моральності, прав і свобод громадян тощо (стаття 49 Конституції 
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Румунії [283]); 

•   законом можуть бути встановлені обмеження для осіб, 

професії яких безпосередньо пов’язані з охороною життя і 

здоров’я, законом можуть бути встановлені обмеження права на 

страйк (стаття 54 Конституції Словацької Республіки [284]);  

•   свободи і права громадян можуть бути обмежені 

тільки законом з метою захисту свобод і прав інших людей, а 

також правопорядку, суспільної моралі і здоров’я (стаття 16 

Конституції Хорватії [285]). 

Що стосується безпосередньо права на охорону здоров’я, то так само, як 

Конституція України, конституції зарубіжних держав прямо не закріплюють 

порядку та підстав його обмеження. В Основах законодавства України про 

охорону здоров’я [12] зустрічається лише одна норма – стаття 9, у якій 

визначені обмеження прав громадян, пов’язані із станом їх здоров’я.  

Відтак, необхідно розрізняти обмеження прав громадян, пов’язаних зі 

станом здоров’я, та обмеження права особи на охорону здоров’я. У контексті 

даного дослідження нас цікавить саме останній вид обмеження. При цьому 

слід уточнити, що у деяких випадках підставою обмеження права особи на 

охорону здоров’я виступає саме стан здоров’я відповідної особи (психічне 

захворювання, критичний стан).  

На підставі аналізу положень національного законодавства [285-288], 

можна виділити наступні підстави обмеження окремих елементів права особи 

на охорону здоров’я: 

1. Обмеження в інформаційній сфері. Н. Ходєєва визначає такі види 

обмеження права на інформацію про стан здоров’я за законодавством України:  

1) безпосередньо фізичної особи, якої стосується ця інформації, або її 

батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників у разі, якщо інформація про 

стан здоров’я може погіршити стан здоров’я вищевказаних осіб або може 

зашкодити процесові лікування;  

2) про стан психічного здоров’я фізичної особи, коли повна інформація 
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про стан психічного здоров’я може завдати шкоди її здоров’ю або призвести 

до безпосередньої небезпеки для інших осіб;  

3) про стан свого здоров’я фізичної особи з позитивним ВІЛ-статусом 

[289, с. 78-79]. 

Порядок та підстави встановлення обмеження щодо інформації про стан 

здоров’я особи (або її родичів, опікунів чи піклувальників) регламентовано 

статтями 285-286 ЦК України [288], а заборона поширення такої інформації 

закріплена у Законі України «Про інформацію» [286].  

При цьому обмеження щодо права особи на конфіденційність інформації 

про стан свого здоров’я може бути встановлено винятково у випадках, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини. До такого висновку, зокрема, дійшов 

Конституційний Суд України у Рішенні від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 

[290]. 

Водночас, поряд з можливими обмеженнями інформаційних прав 

громадян Закон України «Про інформацію» також встановлює види 

інформації, доступ до якої не може бути обмежений: інформація про стан 

довкілля, про стан здоров’я населення тощо. 

2. Обмеження, пов’язані зі станом здоров’я особи, що уможливлює 

обмеження таких елементів права на охорону здоров’я, як добровільність 

згоди на проходження медичного огляду, амбулаторного або стаціонарного 

лікування, та інші обмеження, пов’язані з особистою свободою особи. 

Так, за загальним правилом проходження медичного огляду та отримання 

медичної допомоги здійснюється за добровільною згодою повнолітньої особи 

або батьків неповнолітньої дитини (стаття 284 ЦК України).  

Законодавство України встановлює дві основні підстави можливості 

медичного втручання без добровільної згоди особи:  

1) якщо особа знаходиться в безпорадному або іншому стані, який не 

дозволяє їй надати згоду, то надання екстреної допомоги має бути здійснено 

без такої згоди (стаття 284 ЦК України [288], стаття 3 Закону України «Про 
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екстрену медичну допомогу» [175]);  

2) якщо особа страждає на психічну хворобу та може становити небезпеку 

для себе чи оточуючих, щодо неї може бути проведений психіатричний огляд, 

надано амбулаторну психіатричну допомогу або госпіталізовано до 

психіатричного лікувального закладу примусово (статті 11, 12, 14 Закону 

України «Про психіатричну допомогу» [173]). 

Що стосується першого обмеження, то воно слідує із безумовного права 

людини на життя та обов’язку кожного надавати допомогу людині, яка 

опинилася у безпорадному або небезпечному для життя стані, зокрема, і 

шляхом виклику служби екстреної допомоги. Перебуваючи у такому стані, 

людина не має фізичної можливості надати згоду на медичну допомогу, а 

будь-які зволікання можуть мати летальні наслідки. 

При застосуванні другої підстави мають бути дотримані чітко визначені 

Законом «Про психіатричну допомогу» умови. Перш за все, примусове 

психіатричне обстеження можливе з наявності відомостей, які дають достатні 

підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого 

психічного розладу. 

Наявність таких умов дають лише право провести примусове 

психіатричне обстеження щодо особи. Для примусового поміщення особи для 

психіатричного лікування обов’язковим є винесення рішення суду. 

Необхідно зазначити, що така практика є прийнятою також у багатьох 

європейських державах. З цього приводу ВООЗ зазначає, що лікування без 

попередньої згоди (примусове лікування) допускається лише при винятковому 

збігу обставин (які слід конкретизувати особливо). У законодавстві повинні 

бути передбачені адекватні процедурні механізми, що захищають права тих 

людей з психічними розладами, які проходять примусове лікування, а також 

обговорені умови, що допускають проведення клінічних та наукових 

випробувань тільки при добровільному і інформовану згоду [287, с. 4]. 

При цьому, необхідно погодитись з думкою науковців, які зазначають, що 

обмеження права на надання добровільної згоди на отримання психіатричної 
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допомоги може бути визнане легітимним виключно у випадку, якщо воно є 

персоніфікованим, тобто застосовуватись щодо конкретної особи (пацієнта) 

[292, с. 3]. Ця ознака вирізняє даний вид обмеження з-поміж інших – їх 

легітимність, навпаки, може визнаватися лише у разі поширення на всіх осіб.  

Одним із обмежень особистої свободи особи у сфері реалізації права на 

охорону здоров’я є встановлення карантину у разі запровадження 

надзвичайного стану відповідно до статті 17 Закону України «Про правовий 

режим надзвичайного стану» [287]. Дане обмеження передбачає встановлення 

заборони на вільне переміщення осіб, які знаходяться у відповідній 

карантинній зоні тощо. 

3. Обмеження права особи на деякі види медичних послуг, включаючи 

медичне втручання у випадках, передбачених законом. 

Так, відповідно до статті 281 ЦК України забороняється задоволення 

прохання фізичної особи про припинення її життя. Зі змісту цієї статті також 

слідує заборона штучного переривання вагітності, якщо вона перевищує 

дванадцять тижнів, без наявності до цього медичних показань, перелік яких 

встановлюється законодавством. Такий термін рекомендований ВООЗ [293] і 

є загальноприйнятим в Європі. 

Що стосується права особи на евтаназію, то, як вже зазначалося вище 

наразі добровільна евтаназія дозволена законом в Нідерландах, Бельгії, 

Люксембурзі, шести штатах США, Швейцарії та низці інших країн. У Швеції 

і Фінляндії пасивна евтаназія шляхом «припинення даремного підтримання 

життя» не вважається протизаконною [294, с. 29]. 

З приводу цього обмеження в Україні та світі досі триває наукова 

дискусія, яка поки що не вирішена однозначно. 

4. Фінансові обмеження права особи на охорону здоров’я.  

Конституцією України гарантовано отримання безоплатної медичної 

допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Водночас, 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я 
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та вищих медичних навчальних закладах» [295] визначено деякі винятки. Цим 

Переліком визначено більше тридцяти видів медичних послуг, які можуть 

надаватися платно у державних та комунальних закладах. Даний перелік є 

вичерпним. 

Дещо інший підхід застосовується при визначені принципів фінансування 

медичної допомоги у європейських державах. Зокрема, на підставі аналізу 

судової практики конституційних судів країн Польщі, Чехії, Словенії та ін. А. 

Екстер зробив висновок, що їх позиції щодо впровадження систем медичного 

страхування та обмеження існуючих прав визнається конституційними судами 

законним при дотриманні інших конституційних принципів. В інших 

державах, наприклад, у Німеччині, суди розглядають законодавчі критерії 

обмеження виплат допомоги у зв’язку із захворюванням з урахуванням таких 

закріплених конституцією цінностей, як право на життя, фізичну 

недоторканність і благополуччя [296, с. 38]. 

5. Обмеження права на охорону здоров’я, пов’язані з національністю. 

Законодавству України не відоме обмеження права на охорону здоров’я 

за ознакою національності. Такий висновок ґрунтується на положеннях статті 

26 Конституції України, яка гарантує іноземцям та особам без громадянства, 

які на законних підставах перебувають на території України, рівні з 

громадянами України права (крім деяких політичних прав). 

Однак, деякі європейські держави ігнорують осіб без громадянства або 

тих, хто не має визначеної національної приналежності до будь-якої держави 

при забезпеченні їх права на охорону здоров’я. Незважаючи на те, що однієї 

лише національної приналежності є недостатньо, щоб гарантувати доступ до 

права на охорону здоров’я, відсутність будь-якої національності майже 

напевно є перешкодою при реалізації цього права в більшості випадків [297]. 

Наприклад, такий висновок зроблений Радою Європи у відношенні Болгарії. 

Зазначається, що болгарське законодавство неадекватно вирішує конкретні 

проблеми охорони здоров’я ромських громад, що є порушенням статей 11 і 13 

переглянутої Хартії [298]. Отже, обмеження права на охорону здоров’я за 
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національною ознакою визнано неправомірним. 

Слід зазначити, що проблема неправомірного обмеження права іноземних 

осіб або осіб без громадянства на отримання медичної допомоги de facto є 

актуальною і для України. 

Поряд з допущенням розглянутих вище обмежень окремих елементів 

права особи на охорону здоров’я, в більшості європейських держав, в тому 

числі Україні, існують непорушні за жодних обставин складові означеного 

права – це право на життя та право виключної добровільної згоди на медичні, 

наукові та інші досліди. 

Щоб забезпечити баланс приватних і публічних інтересів у сфері охорони 

здоров’я, слід законодавчо закріпити заходи щодо підвищення 

відповідальності особи з питань охорони здоров’я. З цією метою доцільно 

включити до Основ законодавства України про охорону здоров’я, причому як 

один з основних принципів охорони здоров’я громадян, дбайливе ставлення 

до власного здоров’я та здоров’я інших членів суспільства.  

Задля дотримання балансу прав та обов’язків громадян у сфері охорони 

здоров’я, необхідно доповнити Основи положеннями, що встановлюють такі 

обов’язки громадян: 

•   дотримуватися законодавства про охорону здоров’я 

громадян; 

•   дотримуватися медичних приписів; 

•   турбуватися про здоров’я дітей; 

•   турбуватися про здоров’я громадян, хворих на 

туберкульоз, СНІД, венеричні захворювання та карантинні 

інфекції. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, 

що в більшості європейських держав, де передбачена можливість обмеження 

конституційних прав, в тому числі права на охорону здоров’я, встановлені 

чіткі підстави, вимоги до законів, які вводять такі обмеження, а якщо 

підставою визнано надзвичайний чи воєнний стан, то підстави їх 
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запровадження регламентовані у конституціях. В конституційному 

законодавстві України застосовано традиційний для міжнародного та 

європейського права підхід, відповідно до якого обмеження конституційного 

права конкретної особи допускається лише у тих випадках, коли таке 

обмеження призведе до усунення більш серйозної загрози, ніж неможливість 

реалізувати відповідне право. 

 

 

3.5.  Колізії конституційного регулювання права особи на охорону 

здоров’я 

 

Сьогодні в Україні триває конституційна реформа, одним із завдань якої 

є модернізація існуючої системи охорони здоров’я, що має сприяти 

підвищенню ефективності захисту права особи на охорону здоров’я та 

вдосконаленню конституційного законодавства в цій сфері. Однією з причин, 

що обумовлює потребу в проведенні реформування системи охорони здоров’я 

і відповідно - внесення змін до конституційного законодавства, є непоодинокі 

випадки колізій у сфері правового регулювання означеного виду 

правовідносин. На їх усунення передусім і має бути спрямована діяльність 

щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання права особи на 

охорону здоров’я.  

Прогалини та колізії у законодавчому регулюванні не дають змоги 

належним чином здійснювати захист права на охорону здоров’я та медичну 

допомогу громадян України. Нині постає необхідність прийняти додаткові 

положення до наявного законодавства України, що відповідатиме реаліям 

сьогодення і відбиватиме основні принципи організації охорони здоров’я в 

сучасній українській державі. 

В той же час, необхідно погодитись з думкою О. Совгирі, яка зауважує, 

що колізії в конституційному праві не варто розглядати лише як негативне 

явище, оскільки їх існування також є свідченням нормального процесу 
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розвитку або вираженням законної вимоги встановити новий правовий стан 

[299, с. 491].  

Таким чином, причинами виникнення колізій можуть бути як недоліки 

правового регулювання, так і поступовий розвиток правовідносин у цій сфері 

та реалізація відповідних реформ. Однак, якою б не була причина, виникнення 

колізій правового регулювання часто призводять до неоднозначного 

вирішення спорів та конфліктів, інших проблем практики застосування 

конституційного законодавства. 

Питання виникнення колізій у праві та законодавстві неодноразово 

ставали предметом дослідження багатьох вчених. Тому у теорії права 

вироблено достатньо стійкий доктринальний підхід до розуміння поняття 

«юридична колізія». 

Зокрема, це поняття вживається як у вузькому (виключно як внутрішня, 

або формальна, суперечність у правовій системі), так і у широкому значенні (у 

цьому разі терміном «юридична колізія» позначають суперечності обох видів 

– як матеріальні, так і формальні). Колізії правових норм у свою чергу 

поділяються на колізії між нормами права, які закріплені в законодавстві, та 

суперечності між нормами, закріпленими в законодавстві, й нормами, 

закріпленими в інших джерелах права, тобто, колізії у законодавстві є 

різновидом колізій правових норм, які у свою чергу є різновидом юридичних 

колізій [300, с. 26-27]. 

Широкий та вузький підходи до розуміння поняття «юридична колізія» 

зумовлені передусім тим, що у межах національної правової системи чинними 

є нормативно-правові акти різної юридичної сили, а також в силу традиційного 

розуміння права, як більш широкого поняття, ніж закон. 

Т. Шевченко виділяє такі основні ознаки юридичної колізії:  

1) розбіжності або суперечки всередині правової системи держави;  

2) зіткнення двох тотожних юридичних норм;  

3) необхідність вирішення юридичних колізій шляхом усунення 

суперечностей між двома колізійними нормами.  



	   248	  

Для позначення юридичних суперечностей переважно застосовують 

терміни «юридична колізія» або «колізія в праві». До них зараховують, 

зокрема, колізії між різними нормами права й актами тлумачення, колізії між 

окремими актами тлумачення, а також суперечності між законодавством та 

іншими джерелами [301, с. 15]. 

Між тим деякі науковці стверджують, що між поняттями «юридична 

колізія» і «колізія в законодавстві» існує принципова різниця, яка виражається 

передусім в різних обсягах їх змісту. Так, юридична колізія, на думку Д. 

Лилака, охоплює собою всі протиріччя, що виникають у правовій системі 

суспільства, зокрема в правових концепціях, теоріях і поглядах, 

правосвідомості і правовій культурі. Колізії в законодавстві є лише частиною 

юридичних колізій і обмежуються системою законодавства [302, с. 11]. 

Такий підхід видається цілком обґрунтованим, оскільки, наприклад, у 

відношенні регулювання права особи на охорону здоров’я колізія може 

виникати не лише між нормами законодавства, але й між конституційними 

принципами та гарантіями їх реалізації (наприклад, принципом доступності 

медичної допомоги та фактичною можливістю держави її забезпечити). 

Зокрема, як зазначає з цього приводу О. Совгиря, для конституційного 

права особливо небезпечними є колізії між природним та позитивним правом. 

При цьому вважається, що перевагу слід віддавати природному праву. 

Небезпечність такого роду колізій, як зазначає вчена, тим значніша, чим 

більше вони загрожують реалізації основної функції конституційного права: 

охороні прав і свобод людини і громадянина [299, с. 491]. 

Тому, вирішуючи проблему колізії в правозастосовній практиці, судам 

належить керуватися не лише пріоритетністю норм законодавчих актів, які 

мають вищу юридичну силу, але і дією конституційного принципу 

верховенства права, відповідно до якого всі закони та інші акти мають 

відповідати Конституції України. Зокрема, про це йдеться у статті 8 

Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України, згідно з якою у разі 

невідповідності закону України міжнародному договору, згода на 
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обов’язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує 

міжнародний договір, а у випадку виникнення у суду сумнівів щодо 

відповідності закону Конституції України, суддя звертається до Верховного 

Суду України для вирішення питання про звернення до Конституційного Суду 

України [303]. 

Характеризуючи правову природу колізій, необхідно також погодитись 

з думкою Н. Свиридюк, яка вказує на те, що колізія виникає лише між такими 

нормами, які присвячені одному і тому самому питанню, тобто одна фактична 

обставина регулюється двома або більше нормами права. Якщо норми 

покликані врегулювати різні суспільні відносини, присвячені різним 

питанням, вони не можуть вступити в колізію [304, с. 78]. 

Отже, колізії у сфері правового регулювання можна охарактеризувати, 

як такий стан правової системи, який визначається існуванням певної 

невідповідності, суперечності або недостатньої узгодженості між нормами 

права однієї або різної юридичної сили, нормами національного (особливо 

конституційного) та міжнародного права, між природним та позитивним 

правом або між морально-етичними принципами та правовими нормами. 

Переходячи безпосередньо до питання колізій конституційного 

регулювання права особи на охорону здоров’я, варто погодитись із 

зауваженням О. Оніщенка з приводу того, що найбільш обговорюваною 

колізією в цій сфері є право на надання медичної допомоги і в його контексті 

- право на відмову від медичної допомоги. Із посиланням на нормативну 

основу права на медичну допомогу науковець показує, що досить часто між 

цими нормами виникає колізія, яка на практиці спричиняє певні труднощі при 

їх застосуванні [305, с. 91]. Зокрема, в якості прикладу наводяться: стаття 49 

Конституції України (проголошує право кожного на охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування) [7], стаття 284 ЦК України 

(розширює та деталізує статтю Конституції) [288], стаття 78 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я (закріплює право через обов’язок 

держави щодо його забезпечення) [12] та пункт 1 частини 1 Указу Президента 
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України «Про Клятву лікаря» (закріплено обов’язок лікаря надавати допомогу 

всім, хто її потребує) [306]. На додаток до цього можна також вказати на 

закріплений у статті 10 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

обов’язок громадян піклуватись про своє здоров’я, що певним чином не 

узгоджується з правом давати згоду на медичну допомогу або відмовлятися 

від неї (стаття 43) [12]. 

Дійсно, якщо проаналізувати положення означених нормативно-

правових актів, можна дійти до висновку, що практичне застосування 

відповідних приписів у їх системному зв’язку ускладнюється тим, що між 

ними відсутня достатня узгодженість. Так, обов’язку лікаря надавати 

допомогу всім, хто цього потребує, не відповідає право особи відмовитися від 

такої допомоги. Так само, як обов’язок особи піклуватися про своє здоров’я не 

повністю узгоджується з її правом відмовлятися від медичної допомоги, що 

фактично може завдати шкоду її здоров’ю.  

З цього приводу слід зазначити, що у європейській практиці така 

ситуація вирішується цілком однозначно. Зокрема, згідно з позицією ЄСПЛ 

при відсутності небезпеки для життя третіх осіб приймається відмова особи 

від будь-якого лікування. Тобто держава в будь-якому випадку утримується 

від втручання в свободу вибору громадян. Такий висновок, наприклад, 

зроблений ЄСПЛ у рішеннях у справах «Релігійна громада свідків Єгови в м. 

Москва проти Російської Федерації» [307], «Прітті проти Сполученого 

Королівства» [308] тощо. 

В національній правовій доктрині також превалює право особи на 

відмову від медичної допомоги перед обов’язком лікаря надавати її всім, хто 

цього потребує, за винятком випадків, визначених частинами 1 та 2 статті 43 

Основ законодавства України про охорону здоров’я. Дана думка 

підтверджується у Листі Міністерства юстиції України про відповідальність 

медичних працівників, у якому з посиланням на статтю 34 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я зазначається, що лікар не несе 

відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних 
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приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму [309]. 

Зовсім інша ситуація виникає в тому випадку, якщо особа змушена 

відмовитися від надання медичної допомоги, внаслідок різних обставин 

(неотримання повної та достовірної інформації про наслідки такої відмови, 

відсутності у пацієнта коштів, якщо їх вимагає лікувальний заклад тощо). 

Наприклад, у справі № 753/5834/16-ц Апеляційним судом м. Києва акт 

про відмову позивача від медичного огляду своєї доньки було визнано 

неналежним доказом при визначені цивільної відповідальності лікаря за 

шкоду, заподіяну здоров’ю дитини, оскільки такий акт не містив переліку 

запропонованих лікарем діагностичних досліджень та медичних заходів, від 

яких відмовилась позивач. Крім того, судом було встановлено, що лікарем 

було запропоновано проведення повного обстеження дитини з перебуванням 

у стаціонарі протягом двох діб загальною вартістю 6000 грн. [310]. На цій 

підставі Апеляційний суд м. Києва частково задовольнив позов про 

відшкодування вартості стаціонарного лікування дитини позивача, стан якої 

погіршився внаслідок своєчасного ненадання медичної допомоги лікарем.  

До іншої колізії національного конституційного законодавства, що 

регламентує право особи на охорону здоров’я, можна віднести деяку взаємну 

неузгодженість статей 38 та 39 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, на яку, зокрема, вказує Г. Резнік [311]. 

Науковець відмічає, що стаття 38 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я надає право з 14 років обирати методи лікування за порадою 

лікаря в той час, як стаття 39 визначає право повнолітніх отримувати повну 

інформацію про стан свого здоров’я. Для усунення цієї колізії науковець 

пропонує внести зміни до статті 39 Основ законодавства про охорону здоров’я, 

зазначивши: «Пацієнт, який досяг чотирнадцяти років, має право на отримання 

достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його 

здоров’я» [311, с. 89]. 

Крім наведеної колізії, у контексті права дитини на охорону здоров’я, 
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існує також певна суперечність між конституційним принципом, відповідно 

до якого життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю (стаття 3 

Конституції України), та правом батьків або інших законних представників 

особи, яка не досягла 14 років або визнана судом недієздатною, надавати або 

не надавати згоду на медичну допомогу. Зокрема, у разі наявності загрози 

життю та здоров’ю дитини або недієздатної особи, відмова законного 

представника від медичної допомоги і обов’язок медичних працівників 

прийняти таку відмову може означає порушення прав відповідних осіб. 

При вирішенні справ такої категорії в ЄСПЛ виробилась практика, 

відповідно до якої суд або інший уповноважений національний орган має 

керуватися передусім інтересами дитини (іншої недієздатної або обмежено 

дієздатної особи). Однак, як зазначається в одному із рішень ЄСПЛ, все 

залежить від особливостей національного законодавства, і в найкращому 

варіанті має бути отримання згоди законного представника через 

інформативне пояснення лікарем всіх можливих наслідків для життя та 

здоров’я дитини у разі відмови батьків від лікування [312]. 

Слід зазначити, що в національному законодавстві дана колізія не 

вирішена належним чином. В частині 5 статті 43 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я зазначено лише, що якщо відмову від медичної 

допомоги дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта 

тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування 

[12]. В такому разі важливою є своєчасна реакція органів опіки і піклування. 

Ще одним колізійним моментом в конституційному законодавстві 

України є те, що відповідно до статті 39-1 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт 

звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані 

при його медичному обстеження. Причому в цій статті не визначено жодних 

винятків, за яких можливе відходження від цієї норми. За таких умов виникає 

невідповідність даної норми статті 32 Конституції України, в частині 2 якої 

вказано, що виключення складають випадки, коли втручання в особисте життя 
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(в тому числі шляхом збору інформації) здійснюється в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини [7].  

З цього приводу варто навести практику ЄСПЛ. Так, у справі «Ґласс 

проти Сполученого Королівства» заявники стверджували, що надання їхньої 

медичної документації прокуратурі було порушенням їхнього права на повагу 

до приватного життя. Судом було встановлено, що в рамках проведення 

перевірок роботи організації, членами якої були заявники у справі, 

прокуратура вивчала їх медичні документи та здійснювала інші дії. На підставі 

дослідження всіх матеріалів справи ЄСПЛ зробив висновок, що передача 

державними лікарняними закладами прокуратурі медичних документів була 

втручанням у право заявниць на повагу до їхнього приватного життя – права, 

закріпленого частиною 1 статті 8 Конвенції [313]. 

Крім того, у частині 2 статті 39-1 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я встановлена категорична заборона вимагати та надавати за 

місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування 

пацієнта. При цьому, наведена норма не повністю узгоджується зі статтею 31 

Основ законодавства України про охорону здоров’я, яка визначає випадки 

проходження обов’язкового медичного обстеження [12]. 

Вважаємо, що колізії інформаційного характеру взагалі важко усунути 

без чіткого усвідомлення сутності інформації з обмеженим доступом, обіг якої 

здійснюється у сфері охорони здоров’я, та належного правового регулювання 

такого обігу.  

Так, лікарську таємницю становлять відомості про стан здоров‘я, медичне 

обстеження, огляд та їх результати, інтимну та сімейну сторони життя 

громадян, анонімність донора, яка стала відома медичним працівникам або 

іншим особам у зв‘язку з виконанням ними професійних або службових 

обов‘язків. Ця інформація може бути використана в навчальному процесі, 

науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній 

літературі, але за умови обов‘язкового забезпечення анонімності пацієнта 

(значення має збереження в таємниці  не власне відомостей, а особи, якої вони 
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стосуються). В такому вигляді лікарська таємниця становить предмет злочину, 

передбаченого ст. 145 КК України (втім вважаємо, що доцільно вести мову не 

про лікарську, а про медичну таємницю, оскільки її дотримання покладається 

не лише на лікарів, але й на інших медичних працівників). Як предмет злочину, 

передбаченого ст. 132 КК України, виділена інформація про проведення 

медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи 

іншої невиліковної інфекційної хвороби, яка також належить до лікарської 

таємниці. Об‘єктивні підстави для їх розмежування  відсутні, і це було 

здійснене законодавцем в силу традиції (ст. 145 КК України є новелою, а 

стаття, аналогічна за змістом до ст. 132 чинного КК України, існувала і в КК 

України 1960 року) [255].  

Цілу низку колізій можна також виявити у нормах нового Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»  (на стадії розгляду у Верховній Раді України вдповідний прокт 

мав іншу назву - «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг 

та лікарських засобів» [188]), який прийнято Верховною Радою України 19 

жовтня 2017 року. Зокрема, статті 2, 4, 5, 6 та деякі інші не відповідають 

положенням частини 3 статті 49 Конституції України щодо того, що у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 

надається безоплатно. 

Таким чином, в конституційному законодавстві України, що 

регламентує право особи на охорону здоров’я, існує чимало колізій, які 

потребують вирішення.  

З цього приводу слід зазначити, що колізійне право входить до складу 

міжнародного приватного права і є достатньо відомим у світі. У 

Великобританії, США та деяких інших країнах поняття «міжнародне приватне 

право» ототожнюється з поняттям «колізійне право». Істотною особливістю 

регулювання правових відносин є те, що у низці випадків норми міжнародного 

приватного права не містять прямої відповіді, прямого розпорядження щодо 

того, як потрібно вирішувати те чи інше питання, а вказують лише на те, яке 
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законодавство підлягає застосуванню [304, с. 79]. 

Що стосується національної правової системи, то більшість науковців 

вважають, що вирішити проблему колізій у сфері правового регулювання 

права особи на охорону здоров’я, можливо шляхом проведення систематизації 

чисельних нормативно-правових актів, тобто їх упорядкування й 

удосконалення шляхом зведення в єдину внутрішньо узгоджену систему [57, 

с. 61]. Деякі вчені, наприклад, Р. Майданик, вважають, що за наслідками такої 

систематизації має бути розроблений Звід законів, який міститиме норми 

прямої дії, що сприятиме системному регулюванню на законодавчому рівні 

всіх медико-правових відносин законодавчими нормами прямої дії, мінімізації 

колізійності та підвищенню ефективності законодавства в цій сфері [314, с. 

72]. 

Торкаючись питань системного регулювання так званих «медико-

правих» відносин, неможливо оминути увагою тему становлення медичного 

права. Зокрема, аналіз наукової літератури свідчить про існування трьох 

основних підходів до медичного права та кола відносин, яке воно повинно 

врегульовувати [315, с. 98-101]. 

Медичне право як складник однієї з галузей права. Перша позиція полягає 

в тому, що медичне право є складником однієї з галузей права — цивільного, 

права соціального забезпечення (В. Андрєєв, В. Ойгензіхт, А. Савицька та 

інші). В. Андрєєв стверджує: норми права, які регулюють відносини з приводу 

надання медичної допомоги і лікування, як відносини із медичною 

специфікою, є предметом медичного права, а норми, що їх регулюють, 

становлять предмет медичного права як підгалузі права соціального 

забезпечення [316, с. 19]. 

Медичне право як галузь законодавства. Друга позиція передбачає 

розуміння медичного права як галузі законодавства (В. Акопов, Л. Дембо, 

С. Должников, М. Малеїна). 

Так, Л. Дембо ще на початку ХХ сторіччя вважав «лікарське право» 

галуззю законодавства, яка складається з трьох частин: соціально-санітарної, 
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медико-лікувального законодавства і норм, що визначають суспільний статус 

лікаря [317, с. 3]. 

М. Малеїна визначає лікарське (медичне, охороноздоровче) право, або 

право про охорону здоров’я, як систему нормативних актів (норм), що 

регулюють організаційні, майнові, особисті відносини, які виникають у 

зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів і наданням 

лікувально-профілактичної допомоги громадянам [318, с. 5]. 

Медичне право як окрема галузь права. Прихильники третьої позиції 

(Н. Болотіна, С. Стеценко) розглядають медичне право як окрему галузь права. 

Н. Болотіна наголошує, що медичне право має всі ознаки галузі права і 

тому існують усі підстави визнати його самостійною галуззю [319, с. 117].  

С. Стеценко вважає, що всі юридичні проблеми, які виникають при 

наданні медичної допомоги, повинні розв’язуватися в межах медичного 

права — окремої галузі права з власним предметом і методом правового 

регулювання [320, с. 224].  

Інші погляди на медичне право. У літературі висловлюються й інші 

погляди. Зокрема, І. Сенюта вважає поняття «медичне право» надто вузьким. 

Їх аргументація така: позначаючи галузь таким поняттям, залишають поза 

увагою той факт, що не лише медицина забезпечує право людини на охорону 

здоров’я. Тому доцільніше вживати поняття «право на охорону здоров’я». 

Аналізуючи літературу з цього питання, дослідниця доходить наступних 

висновків: 

•   слід окремо досліджувати поняття «медичне право» і 

«право на охорону здоров’я» як два різні; 

•   термін «медична допомога» та «охорона здоров’я» не 

є синонімами [315, с. 98]. 

Багато розвинених країн (Австрія, США, Франція, Італія, Іспанія тощо) 

у своєму національному законодавстві про охорону здоров’я мають 

т. зв. медичні (лікарські) кодекси, норми яких регулюють відносини між 

медиками та пацієнтами, їхніми родинами, а також професійні відносини 
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медиків між собою, з адміністрацією установ охорони здоров’я і державних 

органів. У таких кодексах регламентовані права людини на здоров’я та 

охорону здоров’я, зокрема на отримання медичної допомоги [321, с. 121]. 

Сьогодні в Україні постало актуальне завдання — створити відповідний 

кодифікований акт. До цього спонукають такі обставини: 

•   необхідність комплексного реформування вітчизняної 

системи охорони здоров’я, зокрема, законодавчого забезпечення, 

що є основою для решти трансформацій; 

•   відсутність науково обґрунтованої концепції 

законотворчої діяльності у цій сфері; 

•   потреба підвищити рівень правової освіти медичних і 

фармацевтичних працівників; 

•   необхідність сприяти і допомагати юристам при 

розгляді та вирішенні медичних прав; 

•   неузгодженість у деяких випадках окремих законів у 

сфері охорони здоров’я з галузевим законодавством; 

•   необхідність чіткої регламентації правового статусу 

медиків і пацієнтів; 

•   потреба правового регулювання різних систем 

охорони здоров’я. 

Медичний кодекс функціонуватиме як керівництво для медичних 

працівників, пацієнтів і правників, адже водночас діятиме в таких напрямах: 

•   для пацієнтів — буде гарантією у випадках, коли 

медики порушують правових норми, що забезпечують пацієнтам 

права у сфері охорони здоров’я; 

•   для медичних працівників — стане захистом їхніх 

прав, оскільки в ньому буде закріплено юридичні основи 

діяльності медиків;  

•   для юристів — буде допоміжним документом при 

вирішенні медичних справ. 
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Не можемо беззаперечно погодитися з думкою, що медичний кодекс має 

включити лише норми, які би врегулювали суспільні відносини у сфері 

надання медичної допомоги, а решту відносин у сфері охорони здоровʼя 

повинні регламентувати інші нормативно-правові акти. На нашу думку, 

доцільно розробити більш широкий кодифікований акт під назвою Кодекс 

законів України про охорону здоров’я. 

Визначаючи структуру Медичного кодексу, С. Стеценко накреслює такі 

концептуальні його параметри: 

•   наявність Загальної та Спеціальної частини; 

•   Кодекс має містити норми, які регулюватимуть 

найбільш суттєві питання організації та здійснення діагностичної, 

лікувальної, профілактичної медичної допомоги; 

•   попередня робота із складання переліку правових 

актів, що втратили силу, і звільнення від документів з визначеним 

у них терміном дії; 

•   внутрішня структура Медичного кодексу повинна 

бути логічною, характеризуватися змістовою та понятійною 

єдністю та узгодженістю; 

•   Кодекс покликаний стати основним базовим 

нормативно-правовим актом у сфері охорони здоров’я, і для цього 

слід зважати на об’єктивні тенденції розвитку медицини, 

розраховуючи на тривалий термін його дії; 

•   важливо, щоб Медичний кодекс не був відірваний від 

усієї системи права, був узгоджений із поточним законодавством і 

враховував перспективи його розвитку [320, с. 231-233]. 

Створення і прийняття Медичного кодексу, який визначатиме ключові 

питання організації охорони здоров’я та регламентуватиме надання медичної 

допомоги,— це організаційно складний законотворчий процес, до якого мають 

долучитися, крім юристів, також лікарі, соціологи, філософи, представники 

інших зацікавлених сторін. Підсумкова розробка матиме міждисциплінарний 
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комплексний характер і спиратиметься на положення як наукових досліджень, 

так і практичних рекомендацій [57, с. 64]. 

Консолідація законів України у сфері охорони здоров’я полягає у 

розробленні та прийнятті Верховною Радою України законів, необхідних для 

регламентації діяльності галузі, їх узгодження між собою, Конституцією 

України та іншими законами. Після цього можна буде здійснити їх 

кодифікацію.  

Прийняття єдиного кодифікованого акту — Медичного кодексу, що 

охоплюватиме основні питання правового регулювання відносин між 

медичними установами, страховими організаціями, лікарями та пацієнтами з 

приводу надання медичної допомоги належної якості та обсягу, механізм 

правового захисту як пацієнтів, так і лікарів, дасть змогу вивести захист 

аналізованого права на інший якісний рівень [322, с. 531].  

Підсумовуючи наше дослідження відмітимо, що Конституція та закони 

України визнають життя та здоров’я людини найвищою соціальною цінністю. 

Попри це в Україні досі не створено належних механізмів правозастосування 

для реалізації основоположних прав пацієнта, таких як право на доступну, 

якісну і безпечну медичну допомогу. 

Чинна правова база у цій сфері є недосконалою, зокрема, немає 

спеціального закону, який визначав би механізми реалізації та захисту 

конституційних прав громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу. 

Важливо гармонізувати стандарти та механізми забезпечення прав 

пацієнтів із міжнародними нормативно-правовими актами. 

 

 

Висновки до розділу 3  

 

Основним критерієм класифікації конституційних гарантій реалізації 

права особи на охорону здоров’я є механізми забезпечення, які лежать в основі 

відповідних гарантій. За цим критерієм гарантії поділяються на чотири групи: 
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правові, інституційні, організаційні та ресурсні. Кожна з цих груп гарантій 

відіграє важливе значення у забезпеченні реалізації відповідних прав, тому 

тільки їх комплексне застосування може гарантувати реалізацію всіх прав 

особи у сфері охорони здоров’я.  

Здійснений аналіз практики застосування різних груп гарантій показав, 

що громадяни України не досить активно захищають свої права у суді та 

неохоче звертаються до правоохоронних органів із заявами про порушення їх 

прав у сфері охорони здоров’я. При цьому найбільш дієвим виявився 

парламентський контроль, який здійснюється Уповноваженим з прав людини. 

Відтак, для підвищення ефективності гарантій у досліджуваній сфері 

необхідно: зміцнення економічних гарантій; встановлення постійного 

контролю за реалізацією державних програм забезпечення ліками, протезами 

та іншими засобами; запровадження громадського контролю у цій сфері; 

підвищення інформаційної прозорості діяльності Міністерства охорони 

здоров’я України тощо. 

У розділі обґрунтовано думку, що для підвищення гарантій захисту прав 

осіб при застосуванні легітимного обмеження окремих елементів права на 

охорону здоров’я, можна запропонувати:  

1) доповнити статтю 49 Конституції України частиною 5 такого змісту: 

«Обмеження права особи на охорону здоров’я допускається лише у випадках 

визначених Конституцією України та лише з метою захисту національної 

безпеки, порядку, здоров’я людей чи моральності, прав і свобод громадян. 

Обмеження права на охорону здоров’я іноземців та осіб без громадянство з 

інших підстав, ніж це визначено щодо громадян України, не допускається»;  

2) статтю 64 Конституції України доповнити останньою частиною такого 

змісту: «Порядок обмеження конституційного права визначається виключно 

законом, у якому мають бути визначені обґрунтовані підстави обмеження 

права, строк дії такого обмеження»;  

3) в Конституції України визначити загальні підстави запровадження 

надзвичайного та воєнного стану. 
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З’ясовано, що недостатня ефективність реалізації гарантій 

конституційного права особи на охорону здоров’я пов’язана з такими 

основними проблемами:  

1) недосконалістю законодавчого регулювання, як самого права на 

охорону здоров’я, визначений зміст якого не в повній мірі відповідає потребам 

сучасності, так і механізму (процедур) реалізації окремих елементів даного 

права (на медичне страхування, судовий захист прав пацієнтів тощо);  

2) неефективною системою організації та управління галуззю охорони 

здоров’я;  

3) неефективною системою фінансування галузі;  

4) недостатньою якісністю та професійністю медичної допомоги та 

інших видів медичних послуг, які часто не відповідають європейським 

стандартам;  

5) відсутністю комплексного підходу у сфері реалізації права на охорону 

здоров’я, що передбачає забезпечення ефективного функціонування 

механізмів реалізації всіх суміжних конституційних прав особи, від яких в 

певній мірі залежить реалізація досліджуваного права – на достатній життєвий 

рівень, екологічне благополуччя тощо. 

Для усунення виявлених проблем у найближчій перспективі можна 

запропонувати:  

1) перше речення частини 3 статті 49 Конституції України викласти у 

такій редакції: «Держава створює умови для ефективного, якісного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування та дотримання прав 

пацієнтів»;  

2) внести такі доповнення до Основ законодавства України про охорону 

здоров’я: у статті 22 уточнити форми державного контролю та нагляду 

(проведення атестації медичних працівників, ліцензування, проведення 

перевірок тощо); у статті 24-1 навести основний перелік прав пацієнтів (повагу 

до честі та гідності, інформацію про стан здоров’я, отримання кваліфікованої, 

своєчасної та доступної медичної допомоги, на стаціонарне лікування тощо);  
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3) у Розділі ІV Положення про порядок проведення атестації лікарів 

визначити механізм дострокового (частіше, ніж 1 раз на 5 років) проведення 

атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії: визначити підстави для 

цього (надходження скарг на дії лікаря, службове розслідування тощо), 

порядок та наслідки проведення тощо. 

Нами визначено, що колізіями конституційного регулювання права 

особи на охорону здоров’я є:  

1) суперечність між принципом доступності медичної допомоги та 

фактичною неможливістю держави її забезпечити;  

2) неузгодженість обов’язку лікаря надавати допомогу всім, хто цього 

потребує (стаття 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я), 

обов’язку особи піклуватися про своє здоров’я (стаття 10) та права цієї ж особи 

відмовлятися від медичної допомоги, що фактично може завдати шкоду її 

здоров’ю (стаття 43);  

3) невідповідність статей 38 та 39 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я щодо віку, з якого особа має право самостійно обирати 

лікаря та методи лікування (з 14 років) та отримувати повну інформацію про 

стан свого здоров’я (з 18 років);  

4) суперечність між конституційним принципом, відповідно до якого 

життя та здоров’я є найвищою соціальною цінністю (стаття 3 Конституції 

України), та правом батьків або інших законних представників особи, яка не 

досягла 14 років або визнана судом недієздатною, не надавати згоду на 

медичну допомогу (стаття 43);  

5) неузгодженість статті 39-1 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я з частиною 2 статті 32 Конституції України щодо абсолютного права 

на таємницю про стан свого здоров’я, встановленого в Основах, та можливим 

обмеженням цього права, передбаченим Конституцією України, тощо. 

Для часткового вирішення проблеми колізій у досліджуваній сфері 

обґрунтовано доцільність внести наступні зміни та доповнення до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я:  
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1) у статті 31 зазначити, що у разі, якщо результати обов’язкового 

медичного обстеження показали, що особа не може виконувати певний вид 

професійної діяльності, інформація про конкретний діагноз залишається 

лікарською таємницею та не може бути відображена у відповідній довідці без 

згоди пацієнта (зазначається лише кінцевий висновок про недопущення особи 

до певної діяльності);  

2) у частині 1 статті 39 слова «який досяг повноліття» замінити словами 

«який досяг 14 років»;  

3) у частині 5 статті 43 уточнити, що лікар повинен «невідкладно» 

повідомити органи опіки і піклування про відмову законних представників від 

лікування дитини або іншої недієздатної особи. В свою чергу, органи опіки і 

піклування мають не пізніше п’яти днів провести перевірку правомірності 

такої відмови і відсутності реальної загрози життю та здоров’ю підопічної 

особи. 
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РОЗДІЛ 4. 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА 

ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ У ПОРІВНЯННІ ІЗ 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

 

4.1. Правові та доктринальні підходи до механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я 

 

Для практичної реалізації гарантованого конституціями багатьох держав 

права особи на охорону здоров’я функціонують спеціальні механізми, які в 

деяких державах мають свої особливості. Від ефективності таких механізмів 

залежить повнота та якісність отриманих особою медичних послуг, а також 

можливість використання інших складових елементів права на охорону 

здоров’я.  

Для правничої науки традиційним є підхід, відповідно до якого механізм 

реалізації будь-якого права являє собою систему взаємодіючих між собою 

елементів правового, організаційного, економічного та іншого характеру, які 

в сукупності забезпечують реальне, повне та ефективне виконання всіх 

елементів, що складають зміст відповідного права. Тобто механізм постає в 

якості рушійної сили, яка забезпечує перетворення статичних юридично 

визначених прав на реальні можливості.  

Таким чином, проведення всебічного аналізу механізмів забезпечення 

реалізації права особи на охорону здоров’я в деяких зарубіжних країнах 

дозволить відшукати найбільш дієві способи такої реалізації, які можуть бути 

використані в якості прикладу для подальшого розвитку системи охорони 

здоров’я в Україні.  

У правовій науці немає усталеного визначення механізму забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина. Адже поняття «забезпечення» має 

широке і багатозначне тлумачення: це і створення надійних умов для 
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здійснення чого-небудь; і гарантування чогось; і захист, охорона кого-, що-

небудь від небезпеки [323, с. 85]. У зв’язку з цим на доктринальному рівні 

використовуються різноманітні термінологічні словосполучення: «механізм 

забезпечення», «механізм реалізації», «механізм здійснення», «механізм 

гарантування» прав і свобод людини і громадянина.  

Досліджуючи питання щодо визначення механізму забезпечення 

реалізації права на охорону здоров’я, важливо передусім уточнити значення 

цих понять. 

Так, в теорії права визначено, що реалізація – термін латинського 

походження (realis) і означає «речовий». Поняття «реалізація права» 

розуміється різними науковцями неоднозначно та, як правило, в 

узагальненому значенні розглядається як втілення в життя юридичних 

приписів, що забезпечено гарантіями виконання своїх зобов’язань іншою 

стороною правовідносин. Що стосується механізму реалізації права, то 

превалює думка, що це поняття означає діяльність суб’єкта права, зобов’язаної 

сторони, законотворчого органу, правозастосовного органу та наявні 

юридичні норми, які регулюють їх діяльність [324, с. 98]. 

Право — це зумовлена природою людини та суспільства, що виражає 

свободу особистості, система регулювання суспільних відносин, якій 

притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах та 

забезпеченість можливістю державного примусу [325, с. 95]. Відповідно 

правовий вплив — це вплив на суспільні відносини як цілісну систему 

правових засобів. Механізм держави — це система державних органів, за 

допомогою яких виконуються завдання та функції держави. Тому 

забезпечення конституційного права особи на охорону здоров’я відбувається 

передусім за допомогою державного механізму, системи органів державної 

влади, які і становлять інституційний елемент механізму забезпечення 

конституційного права особи на охорону здоров’я. 

Що ж до  механізму забезпечення прав та свобод людини і громадянина, 

найчастіше під цим поняттям розуміють систему засобів і чинників, за 
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допомогою яких здійснюється реалізація прав і свобод особи та їх охорона 

відповідними зобов’язаними суб’єктами державної влади, а у разі порушення 

– їх захист і відновлення, або ж систему взаємодіючих правових засобів, з 

допомогою яких держава здійснює юридичний вплив на правовідносини між 

суб’єктами права з метою визнання, дотримання та реалізації основних прав 

людини і громадянина [4, c. 197; 326]. 

Так, Т. Бабкова під механізмом забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина розуміє динамічну, взаємоузгоджену та взаємопов’язану систему 

встановлених Конституцією та законами України правових форм, засобів і 

заходів, за допомогою яких здійснюється реалізація прав і свобод людини та 

громадянина, їх охорона та захист [327, c. 75]. 

На думку М. Савченко, основу механізму забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина становлять правові принципи, норми (юридичні 

гарантії), а також умови і вимоги діяльності органів влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових осіб, громадян, які в сукупності 

забезпечують дотримання, реалізацію і захист прав та свобод громадян. Є 

думка, що це система взаємопов’язаних конституційних норм, які 

закріплюють основні права та свободи громадян і встановлюють гарантії їх 

реалізації, а також систему органів державної влади, місцевого 

самоврядування, інших інституцій держави, які забезпечують, охороняють і 

захищають основні права та свободи громадян [328, с. 74]. 

На думку К. Гасанова, механізм забезпечення прав людини і 

громадянина — єдина система взаємодіючих правових засобів, за допомогою 

яких держава чинить юридичний вплив на правовідносини між суб’єктами 

права задля визнання, дотримання та реалізації основних прав людини і 

громадянина [329, c. 197].  

Є. Голікова під механізмом пропонує розуміти систему певних 

елементів, які взаємопов’язані між собою та мають єдину загальну мету. 

Виходячи з цього вчена робить висновок, що будь-який механізм має свою 

внутрішньо-організовану побудовану структуру, елементи якої знаходяться у 
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взаємозв’язку та підпорядкуванні [330, с. 131]. 

Механізм забезпечення прав людини і громадянина тлумачать також як 

динамічний взаємозв’язок норм та інститутів конституційного права, які 

характеризують формальний і матеріальний зміст прав людини в їх взаємодії, 

а також установлюють базові принципи організації та функціонування органів 

державної влади та місцевого самоврядування в частині сприяння реалізації та 

захисту таких прав і свобод, визначених конституцією та імплементованих у 

систему національного законодавства нормами міжнародного права [331]. 

О.Васильченко, констатуючи, що механізм забезпечення прав та свобод 

людини і громадянина є широким поняттям, яке охоплює реалізацію, охорону 

та захист прав і свобод людини та громадянина [331],   підтримує думку 

І. Бородіна, який вважає, що механізм захисту реалізується в разі порушення 

прав і свобод громадян, якщо їх охорона не була забезпечена, тоді як під 

механізмом охорони розуміють сукупність профілактичних заходів, що 

здійснюються адміністративними органами та їх посадовими особами, 

громадськими організаціями й іншими суб’єктами процесу для попередження 

порушень прав і свобод громадян, а також усунення різних перешкод, які 

заважають їх реалізації [332, с. 37–38]. Із цією думкою слід погодитись. 

Якщо вести мову про структуру власне механізму захисту прав та свобод 

людини і громадянина, то, наприклад, О.Снежко визначає, що механізм 

захисту прав та свобод людини і громадянина складається із двох елементів: 

системи державних органів, за допомогою яких кожен може захистити свої 

права й свободи, і засобів захисту (судових, адміністративних, цивільно-

правових, кримінально-правових та інших [333, c.74-75].   

Зокрема, М.Рагозін визначає, що «юридичний механізм захисту прав 

людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо 

захисту власних прав і свобод, а також система органів, які захищають і 

забезпечують ці права та свободи. Система органів, які захищають і 

гарантують права людини: Верховна Рада України; Президент України; 

Кабінет Міністрів; центральні та місцеві органи державної виконавчої влади; 
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органи місцевого самоврядування; органи міліції; служба безпеки; 

прокуратура; суд» [334]. Аналогічної точки зору дотримується й О.Огородник, 

який до механізму захисту прав і свобод також відносить громадські 

організації, правові та нормативні акти, які покликані захищати права людини 

[335, с.15].   

Б.Железнов виділяє у механізм державного захисту прав і свобод людини 

й громадянина «відповідні норми конституційного, адміністративного, 

кримінального, цивільного, трудового, сімейного, екологічного й інших 

галузей права», а також зазначає, що «норми інших галузей права, по-перше, 

випливають із норм конституційного права, а по-друге, самі норми 

конституційного права, що закріплюють статус людини й громадянина, 

реалізуються через норми інших правових галузей. Ці відносини існують 

практично у всіх сферах життя суспільства» [336]. 

Отже, мова йде про організаційну та власне правову складову механізму 

захисту прав та свобод людини і громадянина, відтак правовий механізм 

захисту прав та свобод людини і громадянина за своєю суттю фактично має 

організаційно-правовий характер. 

На думку О. Скакун, механізм соціально-правового забезпечення прав і 

свобод людини формує три підсистеми: 

1) механізми реалізації прав людини; 

2) механізми охорони прав; 

3) механізми захисту прав. 

Перша підсистема (механізми реалізації прав людини) містить засоби, 

які потрібні для створення умов реалізації прав і свобод. При цьому складники 

гарантії забезпечення прав — це відповідні умови і засоби, що сприяють 

реалізації кожною людиною і громадянином прав, свобод та обов’язків, що 

закріплені в Конституції України.  

Друга підсистема (механізми охорони прав) містить заходи із 

профілактики правопорушень для закріплення правомірної поведінки особи. 

Третя підсистема (механізми захисту прав) містить засоби, спрямовані 
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на поновлення прав, порушених протиправними діями, а також 

відповідальність особи, яка вчинила правопорушення [337, с. 206].  

О. Лукашева у категорії «механізм забезпечення» прав і свобод особи 

вбачає аналогічні три підсистеми: механізм реалізації, охорони і захисту. На її 

думку, «реалізація прав і свобод особи» — це безпосереднє їх втілення у 

життя; «охорона прав і свобод особи» — це профілактичні заходи для 

попередження їх порушень; «захист прав і свобод особи» — це заходи, 

спрямовані на відновлення порушених прав. Механізм забезпечення прав і 

свобод узагальнює всі ці поняття. Виходячи з цього, вони є його складовими 

елементами [338, c. 186]. 

Академік П. Рабінович стверджує: забезпечення прав і свобод людини 

передбачає три напрями державної діяльності, яка має на меті створити умови 

для здійснення прав і свобод людини: 

1) сприяння реалізації прав і свобод — шляхом позитивного впливу та 

формування їх загальносоціальних гарантій; 

2) охорону прав і свобод — шляхом заходів, зокрема юридичних, для 

профілактики порушень прав і свобод;  

3) захист прав і свобод людини — відновлення порушення правомірного 

стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності [339, с. 16-23].  

О. Марцеляк розглядає «забезпечення прав і свобод» як систему 

спрямованих дій, які мають такі вектори: 

а) удосконалення національного законодавства країни і приведення його 

до міжнародних стандартів у галузі прав людини; 

б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод;  

в) охорону прав і свобод людини та громадянина;  

г) захист прав і свобод людини та громадянина [340, с. 36]. 

О. Червʼякова, поділяючи зазначений погляд, пише: «Під забезпеченням 

основних прав розуміють, з одного боку, систему їх гарантій, а з другого — 

діяльність органів держави зі створення умов для реалізації прав громадян, їх 

охорони, захисту і відновлення порушеного права» [341, c. 44].  
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А. Олійник і В. Заяць вважають, що забезпечення прав громадян 

передбачає: 

а) створення умов, які сприяють реалізації прав; 

б) охорону прав від порушень із будь-якого боку; 

в) процес реалізації та захист цих прав від уже здійсненого реального їх 

порушення; 

г) відновлення порушених прав на всіх стадіях правореалізаційного 

процесу [342, c. 20-21]. 

Проаналізувавши дискусію, доходимо висновку, що механізм 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина є широким поняттям й 

охоплює «реалізацію прав і свобод людини та громадянина», «охорону прав і 

свобод людини та громадянина», «захист прав і свобод людини та 

громадянина». Відповідно до наведених основних доктринальних підходів до 

розуміння сутності досліджуваної нами правової категорії, вважаємо, що 

конституційно-правовий механізм захисту права на охорону здоров’я — це 

система взаємопов’язаних між собою елементів, задіяних у процесі захисту 

зазначеного права. Складниками цього механізму є: об’єкт (правомочності), 

суб’єкти (органи державної влади, інститути громадянського суспільства, 

власне громадяни), підстави (юридичні та фактичні), принципи (загальні та 

спеціальні), форми (судові та несудові), гарантії захисту. 

Необхідно зауважити, що механізми захисту прав і свобод людини 

поділяються на міжнародні та національні.  

Національні механізми захисту прав та свобод людини і громадянина 

діють на території певної країни. Зокрема, в Україні організаційна складова 

механізму захисту прав і свобод реалізується через діяльність:  

•   профільних комітетів Верховної Ради України; 

•   Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 

•   Генеральної прокуратури України;  

•   інституту адвокатури (інститут надання правової 
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допомоги);  

•   Міністерства внутрішніх справ України (в частині 

формування та розвитку внутрішньовідомчого контролю за 

дотриманням прав людини);  

•   Міністерства юстиції України;  

•   інших центральних органів виконавчої влади (в 

частині забезпечення та захисту прав людини);  

•   правозахисних організації (національні та 

міжнародні); науково-дослідних установ;  

•   засобів масової інформації тощо [343, c.33-34].   

В реалізації правової складової механізму захисту прав та свобод людини 

і громадянина особливе місце займає конституційно-правовий механізм 

захисту, який включає в себе, насамперед, конституційні принципи, що 

забезпечують вільний розвиток і гідне існування кожної особистості.  

До них належать принципи гуманізму, рівноправності, єдності прав і 

обов’язків, свободи самовираження й діяльності, гарантованості прав і свобод, 

загальності прав і свобод, їх невідчужуваності тощо. Завдяки цим принципам 

досягається, по-перше, необхідний баланс конституційних цінностей при їхній 

реалізації в чинному законодавстві, а по-друге - у правозастосовній практиці, 

у випадку виникнення прогалин і протиріч у чинному законодавстві. По-третє, 

існування цих принципів є результатом інтеграції загальновизнаних норм 

міжнародного права в вітчизняному законодавстві, що дозволяє забезпечувати 

й захищати права людини й громадянина в Україні на рівні цивілізованих 

світових стандартів.  

Нормативно-правова основа, що визначає статус суб’єктів, що 

здійснюють захист прав і свобод людини й громадянина, статус суб’єктів, які 

підлягають захисту й охороні, а також правовідносин, що виникають між ними 

також становить зміст механізму захисту прав і свобод людини й громадянина, 

до якого слід включити й дії уповноважених суб’єктів захисту й охорони, дії 

самої людини, чиї права порушені, у відношенні до правопорушника з метою 
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попередження й припинення правопорушення або відновлення порушених 

прав та свобод [344]. 

Конституційно-правовий механізм захисту прав і свобод реалізується в 

двох основних формах, що мають різні види реалізації: 

1) судовий захист, який, залежно від суб’єкта, що його здійснює, 

поділяється на такі види:  

а) захист прав і свобод судами загальної юрисдикції; 

б) захист прав і свобод КСУ; 

в) захист прав і свобод ЄСПЛ;  

2) позасудовий захист, який залежно від суб’єкта, що його здійснює, 

поділяється на такі види:  

а) державний позасудовий захист;  

б) захист прав і свобод органами місцевого самоврядування;  

в) захист громадськими організаціями та об’єднаннями, професійними 

спілками;  

г) самозахист прав;  

ґ) захист прав і свобод міжнародними організаціями. 

Пояснюючи природу механізму забезпечення реалізації будь-якого 

суб’єктивного права особи, необхідно погодитись з думкою Д. Подпіснова, 

який зазначає, що в ідеалі саме цінності природного права (покликані до життя 

самою природою людини як біологічної та соціальної істоти, належні їй від 

народження і до смерті, пріоритетні (верховні) щодо норм позитивного права, 

творцем яких є держава) в першу чергу втілюються у приписах законодавчих 

актів в правовій державі [345, с. 108]. Однак, на практиці для втілення 

правових приписів у життя часто необхідні активні вольові дії, як зі сторони 

правомочного, так і зобов’язаного суб’єкта. Крім того, мають функціонувати 

належні організаційні та інституційні умови, за яких можлива практична 

реалізація відповідних прав. 

Таким чином, механізм реалізації права характеризується тим, що:  

•   по-перше, являє собою систему взаємопов’язаних та 
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взаємодіючих між собою елементів, кожен з яких відіграє власну 

роль у цілісному механізмі; 

•   по-друге, виступає у якості своєрідного 

трансформатора нормативних приписів у практичну можливість, 

якою може правомочна особа без будь-яких перешкод 

скористатися у будь-який час або з настанням події чи підстави, з 

якою законодавство пов’язує виникнення відповідного права 

(юридичний факт). 

Підводячи підсумок, механізм забезпечення реалізації конституційного 

права на охорону здоров’я можна визначити як систему закріплених у 

законодавстві юридичних, організаційних, інституційних, економічних та 

інших засобів та умов, які в сукупності створюють можливість для 

безперешкодної та повної реалізації особою всіх основних складових права на 

охорону здоров’я. 

Сьогодні в Україні триває конституційна реформа, яка крім іншого, 

стосується також модернізації вітчизняної системи охорони здоров’я. У 

зв’язку з цим постає завдання визначити найбільш оптимальну модель 

організації системи охорони здоров’я в Україні, яка гарантувала б реалізацію 

всіх основних елементів означеного права.  

За Конституцією, громадянам гарантується право на охорону 

здоров’я — одне з найважливіших конституційних прав людини, з огляду на 

особливу сутність і значущість охоронюваного блага. На наш погляд, цінність 

здоров’я, що сутнісно є невідчужуваним благом, полягає у тому, що без нього 

зменшується або втрачається значення багатьох інших благ і цінностей. Цим 

детермінований характер обов’язків України як соціальної держави, яка визнає 

свою відповідальність за збереження і зміцнення здоров’я громадян, 

забезпечення належного правового регулювання відносин, пов’язаних із 

реалізацією конституційного права на охорону здоров’я. 

Визнання на конституційному рівні людини, її життя і здоров’я 

найвищою соціальною цінністю в Україні зумовлюють обов’язок держави не 



	   274	  

лише гарантувати, а й реально забезпечувати невід’ємні та непорушні права 

громадян на охорону здоров’я. 

Чинне законодавство України в галузі охорони здоров’я наголошує на 

тому, що пріоритетним напрямом діяльності держави є гарантування прав 

пацієнтів, проте реальне дотримання та забезпечення відповідних 

конституційних прав залишається проблемним. Причина цієї колізії в тому, що 

нині в Україні немає комплексного дієвого підходу до вдосконалення 

існуючих та запровадження нових елементів механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я.  

Такий механізм повинен давати змогу оперативно та ефективно 

вирішувати актуальні правові проблеми пацієнтів, викликані незнанням, 

недотриманням, невиконанням чи прямим порушенням особами, які надають 

медичну допомогу, встановлених державою правових приписів, розрахованих 

на захист прав пацієнтів [346].  

На підставі аналізу актів національного законодавства [7; 12], можна 

зробити висновок, що елементами механізму реалізації конституційного права 

на охорону здоров’я в Україні є:  

1) правові норми, в яких закріплено, як власне право (зміст права) на 

охорону здоров’я, так і гарантії забезпечення його реалізації (організаційні, 

інституційні, фінансові, юридичні тощо);  

2) організаційно-управлінська та інституційна основи, тобто наявність 

органів та установ, а також інших інститутів, уповноважених здійснювати 

управління та організацію належного функціонування системи охорони 

здоров’я, а також безпосередньо закладів, які надають медичну допомогу та 

інші види медичних послуг;  

3) фінансово-економічне забезпечення реалізації права на охорону 

здоров’я, що означає визначену модель фінансування цієї галузі, включаючи 

оплату праці лікарям;  

4) юридичні засоби забезпечення реалізації відповідного права, тобто 

засоби судового та позасудового захисту від порушення прав особи у сфері 
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охорони здоров’я;  

5) додаткові гарантії для захисту права на охорону здоров’я окремим 

категоріям осіб – дітям та жінкам, людям з інвалідністю, особам похилого віку 

тощо. 

Розглянемо більш детально окремі аспекти елементів механізму 

реалізації конституційного права на охорону здоров’я. Забезпечення 

конституційного права особи на охорону здоров’я здійснюється за допомогою 

двох елементів:  

1) нормативної основи (сукупність правових засобів); 

2) інституційного, організаційного елементів (структура та діяльність 

відповідних органів державної влади).  

Нормативна основа механізму забезпечення конституційного права 

особи на охорону здоров’я — це множина конституційних норм та норм 

поточного законодавства, якими закріплюються загальні, формально 

визначені правила поведінки, покликані забезпечити єдиний порядок і 

стабільність регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення 

конституційного права особи на охорону здоров’я.  

Значення нормативної основи у механізмі забезпечення права особи на 

охорону здоров’я полягає в тому, що саме вона, як джерело пізнання та 

орієнтування у правовому полі, дає цьому механізму правове життя, 

наділяючи його відповідними юридичними формами.  

Конституція України. Конституція України гарантує особі право на 

охорону здоров’я не тільки не тільки на національному рівні, а й передбачає 

можливість використання міжнародно-правових гарантій. Зокрема, у 

статті 55 Конституції України йдеться: кожен має право, скориставшись усіма 

національними засобами правового захисту, звернутися за захистом своїх прав 

і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом чи учасницею яких є Україна [7]. 

Тож додатковою гарантією захисту прав і свобод людини є міжнародні 

механізми захисту прав людини, до яких долучилася Україна. Приєднавшись 
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ще 25 жовтня 1991 року до Факультативного протоколу до Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права (1966) [347], Україна визнала 

компетенцію Комітету ООН з прав людини щодо розгляду індивідуальних 

скарг громадян України на порушення їхніх прав та свобод, гарантованих цим 

пактом. Згодом, 17 липня 1997 року, Україна ратифікувала Конвенцію про 

захист прав і основних свобод людини (1950). Відтоді громадяни України 

отримали можливість звертатися до ЄСПЛ щодо захисту їхніх порушених 

прав. 

Особливістю Конституції України є те, що в ній закріплено лише ті  

обов’язки людини і громадянина, що мають принципове значення для 

забезпечення прав і свобод, до таких відносяться зокрема: 

•  обов’язок захищати Вітчизну, незалежність і територіальну 

цілісність України (стаття 65); 

•  кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, 

культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки; 

•   обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і 

розмірах, встановлених законом (стаття 67); 

•    обов’язок неухильно додержуватися Конституції та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність 

інших людей (стаття 68). 

Особливістю Конституції України є й те, що нею передбачено створення 

і закріплення дієвого механізму захисту прав і свобод людини, який полягає, 

передусім, в організації та здійсненні державної влади на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6). 

При цьому судова влада покликана захищати конституційні права і 

свободи громадян. Згідно з чинною Конституцією, каральна функція суду 

поступається функції правозахисній, праворегулюючій. За перехідними 

положеннями Конституції України та Законом України «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини» (17 липня 1997 року) 

[348], рішення про надання санкції на арешт, тримання під вартою і 



	   277	  

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також щодо проведення 

огляду та обшуку житла або іншої власності особи з 28 червня 2001 року 

приймаються виключно судами України. 

Зокрема, стаття 55 Конституції України встановлює: права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом. Це означає, що кожному 

гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може відмовити 

у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства 

вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або 

створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення 

прав та свобод. Відмова суду в прийнятті позовних та інших заяв, скарг, 

оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на 

судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не може бути 

обмежене [7]. 

Інституційний елемент механізму забезпечення конституційного права 

особи на охорону здоров’я включає діяльність органів державної влади, яка за 

допомогою своїх владних повноважень забезпечує гарантування, реалізацію, 

охорону, захист та відновлення конституційного права особи на охорону 

здоров’я. 

Інституційно-організаційне забезпечення конституційного права особи 

на охорону здоров’я в Україні істотно не відрізняється від аналогів у країнах-

членах ЄС.  

Забезпечення конституційного права на охорону здоров’я в Україні 

може мати різні механізми реалізації. 

Механізм 1. Збільшення фінансування системи охорони здоров’я  

Система охорони здоров’я — це багаторівнева функціонально керована 

система, яка створена і використовується суспільством для здійснення всього 

комплексу соціальних і медичних заходів, що спрямовані на охорону та 

зміцнення здоров’я кожної людини та населення країни в цілому [349, с. 425]. 

Право на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування є 

конституційним правом кожного громадянина України. Дотримання норм 
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Конституції України шляхом посиленого фінансування охорони здоров'я 

дозволить гарантувати кожному громадянину України здійснення цього права.  

Реалізація медичної реформи в Україні повинна асоціюватися з 

конституційним регулюванням права на охорону здоров’я. Зокрема, концепція 

медичної реформи має спиратися на статтю 68 Конституції України: 

«Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» [7]. 

Конституція України може закріпити право на охорону здоров’я як таке, 

що гарантується кожному громадянинові із включенням до змісту цього права 

медичного страхування, яке здійснюватиметься за рахунок коштів державного 

бюджету. Для цього бюджетним законодавством може бути закріплена 

конструкція цільового використання коштів, отриманих від стягнення ренти 

за використання природних ресурсів. Приклади таких фінансово-бюджетних 

механізмів є в державах світу (Королівство Норвегія, Об’єднані Арабські 

Емірати), які фінансують медицину на рівні понад 90% за рахунок 

ефективного використання лише одного-двох видів природних ресурсів. 

Таке право належатиме кожному громадянинові України незалежно від 

його соціально-економічного статусу. Умовна вартість охорони здоров’я 

кожного громадянина в рік становить приблизно 90000 грн. (3 000 євро), 

виходячи з існуючих обсягів бюджетного фінансування охорони здоров’я 

(на 2017 рік) та кількості населення України (42 млн.) [350]. Охорону здоров’я 

в 2017 році профінансовано на рівні 2,8 % від внутрішнього валового продукту 

(ВВП), хоч, за розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров’я та 

Європейського Союзу, для ефективного функціонування системи охорони 

здоров’я, її фінансування має становити не менше ніж 6-8 % ВВП [351]. 

Вірогідно, навіть 1 % від ВВП, що додатково був би виділений на 

фінансування системи охорони здоров’я, став би вагомим і потрібним для 

вітчизняної медицини розвитку. 

Механізм 2. Пряма державна підтримка соціально-економічно 
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вразливих груп громадян 

Дана конструкція забезпечення конституційного права на охорону 

здоров’я передбачає гарантування вразливим групам громадян, які 

потребують медичної допомоги та медичних послуг, права на пряму оплату 

або компенсацію вартості медичного страхування за рахунок коштів 

державного бюджету. 

У Конституції України немає поняття «соціально-економічно вразливі 

групи», тому його слід конкретизувати в законодавстві, причому з огляду на 

зміст і природу права, яке закріплюється для таких осіб, їхній майновий стан, 

підвищену потребу в медичних послугах тощо. Новий термін «соціально-

економічно вразливі групи» повинен мати достатньо чіткі межі для галузевого 

правового регулювання та конституційного тлумачення. І це певний 

компромісний варіант між полярними положеннями статті 49 Конституції 

України [7] та Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я 

[80]. 

Основні правові механізми, соціальні та економічні засади забезпечення 

прав громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу встановлені 

Основами законодавства України про охорону здоров’я та нормами ЦК 

України. Водночас відповідними нормами КК України передбачено 

відповідальність медичних працівників за неналежне виконання ними 

професійних обов’язків. 

Захист прав пацієнта може здійснюватися у таких формах: 

•   у неюрисдикційній — самозахист своїх прав і 

законних інтересів; 

•   в юрисдикційній — у спеціальному адміністративному 

порядку або, за загальним правилом, у судовому порядку. 

Найважливішого значення у сучасному українському суспільстві 

набувають питання цивільно-правового захисту прав пацієнтів. Враховуючи 

норму Основного Закону держави про те, що кожний має право захищати свої 

права й свободи всіма засобами, не забороненими законом, із погляду 



	   280	  

доцільності викладу основних способів захисту прав пацієнтів їх можна 

поділити на досудові й судові [352].  

Основними способами судового захисту прав пацієнтів є:  

а) звернення пацієнта з адміністративним позовом на неправомірні дії 

органів влади, їхніх посадових і службових осіб; 

б) звернення пацієнта з позовною заявою в порядку цивільного 

судочинства. При вирішенні справи по суті суд може задовольнити 

адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його 

задоволенні повністю чи частково [353].  

Сьогодні важко довести провину лікувального закладу у втраті здоров’я 

пацієнта. Позивачі повинні самі довести наявність завданої їм шкоди та 

оцінити її розмір. Доволі часто при цьому виникають проблеми з медичною 

документацією, яка зберігається в медичному закладі, тож може бути, при 

потребі, виправлена на користь закладу.  

Аналіз практики виявив й інші типові проблеми: 

•   відсутність клінічних протоколів за багатьма 

нозологіями, що дозволяє лікарям по-різному лікувати одне й те 

саме захворювання; 

•   складна організація судової експертизи — на сьогодні 

пацієнт не має можливості звернутися по висновок до іншого 

компетентного органу, крім державної судової експертизи; 

•   обмежена індивідуальна відповідальність медичних 

працівників у разі заподіяння шкоди пацієнту.  

Усе це заразом утруднює обстоювання прав пацієнта. Навіть якщо суд 

приймає позитивне рішення в такому питанні, це рішення часто не 

виконується, адже відповідачами зазвичай є бюджетні установи, що мають 

обмежений кошторис і значні витрати. 

Водночас, результати проведеного в цьому підрозділі дослідження 

підтверджують, що в Україні існує розгалужений механізм реалізації 

конституційного права на охорону здоров’я в Україні, елементами якого 
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можуть вважатися правові норми, організаційно-управлінська та 

інституційна основи, фінансово-економічне забезпечення реалізації права на 

охорону здоров’я, юридичні засоби забезпечення реалізації відповідного права,  

додаткові гарантії для захисту права на охорону здоров’я окремим 

категоріям осіб тощо. 

Для визначення та надання характеристики відповідних елементів 

механізму забезпечення реалізації конституційного права на охорону здоров’я 

в зарубіжних країнах, необхідно провести аналіз законодавства цих країн та 

моделей організації системи охорони здоров’я.  

Так, першим елементом механізму практично в усіх державах є правові 

норми, в яких закріплено зміст права на охорону здоров’я, обов’язки 

державних органів у сфері управління та розвитку системи охорони здоров’я, 

медичних закладів та інших установ надання медичної допомоги та інших 

видів послуг, страхових фондів; юридична відповідальність за порушення 

відповідних прав особи; додаткові гарантії та засоби забезпечення реалізації 

цього права. 

На підставі огляду законодавства різних країн світу ООН зробила 

узагальнення змісту права особи на охорону здоров’я, що включає мінімальні 

гарантовані елементи. До них, зокрема належать:  

1) право доступу до медичних закладів, товарів та послуг на 

недискримінаційній основі, особливо для вразливих чи маргінальних груп 

населення;  

2) доступ до мінімально необхідного харчування, який є достатньо 

поживним і безпечним та необхідним для підтримання життя та здоров’я на 

належному рівні;  

3) доступ до притулку, житла та санітарії, постачання безпечної питної 

води;  

4) забезпечення основними ліками;  

5) справедливий розподіл усіх медичних товарів та послуг [268, с. 25; 

354]. 
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Мінімально встановлений зміст права особи на охорону здоров’я 

рекомендований на міжнародному рівні для всіх країн світового 

співтовариства, адже найпершим та одним з найбільш важливих елементів 

досліджуваного механізму є саме повнота та чіткість законодавчого 

визначення права на охорону здоров’я та його складових елементів. 

Досліджуючи даний елемент механізму необхідно зауважити, що в 

законодавстві зарубіжних держав він виражається по-різному. Наприклад, в 

конституціях одних країн відповідне право закріплюється з посиланням на 

європейські стандарти (Німеччина [148]), в інших – дане право закріплене із 

використанням загального формулювання, яке знаходить розвиток у 

спеціальному законодавстві (Греція [24], Іспанія [151]). Прикладом 

конституцій, у яких достатньо детально регламентоване право особи на 

охорону здоров’я, є, зокрема, Конституції Португалії [152] і Румунії [283].  

Іншим, не менш важливим елементом у механізмі забезпечення 

реалізації права особи на охорону здоров’я в зарубіжних країнах є законодавча 

регламентація, а також організаційні та юридичні засоби забезпечення 

виконання обов’язків державних органів у цій сфері, які зводяться до трьох 

основних:  

1) обов’язок поважати право на охорону здоров’я;  

2) обов’язок його захищати при зверненні правомочної особи (носія 

права);  

3) обов’язок виконувати завдання та функції, що покладаються на 

відповідні органи [268, с. 25]. 

У конституціях деяких зарубіжних країн дані зобов’язання 

деталізуються. Наприклад, згідно зі статтею 64 Конституції Португалії право 

на охорону здоров’я забезпечується обов’язком держави:  

1) гарантувати право всіх громадян, незалежно від їх матеріального 

становища, на профілактичне обстеження, лікування і подальше відновлення 

здоров’я;  

2) забезпечити раціональне і ефективне розміщення медичних установ і 
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персоналу у всій країні;  

3) орієнтуватися на соціалізацію витрат на охорону здоров’я і 

фармацевтику;  

4) впорядкувати і контролювати підприємницьку та приватну діяльність 

в галузі медицини, об’єднуючи її з державною службою охорони здоров’я з 

тим, щоб забезпечити як в державних, так і в приватних закладах охорони 

здоров’я адекватні стандарти ефективності та якості;  

5) упорядкувати і контролювати виробництво, торгівлю і використання 

хімічних, біологічних і фармацевтичних виробів і інших засобів лікування та 

діагностики [152]. 

В свою чергу, у статті 33 Конституції Румунії закріплені такі обов’язки 

держави у сфері охорони здоров’я:  

1) зобов’язання вживати заходів щодо забезпечення гігієни та 

громадського здоров’я;  

2) організація медичної допомоги та системи соціального забезпечення 

у зв’язку з хворобою, нещасними випадками, материнством та відновленням 

здоров’я;  

3) здійснення контролю за діяльністю медичних закладів;  

4) зобов’язання вживати всі можливі заходи для щодо захисту фізичного 

та психічного здоров’я особи відповідно до закону [283]. 

Спосіб організації державного та муніципального управління системою 

охорони здоров’я в окремих державах відрізняється.  

Так, система охорони здоров’я у Франції в значній мірі регулюється 

урядом. Центральний уряд відповідає за громадське здоров’я в цілому, 

забезпечує соціальний захист, регулює відносини між органами, що 

фінансують охорону здоров’я, контролює державну систему лікарень та 

організовує підготовку медичних працівників. Організація та фінансування 

системи охорони здоров’я в Німеччині базується на традиційних принципах 

соціальної солідарності, децентралізації та саморегуляції. Роль центрального 

уряду обмежена розробкою законодавчої бази, в рамках якої відбувається 
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надання медичних послуг, в той час як основні виконавчі функції належать 

адміністраціям окремих земель. Федеральне міністерство охорони здоров’я є 

основною установою на федеральному рівні, якому підпорядковані органи 

наукової експертизи. На місцевому рівні існують загальні місцеві лікарняні 

каси (Allgemeine Ortskrankenkassen), лікарняні каси компаній 

(Betriebskrankenkassen) та спеціальні каси для окремих професійних груп 

населення (моряків, фермерів, шахтарів та інших) [355, с. 20, 26, 29]. 

У Польщі жоден центральний орган сектору охорони здоров’я не має 

повної влади над плануванням, регулюванням та управлінням цією системою. 

Польща перейшла від високо централізованої системи до децентралізації 

відповідальності за стан охорону здоров’я. Роль воєводств в управлінні 

системою охорони здоров’я після проведення реформи було підвищено [356, 

с. 9-10]. 

Таким чином, більшість європейських країн у виборі системи організації 

та управління галуззю охорони здоров’я керуються принципом 

децентралізації, що дозволяє найбільш оптимально розмежувати сфери 

відповідальності та виявляти найбільш актуальні проблеми, що існують у 

сфері охорони здоров’я у кожному регіоні та вирішувати їх у межах 

повноважень. Роль центральних органів управління зводиться, як правило, до 

розподілу бюджетного фінансування та визначення частки покриття із 

соціальних фондів, контролювання дотримання ліцензійних умов професійної 

медичної діяльності тощо. 

У багатьох зарубіжних країнах у рівній мірі розвинуті державні та 

комерційні заклади охорони здоров’я. Наприклад, у Законі Польщі «Про 

охорону здоров’я» дозволено створення закладів охорони здоров’я різних 

форм власності, включаючи центральні, провінційні та місцеві державні, 

добровільні (недержавний, неприбутковий сектор), а також приватні «для 

отримання прибутку» заклади охорони здоров’я [357]. Крім того, у травні 1995 

року Міністром охорони здоров’я Польщі було прийняте Положення про 

умови передачі бюджетних коштів на самоврядування медичних установ. Це 
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дало медичним закладам можливість укладати контракти зі страховими 

фондами для компенсації медичних послуг і прийняти на себе 

відповідальність за управління власним бюджетом. Тому установи охорони 

здоров’я в Польщі все частіше набувають автономного правового статусу [358, 

с. 9-10]. 

Крім організації та управління системою охорони здоров’я, важливим 

елементом у механізмі забезпечення реалізації відповідного права у 

зарубіжних державах є захист цього права від можливих порушень або його 

відновлення у разі порушення. 

У науковій літературі виділяють три складові порушення права на 

охорону здоров’я в зарубіжних країнах:  

1) прямі порушення цих прав, які можуть завдавати безпосередніх, часто 

важких наслідків для стану здоров’я людини;  

2) побічні порушення прав людини можуть бути пов’язані як з 

конкретними стратегіями і програмами охорони здоров’я населення, так і з 

методами їх реалізації;  

3) прямо чи опосередковано здоров’я є важливою передумовою 

забезпечення більшості інших прав людини, визнаних в міжнародних угодах. 

Коли здоров’я порушено, людям може бути важко реалізувати своє право 

функціонувати в якості повноцінних членів суспільства [66, с. 196]. 

Для захисту та відновлення порушеного права на охорону здоров’я в 

більшості зарубіжних держав застосовуються судові та позасудові механізми 

захисту. Досить поширеною є практика звернення осіб до суду у разі 

порушення їх прав, як пацієнтів (якість та професійність наданих медичних 

послуг). 

З метою застосування позасудового механізму захисту права особи на 

охорону здоров’я у деяких державах діють спеціальні органи. Наприклад, 

відповідно до статті 79 Конституції Польщі кожен, чиї конституційні права 

або свободи порушені має право звернутися зі скаргою до Koнституційного 

Трибуналу з питання про відповідність Конституції закону чи іншого 



	   286	  

нормативного акту, на основі якого суд або орган публічної адміністрації виніс 

остаточне рішення [144]. 

Ще одним елементом механізму забезпечення права особи на охорону 

здоров’я є фінансування медичної сфери.  

Традиційно виокремлюють три основні підходи до створення програми 

медичної допомоги:  

•   соціальне медичне страхування; 

•   державне фінансування; 

•   приватне медичне страхування.  

До країн, в яких базова програма забезпечується соціальним медичним 

страхуванням, що доповнюється приватним страхуванням, відносяться 

Німеччина, Франція та Нідерланди. В Італії і Великій Британії існують 

національні служби охорони здоров’я, які також доповнюються приватним 

страхуванням. У США домінує приватне страхування, яке доповнюється 

програмою «Медікейр» для пенсіонерів. У Фінляндії існують обидва види 

програм – державна програма охорони здоров’я та соціальне медичне 

страхування, які потребують лише незначного доповнення [355, с. 41]. У Данії 

і Франції медичне страхування переважно фінансується за рахунок коштів 

держави, в той час як в Італії основне фінансування медичного страхування 

здійснюють роботодавці. Решта країн демонструють збалансованість в 

розподілі надходять на охорону здоров’я доходів [358]. 

На завершення даного дослідження, необхідно згадати про той факт, що 

в багатьох країнах Європи наразі відбувається активне впровадження 

інформаційних технологій у сферу охорони здоров’я. Така організація 

управління медичною галуззю отримала назву «Електронна охорона 

здоров’я».  

Так, наприклад, 4 грудня 2015 року Федеральний парламент Німеччини 

(Бундестаг) схвалив новий закон, призначений для забезпечення 

функціонування системи «Електронна картка здоров’я» до 1 липня 2018 року. 

Метою прийняття Закону стало: сприяти запровадженню корисних додатків 
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«Електронної картки охорони здоров’я»; встановити телекомунікаційну 

інфраструктуру як основну інфраструктуру для безпечного зв’язку в системі 

охорони здоров’я; поліпшити взаємну сумісність ІТ-систем охорони здоров’я 

та сприяти розвиткові телемедичних послуг. Крім того, запровадження е-

охорони здоров’я сприятиме вирішенню такої проблеми сектору охорони 

здоров’я, як брак лікарів (особливо в сільській місцевості) [359]. 

В цілому ж за результатами проведеного дослідження слід дійти 

висновку, що механізми реалізації конституційного права на охорону здоров’я 

в зарубіжних країнах переважно є подібними до вітчизняного внаслідок 

відтворення міжнародних стандартів у сфері охорони здоровʼя, а їх 

відмінності зумовлюються специфікою обраних моделей організації системи 

охорони здоров’я.  

 

 

4.2. Судовий захист конституційного права особи на охорону здоров’я 

 

Механізмами захисту конституційних прав людини різняться, проте 

основним з них є суд (США, Канада). В окремих країнах також діє механізм 

конституційної скарги (ФРН, Австрія, Іспанія)  або омбудсман (Швеція, 

Норвегія, Фінляндія) тощо. Для реалізації своєї правоохоронної функції, 

держава формує систему судових та правоохоронних органів, що дає змогу 

розуміти суть державно-правових явищ, застосовувати механізми захисту 

прав людини та громадянина від протиправних посягань, організовувати 

практичну діяльність відповідних органів. 

Формою захисту необхідно вважати правові засоби і способи впливу на 

правопорушника, які дають змогу усунути перешкоди в реалізації права на 

охорону здоров’я. 

Право на охорону здоров’я можна відстоювати у різних формах. 

У науковій літературі виділено дві основні форми захисту: 

1) юрисдикційна — захист у судовому та адміністративному порядку; 
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2) неюрисдикційна — самостійна діяльність по захисту прав, без 

звернення до державних або компетентних органів. 

Крім зазначених форм, виділяють також: позовну і непозовну; 

адміністративну, судову і самозахист; державну і позадержавну форми 

захисту. 

Згідно зі статтею 55 Конституції України [7] права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Крім того, в останній частині цієї ж статті 

зазначається, що кожен має право після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. На цій 

підставі можна констатувати, що однією з гарантій забезпечення реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я є визначений Конституцією, 

міжнародними договорами та законами України механізм захисту 

відповідного права судами різної спеціалізації та рівня. 

Таким чином, Конституція України (стаття 55) передбачає кілька форм 

захисту прав громадян, що застосовуються при захисті права на охорону 

здоров’я: 

1) судова — основна форма захисту прав, яка передбачає процесуальний 

порядок захисту і включає в себе: 

а) захист прав і свобод судами загальної юрисдикції; 

б) захист прав і свобод Конституційним Судом; 

в) захист прав і свобод ЄСПЛ. 

2) позасудова форма захисту прав має такі складники: 

а) захист прав за допомогою інституту Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; 

б) захист прав і свобод органами місцевого самоврядування; 

в) захист прав і свобод громадськими організаціями та об’єднаннями, 

професійними спілками; 

г) самозахист прав; 
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д) захист прав і свобод міжнародними організаціями. 

Самостійно, без належних державних гарантій, право на охорону здоров’я 

реалізуватися не може. 

Щоб з’ясувати ефективність механізму захисту права на охорону здоров’я 

і медичну допомогу, реальної, а не формальної гарантованості досліджуваного 

права, необхідно розглянути кожну з форм захисту окремо. Розпочнемо із 

судового захисту.  

У системі державного захисту права на охорону здоров’я судовий захист 

посідає одне з центральних місць, оскільки здійснюється в особливій 

процесуальній формі і спрямований на встановлення істини у кожній 

конкретній справі, прийняття законного обґрунтованого рішення. У суді 

оскаржуються як дії юридичних і фізичних осіб, так і будь-які дії й рішення 

органів державної влади та місцевого самоврядування. Саме суд, як орган 

правосуддя, може в повній мірі забезпечити відшкодування заподіяної шкоди, 

оскільки судові рішення забезпечуються силою державного примусу. Крім 

прагнення захистити порушене право, звернення в судові органи може бути 

продиктовано образою почуття справедливості, особливою потребою в 

справедливому вирішенні справи. 

Правомочності, які захищаються, є складниками права на сприятливі 

умови життєдіяльності, вони безпосередньо пов’язані із здоров’ям людини. 

Особливістю судового захисту права на охорону здоров’я є те, що ці 

правомочності різноманітні. Деякі з них є самостійними правами, тож навести 

статистичні дані з цього питання досить складно. Крім того, на відміну від 

права на охорону здоров’я, здоров’я людини часто не підлягає відновленню, 

бо заподіяна шкода може призводити до незворотних процесів в організмі 

людини. Але суд, виносячи рішення у справі, наприклад, про порушення 

санітарно-епідеміологічних правил, права на працю, що відповідає вимогам 

гігієни і безпеки, в разі заподіяння шкоди здоров’ю, у своєму рішенні враховує 

також відшкодування такої шкоди. Якщо шкоди здоров’ю не завдано, але існує 

така загроза внаслідок екологічного злочину, незабезпечення безпечних умов 
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праці або іншого правопорушення, судове рішення у такій справі буде сприяти 

і припиненню порушення права на охорону здоров’я. 

Водночас, практика судового розгляду справ про порушення права на 

охорону здоров’я, що склалася в Україні, свідчить про наявність цілої низки 

законодавчих прогалин та недоліків, що перешкоджають ефективному 

судовому захисту відповідного права. У зв’язку з цим постає потреба у 

виявленні таких прогалин та визначенні можливих способів їх усунення. 

У статті 80 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

зазначається, що особи, винні у порушенні законодавства про охорону 

здоров’я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність 

згідно із законодавством [12]. У свою чергу, у статті 18 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» визначено, що суди спеціалізуються на розгляді 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення [360]. Крім того, у разі вичерпання 

всіх національних засобів захисту особа може звернутися також до 

міжнародних судів або судових органів.  

Таким чином, у разі порушення права особи на охорону здоров’я або з 

метою попередження такого порушення (скасування незаконного рішення, 

визнання незаконними дії або бездіяльності уповноважених органів), 

відповідна справа може розглядатися судом у порядку кримінального, 

адміністративного, цивільного провадження, провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, ЄСПЛ та іншими міжнародними судами. 

Розглянемо судову практику захисту права особи на охорону здоров’я судами 

різної юрисдикції.  

Так, КК України встановлено кримінальну відповідальність за цілий ряд 

злочинів, які переважно віднесені до Розділу ІІ «Злочини проти життя та 

здоров’я особи» (статті 132, 138-142 тощо) [255]. У зв’язку з цим, у разі 

вчинення злочину, яким порушено окремі елементи права особи на охорону 

здоров’я, справа розглядається у порядку кримінального судочинства. 

Якщо в діяннях, що порушують право особи на охорону здоров’я, 
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відсутній склад злочину, однак передбачена адміністративна відповідальність 

(статті 32, 42-4, 44-2 тощо), то розгляд відбувається в суді в порядку 

провадження в справах про адміністративні правопорушення відповідно до 

КУпАП [254]. 

Аналізуючи статистичну звітність [256, 361] можна зробити висновок, 

що випадків успішного судового розгляду справ про вчинення злочинів та 

адміністративних правопорушень у сфері охорони здоров’я незначна 

кількість. Так, наприклад, за даними Єдиного звіту про кримінальні 

правопорушення за січень-жовтень 2017 року, найбільшу кількість заяв (585) 

було зареєстровано у відношенні неналежного виконання професійних 

обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (стаття 140 КК 

України), однак, по жодному з них в поточному році не було винесено вирок 

суду. Подібна ситуація наявна також з іншими злочинами в сфері охорони 

здоров’я. Зокрема, за звітній період надійшло 28 заяв про ненадання допомоги 

хворому медичним працівником (стаття 139 КК України) та 10 заяв про 

незаконну лікувальну діяльність (стаття 138 КК України). Дані кримінальні 

справи навіть не були передані на розгляд до суду. 

Основною причиною виникнення такої ситуації фахівці вважають [362] 

відсутність ефективної методики розслідування даної категорії злочинів, 

труднощі у формуванні доказової бази тощо. 

Що стосується судового захисту права на охорону здоров’я в порядку 

адміністративного та цивільного судочинства, то з цього приводу варто 

зазначити, що і в цих випадках виникають певні труднощі у процесі захисту 

громадянами, іншими фізичними особами свого права на охорону здоров’я або 

окремих його елементів. 

Передусім варто вказати на деяку неврегульованість питання щодо 

розмежування адміністративної та цивільної юрисдикції при розгляді справ у 

сфері порушення права особи на охорону здоров’я.  

 Аналізуючи практику судового розгляду відповідної категорії справ 

[363-366], необхідно констатувати, що в основному в порядку 
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адміністративного судочинства розглядаються позови, адресовані органам 

управління сферою охорони здоров’я, зокрема, МОЗ України, місцевим 

управлінням охорони здоров’я та іншим органам виконавчої влади, органам 

місцевого самоврядування. В свою чергу, в порядку цивільного судочинства 

розглядають справи за позовами до конкретних лікарів та інших медичних 

працівників або до лікувальних закладів. 

Між тим, в деяких випадках спостерігається відхилення від наведеного 

вище підходу. Так, наприклад, в квітні 2012 року Печерський районний суд м. 

Києва, розглянувши справу в прядку цивільного судочинства, виніс рішення 

за позовом до МОЗ України про забезпечення медичними препаратами [366].  

Досліджуючи проблему розмежування адміністративної та цивільної 

судової юрисдикції, звернемось до аналізу відповідних положень Кодексу 

адміністративного судочинства (далі – КАС) України [367] та ЦПК України 

[303]. Зокрема, в статті 17 КАС України зазначається, що юрисдикція 

адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у 

зв’язку із здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських 

функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних 

повноважень шляхом виборів або референдуму. В статті 15 ЦПК України 

регламентовано, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства 

справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, 

трудових відносин, а також інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд 

таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. 

Зі змісту означених норм не можна однозначно встановити, в порядку 

якого судочинства мають розглядатися справи про оскарження дій, рішень або 

бездіяльності закладів охорони здоров’я, оскільки спірним є питання щодо 

віднесення цих установ до суб’єктів публічно-владних повноважень.  

Певною мірою вирішити проблему розмежування адміністративної та 

цивільної юрисдикції в означеній категорії справ може прийнятий Верховною 

Радою України Закон України «Про внесення змін до Господарського 
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процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» [368], який набув чинності на початку 2018 року, оскільки 

в ньому більш чітко уточняється, що публічна служба – це діяльність на 

державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних 

органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування. 

Виходячи з вищеозначеного можна резюмувати, що в порядку 

адміністративного судочинства повинні розглядатися справи за позовами до 

МЗС України, управлінь охорони здоров’я, закладів та установ охорони 

здоров’я. В порядку цивільного судочинства мають розглядатися справи за 

позовами до лікарів, інших медичних працівників. 

Наступним проблемним питанням є визначення предмету судового 

розгляду справ про порушення права особи на охорону здоров’я. Зокрема, на 

нашу думку, можна виділити два можливі основні елементи судового захисту 

порушеного права на охорону здоров’я: право на оскарження неправомірних 

рішень, дій та бездіяльності працівників закладів та органів охорони здоров’я 

та право на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. Проте, варто 

зауважити, що предметом судового захисту можуть виступати також інші 

елементи права особи на охорону здоров’я. Так, аналіз практики розгляду 

справ у порядку адміністративного судочинства дозволяє визначити, що цими 

судами розглядаються спори про: перевищення повноважень органами 

місцевого самоврядування у сфері прийняття рішень у сфері охорони здоров’я 

[369], визнання незаконними рішення місцевих органів виконавчої влади щодо 

фактичного скорочення мережі комунальних закладів охорони здоров’я [370], 

визнання незаконною бездіяльність МЗС України щодо забезпечення 

лікарськими засобами, оскільки ним порушується право на доступність 

медичної допомоги [371] тощо.  
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В порядку цивільного судочинства, як правило, розглядаються справи 

про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю особи неналежним 

виконанням медичними працівниками своїх професійних обов’язків [372], в 

тому числі моральної [373].  

При цьому варто зауважити, що випадків повного задоволення позовних 

вимог пацієнтів у цивільних справах досить незначна кількість. В даному 

випадку необхідно погодитись із науковцями, які вказують, що певні труднощі 

для позивача-пацієнта може спричиняти передбачений статтею 10 ЦПК 

України [303] обов’язок кожної сторони довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, адже збір доказів для 

пацієнта є достатньо складною справою через недостатню інформованість про 

різні види первинної медичної документації, а в разі її відсутності – вторинної 

медичної документації, що може містити часткові відомості про пацієнта та 

процес лікування або про інші важливі для справи обставини [374, с. 418].  

Так, наприклад, в одній із справ особа звернулася із позовною заявою до 

Новокаховського міського суду Херсонської області з вимогою про 

відшкодування моральної шкоди лікарем, який внаслідок неправильного 

надання медичної допомоги, не зміг врятувати життя дружини позивача. 

Однак, суд у своєму Рішенні від 10 травня 2017 року задовольнив вимоги лише 

частково, зменшивши суму відшкодування у десять разів, не зважаючи на те, 

що позивачем у якості доказу було пред’явлено висновки проведеної 

перевірки, в якому МВС України зазначило, що смерть дружини позивача була 

викликана побічними ефектами операції, проведеної в лікарні, а також 

підтверджувалось, що лікар не вжив всіх необхідних заходів для рятування 

життя людини. Натомість суд прийняв до уваги заперечення відповідача, який 

посилався на відсутність доказів вини лікарів у смерті дружини, оскільки 

кримінальну справу відносно них прокуратурою Херсонської області закрито 

за відсутністю складу злочину, а також на те, що не надано жодного доказу на 

підтвердження зазначеного у позові розміру моральної шкоди, належних 

доказів дійсного спричинення моральної шкоди та причинно-наслідкового 
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зв’язку з діями відповідача [373]. 

В іншій справі, яка розглядалася Приморським районним судом м. 

Одеси за позовом про відшкодування вартості лікарських засобів, за які 

пацієнт змушений був сплатити при проходженні лікування із порушенням 

його права на безоплатну медичну допомогу, суд повністю відмовив в 

задоволенні позову. В обґрунтування свого рішення суд зазначив, що позивач 

мав надати докази на підтвердження того факту, що дані лікарські засоби йому 

дійсно призначались та, крім того, закладом охорони здоров’я було 

відмовлено йому у наданні таких засобів [375].  

Ще в одній справі було відкрито провадження за позовом до лікаря з 

вимогою відшкодування шкоди, завданої йому здоров’ю неналежним 

наданням медичної допомоги. Між тим, Ужгородським міськрайонним судом 

Закарпатської області у Рішенні від 19 липня 2017 року було відмовлено в 

задоволені позову, оскільки під час судового розгляду не отримано даних, які 

б підтверджували протиправність дій лікаря при здійсненні лікування хворої 

чи наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням 

відповідача. Водночас, у висновку судово-медичної експертизи зазначалось, 

що в медичній карті стаціонарного хворого є розбіжності у записах даних, а 

також вказувалось про те, що відповідні проблеми зі здоров’ям могли сталися 

внаслідок механічного ушкодження, яке могло відбутись і під час операції. 

Однак, такий висновок не переконав суд, оскільки, як зазначалося у рішенні, 

вказаний висновок не містить жодних даних, які б вказували на причинно-

наслідковий зв’язок між діями лікаря при проведенні оперативного лікування 

хворої та наслідками у вигляді ушкодження здоров’я [376]. 

Подібного зв’язку не було виявлено і під час дослідження доказів в іншій 

справі такого ж виду (про ушкодження здоров’я, спричиненого неналежним 

наданням медичної допомоги). Зокрема, в Ухвалі Апеляційного суду 

Житомирської області від 13 вересня 2017 року було залишено без змін 

Рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову через 

відсутність належних доказів на підтвердження причинно-наслідкового 
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зв’язку між ушкодженням здоров’я та діями лікарів. У якості доказу позивач 

надав рентгенівські та МРТ знімки до операції та після неї, які свідчать про 

погіршення здоров’я після операції, однак суд не прийняв ці докази як 

достатні. При цьому від запропонованої медичної експертизи позивач 

відмовився, посилаючись на відсутність у нього коштів для її оплати [377]. 

Отже, наведені приклади переконливо доводять, що в національному 

законодавстві України існує ряд прогалин, які перешкоджають здійсненню 

ефективного судового захисту права особи на охорону здоров’я.  

Слід зазначити, що Законом України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» [368] дещо розширена доказова база за рахунок появи 

таких нових доказів, як письмове опитування учасників справи в якості 

свідків, електронні докази тощо. 

У науковому дискурсі залишається дискусійним питання про «лікарську 

помилку». Це поняття активно уживають і медики, і юристи, однак у 

законодавстві воно не визначено. Водночас, відсутність нормативного  

закріплення зазначеної дефініції певною мірою ускладнює не лише 

кваліфікацію того чи того правопорушення в сфері медичної діяльності, але й 

взагалі ускладнює або ж навіть унеможливлює притягнення суб’єктів 

медичної діяльності до цивільно-правової або кримінальної відповідальності 

через проблематичність встановлення причинно-наслідкового зв’язку між 

діями медичного персоналу та наслідками (натомість визначення певних дій 

як лікарської помилки могло б такий причинно-наслідковий зв’язок 

опосередковувати). 

Якщо в судовому порядку встановлено заподіяння фізичної шкоди 

здоров’ю позивача, то суд зазвичай задовольняє позови про компенсацію 

моральної шкоди. Але в медичній практиці психологічна травма пацієнту 

може бути нанесена при порушенні певних етичних, деонтологічних норм 

медичним персоналом. Загальновідомо, що від емоційного стану хворого 
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багато в чому залежить результат лікування. Якщо пацієнт неправильно 

зрозуміє інформацію через необачні висловлювання лікаря, це може призвести 

до розвитку неврозів, психозів, депресій та інших розладів хворого, що 

ускладнює перебіг основної хвороби і підвищує ймовірність виникнення 

супутніх захворювань. У медичній науці такі стани називають психогенними 

ятрогеніями. За їх виникнення у хворого лікарі не несуть юридичної 

відповідальності — і пацієнт, по суті, беззахисний у таких ситуаціях. У цих 

випадках також ігнорується міра моральних переживань і, як наслідок, не 

компенсується моральна шкода. 

Таким чином, результати проведеного в цьому підрозділі дослідження 

свідчать про те, що для забезпечення ефективного захисту права на охорону 

здоров’я і медичну допомогу громадян в судах загальної юрисдикції необхідно 

вирішити кілька питань. 

По-перше, необхідно на законодавчому рівні закріпити поняття 

«лікарська помилка», а також конкретизувати випадки притягнення до 

відповідальності за її допущення медичних працівників, порядок 

відшкодування шкоди здоров’ю. Оптимальний шлях розв’язання цієї 

проблеми — прийняття Медичного кодексу, де одна глава буде присвячена 

відповідальності медичних працівників за надання неякісної медичної 

допомоги. 

По-друге, для захисту майнових прав як пацієнтів, так і медичних 

працівників, необхідно поступово вводити страхування відповідальності 

медичних працівників. У цьому випадку рішення суду про компенсацію шкоди 

здоров’ю і моральної шкоди не залежатимуть від матеріального становища 

відповідача. 

По-третє, при встановленні причинно-наслідкового зв’язку між 

правопорушенням і шкодою здоров’ю слід забезпечити незалежність судово-

медичної експертизи, а для цього необхідно вивести судово-медичну службу 

із відання МОЗ України, підпорядкувавши її Міністерству юстиції України. 

По-четверте, при визначенні розміру компенсації моральної шкоди 
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доцільно залучати психологів і враховувати пережиті пацієнтом моральні 

страждання не тільки на актуальний момент, а й у майбутньому. 

По-п’яте, з огляду на багатоаспектність та актуальність проблем, з якими 

стикаються суди загальної юрисдикції при вирішенні конкретних справ про 

відшкодування шкоди здоров’ю потерпілого внаслідок неякісного надання 

медичної допомоги, необхідно, щоб судді, котрі розглядають такі справи, мали 

відповідну спеціалізацію. Це сприятиме якісному і швидкому розгляду справ, 

скоротить кількість судових помилок. 

Досить цікавою з досліджуваного питання є практика Європейського суду 

з прав людин з розгляду питань, предметом яких є право особи на охорону 

здоров’я. Для того, щоб скарга була розглянута в ЄСПЛ по суті, вона повинна 

відповідати таким умовам її прийнятності: 

1) предметом скарги можуть бути тільки права, гарантовані Конвенцією 

про захист прав та основних свобод і її Протоколами; 

2) звернутися до Європейського суду може тільки людина, що особисто 

постраждала від дій держави-відповідача; 

3) скарга повинна бути подана не пізніше шести місяців від дати 

прийняття остаточного рішення у справі, а також тільки після того, як були 

вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту (стаття 35 Конвенції); 

4) оскаржити в Європейському суді можна тільки ті порушення прав і 

свобод людини, які відбулися після дати ратифікації Європейської Конвенції. 

У межах даного дослідження необхідно відповісти на питання: чи 

підлягає захисту Європейським судом право на охорону здоров’я? Складність 

проблеми полягає в тому, що це право безпосередньо не міститься в Конвенції 

про захист прав та основних свобод. Крім того, Конвенція закріплює лише 

цивільні та політичні права людини і громадянина, а соціально-економічні 

права, до яких належить право на охорону здоров’я, викладені в Європейській 

соціальній хартії, отже, не підлягають захисту в Страсбурзькому суді. 

Оскільки Європейська соціальна хартія не забезпечена подібним механізмом 

захисту закріплених у ній прав, чи слід розуміти, що цивільні та політичні 
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права мають пріоритет перед соціально-економічними і культурними 

правами? Таке положення, вочевидь, пов’язане з тим, що реалізація соціально-

економічних прав передбачає значні фінансові вкладення в соціальну сферу. 

У зв’язку з нерівномірним економічним розвитком країн-учасниць Ради 

Європи, на сьогодні неможливо забезпечити на всьому європейському 

просторі рівний обсяг соціально-економічних прав і свобод людини. 

Водночас аналіз постанов Страсбурзького суду показує, що право на 

охорону здоров’я захищається опосередковано через: 

•   право на життя (стаття 2); 

•   право на свободу та особисту недоторканність (стаття 5); 

•   право на справедливий судовий розгляд (стаття 6) тощо. 

Наприклад, Постановою Європейського суду з прав людини від 09 червня 

2009 року у справі «Опузен проти Туреччини» [378] встановлено порушення 

статті 3 Конвенції (заборона тортур) і статті 14 (заборона дискримінації) у 

взаємозвʼязку зі статтею 2 (право на життя) і статтею 3 Конвенції. «Мати 

заявниці була застрелена чоловіком останньої в 2002 році, коли намагалася 

допомогти заявниці втекти з подружнього будинку. За кілька років до події, 

чоловік піддавав заявницю та її матір ряду насильницьких нападів, частина 

яких спричинила травми, оцінені лікарями як загрозливі для життя. Інциденти 

включали побої, спроби наїзду на двох жінок автомобілем, внаслідок чого 

мати отримала серйозні пошкодження, і напад, в рамках якого заявниця 

отримала сім ножових поранень. Інциденти та побоювання жінок за своє життя 

неодноразово доводили до відома влади. У справі заявниці, незважаючи на 

характер насильства і застосування смертоносного зброї, влада неодноразово 

припиняли провадження у справі проти чоловіка з метою уникнення 

втручання в те, що вони вважали «сімейною справою». 

Захист Європейським судом права на сприятливі умови життєдіяльності, 

які безпосередньо впливають на здоров’я людини можна простежити в таких 

його рішеннях: «З питання прийнятності скарги «Фадєєва проти Російської 

Федерації» [379]. У цій справі зазначене право було захищено через право на 
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повагу до приватного і сімейного життя та право на справедливий судовий 

розгляд. 

Цей взаємозв’язок чітко простежується в історії постанови «Татар проти 

Румунії» [380], де встановлено порушення статті 8 (право на повагу до 

приватного і сімейного життя) Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод. Заявники проживали в м. Бая-Маре, в житловій зоні поблизу шахти і 

ставка Сесар, переданих у концесію компанії «Аурул». При отриманні золота 

і срібла з руди компанія використовувала ціанід натрію. У 2000 році на 

підприємстві сталася аварія і велика кількість води, що містить ціанід натрію 

та інші хімічні речовини, потрапила в річку. Заявники неодноразово 

зверталися в різні адміністративні органи з приводу загроз здоров’ю, які 

створювало використання ціаніду натрію в процесі збагачення породи. Другий 

заявник відчув перші ознаки астми в 1996 році, але його стан погіршився після 

аварії на підприємстві. У ході розгляду справи було встановлено, що 

забруднення, викликане діяльністю підприємства, могло спричинити 

погіршення якості життя місцевого населення, торкнулося благополуччя 

заявників і порушило їх користування житлом, тож загалом вплинуло на їхнє 

право на повагу до приватного і сімейного життя. 

У досліджуваному контексті варто зазначити, що ЄСПЛ дотримується 

позиції щодо необхідності вирішувати справи, які стосуються смерті пацієнтів 

у медичних закладах за максимально короткий строк [381]. Це дозволяє 

отримати максимально достовірні докази наявності вини медичних 

працівників.  

Крім того, аналіз судової практики ЄСПЛ у цій категорії справ дозволяє 

виокремити такі найбільш поширені предмети звернення: доступ до 

експериментального лікування чи наркотику; доступ до особистої медичної 

інформації; недостатня ефективність медичної допомоги; відшкодування 

збитків за заподіяну шкоду життю та здоров’ю пацієнта; обов’язковість 

вакцинації; дискримінація особи на підставі стану здоров’я тощо [382]. 

Характерно, що у ряді випадків ЄСПЛ звертав увагу на той факт, що 
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Конвенція 1950 року не гарантує соціально-економічні права, включаючи 

право на безкоштовну медичну допомогу, і що скарги щодо якості медичної 

допомоги не є предметом спору відповідно до положень Конвенції або 

Протоколів до неї [381]. Між тим, існують і певні винятки. Наприклад, у справі 

Nitecki проти Польщі 21 березня 2002 року заявник, який мав рідкісне та 

смертельне захворювання, стверджував, що у нього не було засобів для 

оплатити за його лікування, а уряд країни відмовився відшкодувати повну 

вартість його лікування (за загальною хворобою схема страхування охопила 

лише 70% витрат). Національний суд відмовив у задоволенні позову. Однак, 

ЄСПЛ визнав таку відмову необґрунтованою, пославшись на те, що в даному 

випадку мова йде про життя людини. Тому в такі ситуації держава фактично 

поставила життя особи під загрозу через відмову в наданні медичної допомоги 

[383, с. 18]. 

Прикметними є справи, розглянуті в Страсбурзькому суді з приводу 

відшкодування шкоди здоров’ю, заподіяної в результаті лікарської недбалості. 

До прикладу, Європейським судом винесено постанову у справі «Бирзія-

Ковськи проти Польщі» [384]. Заявник скаржився на дії лікарів, з вини котрих 

під час кесаревого розтину його дружина впала в кому, а відтак померла. У 

мотивувальній частині постанови підкреслена «необхідність оперативного 

розгляду справ, що стосуються смерті людей у лікарняних умовах». Тут же 

зазначено, що «факти і можливі помилки, допущені ним у ході медичного 

лікування, повинні бути швидко встановлені з метою поширення серед 

медичного персоналу розглянутої установи для запобігання повторення 

схожих помилок і, таким чином, забезпечення безпеки пацієнтів всіх медичних 

установ». 

У Постанові «Кодарча проти Румунії» [385] порушувалися питання 

відповідальності медичних працівників і медичних установ за недбалість 

лікарів та обов’язки відшкодування матеріального збитку і моральної шкоди. 

Європейський суд дійшов висновку, що у справі допущено порушення статті 8 

і статті 6 Європейської конвенції, і в порядку компенсації присудив виплатити 



	   302	  

заявниці 20000 євро в рахунок компенсації всіх видів заподіяної їй шкоди. 

Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних 

свобод 1950 року передбачений механізм захисту та реалізації закріплених 

прав і свобод через механізм Європейського суду з прав людини. Захисту 

права на здоров’я,  як й інших соціально-економічних прав, безпосередньо 

Конвенцією 1950 року не передбачається. Проте звернення за захистом цього 

права можливе відповідно до низки статей Конвенції 1950 року, і така 

практика ЄСПЛ існує, зокрема, при порушенні наступних прав: 

•   на життя (стаття 2 Конвенції); 

•   на заборону тортур (стаття 3); 

•   на свободу та особисту недоторканність (стаття 5); 

•   на справедливий судовий розгляд (стаття 6); 

•   на повагу до особистого та сімейного життя, на недоторканність 

житла (стаття 8). 

Отже, аналіз практики ЄСПЛ дає підстави зробити висновок, що 

конституційне право особи на охорону здоров’я має комплексний характер і 

включає:  

•   право на інформацію та конфіденційність інформації про 

стан здоров’я; 

•   право на медико-соціальну допомогу;  

•   право на згоду на лікування та медичне втручання;  

•   право на сприятливе екологічне середовище, яке впливає на 

стан здоров’я, тощо.  

Тож співвідношення права на здоров’я до соціально-економічних прав 

носить суб’єктивний характер.  

Реалізація права на життя іманентно передбачає реалізацію права на 

здоров’як. Адже щоб повноцінно функціонувати в біологічному та 

соціальному вимірах, людина потребує здоров’я. Реалізація права на життя у 

повному обсязі можливо лише при гарантуванні права на здоров’я. 

Позитивне зобов’язання держави — охорона життя людини, наявність 
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ефективної незалежної судово-медичної системи, що надає можливості 

встановити причини смерті, якщо вона настала в лікарні або якщо пацієнт 

перебував під постійним медичним контролем, а також встановити міру 

відповідальності медичного персоналу. У статті 2 Конвенції передбачені 

мінімальні процесуальні вимоги: якщо держава або її представники 

потенційно відповідальні за смерть особи, обставини, які викликають сумніви, 

повинні стати предметом ефективного розслідування або ретельного 

вивчення. Таке розслідування (вивчення) дасть змогу довести до відома 

громадськості, передовсім родичів, встановлені факти. Якщо ніщо не вказує 

на те, що влада довільно оцінювала надані докази, ЄСПЛ може довіряти 

фактам, встановленим національною владою [386]. 

Також ЄСПЛ дотримується позиції щодо необхідності вирішувати 

справи, які стосуються смерті пацієнтів у медичних закладах за максимально 

короткий строк. У рішенні, ухваленому у справі «Биржиковський проти 

Польщі», Європейський суд наголосив на необхідності швидкого вирішення 

справ, які стосуються смерті особи в медичних установах. Помилки, допущені 

медпрацівниками, повинні підлягати швидкому вивченню. Відтак цю 

інформацію слід невідкладно доводити до відома персоналу відповідної 

медичної установи, щоб не допустити повторення негативного досвіду в 

майбутньому, а значить гарантувати пацієнтам надання якісніших медичних 

послуг. Тому ЄСПЛ постановив, що мало місце порушення статті 2 Конвенції, 

яке виявилося у проведенні неналежного розслідування обставин смерті 

дружини заявника та ушкодження здоров’я його сина [387]. 

Водночас, нагадаємо, в низці рішень ЄСПЛ звертав увагу на той факт, що 

Конвенція 1950 року не гарантує соціально-економічні права, включно з 

правом на безкоштовну медичну допомогу, а відтак - скарги щодо якості 

медичної допомоги не є предметом спору відповідно до положень Конвенції 

або Протоколів до неї. 

Особливості реалізація права на здоров’я ув’язненими. Жертвами 

ненадання своєчасної адекватної і необхідної медичної допомоги можуть 
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стати особи, позбавлені волі, і такі дії можуть кваліфікуватися Судом як 

порушення статті 3 Конвенції. 

ЄСПЛ розглядає скарги про ненадання адекватної і необхідної медичної 

допомоги особам, позбавленим волі, чий стан здоров’я вимагає такої 

допомоги. Зважаючи на умови та обставини перебування осіб у місцях 

позбавлення волі і брак належного лікування в разі необхідності, такі 

обставини можуть тлумачитися як тортури стосовно особи. І така практика 

ЄСПЛ уже є. Заходи, що позбавляють особу свободи, часто завдають їй 

страждань. У постанові, прийнятій у справі «Дікер проти Сполученого 

Королівства» [388], ЄСПЛ постановив: у разі депортації позивача буде 

порушена стаття 3 Конвенції. Позивач у цій справі був хворий на СНІД, 

перебував на території Сполученого Королівства і відбував покарання у 

вигляді позбавлення волі за незаконну торгівлю наркотиками. Офіційна влада 

прийняла рішення про його депортацію на о. Сент-Кітс. ЄСПЛ акцентував у 

своєму рішенні: хвороба позивача — у важкій стадії, тож відправлення на 

острів, вірогідно, пришвидшить його смерть у зв’язку з браком належного 

медичного обслуговування в умовах тюремного режиму, що є на острові. У 

рішенні ЄСПЛ йшлося: «Зважаючи на винятковість ситуації і те, що 

хвороба — у критичній стадії, застосування до позивача висилення на острів 

Сент-Кітс буде нелюдським з боку Уряду Сполученого Королівства і 

порушенням статті 3 Конвенції». 

У постанові у справі «Попов проти Російської Федерації» [389], ЄСПЛ 

визначив, що, відповідно до статті 3 Конвенції, держава зобов’язана 

забезпечувати, щоб ув’язнена особа перебувала в умовах, сумісних із повагою 

до людської гідності; способи реалізації таких заходів не повинні піддавати 

людину стресам, приниженням, занепокоєнню, які перевищують допустимий 

рівень страждань, що викликаються позбавленням волі, і, зважаючи на 

практичне значення застосовуваних заходів, здоров’я ув’язненого, його 

душевний стан повинні адекватно гарантуватися, в т. ч. наданням необхідної 

медичної допомоги. 
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У постанові у справі «Меченков проти Російської Федерації» ЄСПЛ 

наголосив: якщо влада вирішила тримати під вартою важко хвору особу, то 

вона повинна пильно стежити за дотриманням умов позбавлення волі, що 

зумовлюються станом здоров’я такої особи [390]. 

Показовою є справа «Калашников проти Російської Федерації». У своїй 

заяві Калашников оскаржував не обвинувальний вирок, а необґрунтовані 

затримки в процесі та умовах утримання. Заявник вказував на перебування в 

камері, де на одну людину припадало від 0,9 до 1,9 кв. м — при європейській 

нормі в 7 кв. м. Калашников скаржився також на задушливу атмосферу через 

погану вентиляцію, куріння і перенаселеність, зараженість комахами. У шести 

випадках затримані, хворі на туберкульоз і сифіліс, були поміщені в камеру 

Калашникова, йому робили профілактичні ін’єкції з антибіотиками. Він 

заразився шкірними і грибковими захворюваннями. ЄСПЛ визнав, що умови 

утримання позивача асоціювалися з приниженням людської гідності, що 

порушує статтю 3 Конвенції. Зокрема, Суд констатував: «Умови утримання 

під вартою, які заявник змушений був терпіти протягом приблизно чотирьох 

років і дев’яти місяців, були спрямовані на те, щоб завдати йому фізичні 

страждання, принизити його людську гідність і породити в ньому такі 

відчуття, які спричиняють приниження і нехтування особистості» [391]. ЄСПЛ 

присудив заявникові відшкодування моральної шкоди в розмірі 5000 євро та 

суму компенсації судових витрат у розмірі 3000 євро. 

Проаналізувавши міжнародну практику захисту права на здоров’я через 

реалізацію права на заборону тортур, Суд дійшов висновку: ненадання 

адекватної і необхідної медичної допомоги особі, що позбавлена волі, є її 

приниженням, що викликає занепокоєння і перевищує допустимий рівень 

страждань; Суд витлумачив таке ставлення до особи як тортури. 

Особливості реалізація права на здоров’я психічнохворими. Одним із 

прикладів реалізації права на здоров’я в контексті положень підпункту «е» 

пункту 1 статті 5 Конвенції, що стосується позбавлення волі психічнохворих, 

є постанова у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» від 24 жовтня 1979 року, 
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у якій Суд звернув увагу на три мінімальні вимоги, що зумовлюють наявність 

законності позбавлення волі психічнохворої особи за змістом  підпункту «е» 

пункту 1 статті 5, за винятком надзвичайних обставин: 

1) особа повинна реально страждати на психічне захворювання, тобто 

психічні розлади повинні бути встановлені компетентними органами шляхом 

об’єктивної медичної експертизи; 

2) психічні розлади повинні досягати такого рівня, які виправдовують 

позбавлення волі; 

3) особа може бути позбавлена волі доти, поки є захворювання, що 

встановлено відповідним висновком.  

У справі «Горшков проти України» [392] позивач скаржився на 

незаконність його поміщення у психіатричний заклад, а також на те, що він не 

мав ефективних засобів захисту від обов’язкового утримання у 

психіатричному закладі, тож він був звільнений майже через два роки після 

того, як стан його здоров’я поліпшився. ЄСПЛ визнав порушення пункту 4 

статті 5 Конвенції з таких причин: 

•   особа, яка піддана обов’язковому медичному лікуванню, 

повинна мати доступ до суду та можливість бути вислуханою 

особисто або через будь-яку форму представництва; 

•   доступ психічно хворого до суду не повинен залежати лише 

від керівництва медичного закладу. 

Таким чином, ЄСПЛ вважає брак ефективних судових засобів захисту 

психічнохворих і відсутність належної об’єктивної медичної експертизи, яка 

встановлює стан особи як психічнохворої, порушенням права на свободу та 

особисту недоторканність. 

Захист права на здоров’я шляхом справедливого судового розгляду. 

Захист права на здоров’я неможливо реалізувати без права на справедливий 

судовий розгляд, про що свідчить практика ЄСПЛ.  

Вважаємо за доцільне акцентувати увагу на реалізацію права на здоров’я 

через право на справедливий судовий розгляд на прикладі рішення ЄСПЛ у 
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справі «F. E. проти Франції» від 30 жовтня 1998 року [393]. Справа стосувалася 

зараження пацієнта ВІЛ-інфекцією під час переливанні крові. Заявника 27 

жовтня 1985 року помістили у лікарню, щоб видалити мигдалини. 29 жовтня 

1985 року під час операції хірург за згодою анестезіолога ввів йому три порції 

свіжої плазми та ампулу РPSB. Аналізи крові, проведені 26 листопада 

1985 року, показали, що компоненти крові заявника не відповідають нормі. У 

1987 році був поставлений діагноз «інфекційний мононуклеоз». 07 грудня 

1988 року і 27 січня 1989 року серологічні тести на ВІЛ дали позитивні 

результати. Рішенням від 04 жовтня 1991 року голова Кольмарського суду 

зажадав висновку фахівця. У доповіді від 28 лютого 1992 року медичний 

експерт зробив висновок, що існує велика можливість причинного зв’язку між 

уведенням заявнику вмісту ампули РРSB та зараженням ВІЛ. Спираючись на 

цю доповідь, заявник звернувся у Кольмарський суд — і рішенням суду від 25 

травня 1992 року було порушено цивільну справу в зазначеному суді проти 

власників лікарні, Фонду страхування здоров’я і загальної програми 

страхування національної служби освіти. Незадоволений рішеннями 

національних судових інстанцій, позивач звернувся до ЄСПЛ, обґрунтовуючи 

свій позов пункту 1 статті 6 Конвенції. У своїй скарзі позивач зазначав, що 

звернення до національних судових інстанцій не дало йому змоги відстояти 

право на компенсацію за моральну шкоду та шкоду, заподіяну здоров’ю. 

Позивач скаржився також на тривалість розгляду, який тривав понад п’ять 

років. Відтак позивач вимагав ухвалити, що французька держава порушила 

пункт 1 статті 6 Конвенції, а також вимагав присудити йому 1 млн. франків як 

компенсацію матеріального збитку та 1 млн. франків як компенсацію 

моральної шкоди. ЄСПЛ ретельно проаналізував положення внутрішнього 

законодавства Франції та матеріали всіх судових процесів, ініційованих 

позивачем, і дійшов такого висновку: «... Що стосується компенсації 

матеріальної шкоди, то заявник зажадав у французької влади виплатити один 

мільйон франків, виплати цієї суми він домагався у французьких судах, і дана 

сума є справедливою додатковою компенсацією за завдану зараженням шкоду 
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здоров’ю. Що стосується компенсації другого збитку, то позивач теж зажадав 

один мільйон як компенсацію за моральну шкоду. Вивчивши обставини його 

зараження, Касаційний суд виніс рішення, яке ще дужче посилило страждання 

заявника. Що більше через терміни проведення засідань у Касаційному суді 

заявник тривалий час був у невідомості і нервовому збудженні, що негативно 

позначилося на його здоров’ї. Суд вважає, що в результаті порушень, 

встановлених у даній справі, заявнику явно завдано моральну шкоду. Беручи 

до уваги численні чинники та керуючись у своєму рішенні почуттям 

справедливості, як вимагає стаття 50 Конвенції, Суд присуджує йому 1 000 000 

франків...» [393]. ЄСПЛ у своєму рішенні дійшов висновку, що була порушена 

стаття 6 Конвенції. 

Таким чином, завдяки існуючому механізму захисту права на 

справедливий судовий розгляд, можливо захистити право на здоров’я. 

Інші права, що належать до права на здоров’я. Як вже зазначалося, 

складовою частиною права на здоров’я є й інші права: 

•   право на фізичну та моральну недоторканність особи; 

•   право на інформацію та конфіденційність інформації; 

•   право на сприятливе екологічне середовище; 

•   право на отримання достовірної та своєчасної інформації про 

чинники, що впливають на здоров’я. 

Право на фізичну та моральну недоторканність особи. З аналізу 

практики ЄСПЛ, дане право першочергово включає такі аспекти: 

•   заборону фізичного насильства (справа «X та Y проти 

Нідерландів», 1985 рік),  

•   дисциплінарні тілесні покарання (справа «Костелло-Робертс 

проти Сполученого Королівства», 1993 рік),  

•   примушування здавати аналізи крові (справа «X проти 

Австрії», 1979 рік), аналіз сечі (справа «Петерс проти Нідерландів», 

1984 рік) тощо. 

Як відзначив ЄСПЛ у справі «Ранінен проти Фінляндії» (1997 рік), право 



	   309	  

на фізичну та моральну недоторканість гарантується статтею 8 Конвенції. 

Право на інформацію та конфіденційність інформації. Частиною права 

на здоров’я є також право на інформацію та конфіденційність інформації, що 

передбачено статтею 8 Конвенції. 

У рішенні ЄСПЛ у справі «М. С. проти Швеції» [394] зазначено: 

конфіденційність відомостей про здоров’я є основним принципом правової 

системи держав-учасниць. Національне законодавство повинно забезпечувати 

нерозголошення відомостей про стан здоров’я, якщо це не відповідає статті 8 

Конвенції. 

У справі «Z проти Фінляндії» [395], позивачка та її чоловік були ВІЛ-

інфіковані. Європейський суд вказав на порушення статті 8 Конвенції у 

частині розголошення апеляційним судом Фінляндії відомостей про стан 

здоров’я позивачки без її згоди в кримінальному процесі. Також порушенням 

статті 8 Європейський суд визнав рішення національних судів щодо 

збереження матеріалів цієї справи під грифом «конфіденційно» протягом 

10 років. 

Право на сприятливе екологічне середовище. У справі «Лопес Остра 

проти Іспанії» [396] в рішенні Суду йдеться: викиди сірководню 

підприємством перевищували допустимий рівень і могли загрожувати 

здоров’ю населення, яке проживало в безпосередній близькості від заводу. 

Також ЄСПЛ зазначив, що іспанська влада, зокрема муніципалітет Лорки, не 

несуть прямої відповідальності за викиди шкідливих речовин на підприємстві; 

проте водночас Суд вважає, що «державі не вдалося встановити справедливий 

баланс між інтересами економічного добробуту міста (створення 

підприємства по переробці відходів) і належним дотриманням прав заявниці 

на недоторканність її житла, особистого і сімейного життя. Таким чином, мало 

місце порушення статті 8 Конвенції». 

У постанові по справі «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства» 

ЄСПЛ дійшов висновку, що питання проживання в забруднених районах і 

впливу несприятливої екологічної обстановки на здоров’я заявників 
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підпадають під дію статті 8 Конвенції [397].  

Право на отримання достовірної та своєчасної інформації про чинники, 

що впливають на здоров’я. У контексті статті 8 Конвенції ЄСПЛ розглядав 

питання про неналежне інформування осіб про стан здоров’я і про розмір 

завданої шкоди здоров’ю, які зазнали впливу радіації або шкідливих речовин 

у ході експериментів. У справі «Роч проти Сполученого Королівства» заявник 

стверджував, що, відповідно до статті 8 Конвенції, держава зобов’язана 

забезпечити йому право на доступне та ефективне інформування про ризик та 

загрози здоров’ю у зв’язку з експериментами, що безпосередньо стосується 

права на повагу до приватного життя. ЄСПЛ у даній справі визнав, що питання 

про доступ до такої інформації тісно пов’язане з приватним життям заявника, 

тож стаття 8 підлягає застосуванню. Крім того, ЄСПЛ встановив позитивне 

зобов’язання держави надати таку інформацію [398]. 

Право на згоду на лікування та на медичне втручання. Складником права 

на здоров’я є право на згоду на лікування та на медичне втручання. У рішенні, 

ухваленому у справі «Гласс проти Сполученого Королівства», ЄСПЛ дійшов 

висновку, що рішення про призначення відповідного лікування Девіду поза 

згодою його матері було втручанням у його право на повагу до приватного 

життя, зокрема право на фізичну цілісність і є порушенням статті 8 Конвенції 

[399].  

У рішенні ЄСПЛ у справі «Бендерський проти України» суд покликається 

на свою практику, згідно з якою фізична цілісність особи безперечно випливає 

з поняття «особисте життя» у сенсі пункту 1 статті 8 (рішення «X. та Y. проти 

Нідерландів» від 26 березня 1985 року, а також «Костелло-Робертс проти 

Об’єднаного Королівства» від 25 березня 1993 року) [400]. Отже, будь-яке 

спричинення лікарями шкоди (навіть найменше) фізичній цілісності особи 

тягне за собою втручання у право на повагу до приватного життя. 

Таким чином, Європейський суд з прав людини здійснює захист 

соціальних прав лише непрямим чином. ЄСПЛ у своїх рішеннях не акцентує 

увагу на порушеннях соціальних прав, а констатує факт порушення прав, які 
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захищаються Конвенцією 1950 року. Порушення соціально-економічних прав 

(право на охорону здоров’я) розглядається ЄСПЛ як обставина, що 

спричинила порушення прав, гарантованих Конвенцією 1950 року. Практика 

ЄСПЛ засвідчує взаємозв’язок соціально-економічних прав із 

громадянськими, а відтак - і необхідність підвищення рівня захисту соціально-

економічних прав. 

Загальновизнано, що міжнародне право регулює міждержавні відносини 

(власне відносини між усіма суб’єктами міжнародного публічного права), 

натомість внутрішньодержавне право — внутрішньодержавні відносини, а 

також міжнародні відносини приватно-правового характеру. Однак свою 

регулюючу функцію міжнародне право може здійснювати тільки через 

національне (внутрішньодержавне) право. 

При цьому слід зважати на те, що повторювані фактичні відносини, що 

складаються в процесі міждержавних комунікацій, можуть призводити до 

визнання їхнього правового характеру й, отже, до утворення міжнародно-

правової звичайної норми. Вагому роль у таких процесах відіграють рішення 

міжнародних судових органів. Втім, це не означає, що вони виступають 

джерелом міжнародного права. До прикладу, рішення Міжнародного суду 

ООН ґрунтуються на договірних нормах і вже сформованих звичаях. Однак 

міра конкретизації деяких звичаїв у його рішеннях настільки суттєва, що може 

спричиняти утворення нових звичайних норм або вперше зафіксувати появу 

нової звичайної норми, котра є, з одного боку, елементом вже існуючого 

міжнародно-правового звичаю, а з другого — самостійною нормою. 

Рішення Міжнародного Суду залучаються до процесу нормотворення як 

частина міжнародної практики в тому, що стосується констатації наявності 

норм міжнародного права або їх тлумачення. За аналогією прецедентна 

практика Європейського суду з прав людини, хоч і не носить нормотворчого 

характеру, проте увиразнює справжній сенс і зміст низки міжнародно-

правових норм у галузі прав людини на здоров’я, зафіксованих у таких 

міжнародних джерелах як, до прикладу, Європейська конвенція про захист 
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прав людини і основних свобод від 04 листопада1950 року. 

У низці своїх рішень Європейський суд з прав людини акцентував увагу 

на тому, що Конвенція про захист прав людини та основних свобод не гарантує 

соціально-економічні права, включно з правом на безкоштовну медичну 

допомогу, і що скарги щодо якості медичної допомоги не є предметом спору 

відповідно до положень Конвенції чи протоколів до неї. Водночас 

Європейська комісія і Європейський суд з прав людини обсервували 

проблематику медичного обслуговування при розгляді скарг, пов’язаних із 

порушенням права на життя (стаття 2), заборони тортур (стаття 3), а також 

права на свободу і особисту недоторканність (стаття 5), повагу до особистого 

і сімейного життя, недоторканність житла (стаття 8). 

Скарги щодо можливих порушень статті 2 Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод, як правило, подають особи, чиї близькі, як 

вважають їхні родичі, померли в результаті неналежних дій медичного 

персоналу. Європейський суд неодноразово зазначав, що перше речення 

статті 2 Конвенції [401] зобов’язує державу як утримуватися від умисного або 

незаконного позбавлення людини життя, так і вживати адекватних заходів 

щодо захисту життя тих, хто перебуває під її юрисдикцією. Ефективне 

розслідування має проводитися не тільки тоді, коли смерть настала в 

результаті використання сили представниками держави, але і в тих випадках, 

коли останні побічно відповідальні за смерть особи [402]. 

На думку Суду, припускається, що дії або бездіяльність суб’єктів владних 

повноважень в сфері охорони здоров’я можуть за певних обставин спричинити 

відповідальність держави на підставі позитивних зобов’язань, передбачених 

статтею 2 Конвенції. Однак якщо договірна сторона проголосила положення, 

що стосуються забезпечення висококваліфікованих фахівців в галузі охорони 

здоров’я та охорони життя пацієнтів, не можна визнати, що помилки з боку 

медичного персоналу або розкоординованість у його діях в процесі лікування 

конкретного пацієнта для того, щоб притягнути державу до відповідальності в 

зв’язку з невиконанням позитивних зобов’язань, передбачених цією статтею. 
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У випадках, коли родичі померлого погодилися на отримання компенсації в 

процесі врегулювання цивільного спору, пов’язаного з халатністю медичного 

персоналу, вони не мають права претендувати на статус потерпілих відповідно 

до обставин медичного обслуговування померлого та здійснення 

розслідування причин його смерті [403]. 

Отже, можемо дійти висновку, що право на охорону здоров’я та 

медичну допомогу прямо не закріплене в Європейській конвенції про захист 

прав і основних свобод, однак, як ми можемо бачити на прикладі конкретних 

справ, це право захищається в ЄСПЛ опосередковано — через інші права і 

свободи: право на життя, право на повагу до приватного і сімейного життя, 

право на справедливий судовий розгляд тощо. 

 

 

4.3. Роль Конституційного Суду України в захисті права особи на 

охорону здоров’я 

 

Загальна декларація прав людини встановила: «Кожна людина має право 

на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами в 

разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом» 

(стаття 8). Судовому захисту підлягають не тільки основні права і свободи, 

перелічені в Конституції України, але також інші, що містяться в галузевому 

законодавстві, в законах і підзаконних нормативних актах. 

Тому вартує окремої уваги роль органу конституційного контролю — 

Конституційного Суду України — в процесі забезпечення права на охорону 

здоров’я. Конституційний Суд України неодноразово видавав постанови, 

спрямовані на приведення норм законодавства у відповідність з тими 

принципами, критеріями, стандартами, які закладені в Конституції України, а 

також давав офіційне тлумачення норм Конституції. Цей орган наділяється 

рядом повноважень, необхідних для здійснення конституційного контролю за 

дотриманням прав особи, а також вжиття інших заходів забезпечення захисту 
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таких прав.  

Отже, значущим елементом у механізмі захисту прав і свобод людини та 

громадянина, в тому числі й конституційному захисті права особи на охорону 

здоров’я є Конституційний Суд України (далі - КСУ). Цей орган здійснює 

судовий конституційний контроль та захищає основи конституційного ладу, 

основні права і свободи людини та громадянина, забезпечує верховенство 

права та пряму дію Конституції на всій території України. 

Здійснюючи конституційний контроль, КСУ впливає на діяльність 

органів державної влади в сфері додержання та захисту прав людини і 

громадянина, передусім у нормотворчості (законодавстві),— ухвалює рішення 

про невідповідність Конституції тих чи тих правових актів або їхніх окремих 

положень, пояснює конституційні норми при розгляді конкретних справ, дає 

офіційні тлумачення Конституції і законів України, що стають обов’язковими 

для всіх суб’єктів права. 

На думку О. Неліна, найбільш ефективним інститутом судового захисту 

прав людини у сучасній демократичній державі і суспільстві є конституційне 

правосуддя [404, с. 11].  

Провадження конституційної реформи зумовило внесення змін та 

доповнень до Конституції України, у тому числі щодо регулювання статусу 

КСУ, а також прийняття нового Закону України «Про Конституційний Суд 

України». У зв’язку з цим КСУ був наділений деякими новими 

повноваженнями, що відкрило додаткові можливості для захисту 

конституційних прав громадян, включаючи право особи на охорону здоров’я. 

Питання організації та діяльності КСУ вже ставали предметом наукового 

розгляду. Однак досі не відрефлексованою в науковому дискурсі залишається 

проблема захисту соціальних прав конституційним правосуддям, зокрема, 

право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Хоча здатність держави 

розв’язувати проблему соціальних прав детермінує розвиток свободи і 

демократії. 

Реалізація соціальних прав великою мірою залежить від стану економіки 
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держави. І тут постають численні дискусійні питання, наприклад, щодо меж 

судового захисту соціальних прав і конституційного правосуддя в цій сфері; 

щодо того, чи повинен суд і до якої міри повинен зважати при вирішенні 

конкретної справи на матеріально-фінансові можливості держави; яким має 

бути механізм реалізації рішень КСУ з питань соціального забезпечення тощо. 

КСУ обмежений у своїх можливостях: він інтерпретує Конституцію 

України, наповнює конституційним змістом нормативні акти, що 

перевіряються, проте він не може встановлювати конкретні розміри пенсій, 

допомог, види пільг тощо, оскільки такі дії означали би оцінку доцільності та 

економічної обґрунтованості рішень законодавця, що не належить до 

повноважень КСУ. 

Україна проголосила себе соціальною державою. Тож щоб досягнути 

відповідних цілей, необхідно з’ясувати сенс цих понять, тобто усвідомити, до 

чого повинні прагнути у своїй діяльності органи державної влади, інститути 

громадянського суспільства та всі громадяни. 

Певний рівень соціальної захищеності — необхідна умова гідного життя 

і вільного розвитку людини. Здійснюючи свою соціальну функцію, держава 

зобов’язана передбачити мінімальні стандарти соціального захисту, 

співвіднесені з об’єктивними показниками, які характеризують потреби 

громадянина в користуванні мінімальним набором соціальних благ. Ці 

стандарти є юридичною формою опосередкування, з одного боку, 

економічних можливостей держави в забезпеченні соціальних прав громадян, 

а з іншого — міри визнаних державою соціально-економічних потреб 

громадянина, незадоволення яких ставить під сумнів людську гідність, 

можливість реалізації решти конституційних прав і свобод, що призводить, по 

суті, до заперечення конституційного статусу особистості. 

Захист КСУ соціальних прав громадян безпосередньо впливає на захист 

права на охорону здоров’я, адже право на гідне життя (у вигляді права на 

мінімальні соціальні стандарти рівня життя кожного) детермінує належну 

реалізацію права на охорону здоров’я та іманентно передбачає сприятливі 
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умови життєдіяльності, які зумовлюють здоров’я людини. 

Цей захист здійснюється у формі як абстрактного, так і конкретного 

нормоконтролю. Проаналізувавши рішення КСУ, ми визначили три основні 

напрями соціального захисту громадян, що впливають на сприятливість 

життєдіяльності населення, отже, і його здоров’я:  

1) постановлення рішень, що містять правові позиції КСУ з питань 

отримання компенсацій і пільг; 

2) захист КСУ права на пенсійне забезпечення, що дає змогу через право 

на гідне життя здійснювати захист права на охорону здоров’я; 

3) постановлення КСУ рішень, що містять правові позиції з питань 

соціального призначення та застосування в цивільно-правових відносинах 

мінімального розміру оплати праці, захисту громадян від безробіття, введення 

інституту обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників транспортних засобів, плати за забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Отже, правові позиції КСУ, висловлені ним у рішеннях із питань захисту 

соціальних прав і права на сприятливе навколишнє середовище, відіграють 

значну роль в реалізації та захисті права на охорону здоров’я українських 

громадян, оскільки від їхнього забезпечення безпосередньо залежить стан 

здоров’я населення країни. 

Відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» КСУ 

є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство 

Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України 

законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших 

актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші 

повноваження відповідно до Конституції України [252]. 

КСУ виступає єдиним судом конституційної юрисдикції, тому його 

переважне значення полягає у забезпеченні дії принципу верховенства права, 

що передбачає відповідність законів, підзаконних нормативно-правових актів, 

інших рішень державних органів Конституції України. 
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Як зазначає з цього приводу Т. Бринь, функціонування органів 

конституційної юрисдикції є однією з головних форм контролю за діяльністю 

вищих органів державної влади. Перш за все шляхом здійснення 

конституційного контролю КСУ обмежує зловживання владою з боку органів 

держави, забезпечує захист прав і свобод людини і громадянина, запобігає їх 

порушенню [405, с. 158]. 

Погоджуючись з наведеною точкою зору, необхідно констатувати, що 

основним засобом реалізації повноважень КСУ є здійснення конституційного 

контролю у різних формах.  

У більшості зарубіжних країн функціонує подібний орган 

конституційної юрисдикції, покликаний здійснювати конституційний 

контроль. Водночас, як наголошується у науковій літературі, перелік об’єктів 

конституційного контролю визначається законодавством відповідних держав 

у різний спосіб. Найчастіше об’єктами конституційного контролю, що 

здійснюється конституційними судами в зарубіжних країнах, є:  

•   акти парламенту (закони, регламенти тощо);  

•   акти глав держав, акти органів виконавчої влади (уряду, 

рідше – центральних і місцевих органів виконавчої влади);  

•   акти органів суб’єктів федерації, спори про компетенцію 

(між вищими органами влади, центральними і місцевими органами 

влади, суб’єктами федерації і державою загалом тощо);  

•   акти судових органів, органів прокуратури, міжнародні 

договори, діяльність політичних партій та інших об’єднань 

громадян, питання дотримання законодавства про вибори і 

референдум [406, с. 127]. 

На підставі аналізу статті 150 Конституції України [7], яка визначає 

повноваження КСУ, можна зробити висновок, що об’єктом конституційного 

контролю у нашій державі виступають всі види правових актів суб’єктів 

владних повноважень.  

При цьому необхідно зауважити, що конституційна реформа, яка наразі 
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триває, обумовила внесення ряду змін та доповнень до Конституції України, 

якими, у тому числі, було дещо розширено коло повноважень КСУ. Так, 

відповідно до статті 151-1 Конституції України, КСУ вирішує питання про 

відповідність Конституції України (конституційність) закону України за 

конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. 

Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні 

засоби юридичного захисту вичерпано.  

Запровадження в Україні інституту конституційної скарги можна 

вважати значним здобутком нашої держави на шляху до демократизації її 

основних інститутів, оскільки цей інститут стає додатковою гарантією 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина.  

З цього приводу необхідно погодитись з думкою Я.Ленгер та 

А.  Біровчак, які зазначають, що Україна переживає сьогодні епоху глобальних 

і стрімких змін, що перетворюють основи суспільного життя та звичні 

парадигми конституційного мислення. Вчені акцентують увагу, що у даному 

випадку мова йде не просто про ті чи інші зміни, а про такі трансформаційні 

процеси, які саме стосуються рівня сутнісних характеристик суспільства, що 

проходить етап конституційного транзиту [407, с. 69]. При цьому категорію 

«конституційний транзит» Д. Бєлов розглядає як перехід конституціоналізму 

Української держави з одного стану до іншого. Відмічається також, що такий 

стан переходу, його проходження не є однолінійним процесом, а може носити 

багатовекторний характер розвитку [408, с. 93]. 

Отже, необхідність запровадження інституту конституційної скарги, 

хоча назріла вже давно, однак, внаслідок того, що конституційний процес в 

Україні триває, а всі рішення, які приймаються в його межах мають бути 

зваженими та послідовними, знадобилося декілька років для того, щоб 

відбулись трансформаційні зміни у сфері діяльності органу конституційної 

юрисдикції.  

Характерно, що питання про доцільність запровадження даного 
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інституту неодноразово підіймалось і науковцями, які в тій чи інші мірі 

обґрунтовували потребу у внесенні відповідних доповнень до Конституції 

України. З метою обґрунтування доцільності запровадження в Україні 

інституту конституційної скарги, деякі науковці наводили позитивний 

приклад зарубіжних, і передусім, європейських держав (Німеччини, Польщі, 

Словенії, Угорщини тощо), зазначаючи при цьому, що в деяких з них 

(наприклад, Німеччині) суб’єктами звернення до конституційного суду із 

скаргою виступають не тільки громадяни, але й іноземці, у тій мірі, в якій акт, 

що оскаржується ними, порушує загальнолюдські цінності 409, с. 242-250]. 

Виходячи зі змісту статті 56 Закону України «Про Конституційний Суд 

України», суб’єктами подання конституційної скарги може бути будь-яка 

фізична особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні 

в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції 

України. Фактично, це можуть бути громадяни України, особи без 

громадянства або іноземні громадяни [252].  

Таким чином, запровадження інституту конституційної скарги 

розширило повноваження КСУ у сфері захисту конституційних прав людини 

та громадянина. Водночас, слід зауважити, що роль даного органу не 

вичерпується реалізацією даного повноваження. 

Зокрема, на підставі аналізу повноважень КСУ, визначених статтею 7 

Закону України «Про Конституційний Суд України» [252], можливо 

визначити наступне значення даного органу у забезпеченні захисту права 

особи на охорону здоров’я: 

1. Забезпечення визначеності права на охорону здоров’я, тобто, 

надання КСУ роз’яснень щодо обсягу та змісту даного конституційного 

права.  

Для реалізації даного призначення КСУ наділяється повноваженням 

щодо надання офіційного тлумачення Конституції України, а оскільки право 

на охорону здоров’я закріплене у статті 49 Конституції України - його 

офіційне роз’яснення входить до повноважень КСУ. 
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О. Митник з цього приводу зазначає, що саме шляхом здійснення 

офіційного тлумачення Конституції України забезпечується принцип правової 

визначеності, який є важливою складовою принципу верховенства права. 

Окрім того, КСУ сприяє застосуванню норм, які містить розділ 2 Основного 

Закону, шляхом їх офіційного тлумачення [410, с. 56]. 

Офіційне роз’яснення положень статті 49 Конституції України щодо 

розуміння змісту права на безоплатну медичну допомогу міститься у Рішенні 

КСУ від 29 травня 2002 року № 10-рп/2002 [45]. У даному Рішенні КСУ чітко 

визначив межі безоплатності медичної допомоги, встановивши, що у 

державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 

надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, 

поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. 

Однією із форм реалізації повноважень щодо надання офіційного 

тлумачення Конституції України та надання висновків щодо відповідності 

законів, підзаконних нормативно-правових актів та інших рішень суб’єктів 

владних повноважень Конституції України є формулювання правової позиції. 

У науковій літературі під правовими позиціями КСУ розуміють аргументацію 

органу конституційного судочинства, яку він використовує при формуванні 

свого остаточного рішення у конкретній справі [411, с. 117].  

Практична та наукова цінність правової позиції КСУ полягає у тому, що 

її формулювання є результатом спільної аналітичної діяльності науковців, 

експертів та інших фахівців у галузі права, проведення комплексного аналізу 

положень законодавчих актів у їх системному зв’язку. Як наслідок, на правову 

позицію КСУ спираються в якості обґрунтування щодо прийняття деяких 

рішень суб’єктами владних повноважень.  

Так, у Рішенні КСУ від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 наведена 

правова позиція щодо розуміння понять щодо змісту та обсягу права. Зокрема, 

зазначається, що визначальними поняття змісту прав людини є умови і засоби, 

які становлять можливості людини, необхідні для задоволення потреб її 

існування та розвитку. Обсяг прав людини – це їх сутнісна властивість, 
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виражена кількісними показниками можливостей людини, які відображені 

відповідними правами, що не є однорідними і загальними. Загальновизнаним 

є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не 

може бути порушена [412].  

У Рішенні КСУ від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 сформульована 

позиція щодо того, що законом про Держбюджет не можна вносити зміни до 

інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних 

причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та 

обмеження прав і свобод людини і громадянина [413]. 

Отже, надання визначеності праву особи на охорону здоров’я (щодо 

змісту та обсягу) здійснюється шляхом роз’яснення конкретних елементів 

відповідного права, що визначені у Конституції України, або формулювання 

правової позиції. 

2. Недопущення ратифікації міжнародних договорів у сфері охорони 

здоров’я, положення яких не відповідають Конституції України.  

Зокрема, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» [252] до повноважень КСУ віднесено надання 

за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних 

депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про 

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України 

або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для 

надання згоди на їх обов’язковість. 

У практичній діяльності КСУ небагато прикладів визнання чинних 

міжнародних договорів або тих, що подаються на ратифікацію до парламенту, 

такими, не відповідають Конституції України. Однак, наявність даного 

повноваження у КСУ має вирішальне значення для забезпечення дотримання 

принципу верховенства права у міжнародних відносинах України, у тому 

числі щодо забезпечення захисту особи на охорону здоров’я.  

3. Забезпечення конституційності законів, підзаконних нормативно-

правових актів, рішень, прийнятих у формі інших актів суб’єктів владних 
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повноважень у сфері охорони здоров’я.  

Для цього КСУ наділений повноваженням щодо вирішення питань про 

відповідність Конституції України (конституційність) законів України та 

інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. 

Дане повноваження складає основу конституційного контролю у сфері 

захисту права особи на охорону здоров’я та забезпечує збереження змісту та 

обсягу цього права на рівні, визначеному у Конституції України, при 

прийнятті нових законів або інших правових актів, внесення до них змін та 

доповнень. Як приклад можна навести Рішення КСУ від 1 червня 2016 року 

№ 2-рп/2016, яким визнано неконституційними положення речення 3 частини  

1 статті 13 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 

року № 1489-III стосовно госпіталізації особи, визнаної у встановленому 

законом порядку недієздатною, до психіатричного закладу на прохання або за 

згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю [414].  

Водночас, необхідно зазначити, що одним із недоліків сучасного стану 

законодавчого регулювання повноважень КСУ є невизначеність у системі 

таких повноважень вирішення питань про відповідність Конституції України 

законопроектів, які стосуються конституційних прав та свобод людини та 

громадянина. Надання відповідного повноваження КСУ дозволить не 

допустити прийняття неконституційних правових актів. 

4. Недопущення внесення змін та доповнень до Конституції України, які 

звужують зміст та обсяг конституційного права особи на охорону здоров’я.  

Зокрема, відповідно до пункту 6 частини 1 статті 7 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» [252] одним із повноважень КСУ є надання за 

зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 

і 158 Конституції України. У даних статтях, зокрема, вказується на 

недопущення внесення змін та доповнень до Конституції України, внаслідок 
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яких відбувається скасування чи обмеження прав і свобод людини і 

громадянина. Таким чином, не допускається звуження змісту чи обсягу права 

особи на охорону здоров’я, гарантованого Конституцією України, навіть 

шляхом внесення змін та доповнень до Конституції. 

5. Забезпечення застосування законодавства, яке відповідає 

Конституції України, у процесі розгляду та вирішення судами загальної 

юрисдикції справ у сфері захисту права на охорону здоров’я. 

 В даному випадку мова йде про інститут конституційної скарги. 

Зважаючи на те, що він є новим для національного законодавства, поки що не 

вироблено практику розгляду конституційних скарг. Проте, як свідчить 

зарубіжний досвід у цій сфері, у країнах, де функціонує даний інститут, 

активність щодо подання конституційної скарги досить висока. 

Наприклад, як вказує М. Гультай, за період функціонування інституту 

конституційної скаргу у Німеччині (з 1951 року) до конституційного суду 

надійшло близько ста вісімдесяти тисяч конституційних скарг, а щорічно суд 

отримує до п’яти тисяч таких скарг. Хоча лише незначна їх частина підлягає 

задоволенню (за різними даними, від 1,2% до 3%), та результати їх розгляду 

мають принципове значення для розвитку правової системи [415, с. 23]. 

В даному аспекті необхідно порушити питання про можливість 

звернення до КСУ суддів загальної юрисдикції, якщо у процесі розгляду 

справи у них виникають сумніви щодо конституційності закону чи іншого 

правового акту, який підлягає застосуванню. Наразі, відповідно до статті 52 

Закону України «Про Конституційний Суд України» право на подання 

конституційного подання має Верховний Суд України, до якого, у свою чергу, 

можуть звернутися судді для вирішення питання стосовно внесення до КСУ 

подання щодо конституційності закону чи іншого правового акту [252]. Однак, 

надання права суддям напряму звертатися до КСУ для отримання відповідного 

висновку суттєво прискорить процес вирішення відповідного питання і тим 

самим попередить затягування судового розгляду справи. Саме така практика 

прийнята у законодавстві деяких європейських країни [415, с. 23]. 
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У 2016 році відбулося чимало подій, важливих для захисту прав і свобод 

людини в Україні, зокрема, 30 вересня 2016 року набула чинності 

конституційна реформа в частині правосуддя та судова реформа. За день до 

ухвалення Парламентом конституційної реформи КСУ оприлюднив рішення у 

справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до 

психіатричного закладу № 2-рп/2016 [414]. Цим рішенням КСУ визнав 

неконституційним положення Закону України «Про психіатричну допомогу» 

[173] стосовно госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу на 

прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового 

контролю. У своєму рішенні КСУ сформулював декілька правових позицій, 

що мають фундаментальний характер для подальшого розвитку системи 

захисту прав і свобод у сфері охорони здоров’я: 

•   недієздатні особи не можуть бути повністю позбавлені 

конституційних прав і свобод, у тому числі права на свободу та 

особисту недоторканність, а держава зобов’язана створити 

ефективні законодавчі механізми та гарантії для їх максимальної 

реалізації; 

•   згідно з принципом дружнього ставлення до міжнародного 

права, КСУ, розглядаючи справи, що стосуються конституційних 

прав і свобод, повинен зважати на практику тлумачення та 

застосування положень Європейської конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод ЄСПЛ; 

•   судовий контроль за госпіталізацією недієздатної особи до 

психіатричного закладу є необхідною гарантією захисту її прав і 

свобод: суд після незалежного й неупередженого розгляду питання 

щодо госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу 

повинен ухвалити рішення стосовно правомірності обмеження 

конституційного права такої особи на свободу та особисту 

недоторканність. 



	   325	  

Ці правові позиції КСУ дають змогу на якісно новому рівні забезпечувати 

захист прав не тільки недієздатних осіб, а й взагалі пацієнтів, поготів з огляду 

на запровадження в Україні інституту конституційної скарги. Дане рішення 

КСУ стосується не лише психіатрії. Воно містить концепцію, котра 

фундаментально закладатиметься у діяльність КСУ, а саме: жодна людина не 

може бути позбавлена свободи без судового рішення. Проте, існує також й 

інша практична проблема – це оперативність прийняття судом рішення про 

стосовно госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу.  

КСУ, вирішуючи порушене в конституційному поданні питання, виходив 

з такого. Обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть 

бути свавільними та несправедливими — вони повинні встановлюватися 

виключно Конституцією і законами України. Визнання особи недієздатною не 

може позбавляти її інших конституційних прав і свобод чи обмежувати їх у 

спосіб, що нівелює їхню сутність. 

КСУ зважає на приписи чинних міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість котрих надала Верховна Рада України. КСУ також бере до 

уваги практику тлумачення і застосування цих договорів міжнародними 

органами, юрисдикцію яких визнала Україна, зокрема ЄСПЛ. Тож КСУ 

демонструє дружнє ставлення до міжнародного права.  

Парламентська асамблея Ради Європи у Рекомендації з психіатрії та прав 

людини № 1235 від 01 січня 1994 року передбачила: рішення про примусову 

госпіталізацію особи до психіатричного закладу має ухвалювати суддя, 

встановлюючи часові межі відповідної госпіталізації [416]. КСУ також вважає 

за необхідне рекомендувати Верховній Раді України невідкладно, з огляду на 

таке рішення, врегулювати питання щодо судового контролю за 

госпіталізацією до психіатричного закладу особи, визнаної у встановленому 

законом порядку недієздатною, на прохання або за згодою її опікуна та за 

рішенням лікаря-психіатра. 

Однією із новел конституційної реформи, покликаною посилити 

конституційні гарантії захисту права особи на охорону здоров’я, як вже 
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зазначалося, стала конституційна скарга. Це звернення до КСУ з оскарженням 

конституційності закону або його окремих положень. Після конституційної 

реформи будь-яка особа має право на таку скаргу. Поняття конституційної 

скарги міститься у статті 151-1 Конституції України [7], яка передбачає 

наступне: КСУ вирішує питання про відповідність Конституції України 

(конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка 

вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон 

України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути 

подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту 

вичерпано. Слід наголосити, що розгляд конституційної скарги — це не 

перегляд справи, тобто КСУ не стає четвертою інстанцією, як вважають окремі 

правники. Насамперед, конституційною скаргою зможуть скористатися ті 

пацієнти, які вважатимуть себе потерпілими або ж свідками лікарського 

беззаконня. Конституційна скарга — це інструмент захисту конституційних 

прав. Суб’єкти публічного права не є суб’єктами конституційної скарги, адже 

держава не може судитися сама із собою. 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що КСУ відіграє 

важливу роль у механізмі захисту конституційного права особи на охорону 

здоров’я. При цьому на даному етапі становлення інституту касаційної скарги 

в діяльності КСУ, на нашу думку, актуальними є наступні проблеми: 

1) спроможність КСУ вчасно та глибоко розглядати подані скарги, адже 

він єдиний, а кількість очікуваних скарг наразі неможливо; 

2) брак відповідного досвіду й практики. 
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4.4. Позасудовий захист конституційного права особи на охорону 

здоров’я: досвід окремих країн 

 

Нині питання зміцнення здоров’я українського населення набуло 

актуальності. Об’єктивні обставини перехідного періоду: безробіття, низькі 

зарплати та пенсії, неякісне медичне обслуговування, високий рівень 

злочинності — призвели до масового порушення права на охорону здоров’я 

громадян України. Крім того, як і західні суспільства, українське переживає 

демографічну кризу. На наше переконання, тільки держава, реалізуючи 

системну соціальну політику, здатна змінити окреслене становище. Згідно з 

Конституцією, Україна є правовою, соціальною державою, де права і свободи 

людини визнаються найвищою соціальною цінністю, зумовлюють зміст і 

застосування законів, діяльність законодавчої та виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування. Конституція України зобов’язує державу не лише 

визнавати і дотримуватися права і свободи людини, а й забезпечувати їх 

захист. Тож в основі державного захисту права на охорону здоров’я має стати 

ефективний комплексний соціальний захист окремої людини і соціальних 

груп. 

За Конституцією України, захист прав і свобод громадян гарантується 

державою. Проте ця теза не означає, що, єдиний шлях для людини відновити 

її права або усунути перешкоди до здійснення цих прав — через звернення до 

державних структур. Насправді є й інші шляхи: такі інститути громадянського 

суспільства, як ЗМІ, громадські організації, громадські ради при органах 

державної влади, медичні страхові організації теж обстоюють права і свободи 

громадян. Важливий складник захисту прав і свобод — ставлення самої 

людини до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Однак для нас 

аксіоматичним є твердження, що ефективний захист прав і свобод громадян 

можливий лише при взаємодії громадянського суспільства та держави. 

Причому інститути громадянського суспільства як виразники основних 
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цінностей громадянського суспільства можуть формуватися та повноцінно 

функціонувати тільки за умови дієвого, недекларативного державного 

сприяння і відповідного конституційно-правового забезпечення. 

Вагома роль інститутів громадянського суспільства у справі захисту 

права на охорону здоров’я іманентно передбачає персональну 

відповідальність індивіда за власне здоров’я. За збереженість здоров’я 

громадян відповідає не тільки держава, а й сам громадянин як носій певного 

способу життя. Зв’язок між здоров’ям та способом життя зауважений ще в 

античні часи представниками давньоіндійських та китайських шкіл. Також 

філософи Стародавньої Греції, Стародавнього Риму — Демокрит, Сократ, 

Платон тощо — сформулювали правила здорового способу життя. У загально 

соціологічному аспекті «спосіб життя» можна визначити як «істотні і типові 

для даного суспільства (групи, індивіда) способи матеріальної і духовної 

життєдіяльності в певних соціальних, екологічних та культурних умовах» 

[417, с. 38] . 

Сучасні розвинені демократії, серед іншого, приділяють значну увагу 

популяризації та підтриманню здорового способу життя, а також охороні 

громадської моральності. Зокрема, у розвинених демократичних країнах задля 

захисту здоров’я і моральності неповнолітніх уведено обмеження на свободу 

масової інформації. 

Наприклад, законом Франції «Про свободу мовлення Французької 

Республіки» встановлено, що спеціальним самостійно діючим державним 

органом, що здійснює державне регулювання у сфері телевізійного мовлення 

та радіомовлення, є Вища аудіовізуальна рада, яка стежить за охороною прав 

неповнолітніх, зокрема, захищає їх від медіанасильства. Нормами Вищої 

аудіовізуальної ради вводяться вікові обмеження для перегляду телепередач 

[418].  

У ФРН діє Федеральний договір про радіо і телебачення Німеччини, у 

параграфі 3 якого йдеться про захист молоді, а саме неприпустимість певних 

передач. Цей параграф встановлює критерії, за якими певні передачі не 
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можуть поширюватися мовниками, а також встановлює заборони на 

поширення передач, «що можуть зашкодити фізичному, духовному чи 

душевному благополуччю дітей або молоді». 

В Японії створено Раду із стандартів мовлення, яка розробила систему 

попереднього повідомлення самими мовниками про небажаність перегляду 

тих чи тих передач. Тож ця система апелює до соціальної відповідальності 

медіабізнесу.  

Ще одним важливим інститутом громадянського суспільства та правової 

держави є правозахисні організації. Вони великою мірою незалежні та мають 

фінансову самостійність, оскільки не входять до системи органів державної 

влади і створюються з ініціативи самих громадян. Громадські організації 

мають структурні підрозділи в регіонах, тож, охоплюючи велику територію, 

ефективно вирішують проблеми захисту прав і свобод людини як у 

національному просторі, так і локально. 

Як бачимо, захист права особи на охорону здоров’я може здійснюватися 

за допомогою різних механізмів та засобів, у числі яких необхідно виокремити 

позасудові механізми. Останні характеризуються доступністю та більшою 

оперативністю і можуть бути досить ефективними засобами захисту та 

відновлення порушеного права. Правовою основою застосування механізмів 

позасудового захисту права особи на охорону здоров’я є чисельні міжнародні 

договори, а також акти національного законодавства.  

При цьому варто відмітити, що ефективність позасудових засобів 

захисту права особи на охорону здоров’я залежить від багатьох факторів, 

серед яких особливо важливим є належне правове регулювання процедури 

такого захисту, а також функціонування дієвих механізмів, які б дозволяли 

швидко та якісно вирішити спірні питання, що виникають у сфері охорони 

здоров’я. 

Стаття 55 Конституції України гарантує право кожному звертатися за 

захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, а також захищати  будь-якими не забороненими законом засобами 
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свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. У статті 40 

Конституції України [7] також закріплене право кожного направляти 

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Відповідні 

конституційні положення деталізуються в Основах законодавства України про 

охорону здоров’я, Законах України «Про звернення громадян», «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» тощо. На виконання 

Закону України «Про звернення громадян» наказом МОЗ України затверджено 

Порядок розгляду звернень громадян у МОЗ України та Порядок особистого 

прийому громадян у МОЗ України [419].  

Отже, національним законодавством передбачено декілька механізмів 

позасудового захисту права особи на охорону здоров’я, кожен з яких 

характеризується своїми особливостями. 

Традиційно виділяють юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту 

права на охорону здоров’я. В свою чергу, юрисдикційні поділяються, як ми 

вже констатували у попередньому параграфі, на судові та позасудові. До 

позасудових юрисдикційних засобів відносяться звернення: до керівника 

установи охорони здоров’я або його підрозділу, до органу управління охорони 

здоров’я, в тому числі до МОЗ України (адміністративна форма), до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Державної 

інспекції України з питань захисту прав споживачів, до комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я. Неюрисдикційними формами 

захисту є: самозахист, альтернативні способи, допомога незалежних 

громадських об’єднань, звернення до професійних медичних асоціацій [374, с. 

445]. 

Проведемо аналіз практики застосування деяких механізмів 

позасудового захисту права особи на охорону здоров’я. Даний аналіз 

розпочнемо із найбільш поширеної форми.  

1. Звернення до керівництва установи охорони здоров’я або його 

підрозділу, органу управління охорони здоров’я або до МОЗ України. 
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Так, відповідно до Порядку розгляду звернень громадян у МОЗ України 

[419] розгляд письмових звернень громадян здійснюють керівники 

структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, зазначені у 

зверненнях, або структурні підрозділи яких визначено відповідальними за 

розгляд звернень. При цьому інформація щодо виконавців звернень громадян 

в обов’язковому порядку вноситься до системи електронного документообігу 

(СЕД) особами, відповідальними за ведення діловодства в структурних 

підрозділах МОЗ України. Це гарантує обов’язковість розгляду та надання 

відповідей на звернення, а також, у разі порушення встановлених 

законодавством строків, дозволяє встановити особу, відповідальну за таке 

порушення. 

Дана форма позасудового захисту доволі часто застосовується 

громадянами для оскарження рішень, дій або бездіяльності закладів та установ 

охорони здоров’я, органів управління сферою охорони здоров’я тощо. 

Так, за інформацією МОЗ України протягом I півріччя 2017 року до 

міністерства надійшло 12456 звернень громадян (8330 – у I півріччі 2016 року) 

– це на 4126 звернень або на 33,1% більш, ніж минулого року. При цьому 

надійшло 8101 письмових звернень та на особистому прийомі (65% від 

загальної кількості), 2106 звернень надійшло від державної установи 

«Урядовий контактний центр» (16,9%). При цьому найбільша кількість 

звернень надійшла щодо надання медичної допомоги – 4269 (34,3%) у I 

півріччі 2017 року, 2439 (29,0%) – у I півріччі 2016 року та про забезпечення 

ліками, особливо, які закуповуються за рахунок державного бюджету, та 

виробами медичного призначення – 1875 (15,1%) (10,4 % у I півріччі 2016 

року) [420]. 

2. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Компетенція омбудсмена в різних країнах не є однаковою: у Колумбії 

омбудсмен діє під керівництвом Генерального прокурора; в Іспанії він, крім 

захисту прав і свобод людини, здійснює нагляд за діяльністю 

адміністративних органів; у Франції оцінює застосування законів з точки зору 
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справедливості; а в Намібії ще й розслідує скарги про надмірне використання 

природних ресурсів. 

У більшості країн будь-який громадянин може безпосередньо 

звернутися до омбудсмена. У Франції таке звертання є можливим через свого 

депутата або сенатора. Омбудсмен діє не лише за скаргами громадян, але й за 

власною ініціативою. Коло повноважень омбудсмена поширюється на всі 

випадки порушень громадянських прав і свобод органами виконавчої влади. 

Він може зажадати порушення адміністративного провадження стосовно 

державних службовців, які порушили конституційні права і свободи громадян, 

має право також перевіряти додержання цих прав в установах пенітенціарної 

системи, в армії, в установах Міністерства внутрішніх справ [421, с. 193]. 

У 1998 році в Україні запроваджено новий демократичний інститут 

позасудового захисту прав і свобод людини — інститут Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена). У статті 55 

Конституції України закріплено право особи звертатися за захистом своїх прав 

до Уповноваженого, а у статті 101 зазначено, що через Уповноваженого 

здійснюється парламентський контроль за додержанням конституційних прав 

і свобод людини і громадянина [7].  

Статус, функції та компетенція Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини закріплені у конституційному Законі України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», прийнятому 

Верховною Радою України 23 грудня 1997 року [250] У цьому документі взято 

до уваги позитивний досвід інституту омбудсмена європейських країн.  

Нині інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

функціонально покликаний виявляти порушення людських прав і свобод та 

сприяти їх усуненню. Усвідомлення ефективності цієї новації в державно-

правовій системі захисту прав і свобод людини передбачає порівняльний 

аналіз природи, функцій та мандату даного інституту в Україні та подібних 

правозахисних інституцій у демократичних країнах світу. 

Для роботи зі зверненнями громадян, що надходять з питань охорони 
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здоров’я та інших соціально-економічних права, утворено Департамент з 

питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав, який 

забезпечує захист відповідного права шляхом: здійснення моніторингу 

дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав людини і 

громадянина, надання пропозицій Уповноваженому щодо вжиття заходів 

парламентського контролю з метою забезпечення прав і свобод людини; участі 

у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого; участі у 

підготовці проектів конституційних подань тощо [422]. 

За статистичною інформацією у 2016 році до Уповноваженого з прав 

людини надійшло 23925 звернень, з них – 22132 (92%) від громадян. По 19888 

(83%) звернень завершено розгляд, по 10834 (45%) – поновлено або частково 

поновлено порушене право [423].  

У Щорічному звіті Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина 

в Україні за 2016 рік зазначається, що Уповноваженим було виявлено такі 

основні порушення: не забезпечено право громадян, які мають рідкісні 

(орфанні) захворювання, на отримання життєво необхідних лікарських 

засобів; вкрай гострою залишається проблема забезпечення прав людей, які 

мають онкологічні захворювання, на охорону здоров’я, належну медичну 

допомогу, а також реабілітаційні послуги тощо [424, с. 386]. 

Виходячи із змісту основних вимог Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, співробітництво сторін має на меті, крім іншого, захист громадського 

здоров’я. Відповідно, доцільним вбачаємо у межах існуючої правової системи 

країни розробити ефективну систему регулювального впливу держави із 

захисту прав пацієнтів, в якій застосовуватиметься засіб контролю. Зокрема, 

необхідним є створення системи парламентського контролю через інститут 

Омбудсмена з прав пацієнтів — на кшталт Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, тобто особи, що призначається та звільняється 

Верховною Радою України. На початковому етапі реалізації цього задуму 

доцільним буде на законодавчому рівні розширити функціональні можливості 
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Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту 

конституційного права на охорону здоров’я.  

У Європі принципово важливими для захисту прав і свобод людини 

вважаються такі документи, як Декларація про розвиток прав пацієнтів в 

Європі та Європейська хартія прав пацієнтів. Згідно з рекомендаціями щодо 

реалізації положень Хартії у національному законодавстві, заходи із захисту 

прав пацієнтів можуть здійснюватися організаціями активних громадян, 

установами та органами, такими як омбудсмени, етичні комітети або комісії 

альтернативного вирішення спорів, мировими суддями, а також судами. 

На сьогодні інститути уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів 

створені в Австрії, Бельгії, Хорватії, Польщі, Греції, Великій Британії, 

Угорщині, Канаді тощо.  

Світовий досвід засвідчує: єдиного підходу до інституту уповноваженої 

особи із захисту прав пацієнтів немає. Деякі країни запроваджують кабінети 

омбудсменів при кожній лікарні, причому відповідним призначенням 

опікується держава. У деяких — медичний заклад самостійно призначає 

омбудсмена. А деякі уряди  призначають омбудсмена, який опікується 

конкретним регіоном країни.  

Тож зупинимося на аналізі іноземного досвіду більш ґрунтовно. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів в Австрії. 

 В Австрії діє Палата омбудсмена та Інститут представників пацієнтів. 

Палата омбудсмена є колегіальним парламентським органом, що займається 

питаннями захисту прав та інтересів людини. А Інститут є незалежним 

територіальним органом, представники пацієнтів діють у кожному регіоні 

Австрії, основним завданням якого є забезпечення прав та інтересів пацієнтів. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів у Норвегії.  

У Норвегії функції з контролю захисту прав пацієнтів виконує 

Парламентський омбудсмен з прав людини та 19 регіональних омбудсменів. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів у 

Великобританії.  
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Функцію захисту прав пацієнтів у Великій Британії виконують одразу 

кілька інституцій: 

•   державна — Парламентський уповноважений у справах 

охорони здоров’я; 

•   громадська — громадські консули з питань громадського 

здоров’я; 

•   Рух на захист потерпілих від медичних помилок [374]. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів у Хорватії.  

У цій країні ще з 1998 року під тиском громадськості був прийнятий закон 

про захист прав пацієнта, відповідно до норм якого у кожному регіоні Хорватії 

були створені комісії із захисту прав пацієнта, а на урядовому рівні була 

створена Національна комісія із захисту прав пацієнта. Комісії наділені досить 

широким колом повноважень, наприклад, мають право доступу до всіх 

медичних установ та право перевіряти, чи додержуються в цій установі права 

пацієнтів. Пацієнт, своєю чергою, має право звернутися до Комісії, якщо 

попередньо його скарга не була врегульована на рівні медичного закладу, куди 

він насамперед має звернутися з претензією. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів у Португалії. 

Цікавого досвіду в питанні захисту прав пацієнта та створення Інституту 

омбудсмена набула Португалія. У цій країні при кожні клініці (як державній, 

так і приватній) існує т. зв. «клієнтський офіс», до якого пацієнти, невдоволені 

медичним обслуговуванням, мають право подати скаргу, яку в подальшому 

розглядає контролюючий орган. 

Інститут уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів в Ізраїлі. 

Ізраїльська медицина і медичне обслуговування належать до найкращих у 

світі. Однак лікарські помилки трапляються навіть у країні з провідною 

медициною. В Ізраїлі відповідального за контроль із дотримання прав пацієнта 

призначає керівник клініки, незалежно від форми її підпорядкування. 

Керівник має досить широкі повноваження, однак якщо на рівні лікарні 

питання з пацієнтом не вирішується, тоді відповідну скаргу пацієнта 
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розглядає, а відтак приймає рішення Міністерство охорони здоров’я. 

Згадані організації, властиво, не мають функцій суду чи органів 

розслідування, але вони допомагають пацієнтові, котрий постраждав від дій 

чи бездіяльності медиків, зорієнтуватися в його правах, надають консультацію 

щодо подальших доцільних кроків та намагаються вирішити питання, не 

допускаючи до того, аби пацієнт відстоював свої права у суді. Втім, пацієнт 

має право і судового захисту, якщо інакшим чином його проблема не була 

розв’язана [374]. 

Перспективи інституту уповноважених осіб із захисту прав пацієнтів 

в Україні. Наш огляд засвідчує: в Австрії, Бельгії, Хорватії, Польщі, Греції, 

Великій Британії, Угорщині та інших країнах механізми захисту прав пацієнта 

на практиці відрізняються. Водночас при всій плюралістичності відповідних 

моделей інститут омбудсмена з прав пацієнтів та інвалідів демонструє високу 

ефективність щодо виконання функцій контролю та захисту прав пацієнта. 

3. Звернення до комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я. Діяльність комітету у цьому напряму здійснюється відповідно до 

статей 21, 22 Закону України «Про Комітети Верховної Ради України» [425].  

За офіційною інформацією Комітету за період з січня до вересня 2017 

року ним підготовлено до розгляду Верховною Радою України 16 проектів 

актів Верховної Ради України, з опрацювання яких Комітет було визначено 

головним, з них: два законодавчих акти прийнято Верховною Радою України 

в цілому. Також за дев’ять місяців 2017 року розглянуто 2293 листів і звернень 

громадян, установ, організацій [426]. 

Звернення громадян до Комітету з питань охорони здоров’я є, крім 

іншого, також однією із форм участі у формуванні державної політики та 

законотворчій діяльності. 

4. Звернення за допомогою до громадських організацій чи професійних 

асоціацій медичних працівників. Так, на сьогодні в Україні налічується більше 

160 об’єднань та асоціацій, що спеціалізуються на захисті права особи на 

охорону [427].  
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Як відомо, об’єднання та асоціації є основним видом інститутів 

громадянського суспільства. Тому вони виступають активними учасниками 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

здоров’я, ініціаторами та розробниками багатьох законодавчих пропозицій. За 

їх допомогою можливо більш ефективно впливати на рішення та дії органів 

управління охороною здоров’я, відстоювати свої інтереси та захищати права. 

Саме тому даний механізм позасудового захисту є досить поширеним в 

деяких європейських країнах та США. Зокрема, через участь у різноманітних 

об’єднаннях громадяни таких держав отримують можливість впливати на 

прийняття рішень компетентних органів, що визначають зміст відповідного 

права особи. Зарубіжні науковці вказують, що участь у прийнятті державних 

рішень є невід’ємною частиною процесу захисту права на охорону здоров’я 

[428, с. 1158; 429]. 

Неурядові медичні організації створені також і на міжнародному рівні: 

- Всесвітня медична асоціація (World Medical Association, далі - 

ВМА)2 ;  

- Міжнародна рада медичних сестер (International Council of Nurses)3; 

- Європейське товариство онкологічних медсестер (European 

Oncology Nursing Society)4 ; 

- Міжнародна федерація фармацевтичних виробників і асоціацій 

(International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, 

IFPMA)5 . 

- Міжнародна фармацевтична федерація (International 

Pharmaceutical Federation)6 . 

- Європейський альянс по громадській охороні здоров'я (European 

Public Health Alliance, EPHA)7 . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 wvvw.wrna.net	  
3 icn.ch	  
4 cancernurse.eu	  
5 https://www.ifpma.org	  
6 fip.org	  
7 epha.org	  
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Другу групу утворюють міжнародні неурядові організації, безпосередня 

діяльність яких пов'язана з організацією надання медичної допомоги та 

боротьби з окремими захворюваннями. Серед них: 

- "Лікарі без кордонів" (фр. Medecins sans frontieres, MSF)8 . 

- Міжнародний союз по боротьбі з туберкульозом і хворобами легень 

(International Union Against Tuberculosis and Lung Disease)9 . 

- Міжнародний союз проти раку (Union for International Cancer 

Control)10 . 

Окреме місце серед міжнародних неурядових організацій 

займає Міжнародний комітет Червоного Хреста11. Одним з напрямків 

діяльності МКЧХ є забезпечення діяльності та охорони систем охорони 

здоров'я під час збройних конфліктів. Міжнародне гуманітарне право містить 

положення, що забезпечують захист права на доступ до медичної допомоги 

під час збройних конфліктів12. 

5. Інститут мирових суддів та третейських судів.  

З приводу застосування даного інституту у вітчизняній практиці, відомий 

вітчизняний дослідник О. Гетманцев зазначає, що створення інституту 

мирових судів в Україні є потребою сьогодення, обґрунтовуючи цю тезу тим, 

що вони розвантажать місцеві суди (частину справ може бути передано 

мировим судам від державних судів), створять додаткові можливості для 

підготовки кадрів для роботи в судах загальної юрисдикції і додаткові гарантії 

доступності правосуддя для населення. В.Kампо також вважає, що 

необхідність запровадження інституту мирових судів зумовлена, зокрема, 

необхідністю полегшити доступ до правосуддя, а також неефективністю 

діючих місцевих судів, що пояснюється відсутністю відповідальності суддів 

перед територіальними громадами, і робить висновок про доцільність 

внесення змін до Kонституції України з метою запровадження так званої 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 nisf.org	  
9  ingentaconnect.com/content/iuatld	  
10  ingentaconnect.com/content/iuatld	  
11 icrc.org	  
12 http://ua.icrc.org	  
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«громадської» моделі мирового суду, за якою мирові суди є елементом 

державної судової системи; мирові судді не є професійними суддями і 

виконують судові функції тимчасово; мирові судді мають обиратися органами 

місцевого самоврядування [430]. 

Згідно із Законом від 11 травня 2004 року «Про третейські суди» [431] 

третейські суди, особливо, які діють на постійній основі, за своїми сутнісними 

ознаками дуже нагадують пропоновані мирові суди. Так, юрисдикція 

третейських судів поширюється на всі цивільні та господарські 

правовідносини (деякі обмеження зумовлені участю державних органів та 

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб у спірних 

правовідносинах); третейські суди утворюються і діють на принципах 

добровільності, незалежності, обов’язковості їхніх рішень для сторін тощо; 

склад третейського суду може формуватися шляхом обрання; третейськими 

суддями можуть бути лише особи, які мають відповідну кваліфікацію, знання, 

досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору, а в разі 

одноосібного вирішення спору третейський суддя постійно діючого 

третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту. З іншого боку, 

чотирирічне функціонування цього інституту в Україні довело, що з 

діяльністю третейських судів навантаження на державні суди не зменшилося, 

проте було створено певний негативний імідж третейських судів у владних 

структурах держави, бізнесі та серед громадськості.  

Необхідність врахування зазначених недоліків зумовила розробку 

Концепції, яка визначає правові передумови запровадження мирових судів в 

Україні, спираючись на конституційні положення щодо права кожного будь-

якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань (частина 5 статті 55 Конституції України) 

[7], правові позиції Конституційного суду України щодо досудового 

врегулювання спорів), позиції Комітету міністрів Ради Європи щодо зниження 

навантаження на суди загальної юрисдикції, викладені у Рекомендаціях 

№R(86)12 щодо заходів для недопущення та скорочення надмірного робочого 
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навантаження на суди і № REC(2001)9 щодо альтернатив судовому вирішенню 

спорів між адміністративними органами влади та приватними особами [430].  

Більшість положень Концепції втілено у проекті Закону «Про мирових 

суддів територіальних громад», зареєстрованому у Верховній Раді України 10 

жовтня 2008 року (реєстр. №3291) [432], втім 03 червня 2010 року відповідний 

законопроект було знято з розгляду. 

6. Самозахист. Відповідно до статті 19 Цивільного кодексу України 

особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від 

порушень і протиправних посягань. Самозахистом є застосування особою 

засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним 

засадам суспільства. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що 

порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідкам, що 

спричинені цим порушенням [288]. До найбільш поширених форм 

самозахисту у сфері охорони здоров’я належать: обрання іншого медичного 

закладу або лікаря, відмова від виконання незаконного рішення органу, 

відмова від оплати медичних послуг, якщо така оплата вимагається 

неправомірно тощо. 

Досліджені вище механізми захисту права особи на охорону здоров’я 

потребують удосконалення, оскільки їх застосування не в усіх випадках 

демонструє ефективність та результативність.  

При визначенні шляхів удосконалення відповідних механізмів варто 

погодитись з думкою Д. Бєлова, який зауважує, що наразі існує нагальна 

потреба в удосконаленні конституційно-правових механізмів регулювання 

суспільних відносин і створенні більш дієвих гарантій Основного Закону, а 

також у якісному оновленні Основного Закону у такий спосіб, легітимність 

якого не викликала б сумнівів в українському суспільстві [429, с. 450]. 

З цієї позиції необхідно більш ґрунтовно підійти до формулювання 

змісту права на охорону здоров’я в статті 49 Конституції України та 

визначення конституційних гарантій захисту цього права. Як зазначається в 

зарубіжній науковій літературі, основним критерієм для оцінки ефективності 
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системи охорони здоров’я та дієвості реформ будь-якій державі має бути 

ефективний доступ до якісної та професійної медичної допомоги для всіх осіб, 

без дискримінації та винятків [433, с. 749]. 

Крім зміцнення конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я, 

необхідне також удосконалення інших законодавчих актів з метою 

підвищення ефективності механізмів саме позасудового захисту 

досліджуваного права. 

Деякі науковці [434] цілком обґрунтовано вказують на необхідність 

прийняття кодифікованого акту в сфері застосування позасудових, передусім 

адміністративних, процедур захисту прав громадян – Адміністративно-

процедурного кодексу, у якому слід запровадити принцип презумпції 

правомірності дій і вимог суб’єкта звернення. Зміст цієї презумпції полягає в 

тому, що дії і вимоги громадянина вважаються правомірними, поки інше не 

буде встановлено внаслідок розгляду та вирішення індивідуальної 

адміністративної справи уповноваженим суб’єктом. 

Зокрема, підтриманий у 2012 році Кабінетом Міністрів України проект 

Адміністративно-процедурного кодексу був покликаний законодавчо 

визначити межі для адміністративного органу, змушуючи його чітко слідувати 

букві закону у своїй діяльності [435]. Загалом в Україні було розроблено 

декілька проектів Адміністративно-процедурного кодексу [436-437], однак всі 

вони зрештою були відкликані, хоча могли б сприяти (в разі їх прийняття) 

реалізації права особи на охорону здоров’я. 

Також вважаємо за доцільне розширити існуючі механізми позасудового 

захисту права на охорону здоров’я, запровадивши зокрема такі, як: медіація, 

суть якої полягає в тому, що сторони конфлікту можуть за допомогою 

посередника провести переговори і досягти згоди, не звертаючись до суду 

[438, с. 250]; систему міжнародного колективного оскарження, що дає 

можливість звертатися із колективними скаргами до: міжнародних організацій 

профспілок, інших міжнародних неурядових організацій, які мають 

консультативний статус при Раді Європи тощо. Для цього необхідно 
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ратифікувати Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії, який 

передбачає систему колективного оскарження [439].  

З приводу медіації необхідно зазначити, що у 3 листопада 2016 року 

Верховна Рада України у першому читанні прийняла за основу проект Закону 

України «Про медіацію» (реєстр. №3665) [440], який підтримали 238 народних 

депутатів. За цим законопроектом інститут медіації доповнює (а не змінює) 

чинні правові інститути такі як мирова угода в цивільному та господарському 

процесах, примирення в адміністративному судочинстві та кримінальному 

процесі тощо. Проектом пропонується встановити, що «медіація може 

застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, 

сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних 

провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень». 

Проект дає визначення термінів «медіація» та «медіатор», визначає 

основні принципи медіації, правові засади проведення процедури медіації, 

умови набуття статусу медіатора, особливості проведення процедури медіації 

під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю 

надання послуг медіації, та засади державної політики в сфері медіації [441].  

У 2014 році Україна підписала Угоду про Асоціацію з Європейським 

Союзом. Згідно зі статтею 1 Угоди Україна і ЄС мають посилювати співпрацю 

в сфері правосуддя, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства 

права та поваги до прав людини і основоположних свобод. Країни 

Європейського Союзу погодилися, що забезпечення верховенства права та 

кращого доступу до правосуддя повинно включати доступ як до судових, так 

і до позасудових методів врегулювання спорів. Європейська Рада на своєму 

засіданні в Тампере 15 жовтня 1999 року закликала держави-члени до 

запровадження альтернативних позасудових процедур, серед яких медіація є 

основним методом. Задля цього в 2008 році Європейським Союзом було 

прийнято Директиву 2008/52/EC Європейського Парламенту та Ради з певних 

аспектів медіації у цивільних та комерційних справах, та низку рекомендацій 

та керівних принципів [442].  
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Директива 2008/52/EC поширюється на міжнародні спори, але 

відповідно до п. 8 Преамбули «ніщо не повинно заважати застосовувати ці 

положення також у внутрішніх медіаційних процесах». Підписання Україною 

Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом надає Україні унікальну 

можливість для запровадження європейського досвіду медіації і приєднання 

до європейської спільноти медіаторів.  

Крім Директиви 2008/52/EC існує низка міжнародно-правових актів та 

актів рекомендаційного характеру, норми мають бути імплементовані Законом 

«Про медіацію». Зокрема, це Модельний Закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну 

примирну процедуру 2002 року, який був взятий за основу для національного 

законодавства щодо медіації 26 країнами світу, та «Принципи для організацій, 

які забезпечують проведення медіації», які були створені в 2002 році 

світовими лідерами в сфері медіації і відтворюють найкращу світову практику 

в цій галузі [443]. 

На сьогодні введення обов'язкової медіації в Україні вимагає 

законодавчих змін на конституційному рівні у зв'язку з Рішенням КСУ про 

тлумачення статті 124 Конституції від 9 липня 2002 року, справа № 1-2/2002 

№ 15-рп/2 [444]. Відтак законопроект відтворює текст статті 5 Директиви 

2008/52/EC і запроваджує модель добровільної присудової медіації, де суд має 

право рекомендувати медіацію сторонам, а сторони можуть відмовитися від 

цього.  

На сьогодні статус відповідного законопроекту – «готується до другого 

читання» (за інформацією офіційного порталу Верховної Ради України)13. 

 Підсумовуючи дослідження, варто акцентувати увагу на тому, що 

українське суспільство переживає демографічну кризу, яка стає загрозою 

національній безпеці. У таких умовах системний захист права на охорону 

здоров’я і медичну допомогу набуває стратегічного безпекового значення. 

Порушення права на охорону здоров’я в Україні сьогодні викликані, 

насамперед, обставинами перехідного періоду: браком правової, фізичної та 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 www.rada.gov.ua	  
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моральної культури українських громадян, недосконалістю законодавчої бази 

в сфері охорони здоров’я, недофінансуванням, непродуманою системою 

управління, яка, своєю чергою, не забезпечує раціонального використання 

інвестованих коштів. Також стримує розвиток національної системи захисту 

права на охорону здоров’я і медичну допомогу корупція і правовий нігілізм 

посадових осіб. Ці чинники призводять до великої кількості правопорушень і 

злочинів у сфері екології, охорони праці на виробництві, низької соціальної 

захищеності більшості громадян України. Недоліки системи законодавства в 

галузі охорони здоров’я негативно позначаються на реалізації прав громадян, 

які потребують кваліфікованої медичної допомоги, однак наражаються на 

недбале ставлення медичного персоналу до роботи, лікарські помилки тощо. 

Вихід із демографічної кризи та захист права на охорону здоров’я — 

асоційовані завдання, тож розв’язувати їх слід у комплексі. Тому 

першочергово слід налагодити тіснішу взаємодію органів законодавчої та 

виконавчої влади з правоохоронними органами, Уповноваженим з прав 

людини, з інститутами громадянського суспільства при реалізації 

національних програм в галузі охорони здоров’я. 

Не менш важливе завдання — досягнення ментальних змін в 

українському суспільстві, а саме формування відповідального ставлення 

громадян як до власного здоров’я, так і здоров’я оточуючих, готовності 

активно обстоювати відповідні права, що стане ознакою належного рівня 

правової, фізичної та моральної культури. 

Отже, за результатами проведеного у цьому підрозділі дослідження 

може бути зроблений висновок про безумовну важливість позасудових та 

неюрисдикційних форм захисту конституційного права особи на охорону 

здоров’я. Крім того, зауважимо, що дієвість захисту права на охорону здоров’я 

залежить, передусім, від досконалості законодавчої бази в цій сфері. Численні 

неузгоджені нормативно-правові акти, що регулюють окремі аспекти питань в 

сфері охорони здоров’я у різних галузях права, створюють труднощі 

правозастосування, зокрема, вирішення справ у судах загальної юрисдикції, 
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що, у свою чергу, призводить до значного потоку скарг громадян до ЄСПЛ. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

На підставі проведеного аналізу нами визначено, що основними 

елементами механізму забезпечення реалізації права особи на охорону 

здоров’я за законодавством ряду європейських та деяких інших країн є:  

1) норми-приписи, в яких знаходять своє відображення зміст 

відповідного права, зобов’язання держави та закладів охорони здоров’я у цій 

сфері, основні гарантії реалізації права, юридична відповідальність за його 

порушення;  

2) державне управління та організація системи охорони здоров’я;  

3) фінансове та інституційне забезпечення функціонування медичних 

установ та інших закладів охорони здоров’я;  

4) судові та позасудові процедури захисту права особи на охорону 

здоров’я.  

У розділі виокремлено наступні особливості механізму реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я:  

1) організаційний елемент, як правило, ґрунтується на засадах 

децентралізації, тобто бюджетне планування, розподіл відповідальності тощо 

здійснюються переважно на регіональному рівні;  

2) у мережі закладів охорони здоров’я рівною мірою розвинуті всі форми 

власності; поширеною є практика надання державної підтримки на розвиток 

медичних послуг у приватному секторі;  

3) фінансування системи охорони здоров’я здійснюється за 

пропорційним принципом між державою, роботодавцями, соціальними 

страховими фондами;  

4) наявний досить розвинутий механізм судового та позасудового 

захисту права на охорону здоров’я; функціонування спеціальних органів, які 
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здійснюють позасудовий захист;  

5) поширене застосування інформаційних технологій для управління 

сферою охорони здоров’я та розвитку медичного сервісу для населення, тобто 

функціонування «е-охорони здоров’я».  

Враховуючи позитивний досвід зарубіжних країн та з метою 

удосконалення практичної реалізації механізму конституційно забезпечення 

права особи на охорону здоров’я, нами запропоновано:  

1) частину 2 статті 49 Конституції України доповнити останнім 

реченням такого змісту: «Держава гарантує доступність судового та 

позасудового захисту права на охорону здоров’я»;  

2) частину 3 цієї ж статті доповнити реченням такого змісту: «Держава 

здійснює контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я всіх форм 

власності, гарантує безпечність та якість їх професійних медичних послуг». 

Ґрунтовне дослідження механізму судового захисту права особи на 

охорону здоров’я дозволило нам виявити такі основні проблеми:  

1) розмежування адміністративної та цивільної судової юрисдикції по 

деяким категоріям справ;  

2) невизначеність предметної сфери справ про захист права на охорону 

здоров’я;  

3) відсутність узагальненої та єдиної судової практики у цій сфері, що 

перешкоджає застосуванню єдиного підходу при досліджені доказів та 

матеріалів справи. 

Для вирішення означених проблем нами запропоновано:  

1) доповнити Розділ ХІІ Основ законодавства України про охорону 

здоров’я статтею про те, що судовий захист права на охорону здоров’я 

здійснюється за скороченими термінами та внести відповідні доповнення до 

процесуальних кодексів;  

2) сформувати єдину судову практику у справах даної категорії, в якій 

чітко визначити критерії розмежування адміністративної та цивільної 

юрисдикції (залежно від того, хто виступає на стороні відповідача або залежно 
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від предмету спору), уточнити, які докази відповідають вимогам допустимості 

та достатності, визначити методику розрахунку розміру моральної шкоди 

тощо. 

Досліджуючи роль КСУ у захисті права особи на охорону здоров’я слід 

дійти висновку, що ця судова інстанція наділяється широким колом 

повноважень, необхідних для захисту права особи на охорону здоров’я. 

Передусім, роль КСУ у цій сфері полягає у забезпеченні дії принципу 

верховенства права, елементами якого є правова визначеність права на 

охорону здоров’я, вища юридична сила Конституції України та недопущення 

внесення змін та доповнень до Конституції України, внаслідок яких 

відбувається звуження обсягу або змісту відповідного права. 

З метою удосконалення правового регулювання діяльності КСУ нами 

пропонується доповнити статтю 7 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» таким повноваженням, як вирішення питання про відповідність 

законопроекту, який регулює конституційні права та свободи людини та 

громадянина, Конституції України, а у статті 52 до суб’єктів права на 

конституційне подання віднести також суди загальної юрисдикції. 

Проведений науково-правовий аналіз дозволив підсумувати, що 

найбільш поширеними механізмами позасудового захисту права особи на 

охорону здоров’я є:  

1) звернення до керівництва установи охорони здоров’я, управління 

охорони здоров’я, МОЗ України;  

2) звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини;  

3) звернення до комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я;  

4) звернення за допомогою до громадських організацій чи професійних 

асоціацій медичних працівників;  

5) самозахист. При цьому основними формами позасудового захисту є: 

оскарження дій, рішень або бездіяльності медичних працівників, органів 
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управління охороною здоров’я в адміністративному порядку, участь у 

формуванні державної політики у сфері охорони здоров’я, законотворчій 

діяльності тощо. 

Для удосконалення механізмів позасудового захисту права особи на 

охорону здоров’я, на нашу думку, необхідно:  

1) частину 2 статті 49 Конституції України доповнити останнім 

реченням такого змісту: «Держава забезпечує захист права особи на охорону 

здоров’я»;  

2) статтю 8 Основ законодавства України про охорону здоров’я 

доповнити положенням про те, що скарги, заяви та звернення, які потребують 

невідкладного розгляду, зумовленого необхідністю збереження життя та 

відвернення загрози здоров’ю особи, мають бути розглянуті та вирішені 

терміново, але не більше, ніж протягом п’яти днів з дня надходження; у статті 

13 закріпити право громадських організацій, професійних асоціацій приймати 

участь у формуванні державної політики у сфері охорони здоров’я;  

3) розширити механізми позасудового захисту права особи на охорону 

здоров’я (прийняти в другому читанні Закон України «Про медіацію», 

ратифікувати Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії від 09 

листопада 1995 року № 158). 

Виходячи із сучасних реалій нами встановлено, що суб’єктивне право на 

охорону здоров’я слід розглядати як конституційно-правову пріоритетну 

цінність, що дасть змогу законодавцю ширше використовувати норми-

стимули, маючи на меті збереження і зміцнення здоров’я людей, а права на 

медичну допомогу — як цінності-засоби, які використовуються в разі втрати 

здоров’я. 

Необхідно закріпити в Основах законодавства України про охорону 

здоров’я комплексне поняття «здоровий спосіб життя», що дасть сутнісну 

основу для реалізації прав громадян на збереження і зміцнення здоров’я. При 

цьому варто конкретизувати, що структурними елементами поняття 

«здоровий спосіб життя» є: а) санітарно-гігієнічна просвіта; б) заняття 



	   349	  

фізичною культурою і спортом, туризм; в) правильне харчування; г) 

відсутність шкідливих звичок.  

Реалізація концепції здорового способу життя потребуватиме 

конгруентних змін інформаційної політики держави — популяризації в 

медіапросторі соціального здоров’я.  

Потрібно розробити систему стимулів для занять громадянами 

фізкультурою і спортом, що стане противагою та призведе до скорочення 

споживання алкоголю, тютюну та наркотиків. 

З огляду на істотну роль у збереженні здоров’я оздоровчої та 

профілактичної медицини, що включає диспансеризацію, санаторно-курортне 

лікування, вакцинопрофілактику і санітарну освіту, необхідно розробити 

стандарти якості профілактичної роботи медичних установ. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАВО ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

 

 

5.1. Пріоритетні напрями державної політики забезпечення 

реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я 

 

 

Платформою, у рамках якої органи державної влади вирішують  суспільні 

проблеми, спрямовують свої зусилля на досягнення й реалізації 

загальнозначущих цілей розвитку суспільства або його окремих сфер є 

державна політика. Напевне тому Л. Пал під державною політикою розумів 

«напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для 

розв’язання певної чи сукупності взаємно пов’язаних проблем» [445, с. 22].  

Для країн пострадянського простору термін «державна політика» не 

обмежується діями одного актора в особі держави, а вміщує дії всіх акторів 

політичної системи, які мають відношення до управління суспільними 

справами і можуть посприяти розв’язанню конкретної проблеми чи реалізації 

пропозиції [446]. У вітчизняній правничій науці більш вживаним є термін 

«державна політика».  

на монографічному рівні заслуговує уваги праця відомого українського 

дослідника О. Валевського «Державна політика в Україні: методологія 

аналізу, стратегія, механізми впровадження» [447]. У своїй роботі вчений 

визначає державну політику як «… такі дії органів державної влади з 

вирішення проблем, які найоптимальніше сприяють реалізації інтересів 

суспільства». О. Валевський пропонує під «державною політикою розуміти 

діяльність, націлену на вирішення проблем суспільного розвитку» [447 с. 21]. 

Можна погодитись з автором, в тому що суспільний розвиток є ключовим 
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фактором вироблення державної політики, але він не вичерпує всіх можливих 

визначень терміну державна політика. 

У науці державного управління О. Кучеренко, вивів три головні концепції 

державної політики:  

- плюралістична (акцентує увагу на процесі формування та здійснення 

державної політики в сучасному демократичному суспільстві як 

мультирівневої конкуренції між впливовими суспільно-політичними групами 

та об’єднаннями);  

- суспільного вибору (розглядає соціально-політично орієнтованого 

індивіда як основного носія соціальної активності, а тому на здійснення 

державної політики значною мірою впливають політичні та державні діячі 

вищих щаблів управління, що діють на основі вибору раціонального 

соціального інтересу);  

- детерміністська (становлення та функціонування державної політики 

визначаються економічними відносинами та відповідним способом 

виробництва).  

Саме ці концепції, як теоретичний інструмент дослідження, на думку 

О. Кучеренка, дають можливість визначення певної логіки виявлення 

необхідних умов для розробки концептуальних засад формування та 

здійснення державної політики в Україні [448, с. 279].  

На думку Г. Музиченка, в ідеалі державна політика – це оптимальний 

синтез об'єктивних тенденцій суспільного розвитку і суб'єктивних суджень 

людей про власні інтереси в суспільстві. Державна політика дистанціюється 

від політики конкретних політичних сил, навіть тих які мають більшість у 

представницьких органах влади. При цьому необхідно, щоб державна політика 

представляла й інтереси меншості, інакше будуть виникати труднощі при її 

реалізації. Крім того, державна політика повинна бути досить стійкою, 

стабільною, мати історичну перспективу, а також виступати, об'єднуючою 

силою, бути спрямованою на позитивний розвиток суспільства [447]. 

Державна політика є важливим компонентом життєдіяльності 
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суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, вона формує 

відповідну систему та механізми соціально орієнтованого державного 

управління, тому що спрямована на поліпшенні якості життя громадян та 

гарантування соціальної стабільності [449]. 

Одним із постійних пріоритетів діяльності Української держави є 

охорона здоров’я громадян. Основи законодавства України про охорону 

здоров’я (стаття 12) покладають на відповідні інститути та посадових осіб не 

лише формування державної політики у цій сфері, а й забезпечення реалізацію 

цього фундаментального права. 

Від часу набуття Україною в 1991 році незалежності принцип 

забезпечення конституційних прав і свобод є основоположним у соціальній 

політиці держави. Як незмінною залишається і мета державної політики у 

сфері охорони здоров’я, а саме: створення належних умов і гарантованих 

державою можливостей для реалізації громадянами права на охорону 

здоров’я.  

Ці засади знайшли своє закріплення в Конституції України (стаття 49): 

«Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням 

відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-

профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається 

безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена». Варто 

також додати, що відповідно до вітчизняного законодавства обсяги 

бюджетного фінансування заходів зі здійснення політики держави у сфері 

охорони здоров’я мають бути науково обґрунтованими і становити 

щонайменше десять відсотків національного доходу.  

При цьому підкреслимо, що формулювання статті 49 Конституції 

України про право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та 

медичне страхування – одна з найбільш жорстких (за обсягом зобов'язань, що 
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взяла на себе держава) серед усіх Конституцій країн СНД і Східної Європи. У 

ній не лише написано, що «охорона здоров'я забезпечується державним 

фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм», а також що «держава створює умови для 

ефективного і доступного для всіх громадян медобслуговування». 

Далі йдеться про те, що «в державних і комунальних закладах охорони 

здоров'я медична допомога надається безоплатно», а «існуюча мережа таких 

закладів не може бути скорочена». Таким чином, було закріплено на 

найвищому законодавчому рівні закріплено один із основних підходів 

Семашка, спрямованої на фінансування і розвиток лікарняної інфраструктури. 

Засадничими питаннями політики держави у сфері охорони здоров’я 

опікується її законодавчий орган. Верховна Рада України закріплює 

відповідними актами основи цієї політики, а також стратегічну мету охорони 

здоров’я населення, його принципи, пріоритети та напрями, затверджує 

загальнодержавні цільові програми з охорони здоров’я, визначає обсяги, 

норми й механізми бюджетного фінансування сфери та її регулювання. Задля 

ефективного виконання усіх цих завдань Верховна Рада може створювати 

різноманітні експертні, дорадчі й подібні органи, діяльність яких регламентує 

своїми нормативно-правовими актами. До роботи цих органів залучаються 

провідні фахівці галузей, пов’язаних з охороною здоров’я, а також 

представники громадськості. 

Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямована на створення 

таких умов для системи охорони здоров’я, які дозволяють здійснювати 

медико-санітарну освіту населення, профілактику захворювань, забезпечувати 

надання медичної допомоги громадянам, проводити наукові дослідження у 

сфері охорони здоров’я й підготовку медичних і фармацевтичних працівників, 

підтримувати й розбудовувати матеріально-технічну базу системи охорони 

здоров’я.  

Виважена державна політика у сфері охорони здоров’я в сучасних 

умовах має будуватися на принципах:  
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-   підтримки заходів щодо збереження й зміцненню здоров’я 

населення;  

-   віднесення здоров’я населення до факторів забезпечення 

національної безпеки;  

-   дотримання прав людини й громадянина в сфері охорони 

здоров’я населення й забезпечення пов’язаних із цими правами 

державних гарантій;  

-   відповідальності органів державної влади, юридичних осіб і 

посадових осіб за забезпечення прав громадян у сфері охорони 

здоров’я населення;  

-   пріоритетності фінансування системи охорони здоров’я; 

-   забезпечення гарантій надання громадянам медичної 

допомоги, що відповідає встановленим стандартам якості медичної 

допомоги;  

-   забезпечення системи охорони здоров'я відповідними 

фінансовими ресурсами; розмежування повноважень і предметів 

ведення в області охорони здоров’я між органами державної влади й 

органами місцевого самоврядування;  

-   дотримання єдності інтересів громадян і держави у сфері 

охорони здоров’я;  

-   доступності медичної допомоги громадянам на території 

всієї України; 

-    реорганізації державного й відомчого секторів охорони 

здоров’я;  

-   відповідальності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування й посадових осіб за невиконання законодавства у 

сфері охорони здоров'я; 

-    економічної зацікавленості громадян і юридичних осіб в 

збереженні й зміцненні здоров'я населення; 

-    соціальної справедливості при реалізації прав громадян у 
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сфері охорони здоров'я;  

-   соціальної захищеності громадян у випадку втрати здоров'я;  

-   координації дій органів державної влади й органів місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров'я;  

-   пріоритетності заходів щодо профілактики захворювань, 

забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 

медико-санітарної освіті населення й пропаганди здорового способу 

життя;  

-   наступності дій медичних працівників на всіх етапах 

надання медичної допомоги; 

-    рівних умов діяльності організацій охорони здоров'я, за 

винятком випадків, установлених законодавством; 

-    державної підтримки наукових досліджень в області 

розробки нових методів профілактики захворювань, діагностики й 

лікування;  

-   участі населення в вирішенні питань збереження й 

зміцнення здоров'я, а також управління охороною здоров'я;  

-   розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони 

здоров'я. 

Слід також зазначити, що низка фундаментальних питань, що входять 

до проблематики даного дослідження, і, зокрема, визначають напрями 

державної політики у сфері охорони здоров’я, були розглянуті делегатами від 

134 країн світу на міжнародній конференції з питань рівноправ’я й 

недопущення дискримінації на міждержавному рівні, яка у вересні 1978 року 

відбулася в Казахстані (Алма-Ата), що входив тоді до складу СРСР. Цей 

форум став індикатором дотримання приписів Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні й культурні права (МПЕСКП), прийнятому Генеральною 

Асамблеєю ООН у грудні 1966 року. Чимало положень так званої Алма-

Атинської декларації, котра була ухвалена за підсумками конференції, 

стосуються охорони здоров’я. Так, Декларація категорично відкидає будь-яку 
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нерівність людей у цій сфері – політичну, соціальну, економічну, географічну 

тощо,- а обов’язок щодо її подолання покладає на керівництво всіх держав 

світової спільноти. Зокрема, наскрізною ідеєю цього міжнародно-правового 

документа є потреба активних політичних дій і планомірності задля 

досягнення всіма людьми належного рівня здоров’я. Влада кожної із країн має 

забезпечити такий рівень здоров’я населення, за якого його спосіб життя може 

бути ефективним в усіх аспектах, насамперед в соціально-економічному. При 

цьому головним чинником щодо розв’язання вказаної проблеми Декларація 

назвала первинну медико-санітарну допомогу. На превеликий жаль, мусимо 

констатувати, що й дотепер, через понад півстоліття після прийняття 

згаданого вище МПЕСКП і 40 років – Алма-Атинської декларації, - вказане 

завдання дуже далеке від реалізації. 

Міжнародним органом у цій сфері є Комітет ООН з економічних, 

соціальних і культурних прав (КЕСКП). Він на підставі зобов’язань держав-

членів МПЕСКП стосовно гарантування права на здоров’я та концепції його 

«прогресивного здійснення» («поважати – захищати – здійснювати») визначив 

невідкладні пріоритети, а саме: вжиття конкретних заходів (стаття 2.1) та 

забезпечення вказаного права без жодної дискримінації (стаття 2.2). 

Провідною ідеєю концепції «прогресивного здійснення» є конкретне 

зобов’язання країни, що приєдналася до МПЕСКП, постійно, неухильно, 

ефективно та якомога швидше домагатися повного виконання приписів, 

зафіксованих у статті 12 Пакту. У своїх роз’ясненнях КЕСКП висунув 

категоричну вимогу не допускати щодо права на здоров’я заходів 

регресивного характеру, які погіршують існуюче становище чи утруднюють 

його реалізацію. Якщо ж подібне трапилося, то учасник Пакту мусить 

обґрунтовано довести виправданість і безальтернативність таких заходів з 

урахуванням наявних у країні ресурсів та усього комплексу прав, 

передбачених МПЕСКП. 

Комітет також конкретизував кожну зі складових частин концепції 

«прогресивного здійснення». Зокрема, поважати означає, що держави-
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учасники Пакту утримуватимуться від прямих чи опосередкованих зазіхань на 

право на здоров’я. Вимога захищати означає обов’язок вживати усіх належних 

заходів, аби не допустити зазіхань на передбачені статтею 12 Пакту гарантії 

чи відновити статус кво в разі їх порушення. Що ж стосується власне 

здійснення, то воно полягає у такій тріаді: «сприяти, забезпечувати, 

стимулювати». 

При цьому КЕСКП обов’язки членів Пакту, які випливають зі статті 12, 

тлумачить як екстериторіальні, позаяк ця стаття не містить будь-яких 

юрисдикційних чи територіальних обмежень. Така позиція ґрунтується, 

зокрема, на Консультативному висновку Міжнародного Суду  ООН 2004 року 

у справі про Палестинську стіну. Його суть полягає в такому: оскільки Ізраїль, 

який на окупованій ним території Палестини здійснює так званий «практичний 

контроль», приєднався до обох міжнародних пактів із прав людини, він 

повинен гарантувати й забезпечити всьому населенню вказаних територій усі 

права, зокрема й на здоров’я, передбачені цими міжнародно-правовими 

актами [450]. 

Ураховуючи відсутність у Пакті жодних згадок про активні дії 

екстериторіального характеру з одночасною вимогою до його учасників 

«вживати заходів», Комітет пропонує країнам-членам принаймні керуватися 

принципом «незаподіяння шкоди». Це випливає із Маастрихтських принципів 

Європейського Союзу, які стосуються екстериторіальних зобов’язань членів 

ЄС щодо соціально-економічних і культурних прав, а саме: «Усі держави 

несуть обов’язок щодо утримання від дій, котрі зводять нанівець або 

перешкоджають здійсненню економічних, соціальних і культурних прав осіб, 

які перебувають поза їхніми територіальними кордонами» [451]. 

Варто додати, що «недержавних суб’єктів» згадані вище принципи теж 

стосуються: країни-учасники Пакту зобов’язані «вживати необхідних заходів 

щодо запобігання ситуаціям, коли недержавні суб’єкти, так само, як окремі 

приватні особи й організації, а також транснаціональні корпорації та інші 

підприємства зі сфери бізнесу могли би звести нанівець або перешкоджати 
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здійсненню економічних, соціальних і культурних прав» (принцип 24). 

Примітно, що за порушення вказаних прав людини Маастрихтські принципи 

передбачають відповідальність недержавних суб’єктів, а також 

відшкодування особам, які постраждали внаслідок таких порушень [452]. 

КЕСКП визначив також «взаємопов’язані основні елементи» які дають 

змогу повною мірою реалізувати право на здоров’я, а саме:  

1)   наявність; 

2)   доступність; 

3)   якість; 

4)   прийнятність.  

Зрозуміло, що наявність цих складників або ступінь їх втілення 

залежатимуть від конкретних умов у кожному із членів Пакту. Розглянемо їх 

більш детально, акцентуючи увагу на формуванні пріоритетних напрямів 

державної політики забезпечення реалізації конституційного права особи на 

охорону здоров’я.  

Наявність означає, що в країні-учасниці має функціонувати достатня 

кількість закладів у сфері охорони здоров’я, які надають необхідний перелік 

медичних послуг і виробляють потрібні обсяги відповідних товарів. Це, 

зокрема стосується систем водопостачання, санітарного, амбулаторного, 

поліклінічного та іншого медичного обслуговування, кваліфікованого, гідно 

матеріально забезпеченого медичного персоналу, основних лікарських 

препаратів та інших медикаментів, перелік яких визначено у Програмі дій 

Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Право на охорону здоров’я розглядається як багатогранне комплексне 

право, гарантованість якого забезпечується системою фінансових, соціальних, 

правових, організаційних та інших засобів. При цьому аналіз змісту статті 49 

Конституції України [7] дозволяє зробити висновок, що ключовими 

елементами юридичного суб’єктивного права особи на охорону здоров’я є такі 

критерії, як безоплатність, доступність та ефективність. Саме за цими 

критеріями (їх збереженням) доцільно оцінювати медичну реформу. Як 
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бачимо, Комітет ООН з економічних, соціальних і культурних прав не згадує 

«безоплатність» як один із елементів реалізації права на охорону здоров’я. 

Офіційне тлумачення терміну «безоплатність» було надане КСУ у Рішенні від 

29 травня 2002 року № 10-рп. У процесі тлумачення КСУ дійшов висновку, що 

положення частини 3 статті 49 Конституції України «у державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 

безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від 

її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за 

надання такої допомоги [45]. Таким чином, КСУ чітко висловив свою офіційну 

позицію щодо розуміння змісту речення «у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно», яка видається 

цілком обґрунтованою. 

Доступність означає, що заклади охорони здоров’я, медичні товари й 

послуги мають бути досяжні кожною людиною без будь-яких обмежень у 

правах. КЕСКП називає чотири основних чинники, що складають зміст 

поняття «доступність» у контексті права на здоров’я. Це, по-перше, 

відсутність дискримінації, тобто доступність медичних закладів, товарів і 

послуг має юридично гарантуватися і практично забезпечуватися для усіх 

верств, прошарків чи груп населення, особливо найбільш уразливих або 

соціально відчужених (корінні народи, етнічні меншини, жінки, діти, люди 

похилого віку та з особливими потребами, хворі на СНІД та ВІЛ-інфіковані 

тощо), без обмеження за жодною із ознак, заборонених міжнародним правом. 

Другий чинник – фізична доступність, - означає, що медичні заклади, 

товари й послуги мають перебувати в межах фізичної досяжності для всього 

населення, особливо найбільш уразливих або соціально відчужених, 

незалежно від географії місця їх перебування. 

По-третє, це економічна доступність, або рівна можливість доступу до 

медичних закладів, гарантованого набору відповідних товарів і послуг 

незалежно від матеріального становища людини. Ґрунтуючись на засадах 
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справедливості, механізми і схеми оплати послуг, пов’язаних зі сферою 

охорони здоров’я, мають забезпечувати досяжність цих послуг для всіх 

категорій населення, в тому числі найменш соціально захищеним і обмеженим 

матеріально, причому не лише в системі державних закладів, а і в приватних 

медичних установах. 

Нарешті, четвертий чинник – це доступність інформації, що стосується 

охорони здоров’я. Він включає можливість пошуку, отримання й поширення 

відповідних матеріалів з урахуванням права на конфіденційність особистих 

медичних та інших даних. 

Названі вище чинники доступності мають певні специфіку для людей із 

психічними відхиленнями. Так, медичні заклади й послуги, мають 

знаходитися в межах безпосередньої фізичної та географічної досяжності цієї 

категорії громадян. Крім того, ці установи, послуги й товари, зокрема й 

психотропні лікарські засоби, мають бути доступними для таких пацієнтів з 

економічної точки зору. Адже цей напрям зазвичай не дотується державою і 

не забезпечується системою обов’язкового медичного страхування, а відтак 

отримання відповідної допомоги вкрай утруднюється для більшості з тих, хто 

її потребує. Актуальним для вказаної категорії є й питання отримання 

належного набору й рівня медичних послуг, як і для інших громадян. Тому 

державні органи повинні особливо ретельно відстежувати і припиняти спроби 

дискримінації таких пацієнтів. Що стосується доступності медичної 

інформації, то люди із психічними відхиленнями часто позбавляються такої 

можливості через їхню нібито неспроможність адекватно оцінювати 

пропоновані їм місце, методи та засоби отримання медичних послуг. Такий 

підхід категорично відкидається – інформація, що стосується усіх питань, 

пов’язаних зі здоров’ям людини із психічними захворюваннями (діагностика, 

методи й засоби лікування та догляду, реабілітація тощо), має бути доступною 

для них повною мірою. А щодо дітей з такими розладами всю подібну 

інформацію мають отримувати їхні батьки, опікуни чи піклувальники. 

З критерієм безоплатності тісно пов’язаний наступний критерій – 
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доступності медичної допомоги. У Європейській Хартії прав пацієнтів в 

Україні зазначено, що кожна особа має право на отримання доступної 

медичної допомоги, яка гарантовано надається кожному, без будь-якої 

дискримінації за матеріальним станом, місцем проживання, хворобою чи 

часом звертання по допомогу [194].  

Всесвітня медична асоціація визначила доступність медичної допомоги 

як багатовимірне поняття, що передбачає баланс багатьох факторів у рамках 

жорстких практичних обмежень, зумовлених особливостями ресурсів і 

можливостями конкретної країни: кадри, фінансування, технічні та 

транспортні засоби, свобода вибору, громадська просвіта, якість і розподіл 

технічних ресурсів. Баланс цих елементів, що максимізують кількість і якість 

насправді отримуваної населенням допомоги, і визначає характер і ступінь її 

доступності [202]. 

Отже, термін «доступність» є ширшим за «безоплатність», оскільки 

інтегрує не тільки фінансову, але і територіальну, спеціалізовану доступність 

тощо. Наприклад, фінансовий критерій доступності, на думку М. Щирби, 

передбачає рівний доступ до якісного обслуговування незалежно від 

економічної знатності оплатити медичні послуги, включаючи комплексне, 

ефективне та безпечне медичне обслуговування [453, с. 25]. У свою чергу 

територіальна доступність означає можливість особи своєчасно дістатися до 

місця надання медичної допомоги. Також доступність означає можливість 

отримання особою своєчасної медичної допомоги відповідної спеціалізації у 

місці її перебування. 

Третій елемент реалізації права на здоров’я – якість полягає в тому, що 

установи, товари та послуги, пов’язані з охороною здоров’я, окрім 

задоволення загальнокультурних вимог суспільства, мають відповідати 

певним науковим, фахово-медичним критеріям, тобто володіти тим, що 

називається високою якістю. Це передбачає і наявність системи постачання 

придатною питною водою, і надання належних санітарних та інших медичних 

послуг, і відповідним чином виготовлених, апробованих ліків та 
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медикаментів, ефективного медичного обладнання, і кваліфікованого 

медичного персоналу тощо. Даний критерій медичної допомоги є найбільш 

багатогранним. Він включає також професійність, результативність, якісність 

та може бути виміряний за допомогою показників рівня смертності серед 

населення, загального стану громадського здоров’я в країні тощо. 

Як вже зазначалося вище, всім сучасним моделям охорони здоров’я 

світу притаманна наявність п’яти механізмів, що забезпечують якість надання 

медичної допомоги:  

1)   обов’язкове ліцензування медичних закладів; 

2)   акредитація;  

3)   сертифікація (можуть бути як обов’язковими, так і 

добровільними); 

4)   стандартизація (зазвичай у національних стандартах і 

клінічних протоколах існують дві категорії критеріїв — 

обов’язкові й бажані);  

5)   контроль якості, який передбачає внутрішній та 

зовнішній аудит. 

Практично всі ці механізми є в кожній державі, але з варіаціями 

мінімальних вимог та процедури проведення. Ліцензування — процес, яким 

уряд надає дозвіл на здійснення професійної діяльності практикуючому 

лікарю або медичній організації (зазвичай після перевірки дотримання 

мінімальних обов’язкових стандартів).  

У 2009 році в ході реалізації Проекту ЄС «Сприяння реформі вторинної 

медичної допомоги в Україні» було вироблено вичерпні рекомендації щодо 

удосконалення процесу акредитації в Україні через створення незалежного 

Агентства з якості та акредитації медичних закладів. Експерти вказали МОЗ 

України на те, що на сьогодні акредитація в Україні виконує роль 

«контрольної перевірки» закладів охорони здоров’я на предмет їх 

відповідності нормативно-правовим вимогам, при цьому відсутні ефективні 

критерії якості й механізми мотивації медичного персоналу, котрі спонукали 
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б його до досягнення вищої планки в цьому напрямку. Також експерти 

підсумували, що наявна в Україні система акредитації не приділяє уваги 

критеріям задоволеності пацієнтів отриманою допомогою та безпекою, 

клінічному управлінню, вимірюванню й оцінці індикаторів якості, які 

відображали б відповідність медичним стандартам, клінічним протоколам на 

основі доказової медицини. Тож у цілому згаданий проект поставив під сумнів 

відповідність системи акредитації в Україні сучасним цілям охорони здоров’я. 

Наступний механізм, що забезпечує якість надання медичної допомоги, 

— сертифікація, яка підтверджує відповідність закладів охорони здоров’я 

міжнародним стандартам ISO 9000. Наявність такої системи в галузі охорони 

здоров’я сприяє забезпеченню чіткості та прозорості її діяльності, істотному 

підвищенню ефективності лікування хворих, зниженню його вартості і 

підвищенню задоволеності пацієнтів медичним обслуговуванням.  

Щодо запровадження механізму стандартизації слід зазначити: Україна 

гармонізована зі світовою практикою розробки медико-технологічних 

документів, яка передбачає наявність клінічних рекомендацій (настанов), 

медичних стандартів (МС) і протоколів надання медичної допомоги. А, як 

відомо, за європейською методологією зазначені документи розробляються на 

засадах доказової медицини, а не за допомогою експертного методу (коли 

домінує «думка авторитетів»), і за певною клінічною темою (діагноз, 

синдром), а не за спеціальністю. До того ж над ними працюють 

мультидисциплінарні робочі групи за участю фахівців усіх суміжних 

спеціальностей. 

Кожна окрема країна, що розробила або адаптувала клінічні настанови 

(як основу доказової медицини), надалі має можливість здійснити наступний 

крок, наприклад, розробити клінічні протоколи або (і) медичні стандарти 

(МС). Останні є передусім інструментом для організаторів охорони здоров’я, 

МОЗ, Уряду - їх визначають виходячи з того, що саме може забезпечити 

національна система охорони здоров’я. Розробку МС ініціюють не лікарі й 

професійні асоціації, а Уряд і профільне міністерство, проте в Україні цього 



	   364	  

не відбувається. До того ж у європейських державах МС не розробляють на 

кожну нозологію (у цьому немає потреби), а лише на основні хвороби, що 

посідають перші місця за захворюваністю та смертністю населення. 

Рівень медичної допомоги, який може забезпечити держава, в 

Уніфікованому клінічному протоколі медичної допомоги є «обов’язковим» 

критерієм (це можливості країни «на сьогодні»), і протокол слугує його 

досягненню. Якщо ж ці критерії не збігаються з ідеальним (найкращим) 

рівнем, зазначеним у клінічних настановах, останні визнаються в 

уніфікованих протоколах «бажаними», і завдання МОЗ — зробити все, аби 

якнайшвидше їх досягнути. Тобто уніфіковані клінічні протоколи аж ніяк не 

позбавляють українських лікарів можливості найкращої практики. «Бажані» 

критерії вимагають від МОЗ та Уряду забезпечити галузь сучасними методами 

лікування. Локальні протоколи, які розробляють самі заклади (із часовою 

шкалою й переліком медичних втручань, визначенням виконавців), 

включають й індикатори якості [167]. 

Ще один дієвий механізм контролю якості — клінічний аудит 

(внутрішній і зовнішній). Уперше його запровадили у Великій Британії, а за 

останні 30 років він запрацював і в більшості країн світу. Зовнішній аудит 

здійснюють відповідні національні організації, внутрішній — безпосередньо 

команда лікарів медичного закладу (самоконтроль), оскільки вони зацікавлені 

в належній якості медичної допомоги (у тому числі фінансово). Наприклад, у 

Великій Британії участь всіх практикуючих лікарів у клінічному аудиті є 

обов’язковою. 

Завдання клінічного аудиту — порівняти наявну клінічну практику з 

передовою заради вдосконалення медичних послуг. Аудит може включати 

оцінку процесу надання медичної допомоги та/або її результату (відповідно до 

теми й завдань). Таку оцінку здійснюють за відповідними критеріями, які 

вказують, чого потрібно досягти, аби відповідати найкращій практиці. 

Наприклад, класичний критерій якості лікування артеріальної 

гіпертензії — досягнення цільового рівня артеріального тиску. Йому 
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відповідає індикатор якості — «відсоток пацієнтів, які мають цільовий рівень 

артеріального тиску». Результати клінічного аудиту завжди корелюють з 

певними умовами медичної практики (і не можуть бути використані в інших 

умовах), медичним закладом, певною групою пацієнтів. Моніторинг може 

бути періодичним або безперервним. Він також може бути застосований 

відносно конкретних проблемних питань або для перевірки ключових 

напрямків роботи [167]. 

Наказом МОЗ України від 01 серпня 2011 року №454 «Про затвердження 

Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в 

Україні на період до 2020 року» у державі проголошено принцип 

безперервного підвищення якості, невід’ємною складовою якого є клінічний 

аудит [168]. 

У Концепції зазначено: нині аналіз результатів роботи закладів охорони 

здоров’я ґрунтується на затверджених державними органами облікових і 

звітних документах (статистичних даних і річних звітах про діяльність), а 

також на результатах окремих досліджень, чого недостатньо для оцінки якості 

медичної допомоги та визначення напрямків її покращання. 

Наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року №752 «Про порядок 

контролю якості медичної допомоги» [169] задекларовано більшість відомих 

у світі методів такого контролю: зовнішній і внутрішній, самооцінка медичних 

працівників, експертна оцінка, клінічний аудит, моніторинг системи 

індикаторів якості, атестація/сертифікація відповідно до вимог чинного 

законодавства України та ЄС. Реально ж клінічний аудит проводять тільки в 

окремих закладах охорони здоров’я України — передусім через незнання 

механізму його проведення, нерозуміння ролі індикаторів у локальних 

протоколах (а нещодавно МОЗ України їх узагалі скасувало), а також через 

відсутність мотивації колективів медичних закладів. Адже рівень якості, 

зазначений у критеріях та індикаторах надання медичної допомоги, жодним 

чином не пов’язаний із зарплатою лікарів та фінансуванням медичного 

закладу [167]. 
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Однак ще із радянських часів залишився і широко використовується на 

практиці експертний метод визначення якості (оцінка результатів; відхилення 

від стандартів; аналіз окремих випадків надання медичної допомоги), який 

МОЗ України активно впроваджує й донині. Зокрема, Наказ МОЗ України від 

05 лютого 2016 року №69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості 

надання медичної допомоги та медичного обслуговування» [170] «осучаснює» 

експертну оцінку другої та третьої груп експертизи, яка здійснюється у 

випадках смерті пацієнтів, розбіжності встановлених діагнозів, недотримання 

стандартів медичної допомоги та медичного обслуговування, клінічних 

локальних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у 

випадках, котрі супроводжувалися скаргами заявника, тощо [167]. 

Слід також враховувати, що висока якість медичної допомоги має 

економічну межу. У 70-ті роки минулого століття в США уперше з’явилися 

публікації із застереженнями щодо негативних наслідків застосування 

надмірно високих критеріїв якості, унаслідок чого витрати на охорону 

здоров’я можуть досягнути 50% ВВП. Водночас з’явилася концепція 

оптимальної якості відомого експерта Хану Вуорі, який досліджував зв’язки 

факторів, котрі її визначають. Він стверджував, що спочатку підвищення 

якості обходиться відносно дешево, однак поступово витрати настільки 

зростають, що подальше нарощування ресурсів може призвести до її 

зниження. Оптимальна ж якість визначається тим, що користь від послуг 

перевищує їх вартість і відповідає раціональному використанню ресурсів. 

Такий непростий для України шлях до якісної медицини неможливий 

без проведення клінічного аудиту у медичних закладах, який допоможе 

зрозуміти, наскільки реальна практика відрізняється від належної. А для 

управління якістю у медичних стандартах та клінічних протоколах потрібно 

закласти відповідні інструменти — критерії та індикатори якості на доказових 

засадах і здійснювати їх моніторинг з подальшою оцінкою та здійсненням 

заходів для покращення. 

Нарешті, прийнятність означає відповідність медичних закладів, 
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товарів і послуг загальнокультурним людським критеріям, а також принципам 

медичної етики. 

Цілком очевидно, що втілення у життя наведених вище елементів 

вирішальною мірою залежить від наявності у держави належних ресурсів, 

розвиненої системи надання медичних послуг з відповідною матеріально-

технічною базою. Саме це є базисом будь-якої системи охорони здоров’я. 

Тобто, елемент «наявність» передбачає, по суті, два аспекти: чи матеріально-

технічні ресурси держави є необхідними й достатніми, а також, чи має вона 

змогу й чи налаштована вона ефективно й за призначенням застосовувати ці 

ресурси. 

Що стосується концептуального обов’язку «захищати» право на 

здоров’я, то основними його складовими, на думку фахівців КЕСКП, є 

відповідальність держав-членів Пакту за: 

1) вжиття законодавчих чи інших заходів, які б забезпечували рівний 

доступ населення до послуг, пов’язаних з охороною здоров’я, що їх надають 

треті сторони; 

2) гарантування належної якості установ сфери охорони здоров’я, 

медичних товарів і послуг незалежно від їх форми власності; 

3) забезпечення дійового контролю у сфері продажу третіми сторонами 

медичного обладнання та медикаментів; 

4) відповідність відповідним стандартам систем освіти та професійної 

підготовки персоналу сфери охорони здоров’я, а також дотримання медичної 

етики. 

Вимоги КЕСКП щодо обов’язку учасників Пакту «здійснювати» 

передбачають: 

1) включення права на здоров’я невід’ємною, бажано законодавчо 

закріпленою, складовою частиною правової політики держави; розробку 

детального плану здійснення вказаного права в рамках державної політики 

охорони здоров’я; 

2) забезпечення державою достатнього числа закладів охорони здоров’я, 
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підготовки належної кількості відповідного висококваліфікованого 

персоналу; 

3) держави мають за неухильного дотримання справедливого розподілу 

за територіальним принципом заохочувати створення мережі консультативних 

установ і закладів з надання психіатричної допомоги; 

4) створення доступної для різних категорій населення системи 

медичного страхування незалежно від форм власності; 

5) підтримка і стимулювання освіти й наукових досліджень у сфері 

охорони здоров’я; 

6) організація та проведення широких інформаційних кампаній, що 

стосуються пропаганди здорового способу життя, позбавлення шкідливих 

звичок (наркотики, паління, алкоголь тощо), профілактики ВІЛ/СНІДУ, 

викорінення сімейного насильства, шкоди самолікування та інших питань, 

пов’язаних зі здоров’ям людини. 

З огляду на викладене вище спробуємо проаналізувати пріоритетні 

напрями державної політики України у сфері охорони здоров’я, у контексті 

сучасної медичної реформи. 

Підписання у червні 2014 року Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони [454] (далі – Угода про асоціацію 

України з ЄС) поклало початок нового етапу суспільно-правового розвитку в 

Україні, що обумовило необхідність провадження ряду реформ у різних 

сферах правовідносин.  

Однією із найбільш важливих із запланованих реформ стала медична 

реформа, основи якої закладено у таких зобов’язаннях України, прийнятих у 

зв’язку із підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, як: орієнтоване покращення 

рівня забезпечення охорони здоров’я; зміцнення системи охорони здоров’я 

України та її потенціалу (статті 420, 427). Крім того, деякі аспекти 

реформування системи охорони здоров’я частково пов’язані зі змінами, які 

мають відбутися у сферах державних закупівель, управлінні державними 



	   369	  

фінансами тощо. 

Провадження медичної реформи передбачено у низці внутрішньо-

національних актів у сфері державного планування, зокрема, у Стратегії 

сталого розвитку «Україна–2020» [455], Програмі діяльності Кабінету 

Міністрів України [456], Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» [80] 

тощо. Однак, деякі заплановані до провадження заходи та законодавчі зміни, 

які мають бути здійснені у процесі реформування системи охорони здоров’я, 

викликають неоднозначну оцінку в суспільстві та серед науковців. Зокрема 

висловлюються непоодинокі критичні зауваження щодо можливості 

збереження гарантованого Конституцією України права особи на охорону 

здоров’я після запровадження відповідної реформи. Тому на сьогодні 

особливої актуальності набуває питання наукового обґрунтування 

відповідності або невідповідності законодавчих змін, пов’язаних із 

провадженням медичної реформи, вимогам Конституції України у контексті 

збереження гарантованого права особи на охорону здоров’я.  

Отже, із великого пакету євроінтеграційних реформ усіх сфер життя 

нашої країни медична реформа стала однією з небагатьох, що набули форм 

практичної реалізації. Початком процесу модернізації галузі можна вважати 

ухвалення Міністерством охорони здоров’я України плану її реформування на 

2017–2020 роки й поступове втілення передбачених ним заходів. Своє ж 

правове оформлення реформа отримала з прийняттям Верховною Радою 

України у жовтні 2017 року Закону «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», проект якого пройшов складний шлях 

свого розгляду, зазнав численних правок і суперечки навколо якого не 

припиняються до теперішнього часу, особливо у контексті її ефективності.  

Саме на неефективність системи охорони здоров’я як підставу, що 

зумовлює необхідність провадження медичної реформи, посилаються її 

ініціатори.  

Так, у Постанові Верховної Ради України «Про Рекомендації 
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парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні» 

наводяться наступні дані: порівняно з країнами Європи смертність населення 

в Україні практично вдвічі вища (у 2014 році – 14,7 випадку на 1000 населення 

проти 6,7 в країнах – членах ЄС). При цьому смертність від серцево-судинних 

захворювань є однією з найвищих у світі та становить 67,3% у структурі 

загальної смертності, а смертність від онкологічних захворювань – 13,3% (дані 

МОЗ України за 2014 рік). Фактично, ці два класи хвороб визначають 80% 

щорічних втрат населення України [457]. Крім того, зазначається, що по факту 

таким критеріям як безоплатність та доступність, сучасний стан системи 

охорони здоров’я також не відповідає.  

Безперечно, можна частково погодитись із такими заявами, і визнати, що 

потреба у проведенні медичної реформи вже давно назріла. Однак, спробуємо 

надати оцінку основним заходам, запланованим у межах її провадження, на 

предмет їх відповідності таким конституційним критеріям як безоплатність, 

доступність та ефективність системи охорони здоров’я.  

Зокрема, основні реформаторські заходи визначені у Програмі 

діяльності Кабінету Міністрів України. У найбільш загальному вигляді вони 

включають:  

1) зміну концепції фінансування;  

2) утворення госпітальних округів;  

3) перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у 

комунальні некомерційні підприємства;  

4) інші зміни, пов’язані із новими принципами здійснення державних 

закупівель та запровадженням інших антикорупційних заходів тощо. 

Повертаючись до згаданого вище плану МОЗ України, виокремимо 

основні із передбачених ним реформаторських заходів: 

•   увести в дію нову модель фінансування медичної 

допомоги – первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої; 

•   розробити правові засади нової системи фінансування 

сфери охорони здоров’я; 
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•   створити Департамент МОЗ України «Національна 

служба здоров’я», якому надати повноваження єдиного 

національного замовника медичних послуг; 

•   запровадити єдину загальнодержавну електронну 

систему обміну медичною інформацією; 

•   заснувати систему госпітальних округів; 

•   упровадити автономні засади функціонування 

державних закладів охорони здоров’я. 

Хоча формально реформа системи охорони здоров’я стартує від початку 

2018 року, серйозні трансформації в ній розпочалися раніше завдяки 

реформуванню деяких інших галузей. Приміром, раніше закупівлею 

медикаментів опікувалося виключно МОЗ України, але після впровадження 

системи державних закупівель ProZorro14 цим займаються незалежні 

міжнародні організації, що позбавило можливості «нечистих на руку» 

чиновників від медицини організовувати корупційні схеми й обкрадати 

державу. 

Істотних змін зазнав і порядок фінансування державних медичних 

закладів для стаціонарного лікування. Починаючи з вересня 2016 року, 

бюджетні кошти виділяються лікарням за кожного реального пацієнта, який 

отримав послуги, а не за кількістю наявних у них «ліжко-місць», як було до 

того. Такий механізм, коли «гроші йдуть за пацієнтом», планується активно 

вдосконалювати, аж до створення ефективної системи медичного страхування 

усього населення України. 

Стисло окреслимо вже здійснені в рамках медичної реформи заходи: 

– відповідно до зменшення числа стаціонарних пацієнтів в регіонах 

скорочується кількість лікарняних ліжко-місць; 

– витрати на комунальні послуги в усіх лікарнях з 1 січня 2018 року 

покладено на місцеву владу; 
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– у країні розпочалося формування госпітальних округів; 

– від квітня 2017 року запрацювала державна програма «Доступні ліки»; 

– 25 квітня 2017 року ухвалено рішення про запровадження в Україні 

нових стандартів клінічних протоколів на основі міжнародних нормативів; 

– з 19 червня 2017 року функціонує в пілотному режимі перший сервіс 

електронної системи охорони здоров’я e-health15 – «реєстрація закладів 

первинної допомоги»; 

– з 20 вересня 2017 року система e-health запрацювала в тестовому 

режимі; можливість реєструватися в системі та реєструвати декларації своїх 

пацієнтів отримали лікарі первинної ланки. 

Згаданий вище механізм «гроші йдуть за пацієнтом» від початку 2018 

року впроваджується у практику первинної ланки надання медичних послуг. 

Відтак, після оголошення МОЗ України так званої приписної кампанії кожен 

громадянин України має визначитися із так званим сімейним лікарем, 

терапевтом чи педіатром для дітей і підписати з ним відповідну угоду. 

Якщо через певні причини (переїзд в інше місце, невдоволення якістю 

лікування) пацієнт не бажає надалі отримувати медичні послуги від цього 

лікаря, він може укласти договір з іншим фахівцем. У такому разі попередня 

угода буде скасовуватися автоматично. Водночас кожен громадянин не мусить 

звертатися за медичною допомогою виключно за місцем реєстрації чи 

проживання, він може це робити в будь-якому зручному для нього місці. Слід 

також зазначити, що вказані послуги надаватимуться людям безкоштовно, а 

державна компенсація лікарям визначатиметься на підставі укладених ними з 

пацієнтами угод. За розрахунками МОЗ України, за кожного пацієнта лікар 

отримуватиме щороку 370 грн. на рік (без урахування відповідних вікових 

коефіцієнтів), а з 2019 року – 450 грн. 

Що стосується спеціалізованої та високоспеціалізованої ланок медичної 

допомоги, то тут перехід на нові принципи роботи планується лише з 2020 

року – саме до цього часу МОЗ передбачає закінчити відповідні розрахунки. 
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Відтоді пацієнт укладатиме з медичними закладами угоди, де наводитиметься 

перелік медичних послуг та медикаментів, які надаватимуться йому 

безкоштовно. Обирати медичний заклад можна буде без прив’язування до 

місця реєстрації чи фактичного проживання. 

Водночас, з набуттям реформою чинності отримати безплатну медичну 

допомогу профільного фахівця можна буде лише за направленням сімейного 

лікаря, терапевта чи педіатра. У разі ж самостійного звернення за 

спеціалізованою допомогою оплата таких послуг покладатиметься на самого 

пацієнта, а нарахування лікарю не провадитимуться. 

Згадувана вище електронна система охорони здоров’я e-health 

передбачає в майбутньому й роботу з пацієнтами: створення електронних 

медичних карток, запис на прийом до лікаря, пошук наявності в медичних 

закладах безкоштовних медикаментів тощо. 

Утім перспективи роботи e-health на повну потужність ще остаточно не 

визначені. МОЗ України планує, що спочатку нею користатиметься первинна 

ланка – сімейні лікарі, терапевти та педіатри, пізніше – спеціалізована та 

високоспеціалізована. Повному охопленню країни цією системою в 

недалекому майбутньому, як у цьому запевняє МОЗ України, серйозно 

перешкоджають і матеріально-технічні чинники, позаяк чимало медичних 

закладів сьогодні лише мріють про комп’ютеризацію та доступ до Інтернету. 

Та все ж таки, найбільш дискусійним є питання нового порядку 

фінансування медичних послуг. Детально концепція такого фінансування 

викладена у Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», де 

запроваджено три системи оплати:  

1)   повна державна компенсація; 

2)   часткова державна компенсація (співоплата 

здійснюється громадянами самостійно); 

3)   повна оплата деяких видів медичних послуг 

самостійно пацієнтом.  
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При цьому держава установлює гарантований пакет медичної допомоги, 

вартість якої відшкодовуватиметься державою повністю чи на основі 

співоплати пацієнтами, на підставі таких принципів:  

•   послуги первинної та екстреної медичної допомоги 

повністю покриватимуться державним солідарним медичним 

страхуванням;  

•   послуги спеціалістів та обстеження за направленням 

лікаря покриватимуться державним солідарним медичним 

страхуванням із співоплатою від пацієнта;  

•   без направлення лікаря пацієнт оплачуватиме повну 

вартість;  

•   послуги стаціонарного лікування та 

високоспеціалізовані послуги покриватимуться державним 

солідарним медичним страхуванням із співоплатою;  

•   встановлений обсяг лікарських засобів за рецептом 

покривається державним солідарним медичним страхуванням із 

співоплатою пацієнта через механізм реімбурсації [80]. 

Отже, запровадження окремих видів медичної допомоги, які 

надаватимуться державними та комунальними закладами охорони здоров’я, за 

які передбачена часткова або повна оплата, певним чином не відповідає 

критерію безоплатності, встановленому Конституцією України. Однак, 

необхідно врахувати, що окремі оплатні види медичних послуг були 

передбачені і до провадження медичної реформи. Зокрема, перелік таких 

послуг міститься у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» [295]. Між тим, 

після внесення змін до цієї Постанови [458], перелік оплатних послуг 

розширився за рахунок таких видів медичного обслуговування, як 

лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, 

що надаються без направлення лікаря; медична допомога хворим удома 
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(діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) 

тощо. Причому, як слідує зі змісту Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров’я, перелік таких послуг буде суттєво розширений, а також 

з’явиться перелік медичних послуг, які потребуватимуть часткової оплати. На 

нашу думку, такі заходи можна розцінювати не інакше як звуження 

гарантованого Конституцією України права на безоплатну медичну допомогу 

у державних та комунальних закладах охорони здоров’я.  

Однак, не зважаючи на суттєве розходження Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я з конституційним принципом 

безоплатності медичної допомоги, до Верховної Ради України було подано 

законопроект «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 

лікарських засобів» від 10 квітня 2017 року (реєстр. № 6327) [188], у якому 

знайшли відображення основні положення такої Концепції. Відповідний Закон 

з новою редакцією назви - Закон України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», - прийнято у жовтні 2017 року[459]. 

Зауважимо, що зазначений законопроект у своєму первісному варіанті 

передбачав запровадження державного солідарного медичного страхування, 

яке передбачає повну або часткову оплату за встановленими тарифами за 

рахунок державних коштів наданих застрахованим особам необхідних 

медичних послуг та лікарських засобів у межах державного гарантованого 

пакета. При цьому на застрахованих осіб покладено зобов’язання оплачувати 

за рахунок власних коштів чи забезпечувати оплату за рахунок коштів 

добровільного медичного страхування та інших джерел тарифу співоплату 

медичних послуг та лікарських засобів.  

Таким чином, у законопроекті прямо встановлювався принцип часткової 

або повної платності деяких видів медичних послуг, які не увійшли до 

гарантованого державного пакету, зокрема, вторинної та третинної медичної 

допомоги. Однак, це прямо суперечить конституційному принципу. Такий 

висновок, зокрема, був зроблений Головним науково-експертним управлінням 

Верховної Ради України. У цьому висновку зазначається, що у разі, якщо у 
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застрахованої особи та її родини (особливо це стосується малозабезпечених 

категорій осіб) після надання їй безкоштовної екстреної медичної допомоги, 

відсутні фінансові можливості для часткової оплати спеціалізованої та/або 

високоспеціалізованої медичної допомоги, то така особа взагалі не зможе 

реалізувати конституційне право на медичну допомогу [460]. З таким 

висновком варто погодитись, оскільки, крім іншого, у законопроекті взагалі не 

згадувалося про принцип фінансування медичної допомоги, яка надається 

малозабезпеченим, іншим соціально незахищеним та вразливим верствам 

населення.  

Слід зазначити, що відповідні недоліки не було повною мірою усунуті у 

тексті Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» [459], тож пропонуємо доповнити його 

положенням про те, що застраховані особи, які користуються пільгами, 

визначеними у Законах України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» тощо мають право на повну компенсацію всіх видів медичної 

допомоги за рахунок коштів державного бюджету.  

До інших спірних моментів даного документу необхідно віднести 

положення щодо деталізованого опису переліку конкретних видів медичних 

послуг та лікарських засобів, оплата надання яких застрахованим особам 

гарантується повністю або частково. Причому передбачено, що такий опис 

розробляється щороку, що означає відсутність певної стабільності та реальної 

гарантованості хоча б мінімального пакету безоплатних медичних послуг. До 

того ж затвердження такого опису центральним органом виконавчої влади 

(фактично – на рівні підзаконного актому) суперечить статті 92 Конституції 

України [7], відповідно до якої права і свободи людини і громадянина, гарантії 

цих прав і свобод визначаються виключно законами. 

Також вважаємо, що тексті Закону України «Про державні фінансові 
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гарантії медичного обслуговування населення» [459] необхідно визначити 

детальний перелік медичних послуг, які надаватимуться з повною 

компенсацію за рахунок державних коштів. 

Слід також зазначити, що окремі положення «реформаторського» 

Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» [459], який набув чинності 30 січня 2018 року, суперечать 

конституційним гарантіям того, що держава створює умови для ефективного і 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а медична допомога 

в державних і комунальних закладах охорони здоров'я надається безоплатно 

(стаття 49 Конституції України). При цьому в Конституції України не 

передбачені винятки із наведених положень, окрім обмежень, пов’язаних із 

запровадженням воєнного чи надзвичайного стану [7]. 

Крім того, вказаний закон не визначає обсяги медичного забезпечення 

населення, тоді як саме це питання вбачається найважливішим для розробки 

правового механізму функціонування системи медичного страхування. 

Зокрема, відповідно до частини 1 статті 4 Закону «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» [459] гарантується 

повна або часткова оплата згідно з тарифом покриття коштом державного 

бюджету передбачених гарантованим державним пакетом медичних послуг та 

медикаментів, що надаються пацієнтам. Водночас, та ж сама стаття говорить 

про те, що держава гарантує пацієнтам повну оплату бюджетним коштом 

необхідних медичних послуг і медикаментів, пов’язаних з наданням екстреної, 

первинної, паліативної та деяких інших видів медичної допомоги, перелік яких 

є вичерпним. 

Не достатньо чітко визначається цим Законом і механізм захисту прав 

пацієнтів. Приміром, передбачений ним орган громадського контролю за 

діяльністю центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я 

може заслуховувати відповідну інформацію (стаття 7), а конкретних прав, 

обов’язків та інструментів у зв’язку з такою функцією немає. 

Крім означеного, до дискусійних також можна віднести низку інших 
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положень медичної реформи. Наприклад, це стосується перетворення закладів 

охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні 

підприємства, які функціонуватимуть на договірній основі [461]. З цього 

приводу варто зауважити, що у статті 49 Конституції України [7] чітко 

прописано, що держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм 

власності. Водночас, заплановані перетворення означають повну ліквідацію 

закладів державної форми власності, що по-перше, не відповідає рівності 

розвитку усіх форм власності, а по-друге - конституційним засадам, відповідно 

до яких не допускається скорочення системи державних закладів охорони 

здоров’я. Крім того, статус підприємства докорінним чином відрізняється від 

статусу бюджетної установи. Тому такий підхід потребує зваженого та 

детального регулювання нового статусу медичного закладу. 

Одним із нововведень медичної реформи є утворення госпітальних 

округів. Госпітальний округ – це функціональне об’єднання закладів охорони 

здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території. 

Госпітальні округи створюються Кабінетом Міністрів України; до їх складу 

входять не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 

першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна 

забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб. 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна 

забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб [181, 462]. 

На практиці це означає, що виникне необхідність у ліквідації деяких закладів 

охорони здоров’я, що знову ж таки суперечить статті 49 Конституції України. 

Крім того, це нововведення також ставить під сумність територіальну 

складову принципу доступності медичної допомоги, у тому числі екстреної. 

Законом України «Про екстрену медичну допомогу» центри та станції надання 

екстреної медичної допомоги, хоча і визнаються самостійними установами 

[175], однак на практиці часто розміщуються при лікувальних закладах. Тому 
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скорочення останніх призведе до скорочення центрів надання екстреної 

допомоги. Отже, потребує унормування питання щодо центрів та станцій 

надання такої допомоги після утворення госпітальних округів. Для цього у 

статті 10 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» доцільно 

визначити, що у разі ліквідації багатопрофільної лікарні, при які функціонує 

відділення екстреної медичної допомоги, таке відділення набуває статусу 

самостійної юридичної особи (станції невідкладної допомоги) та продовжує 

діяти на матеріально-технічній базі відповідної лікарні. Крім того, у Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення 

госпітальних округів» необхідно визначити територіальні нормативи 

(нормативи прибуття до місця виклику) функціонування станцій та відділень 

невідкладної медичної допомоги, які не повинні бути меншими від тих, що 

функціонують сьогодні.  

Зрештою проведене в цьому підрозділі дослідження дозволяє дійти 

висновків про те, що державна політика у сфері охорони здоров’я 

спрямовується на створення таких умов для системи охорони здоров’я, які 

дозволяють здійснювати медико-санітарну освіту населення, профілактику 

захворювань, забезпечувати надання медичної допомоги громадянам, 

проводити наукові дослідження у сфері охорони здоров’я й підготовку 

медичних і фармацевтичних працівників, підтримувати й розбудовувати 

матеріально-технічну базу системи охорони здоров’я. На сьогодні в Україні 

напрями державної політики у сфері охорони здоров’я визначаються 

євроінтеграційним спрямуваннями нашої держави та зобов’язаннями, 

прийнятими Україною у зв’язку з підписанням  у червні 2014 року Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. Втім концепція медична реформа, яка впроваджується на виконання 

відповідних зобов’язань, має суттєві розходження з конституційним 

принципом безоплатності медичної допомоги, відтак потребує подальшого 

доопрацювання та вдосконалення. 
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5.2. Шляхи імплементації досвіду зарубіжних країн 

конституційного захисту права особи на охорону здоров’я 

 

 

Значний вплив міжнародно-правових документів, закріплених у них 

принципів і норм, що стосуються прав і свобод людини, на національні 

законодавства є беззаперечним. Проте такі міжнародно-правові норми мають 

важливу особливість. Аби втілити їх в життя замало самого узгодження 

позицій партнерів та навіть упровадження у законодавство кожної з держав, 

позаяк це тільки формально відкриває можливість користатися цими правами 

і свободами. Практична ж їх реалізація залежить від низки певних передумов. 

Так, закріплене в МПЕСКП право на достатній рівень життя й 

безперервне поліпшення життєвих умов підтримують і зафіксували у своїх 

законодавствах майже всі країни. Проте головним чинником його практичного 

забезпечення є не положення законів, а реальна соціально-економічна 

політика держави. Зрозуміло, що найбільше перешкод втіленню цього та й 

інших прав створюють слабка економіка й сумнозвісний «брак коштів». Саме 

тому чимало не вельми розвинених у економічному відношенні країн змушені 

вибудовувати систему пріоритетів щодо надання та реалізації прав і свобод. 

Утім, як добре відомо, навіть потужна економіка й досконала правова система 

зовсім не означають, що всі права і свободи людини в цій країні забезпечені й 

дотримуються.  

Що стосується виконання країнами міжнародно-правових приписів 

щодо права людини на здоров’я, то його ефективність залежить від багатьох 

об’єктивних і суб’єктивних чинників. Звісно, державам важко впливати на такі 

виклики, як географічне розташування, кліматичні умови чи стихійні лиха. 

Натомість кожна держава має серйозний інструментарій для подолання 

перешкод суб’єктивних, таких як, скажімо, запобігання епідеміям, 
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забезпечення безпечних умов праці тощо. 

Проте існують такі міжнародно-правові принципи й норми (і їх число 

постійно зростає), які превалюють над національними законодавствами, 

дотримуватися яких повинні усі держави незалежно від власного до них 

ставлення. Прикладом може слугувати чимало норм Загальної декларації прав 

людини чи Статуту ООН, причому їхня обов’язковість поширюється навіть на 

держави, котрі не входять у цю міжнародну організацію. 

Убачається за доцільне дещо детальніше зупинитися на ролі Загальної 

декларації прав людини, ухваленої в 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН 

як «стандарт, досягнення якого мають прагнути усі народи й усі держави». У 

сфері прав і свобод людини цей засадничий міжнародно-правовий акт і в 

теперішній час є для багатьох країн еталоном і джерелом розроблення 

відповідних законів та інших документів. Є дані, що «щонайменше 90 

національних конституцій, прийнятих після 1948 року, містять перелік 

фундаментальних прав, котрі або відтворюють положення Декларації, або 

включені в них під її впливом» [463, с. 6]. 

Слід зазначити, що в більшості країн положення Декларації 

сприймаються як звичаєві міжнародно-правові норми, чимало з яких набули 

обов’язковості. Такий підхід убачається вельми важливим, оскільки низка 

країн, що не приєдналися ні до МПЕСКП, ні до Пакту про громадянські та 

політичні права (наприклад, Індонезія, Китай, Куба, Саудівська Аравія), в 

питаннях прав людини послуговуються саме Загальною декларацією. У деяких 

державах (приміром, Бельгії, Голландії, Індії, США) приписи Декларації 

доволі часто застосовуються для тлумачення власного законодавства з питань 

прав людини, а також у відповідній практиці судочинства. 

На підставі зазначених вище та інших міжнародних угод, що стосуються 

прав людини, держави, які їх ратифікували, створюють відповідні договірні 

(конвенційні) органи. Останні розглядають звіти про перебіг імплементації 

державами вказаних угод, у разі потреби надають рекомендації стосовно 

коригування процесу реалізації міжнародно-правових норм чи вжиття 



	   382	  

додаткових законодавчих заходів. Зазначимо, що подібних рекомендацій 

зазвичай буває доволі багато, й держави, котрі їх отримують, як правило, 

дослухаються до них, намагаючись привести національне законодавство у 

відповідність до міжнародних угод. Якщо ж деякі країни не проводили жодних 

законодавчих змін у вказаному напрямі, вони у своїх звітах намагаються 

переконати згадані вище конвенційні органи, що їхнє внутрішнє 

законодавство цілком відповідає міжнародно-правовим нормам з питань прав 

людини. 

Примітно також, що договірні міжнародні органи у своїх рекомендаціях 

за результатами розгляду скарг громадян посилаються на порушення 

державами саме міжнародно-правових норм (із зазначенням конкретних 

статей відповідних угод), а не норм національного законодавства. Тобто 

міжнародні угоди розглядаються ними як пріоритетні щодо національних 

законів джерела права. Чимало членів ООН теж дотримуються такого підходу. 

Приміром, у доповіді Норвегії щодо заходів з імплементації положень Пакту 

про громадянські й політичні права, поданому до Комітету з прав людини 

ООН, підкреслювалося, що вказана угода «справді є відповідним джерелом 

права, котрий має велике значення для тлумачення й застосування норм 

норвезького права». 

Як показали дослідження щодо реалізації згадуваних вище Цілей 

розвитку тисячоліття, ухвалених ООН, близько 140 країн світу мають у своїх 

конституціях положення, що стосуються права на здоров’я [464], зокрема, у 

Конституції Південно-Африканської Республіки право громадян на здоров’я 

закріплено безпосередньо (стаття 27), у Конституції Федеративної Республіки 

Німеччини (стаття 2) це зроблено опосередковано – шляхом гарантування 

права на життя й фізичну безпеку, в Основному законі Республіки Індія 

(частина VI) це право випливає з однієї із найважливіших цілей Конституції – 

вдосконалення системи охорони здоров’я [27]. У доповіді за 2016 рік 

Спеціального доповідача ООН щодо права на здоров’я знайшло 

підтвердження його загальне конституційне визнання світовим 
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співтовариством [465]. 

Конституційні положення стосовно права на здоров’я в багатьох країнах 

деталізуються й конкретизуються відповідними галузевими законами, а також 

підзаконними нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої 

влади, котрі опікуються реалізацією соціальної політики держави. Наведемо 

кілька характерних прикладів. 

Так, отримання медичних послуг гарантується всім громадянам 

відповідно до закону «Про національну службу охорони здоров’я Великої 

Британії» (1977) [466]. Аналогічний закон Королівства Данія (1988) детально 

внормовує права пацієнтів у процесі отримання медичних послуг, гарантуючи 

їм, зокрема, повагу до людської гідності, тілесну недоторканність, анонімність 

лікування тощо [467]. Медичне страхування всього населення, а також 

безоплатна медична допомога незаможним категоріям громадян гарантуються 

законом Республіки Індонезія про національну систему соціального 

забезпечення (2004) [468]. Закон «Про охорону здоров’я громадян Киргизької 

Республіки» (2005) [469] передбачає для його забезпечення, зокрема, 

проведення заходів з охорони навколишнього середовища, наданням усім 

громадянам права захищати своє життя та здоров’я, рівних можливостей на 

отримання медичних послуг і медико-соціальної допомоги, одержання  

широкого спектра інформації з медичних, санітарно-гігієнічних, 

профілактичних питань, здорового способу життя тощо. 

З метою удосконалення подальших напрямів медичної реформи в 

Україні у контексті розвитку конституційних норм про право особи на 

охорону здоров’я врахування подібного досвіду інших країн. Тому 

імплементація найбільш прогресивного досвіду європейських та інших 

зарубіжних держав у цій сфері матиме позитивний ефект, якщо процес 

імплементації характеризуватиметься системністю та планомірністю. 

В даному контексті необхідно погодитись з думкою М. Баришнікова, 

який зазначає, що для врахування міжнародного досвіду під час підготовки 

кожного нормативно-правового акту в галузі медичного права необхідно 
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зробити наступне:  

1) організувати систематизацію норм міжнародного медичного права та 

переклад їх українською мовою;  

2) видати збірники норм міжнародного медичного права, які таким 

чином стануть доступними широким верствам професіоналів в галузі 

медичного права та простих громадян-кінцевих споживачів медичних послуг;  

3) організувати вивчення норм міжнародного медичного права, 

підготувавши та видавши підручники та змінивши відповідним чином 

навчальні програми в закладах юридичної освіти [470]. 

Визначаючи напрями імплементації досвіду зарубіжних країн у 

відповідній сфері важливо встановити чіткий зміст та межі поняття 

«конституційний захист права особи на охорону здоров’я». 

Деякі вчені з цього приводу зазначають, що юридична сила зобов’язань 

держав щодо забезпечення реалізації права на охорону здоров’я неоднакова, 

оскільки відповідне право включає як негативні зобов’язання (поважати), так 

і позитивні (захищати і здійснювати право на охорону здоров’я) [471, c. 182]. 

Погоджуючись з наведеною думкою, зауважимо, що досліджуючи 

проблему імплементації досвіду зарубіжних країн з питань конституційного 

захисту права особи на охорону здоров’я, доцільно виходити із широкого 

розуміння поняття «конституційний захист», що включає не тільки механізми 

(судові та позасудові) відновлення порушеного права, але в першу чергу 

засоби забезпечення належної реалізації права особи на охорону здоров’я.  

В межах даного дослідження неможливо охопити всі напрями 

імплементації зарубіжного досвіду щодо захисту права особи на охорону 

здоров’я, однак основними з них слід визнати наступні: 

1. Оптимізація системи фінансування охорони здоров’я; 

2. Підвищення гарантій забезпечення реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я; 

3. Організація системи управління сферою охорони здоров’я, чіткий 

розподіл відповідальності між державою та місцевим самоврядуванням за 
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стан справ у цій сфері; 

4. Удосконалення механізму захисту права особи на охорону здоров’я.  

Розглянемо ці напрями більш детально.  

1. Оптимізація системи фінансування охорони здоров’я.  

Говорячи про докорінну зміну підходів до фінансування галузі охорони 

здоров’я, слід враховувати декілька аспектів даної проблеми: по-перше, 

обсяги фінансування, їх повнота та достатність безпосередньо впливають на 

якість медичних послуг, наявність або відсутність технічної та організаційної 

можливості надання окремих видів медичних послуг, кваліфікацію лікарів та 

інших медичних працівників тощо; по-друге, відхід від системи повного 

державного фінансування медичної галузі та перехід на систему 

«співфінансування» та медичного страхування має відбуватися з урахуванням 

необхідності забезпечення права особи на доступну медичну допомогу, не 

залежно від фінансового та соціального стану такої особи. 

На цій підставі досить корисним може виявитися досвід таких країн, як 

Великобританії, Франція, Чехія та деяких інших, де проблему фінансування 

медичної галузі вирішено ефективно та раціонально. 

Зокрема, як зауважують зарубіжні науковці, одним із найбільш 

показових уроків Франції, які може винести будь-яка держава у процесі 

проведення реформи фінансування медичної галузі, є еволюційний підхід до 

зміни форм фінансування. Досвід Франції демонструє, що можливо досягти 

значних успіхів у сфері фінансування системи охорони здоров’я без 

запровадження «шокових» заходів, оскільки в цій державі процес 

реформування системи фінансування проходив у декілька етапів, починаючи 

з 1928 року, та наступними етапами, початок яких припадав на 1945, 1961, 

1966 та 1978 роки. Звичайно, як стверджують вчені, кожен етап запровадження 

медичного страхування іноді супроводжувався політичним протистоянням, 

однак в результаті у Франції все ж вдалося сформувати досить ефективну 

систему фінансування галузі охорони здоров’я [472, c. 36]. 

Згідно із законодавством, у Франції застраховано понад 80 % населення. 
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Службовці та наймані робітники страхуються всі без винятку. Ті, хто не 

працює або має вільну професію, мають право на соціальне страхування, якщо 

їхній річний прибуток не перевищує встановлений максимум. Майже всі 

лікарні належать муніципалітетам міст і підпорядковуються адміністративним 

радам під головуванням мерів. Заклади для лікування психічно хворих та 

хворих на туберкульоз належать департаментам чи приватним особам. 

Диспансери здебільшого засновуються на приватні пожертви, але в дуже 

великих містах – на муніципальні кошти. При кожній лікарні є клініка для 

амбулаторних хворих. Офіційно визнані незаможні лікуються у спеціальних 

безкоштовних поліклініках. У структурі правової системи Франції закони, що 

регулюють суспільні відносини в галузі охорони здоров’я, зведені в Кодекс 

законів про громадське здоров’я – «Code de la sante publique». Кодифікація 

була здійснена відповідно до постанови Уряду від 05 жовтня 1953 року. У 

цьому Кодексі зібрані закони та підзаконні нормативні акти, зазначено їх 

першоджерела, дати прийняття та внесення поправок. Крім того, до кожної 

статті закону додаються підзаконні нормативні акти, що конкретизують 

юридичний механізм їх реалізації [473, с. 141]. 

Таким чином, досвід Франції свідчить про те, що перехід на нову 

систему фінансування в Україні має здійснюватися поступово. Для цього 

необхідно розробити середньострокову та довгострокову концепцію 

реформування системи фінансування галузі охорони здоров’я, в якій 

визначити основні етапи здійснення реформи.  

Крім того, як зазначають науковці, французький досвід демонструє, що 

досить ефективною може виявитися універсальна модель фінансування 

системи охорони здоров’я, в якій поєднано соціальне (за рахунок держави), 

обов’язкове медичне (за рахунок роботодавців) та добровільне приватне 

медичне (за рахунок громадян) страхування. Що стосується соціального 

страхування, то воно поширюється на незастрахованих в системі 

обов’язкового медичного страхування осіб. Наразі у Франції таких осіб біля 

1%. Одночасне функціонування системи державного соціального та 



	   387	  

приватного медичного страхування свідчить про те, держава не знімає із себе 

повної відповідальності щодо забезпечення принципу загальної доступності 

медичної допомоги, в тому числі для тих осіб, які з тих чи інших причин не 

мають можливості самостійно оплатити медичні послуги і при цьому є 

незастрахованими в системі медичного страхування [474, c. 36]. 

Тож мінімальні соціальні гарантії мають бути збережені за будь-якої 

системи фінансування медичної галузі. Це є характерною ознакою соціальної 

та правової держави, якою відповідно до Конституції є Україна. 

Показовим для України є також досвід Великобританії. В цій державі 

використовується система бюджетного фінансування охорони здоров’я, що 

обумовлює його державний характер із великим ступенем централізації 

управління. І. Гончаренко акцентує увагу на тому, що фінансовою основою 

національної системи охорони здоров’я Великобританії є надходження від 

податків, які складають 90% бюджету охорони здоров’я. На цій підставі 

науковець робить висновок, що доцільним є поєднання змішаної системи 

медичного страхування та фінансування з бюджету держави. При змішаній 

системі медичного страхування страхові внески сплачують держава, 

роботодавці та громадяни, але водночас необхідно забезпечити доступність 

медичної допомоги для непрацюючих громадян і соціально незахищених 

верств населення шляхом законодавчого визначення гарантованого рівня 

безоплатного медичного обслуговування [474, c. 29-30]. 

Необхідно підтримати наведену думку, оскільки повне відсторонення 

держави від фінансування сфери охорони здоров’я є неприпустимим з огляду 

на те, що в цьому разі буде порушено принцип соціальної справедливості, а 

також у зв’язку з тим, що сфера охорони здоров’я є однією з важливих галузей, 

стан якої напряму впливає на національну безпеку держави. 

Як додаток до бюджетної системи функціонує приватне страхування та 

платна медична допомога. Приватним медичним страхуванням користуються 

12% населення, отримуючи доступ до обмежених видів лікування в приватних 

медичних установах [475].  
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Національна служба охорони здоров'я (National Health Service) об'єднує 

всі державні медичні установи, контролює і оплачує діяльність багатьох 

медичних інститутів [476]. Важливу роль відіграє структура системи охорони 

здоров'я, основою якої є Департамент охорони здоров'я. Цей урядовий орган 

створює і контролює впровадження законів, нормативних актів у медичній 

галузі. Рішення на локальному рівні приймають місцеві підрозділи NHS [477].  

З подібними функціями в Бельгії створене Національне управління 

соціального страхування. Воно накопичує кошти, головним чином, за рахунок 

внесків роботодавців, робітників та пенсіонерів, а також бюджетних дотацій, 

частини прибутків від податку на додану вартість, 10%-го відрахування з 

приватного страхування автомобілів та внесків фармацевтичних фірм. Та все 

ж найбільше коштів надходить завдяки медичному страхуванню. З приватних 

підприємств вираховують 37,94% від суми зарплати працівника, але сам 

робітник платить лише 13,07%, а решту – 24,87% – «тягне» роботодавець. 

Відрахування із зарплатні держслужбовців є значно меншими – 7,35% від своєї 

зарплати платить сам чиновник, а 3,8% за нього доплачує держава [474, с. 31; 

478]. 

У Польщі дані функції покладаються на Національний фонд медичного 

страхування. У структурі бюджету фонду третину складають внески громадян 

і 2/3 — державні кошти. Також залучаються надходження з альтернативних 

джерел. Близько 98% населення мають обов'язкове медичне страхування, яке 

гарантує доступ до медичних послуг [476]. 

Американських вчений Д. В. Лайт, який досліджував досвід 

Великобританії з метою його імплементації в США, звернув увагу на те, що 

уряд цієї держави прийняв ряд прогресивних рішень, зокрема, і в сфері 

фінансування галузі охорони здоров’я, які можна запозичити в інших 

системах. До них науковець відніс:  

1) фінансування охорони здоров’я має здійснюватися лише на основі 

добровільного медичного страхування;  

2) фонд охорони здоров’я головним чином повинен наповнюватися за 
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рахунок податку на прибуток;  

3) вкрай важливим є створення міцної фінансової бази первинної 

допомоги для системи охорони здоров’я;  

4) кожен резидент Великобританії обирає особистого лікаря або 

практику самостійно, а держава стимулює здійснення медичної практики в 

недостатньо забезпечених місцях і не дозволяє новим суб’єктам 

господарювання, які займаються наданням медичних послуг, працювати в 

областях з великою концентрацією медичних установ;  

5) надання державної фінансової підтримки приватним медичним 

закладам, які здійснюють лікування та обслуговування пацієнтів з особливим 

соціальним статусом – біженців, малозабезпечених осіб тощо;  

6) розроблення системи бонусів для осіб, які здійснюють дослідження в 

медичній сфері, спрямовані на досягнення цілей профілактики різноманітних 

захворювань;  

7) здійснення контролю за цінами рецептурних препаратів, а також 

фінансування фундаментальних досліджень для «проривних» препаратів [479, 

c. 26]. 

Для України досвід Великої Британії може слугувати корисним 

прикладом збільшення фінансування сфери охорони здоров’я через істотну 

реструктуризацію системи суспільних видатків може слугувати. Так, у 

Великій Британії за період 1978–2012 років за стабільної фіскальної ситуації 

субсидування галузі кардинально поліпшилося – з 10 % до 17,5 % від 

загального обсягу державних видатків. Реформа була проведена зокрема, 

завдяки зменшенню військових видатків, витрат на житлове будівництво, 

обслуговування зовнішнього боргу та соціальні виплати. В результаті обсяги 

фінансування охорони здоров’я у Британії нині другі після видатків на 

соціальну безпеку (28 %) [480, с. 37], що цілком відповідає тенденціям 

постіндустріального розвитку. 

На жаль, зі зрозумілих причин, зменшити державне фінансування 

українського війська сьогодні не є можливим, навпаки, воно має зростати. Та 
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й за іншими статтями видатків навряд чи вдасться віднайти серйозні резерви. 

Проте мету та джерела реструктуризації заради здоров’я людини й суспільства 

відкидати не можна. Йдеться насамперед про зменшення за рахунок 

підвищення соціально-економічної ефективності частки вторинної медицини 

і зростання ролі її первинної ланки, створення та вдосконалення 

високоспеціалізованих осередків надання медичної допомоги. Іншим 

джерелом має стати ліквідація тіньових економічних відносин у сфері 

охороною здоров’я (і навколо неї), уведення грошових потоків пацієнт – лікар 

у правове поле, зокрема, як зазначалося вище, за допомогою медичного 

страхування. Крім того, не забуваймо про ще один атрибут успішного 

реформування – внутрішнє й зовнішнє інвестування, для чого необхідно 

створювати привабливі умови. 

Сьогодні в Україні, враховуючи її економічне становище, вже, певно, 

визріли умови, аби погляди на значення охорони здоров’я для розвитку 

соціуму змінилися. Логіка світових постіндустріальних тенденцій, 

євроінтегрційний вибір української громади приводить вітчизняних науковців 

до висновку, що підставою для спрямування суспільних ресурсів на цю сферу 

є примат розвитку людини, зростання інтелектуального та підвищення якості 

трудового потенціалу України. Вказані пріоритети є беззаперечними, їх лише 

необхідно втілювати у життя. Але варто звернути увагу на інший аспект: 

охорона здоров’я спроможна стати рушієм структурного реформування та 

диверсифікації вітчизняної економіки, збільшення темпів її розвитку, 

зростання наукомісткості. Запорукою успіху на цьому шляху має стати 

стратегія формування міжнародної мобільності медичних послуг, віднайдення 

та освоєння власної ніші на світовому ринку послуг у сфері охорони здоров’я 

скажімо, медичного туризму. До речі, обсяг світового ринку медичного 

туризму, за даними Transparency Market Research, у 2012 році становив 10,5 

млрд. доларів, а прогнозований його обсяг на 2019 рік – 32,5 млрд. доларів, 

тобто упродовж шести-семи років він має зрости на 17,9 % [481]. 

До стрибкоподібного зростання такого виду міжнародного туризму 
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призвела відповідна діяльність багатьох азійських країн, які отримали 

конкурентні переваги завдяки високій якості медичних послуг при відносно 

невисокій їх вартості, відсутності черг або їх незначності). Порівняно з 

аналогічними послугами в інших країнах пацієнти можуть заощадити від 30 

до 90 відсотків коштів на одній процедурі з урахуванням транспортних витрат 

[482]. Зменшенню вартості послуг сприяє також висока конкуренція між 

указаними країнами. 

2. Підвищення гарантій забезпечення реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я. 

Ще одним напрямом імплементації зарубіжного досвіду має бути 

розроблення конкретних заходів щодо підвищення гарантій забезпечення 

конституційного права особи на охорону здоров’я. Зокрема, важливо, щоб 

функціонували насамперед превентивні механізми захисту права на охорону 

здоров’я, які спрямовані на недопущення порушення відповідного права. 

Однією з таких гарантій є доступність медичної допомоги, включаючи 

лікарські засоби. В цьому контексті для України досить корисним є досвід 

Польщі, де запроваджена загальна система реімбурсації ліків, у межах якої всі 

препарати, призначені медиками відповідно до затверджених показань та 

включені у відповідний державний перелік, покриваються коштами Фонду із 

певною співоплатою пацієнта [481].  З 2003 року у Польщі діє обов'язкове 

медичне страхування. Існує єдиний національний фонд медичного 

страхування - Національний фонд здоров'я з 16 регіональними відділеннями. 

Громадяни, які не застраховані роботодавцями або працюють на умовах 

приватного підприємництва, можуть придбати поліс добровільного 

страхування здоров'я. Його також можна отримати через Національний фонд 

здоров'я. На додаток, поляки можуть купувати «пакети здоров'я», які 

пропонуються деякими приватними клініками та страховими компаніями для 

розширення гарантованого покриття. Компанії часто пропонують такі пакети 

послуг власним працівникам. Міністерство фінансів лише розподіляє кошти з 

центрального бюджету на покриття частини дорогих послуг, таких як 
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пересадка органів і онкологічні операції. В інших випадках основним 

платником є Національний фонд здоров'я, грошові кошти якого не проходять 

через Міністерство фінансів. З даного фонду оплачуються послуги первинної 

допомоги. З ним укладають контракти лікарі загальної практики, в яких 

вказується розмір подушної оплати. Обов'язкові внески складають близько 9% 

доходу громадян країни. Водночас, необхідно враховувати, що Польща має 

потужну тіньову економіку, в рамках якої доходи не реєструються 

державними службами, тому з них не надходять внески на соціальне медичне 

страхування. Відтак сьогодні одне з основних завдань реформи охорони 

здоров'я Польщі - подальша гармонізація державної регуляторної політики з 

нормами і стандартами ЄС. 

Для встановлення мінімальних гарантій надання безоплатної медичної 

допомоги в деяких державах на законодавчому рівні визначається перелік 

медичних послуг, які надаються безоплатно.  

Зокрема, в конституційному законодавстві Чехії чітко визначено такий 

перелік. В цій державі амбулаторна допомога надається приватними лікарями, 

стаціонарна – державними. Гарантований Конституцією обсяг медичної 

допомоги, які повинні надавати державні та муніципальні заклади охорони 

здоров’я, оплачується територіальними лікарняними касами з бюджету 

муніципалітетів, а також самими пацієнтами відповідно до закону про 

часткове покриття пацієнтами витрат на медичну допомогу. З іншого боку, 

більшість лікарень перебувають у комунальній власності району чи 

муніципалітету. Держава в, свою чергу, керує університетськими клініками і 

спеціалізованими медичними установами. Є й приватні лікарні, як комерційні, 

так і некомерційні. Проте лише 9% ліжко-місць у лікарнях Чехії є приватними. 

Страхові фонди компенсують тільки операційні витрати лікарень, які 

перебувають у державній власності, а також університетських клінік. 

Капітальне інвестування забезпечується державою або регіональними 

органами державної влади. Усі лікарні, незалежно від форми власності, 

укладають контракти з фондами страхування здоров'я [482, c. 54-55].  
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У контексті законодавчого гарантування права на здоров’я виникає 

питання його захисту в разі порушення. Як свідчить практика, усталений 

механізм судового розгляду в цьому випадку спрацьовує далеко не завжди: 

справи щодо лікарських помилок, ненадання медичної допомоги (найчастіше 

це стосується безхатченків чи інших соціально уразливих категорій), 

неналежного (халатного) ставленням медичного персоналу до виконання своїх 

обов’язків і подібні, пов’язані з порушенням права на здоров’я, нерідко просто 

не потрапляють до суду. 

Відтак, навіть у тих країнах, де вказане право чітко закріплене в 

законодавстві, існує проблема його реального гарантування. Немає жодних 

сумнівів, що саме судовий спосіб захисту прав і свобод людини є 

найефективнішим з-поміж усіх інших, які існують у правовому полі. Цей 

захист здійснюється насамперед національними судовими органами кожної 

країни (внутрішньодержавний рівень). Якщо ж усередині країни справа не 

знайшла вирішення, її може прийняти до розгляду регіональний суд із прав 

людини (наприклад, ЄСПЛ). Єдиного для світової спільноти (універсальний 

рівень) судового органу для вирішення цих питань не існує, а персональні 

заяви щодо порушення прав і свобод людини можуть розглядати відповідні 

договірні інституції, які в офіційному й науковому обігу отримали назву 

«квазісудові органи» [483]. 

Як зазначалося вище, в багатьох країнах право на здоров’я гарантується 

конституційно, а в деяких – шляхом закріплення в законах положень за 

принципом недискримінації (рівний до ступ до медичних послуг, до 

відповідної інформації тощо). Зрозуміло, що судовий захист права на здоров’я 

має більшу перспективу там, де порушення цього права суперечать 

положенням конституції. Приміром, у країнах Латинської Америки судовий 

розгляд справ у разі порушення конституційного права громадян на отримання 

медичної допомоги від національних систем охорони здоров’я забезпечується 

в рамках спеціалізованих інституцій захисту прав людини. Так, у Аргентині й 

Бразилії ця процедура називається «ампаро» (amparo), в Колумбії – «тутела» 
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(tutelas). 

Розглянемо детальніше колумбійський досвід, який убачається цікавим. 

У рамках процедури «тутела» Конституція Колумбії (1991 року) зобов’язує 

відповідні органи держави забезпечити судовий захист права громадян на 

здоров’я, якщо інші наявні у країни засоби захисту вичерпали себе або не 

спроможні забезпечити належний захист. Згідно з конституцією колумбійські 

суди мусять у десятиденний термін реагувати на скарги громадян, звернення 

в рамках «тутела» приймаються судами в порядку інстанції. Рішення судів 

загальної юрисдикції у справах за «тутела» в обов’язковому порядку 

направляються до Конституційного суду Колумбії, котрий має право 

перевірити їх на відповідність конституційним приписам. Зазначені справи 

розглядаються трьома суддями у палатах Конституційного суду. Суд може 

також розглядати справи за «тутела», маючи на меті їх подальше узагальнення 

й вироблення відповідних висновків і рекомендацій [483, с. 148]. Так, з низки 

істотних питань щодо реалізації права людини на здоров’я Конституційний 

суд Колумбії видав спеціальну постанову у справі, яка стала відомою  серед 

фахівців як «Справа тутела» [484]. 

Отже, під час розгляду справ, пов’язаних із «тутела», колумбійський 

Конституційний суд керується виробленими ним же правилами для 

визначення випадків, котрі підпадають під відповідну процедуру, а саме, 

якщо:  

а) є очевидні ознаки порушення конституційних прав людини, скажімо, 

права на життя, яке безпосередньо стосується права на здоров’я;  

б) скаржником є людина із соціально уразливих категорій населення – 

дитина, вагітна жінка, літня особа тощо;  

в) медична послуга, якої стосується скарга, належить до переліку 

гарантованих державою в рамках національної системи охорони здоров’я. 

3. Організація системи управління сферою охорони здоров’я, чіткий 

розподіл відповідальності між державою та місцевим самоврядуванням за 

стан справ у цій сфері. 
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Однією з гарантій захисту права особи на охорону здоров’я є ефективно 

організована система управління медичною галуззю, що передбачає:  

1) розмежування повноважень та відповідальності в сфері управління 

між органами державної влади та місцевого самоврядування;  

2) формування системи менеджменту всередині медичної установи;  

3) справедливий розподіл фінансових ресурсів між медичними 

закладами різного рівня та спеціалізації. 

У низці зарубіжних країн на рівні кожного медичного закладу 

утворюється система менеджменту, яка виконує наступні три категорії 

функцій:  

1) функції, орієнтовані на пацієнта, такі як юридичний супровід та 

захист прав пацієнта, забезпечення дотримання медичним персоналом етики 

поведінки;  

2) організаційні функції, такі як продуктивність організації, керівництво, 

управління медичним закладом, своєчасне забезпечення закладів людськими 

та інформаційними ресурсами;  

3) функції, пов’язані з проведенням атестації та перевірки кваліфікації 

медичного персоналу [485, c. 505]. 

Необхідно зазначити, що в зарубіжних країнах функції управління 

медичним закладом покладається на менеджера або в залежності від розміру 

медичної установи – на службу менеджменту. Такий підхід дозволяє залучити 

відповідних спеціалістів з управління, а лікарів звільнити від необхідності 

виконувати нетипові для них функції. 

Досвід таких країнах, як Німеччина, Канада та деяких інших, може бути 

використаний в Україні при визначені сфер відповідальності державних 

органів та органів місцевого самоврядування щодо управління галуззю 

охорони здоров’я. 

Зокрема, як зазначає Д. Гомон, у сучасній Німеччині одним із головних 

принципів державного устрою й системи охорони здоров’я є розподіл 

повноважень між землями, федеральним урядом і створеними в законному 
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порядку організаціями громадянського суспільства. У сфері охорони здоров’я 

органи влади передають повноваження самоврядним організаціям платників і 

виробників послуг, тобто структурам, які безпосередньо зацікавлені та мають 

відповідний рівень професійних знань у цій сфері. Відповідно до 

федерального законодавства, відповідальність за планування медичної 

допомоги закріплена за землями (всього 16 федеральних земель). Кожна земля 

повинна забезпечувати стабільне фінансування лікарень, гарантувати 

забезпечення потреб населення в медичній допомозі [486, c. 124-125]. 

Досвід Великої Британії вказує на важливість ефективного 

перерозподілу суспільних видатків упродовж певного часу на користь охорони 

здоров’я. Досвід країн з приватно страховою медициною вказує на резерви 

збільшення економічної ефективності охорони здоров’я [487, c. 47].  

У контексті реформування медичної галузі в Україні вельми цікавим 

убачається досвід Канади з децентралізації сфери охорони здоров’я. У системі 

охорони здоров’я цієї країни превалює державна складова, для неї характерна 

висока якість і доступність для всіх категорій населення. Канада вже тривалий 

час посідає друге місце у світі за таким важливим показником, як прогнозована 

тривалість здорового життя (HALE – health associated life expectancy). Ще у 

2010 році вона за цим критерієм була шостою після Іспанії, Італії, Австралії та 

Швеції (для порівняння: Велика Британія у цьому списку 12-та, США – 17-ті). 

Крім того, країна йде шостою (після Франції, Японії, Австралії, Іспанії, Італії 

та інших країн) за показником скорочення смертності у критичних випадках, 

коли пацієнтові своєчасно надається ефективна медична допомога (Велика 

Британія – 16-та, США – 19-ті) [488, с. 34]. 

Система охорони здоров’я Канади є унікальною, вона об’єднує в собі 10 

провінційних систем (відповідно до адміністративно-територіального поділу), 

кожна з яких має певні особливості в організації та фінансуванні. В окремих 

провінціях медична галузь фінансується за рахунок так званих неадресних 

платежів, тобто податкових бюджетних надходжень, в інших джерелом є 

спеціальні податки та внески. Єдині загальнодержавні стандарти медичної 
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допомоги та освіти вже тривалий час стабільно функціонують в усій країні, що 

зумовлює високу якість життя та людського розвитку її громадян. І це, слід 

зазначити, попри те, що регіони такої великої за територією країни, як Канада, 

серйозно різняться за чисельністю та густотою населення, ресурсного 

потенціалу й, відповідно, обсягами вироблюваного продукту. 

З-поміж трьох суб’єктів системи охорони здоров’я Канади (регіони, 

система обов’язкового соціального медичного страхування, держава) 

найбільший ефект дають відповідні загальнонаціональні програми. Вони 

забезпечують належну кваліфікацію й мобільність трудових ресурсів, 

пристосовність і гнучкість ринку праці й таким чином завдяки зниженню 

витрат на працю дають змогу регіонам підвищувати свою 

конкурентоспроможність [489]. 

Стосовно обов’язкового медичного страхування цікаво зазначити, що 

першим регіоном, де його впровадили стала провінція Саскачевань – одна із 

найменш економічно розвинених. Однак експеримент виявився вельми 

вдалим, а тому ця практика була поширена й на інші провінції. З 1971 року у 

Канаді функціонує «Medicare» – універсальна програма загального медичного 

страхування, завдяки якій великий перелік медичних послуг став гарантовано 

безоплатним. 

У 1984 році був ухвалений рамковий федеральний закон Канади про 

охорону здоров’я (Canada Health Act), який закріпив загальнонаціональні 

стандарти та принципи надання медичної допомоги для усіх громадян країни 

та легальних мігрантів, – лікування у стаціонарах та амбулаторіях, медична 

допомога літнім громадянам у соціальних закладах, а інвалідам – удома тощо. 

На регіональному рівні єдиними покупцями медичних послуг є уряди 

провінцій, які відповідають за їх адміністрування, а подеколи виділяють 

додаткові кошти (приміром, на лікування хронічних захворювань, домашній 

догляд за хворими, відшкодування вартості ліків тощо) понад обов’язковий 

мінімум виконання програми Medicare. Перелік таких гарантованих послуг, їх 

обсяг та повнота фінансового відшкодування постійно збільшуються. 
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Додатковим джерелом надходжень у галузь можуть бути платежі від інших 

учасників ринку медичних послуг. Переважно приватною є сфера надання 

стоматологічних та офтальмологічних послуг, яка у ринковий спосіб 

регулюється попитом відповідно до потреб та платоспроможності пацієнтів. 

Слід також зазначити, що хоча згаданий вище рамковий федеральний закон 

віддзеркалює угоду між провінціями і центральним урядом, рівність 

населення різних регіонів у сенсі охорони здоров’я забезпечується також за 

рахунок цільових урядових трансфертів менш багатим регіонам, 

перерозподілу податкових надходжень до них від заможніших регіонів [489, с. 

50]. 

Екстраполюючи окреслений вище досвід Канади на Україну, маємо 

підстави стверджувати, саме піклування про здоров’я людини, медичне 

страхування можуть стати чинником єднання нації в майбутній 

децентралізованій системі, яка передбачає значну самостійність і широкі 

повноваження регіонів у соціально-економічній сфері. Загальнодержавна 

система медичного страхування дала б змогу запровадити в регіонах єдині 

стандарти якості медичних послуг та медичної освіти, інші ж проблеми можна, 

на нашу думку, розв’язувати на локальному рівні. 

Канадський досвід свідчить про вдале поєднання фінансово-економічної 

свободи регіонів і єдиних національної стратегії та стандартів якості лікування 

й медичної освіти. 

Утім, не варто й ідеалізувати канадську систему охорони здоров’я, котра 

теж має певні проблеми й вади. Так, за оцінками не лише пацієнтів, а й самих 

медичних працівників, далеким від оптимуму є рівень первинної медичної 

допомоги [488, с. 34]. Порівняно з медиками інших розвинутих країн канадські 

лікарі загальної практики для зниження витрат та кращого задоволення потреб 

пацієнтів менше застосовують можливості всесвітньої електронної мережі, 

зокрема Інтернет-економіки. А найсерйознішою, на наш погляд, хибою є 

механізм оплати послуг таких лікарів – гонорар за надану послугу. Цілком 

очевидно, що це провокує збільшення обсягів і вартості наданих послуг, тому 
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реформаторам медицини в Україні слід зважати на вказану небезпеку. Позаяк 

лікар отримує відшкодування витрат на медичні послуги самостійно, то для 

міністрів провінцій актуалізується проблема організації оптимальної взаємодії 

різних фахівців щодо налагодження медицини первинної ланки, підвищення її 

ефективності та скорочення непродуктивних витрат. 

Надання ширших повноважень регіонам у рамках децентралізації 

охорони здоров’я в Україні є одним із завдань реформи державного 

управління. Іншим важливим завданням вбачається розширення фінансово-

економічної самостійності медичних закладів, підвищення їх незалежності в 

прийнятті управлінських рішень та діяльності в цілому. Такі кроки потрібні 

задля підвищення економічної ефективності на мікрорівні та оптимального 

розподілу ресурсного потенціалу системи охорони здоров’я як на мікро-, так і 

на макрорівні. Варто додати, що аналогічні проблеми з надмірною 

централізацією мають й інші пострадянські країни, а тому деякі з них, 

наприклад, Казахстан, також планують відповідні заходи [490]. 

Передовий світовий досвід свідчить про те, що існують два пов’язані з 

реформуванням власності варіанти підвищення самостійності суб’єктів 

надання медичних послуг. У першому випадку державна медицина 

зберігається, себто держава залишає заклади охорони здоров’я у своїй 

власності, але з наданням їм статусу юридичної особи, делегуванням права 

розпоряджатися та управляти відповідною власністю. Тобто, такі заклади 

перетворюються на некомерційне підприємство, стають суб’єктами 

економічної діяльності. У такий спосіб система охорони здоров’я функціонує 

у Великій Британії, Італії, Новій Зеландії, Фінляндії, Швеції та деяких інших 

країнах. 

Варто згадати, що спроба впровадження подібного підходу була 

здійснена свого часу і в Україні (2010–2012 роки), де пілотними регіонами 

реформування стали Вінницька, Дніпропетровська й Донецька області та місто 

Київ. На превеликий жаль, своєї мети – підвищення якості та доступності 

лікування – експеримент не досяг: прагнення створити внутрішній ринок з 
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конкуренцію медичних закладів за бюджетні кошти на зразок Великої Британії 

наштовхнулося на мур тіньової економіки та бюрократичного апарату. 

Втручання «латентної» економіки зумовило розподіл виділених ресурсів за 

принципами, далекими від чесної ринкової конкуренції, чиновництво ж 

доклало усіх зусиль, аби обмежити вплив на процес реформування як 

медичних працівників, так і їхніх пацієнтів. До негативних наслідків цілком 

прогнозовано призвело також нехтування вітчизняною специфікою при 

впровадження європейської моделі, наприклад, ліквідація лікарень у 

віддалених населених пунктах за поганого стану доріг для автівок швидкої 

допомоги або взагалі відсутності як першого, так і другого. До теперішнього 

часу в охороні здоров’я катастрофічно бракує сучасних менеджерів та 

сімейних лікарів, а ті, хто ще працює в Україні, практично не мають достатніх 

стимулів для роботи через недосконалу мотивацію їхньої праці. 

Утім, невдалий досвід реформування зовсім не означає, що надання 

регіонам фінансово-економічної самостійності за умови збереження 

державного сектору системи охорони здоров’я й дотримання конституційних 

положень про рівний доступ громадян до медицини неможливе і цього не 

потребує суспільство. Інший можливий підхід – приватно-страхова медицина 

– передбачає приватизацію частини закладів охорони здоров’я. Така система 

функціонує в Австралії, США, Південній Кореї, Швейцарії, на Філіппінах, цим 

же шляхом іде наразі Грузія. Подібна альтернатива для України тривалий час 

практично не розглядалася, позаяк апріорі вважалася неприйнятною. Та й нині 

«за умовчанням» багато хто не лише з пересічних громадян, а й фахівців 

схиляються до думки, що у галузі медицини приватний сектор може існувати 

виключно як доповнення до основного – державного. 

Слід визнати, що такі міркування мають під собою підстави, зумовлені 

доволі суттєвими вадами приватної медицини. Це, насамперед, обмежена 

доступність, адже високоякісними послугами приватних медичних закладів 

можуть користатися лише вельми заможні люди, тоді як більшість населення 

країни в матеріальному сенсі належить до зовсім інших категорій. Звідси й 
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велика амплітуда коливань щодо якості медичних послуг у приватному 

секторі. Крім того, приватні медичні заклади не здатні на належному рівні 

лікувати інфекційні захворювання. У разі, коли приватна медицина стає у 

певних районах монополістом на ринку відповідних послуг, це призводить до 

неминучого зростання цін на них. 

В умовах соціально-економічних, політичних, світоглядних 

трансформацій і потрясінь в Україні за часів її незалежності з багатьох 

об’єктивних і суб’єктивних причин у державній системі охорони здоров’я 

пустила досить глибоке коріння так звана «тіньова медицина» зі своїми 

неформальними розцінками за послуги лікарів і такими ж платежами від 

пацієнтів. Поступово склалася досить суперечлива ситуація. З одного боку, 

розвиток ринкових відносин привчав людей, особливо молодь, до того, що за 

послуги, в тому числі у сфері охорони здоров’я, слід платити, і якісну медичну 

допомогу вони готові оплачувати. З іншого боку, неформальні платежі 

жодним чином не контролюються, пацієнт лишається не захищеним від 

диктату несумлінних лікарів, котрі мають додатковий зиск від аптек, 

лабораторій і діагностичних центрів, куди масово направляють своїх 

пацієнтів, потрібно це для лікування чи ні. При цьому між лікарями нерідко 

виникає недобросовісна конкуренція. 

Відтак, назріла необхідність розв’язати зазначені проблеми, одним із 

шляхів чого може бути введення у правове поле неформальних економічних 

відносин і правил, які давно же діють на практиці, що потребує значно менших 

матеріальних вкладень, аніж впровадження нових інституцій. І досвід 

зарубіжної приватно-страхової медицини тут може стати у пригоді з 

урахуванням, звісно, тих її вад, про які йшлося вище. Потрібно виробити таку 

модель медичного страхування, яка б гарантувала належний доступ до послуг 

охорони здоров’я, вибору лікарів і медичних закладів усіх верств населення. 

Активними суб’єктами контролю за дотриманням стандартів (протоколів) 

медичного обслуговування, окрім власне страхових установ, повинні стати 

державні органи, професійні та громадські спілки медичних працівників, 
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організації із захисту прав споживачів. 

При цьому слід також зважати на економічний аспект: якщо 

приватизація частини установ охорони здоров’я й запровадження інституту 

приватних сімейних лікарів потягне за собою більші витрати, ніж відповідні 

витрати державного сектору, останньому й потрібно віддати перевагу. В 

протилежному випадку першість матиме приватна медицина. Оптимальний 

же, на наш погляд, шлях – поєднати переваги обох секторів з одночасною 

мінімізацією їхніх недоліків. Тобто, поряд зі страхуванням ввести в державних 

установах охорони здоров’я приватний менеджмент, запровадити практику 

контрактних відносин між державою та приватними медичними закладами й 

лікарями. Водночас, не можна, вважаємо, віддавати у приватні руки 

невідкладну медичну допомогу, позаяк цій сфері притаманна низька гнучкість 

попиту на відповідні послуги, що несе реальну загрозу зростання їхньої 

вартості. 

Упровадження новітніх медичних технологій, сучасного обладнання, 

що є важливим елементом реформування галузі, потребує значних 

матеріальних вкладень. Джерелом додаткових коштів, може стати проведення 

таких заходів: підвищення економічної (виробничої) продуктивності, 

ефективності закладів охорони здоров’я; реструктуризація системи медичного 

обслуговування; оптимізація використання лікарняних ліжко-місць; 

цілковитий перехід на світові стандарти виробництва медикаментів (GMP); 

лібералізація фармацевтичного ринку, підвищення його прозорості, ліквідація 

бюрократичних перешкод на шляху його розвитку та зменшення 

посередницьких утворень між виробниками, реалізаторами та покупцями; 

державна підтримка добросовісної конкуренції на ринку фармацевтичної 

продукції; підвищення ефективності роботи Антимонопольного комітету 

України з протидії монополізації фармацевтичного ринку як компаніями-

імпортерами, так і вітчизняними виробниками. 

Зразком вдало проведеної лібералізації фармацевтичного ринку може 

слугувати ФРН, де держава підтримує національні фармацевтичні компанії, 
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компенсуючи невисоку гнучкість попиту на їхню продукцію конкурентним 

внутрішнім ринком. Відтак, Німеччина є лідером європейського ринку 

фармацевтичної продукції та третьою у цій сфері у світі [491, с. 1]. Ця країна 

– одна з небагатьох у ЄС, де суб’єкти фармацевтичного ринку практично 

самостійно регулюють ціни на свою продукцію, завдяки чому ринок не 

втрачає конкурентну основу й робить Німеччину ще більш привабливою для 

іноземних інвестицій у розробку нових лікарських препаратів. Як бачимо, 

німецька держава надійно оберігає трьох «китів», на яких тримається 

соціальна ринкова економіка – приватну власність, ринок, конкуренцію. 

Варто також підкреслити, що водночас у Німеччині функціонує 

ефективна система соціального захисту населення – ще один важливий 

принцип діяльності соціальної демократичної держави. Значна частина витрат 

на медикаменти лягає не на пацієнта, а на третьою сторону, передусім це 

стосується системи соціального страхування та бюджетного фінансування. 

Практично всі суб’єкти ринку фармацевтичної продукції, що мають відповідні 

ліцензії, виступають реалізаторами ліків (за рецептами лікарів), отримуючи 

право на відшкодування витрат від національних фондів обов’язкового 

медичного страхування. У 2011 році у ФРН набув чинності ще один важливий 

реформаторський федеральний закон, у якому, зокрема, передбачено 

скорочення фінансових відшкодувань тим виробникам і продавцям нових 

медичних препаратів, продукція котрих не показує додаткову корисність для 

здоров’я людей, спричиняючи натомість збільшення витрат і зростання цін. 

Мовою мікроекономіки це означає скорочення граничного фармацевтичного 

продукту. Так, протягом 2000–2009 років у ФРН удвічі виріс продаж 

запатентованих ліків, 85 відсотків з яких не охоплені заходами державного 

регулювання [491, с. 1-2]. А оскільки, як зазначалося вище, Німеччина є 

лідером на фармацевтичному ринку ЄС, на якого рівняється чимало членів 

співтовариства, то її останні антимонопольні заходи неодмінно вплинуть на 

методи державного регулювання у всій Європі. 

Задля успішного реформування медичної сфери Українська держава теж 
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мусить перейнятися створенням умов для реальної, вільної, чесної 

конкуренції. Як і в будь-якій іншій галузі, запорукою успішних комплексних 

трансформацій у системі охорони здоров’я країни є належне фінансування. 

Проте в ситуації перманентної економічної кризи, напевно не варто 

сподіватися на його більш-менш серйозне зростання за рахунок ВВП. 

Засновані на об’єктивних потребах програмні заяви державних очільників 

щодо лібералізації вітчизняного народного господарства та розвитку 

економічної свободи передбачають також можливість підвищення прямого 

оподаткування. 

4. Удосконалення механізму захисту права особи на охорону здоров’я.  

У разі порушення права особи на охорону здоров’я виникає необхідність 

у його відновленні, що передбачає звернення за захистом відповідного права 

до суду або застосування позасудових механізмів. З цього приводу варто 

зауважити, що в багатьох європейських державах та США поширеною 

процедурою врегулювання спорів в медичній сфері є медіація. В деяких 

державах утворюються медичні арбітражні комісії, які здійснюють 

врегулювання відповідних спорів. 

Такі країни, як Нідерланди і Литва, вже використали зазначений варіант 

при розробці своїх законів про права пацієнтів. Подібні взаємовідносини між 

пацієнтом і тими, хто надає медичні послуги, існують у системі, що регулює 

та контролює надання послуг загальної медичної практики у Франції. Саме 

тому в Нідерландах, Литві та Франції пацієнти зі скаргами на лікарів 

звертаються до арбітражних комісій [492, c. 12-13]. 

Медичні арбітражі в США функціонують на основі Правил 

комерційного арбітражу, прийнятих Американською Асоціацією Фахівців з 

арбітражу, проводяться з дотриманням законодавства й врахуванням основних 

прав і свобод людини й пацієнта. У Німеччині в 1975 році був прийнятий 

договір між владою Баварії й палатою лікарів «Про гарантії лікарям», у тому 

ж році вперше в Німеччині була створена Медична арбітражна комісія. Комісії 

діють на підставі Статуту. Установчі документи комісії можуть відрізнятися, 
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однак мають загальні цілі з поліпшення захисту прав пацієнта й лікаря.  

За прикладом зарубіжних держав в Україні доцільним є остаточне 

впровадження інституту медіації, який вже детально розглядався вище, а 

також створення спеціальних медичних комісій, які б розглядали та 

врегульовували в досудовому порядку спори, що виникають між пацієнтом та 

лікарем або іншим медичним працівником. 

У відповідь на нові виклики та загрози країни Європейського регіону 

ВООЗ розробили та прийняли Основи європейської політики «Здоров’я-2020» 

як стратегічну платформу, засновану на європейських цінностях, орієнтовану 

на конкретні дії, з можливістю адаптації до конкретних реалій. У новій 

європейській політиці викладено сучасні стратегії та шляхи вирішення 

існуючих проблем охорони здоров’я [493]. 

Наочним прикладом зміни державної політики щодо охорони здоров’я 

може служити одне з азійських економічних див – Сінгапур. Від початку 

двотисячних років головним реципієнтом державних і приватних інвестицій у 

цій країні стали біотехнології та медицина. Особлива увага була приділена 

інфраструктурі медичної галузі, залученню висококваліфікованих фахівців з 

усього світу, створенню належних матеріальних і психологічних умов для 

наукової творчості та продуктивної праці, перетворенню біомедицини на 

рушійну силу економічного зростання країни до світового рівня. Результатом 

таких зусиль стало те, що вже у 2014 році Сінгапур, за даними агентства 

Bloomberg, посів чільне місце у світовому рейтингу охорони здоров’я з-поміж 

51 країни з населенням не менше 5 млн., ВВП на душу населення не менше 5 

тис. доларів і тривалістю життя не менше 70 років [494].  

Вище вже підкреслювалося, що реформу сфери охорони здоров’я в 

Україні не можна розглядати поза загальним контекстом євроінтеграційних 

соціальних і макроекономічних трансформацій у державі. Децентралізація, 

заощадлива співвіднесеність витрат із податковими надходженнями, 

оптимальний розподіл та ефективне використання фінансових ресурсів, – усе 

це є спільним для макро-, мезо- й мікроперетворень. Українська медична 
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реформа системи буде успішною за умови раціонального поєднання 

найвагоміших вітчизняних здобутків і традицій у цій галузі із кращим 

зарубіжним доробком і міжнародними стандартами. 

Так, згадуваний раніше канадський досвід розумного комбінування 

фінансово-економічної самостійності регіонів із загальнонаціональною 

стратегією та єдиними стандартами якості медичних послуг і медичної освіти 

вбачається цілком прийнятним для України. Успіхи Великої Британії у сфері 

охорони здоров’я свідчать про важливість раціонального, поступового 

перерозподілу суспільних видатків на користь цієї галузі. Країни, де успішно 

функціонує приватно-страхова медицина, показують шляхи виявлення 

резервів підвищення її економічної ефективності. Не варто нехтувати й 

досвідом РФ з організації обов’язкового медичного страхування – цей досвід 

переконливо висвітлив неспроможність громіздкої, закостенілої, неповороткої 

бюрократичної моделі та марність реформаторських зусиль в умовах засилля 

тіньової економіки. Отже, потрібні нові підходи до галузі охорони здоров’я, її 

слід перетворити з дотаційного й зашкарублого соціально-економічного 

утворення на конкурентоспроможний сегмент світового ринку медичних 

послуг. Україна має створити широкі можливості для того, аби її громадяни не 

шукали медичної допомоги за кордоном, а навпаки – до нас їхали лікуватися 

іноземці, для розвитку рекреаційних зон, організації реабілітаційного туризму 

тощо. 

Отже, підсумовуючи проведене у цьому підрозділі дослідження, 

зауважимо, що імплементація позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері 

конституційного захисту права особи на охорону здоров’я має відбуватися з 

урахуванням специфіки національної правової системи та традицій 

правозастосування.  Щодо шляхів імплементації міжнародно-правових норм у 

сфері охорони здоров’я в національне законодавство, слід дійти висновку, що 

існує декілька шляхів, основними з яких убачаються: 

•  «прямий» – ратифікація обов’язкових до виконання приписів 

ВООЗ та МОП, повноправною учасницею яких є Україна; 
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•  опосередкований – укладання та ратифікації міжнародних угод, 

які передбачають зобов’язання щодо забезпечення права на охорону 

здоров’я (наприклад, Угода про надання медичної допомоги громадянам 

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 27 березня 

1997 року, ратифікована із застереженнями 1 червня 2000 року; Угода 

про співробітництво в галузі охорони здоров’я і медичних наук між 

Міністерством охорони здоров’я України та МОЗ КНР від 31 жовтня 

1992 року); 

•  доктринальний – через впровадження засадничих ідей та 

принципів світового співтовариства у галузі медичного права 

(наприклад, Рекомендація № R(90)3 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-учасникам щодо медичних дослідів на людині, ухвалена 6 

лютого 1990 року на 43-й нараді заступників міністрів); 

•  інституційний – урахування науково-практичного доробку й 

рекомендацій провідних міжнародних організацій в галузі медичного 

права (Всесвітня медична асоціація, Всесвітня Асоціація медичного 

права тощо). 

З огляду на викладене пропонується у процесі підготовки кожного 

нормативно-правового акту в галузі медичного права враховувати 

міжнародний досвід. Для цього слід вжити низку заходів, а саме: 

1. Організувати переклад українською мовою норм міжнародного 

медичного права та їх систематизацію; 

2. Організувати підготовку та випуск видань тематичних збірників норм 

міжнародного медичного права, аби з ними могли ознайомитися не лише 

фахівці – правники й медики, а й найширші верстви пересічних громадян – 

кінцевих споживачів послуг у сфері охорони здоров’я; 

3. Запровадити в навчальних закладах юридичного профілю вивчення 

міжнародного медичного права, для чого підготувати й видати відповідну 

навчально-методичну літературу та внести зміни в навчальні програми; 

4. Залучити до безпосередньої роботи у всесвітніх організаціях з 
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міжнародного медичного права відповідних українських фахівців у цій галузі 

як представників країни, котра є їх повноправним учасником. 

 

 

5.3. Пріоритети розвитку конституційних норм у сфері реалізації 

права особи на охорону здоров’я 

 

Невід’ємним елементом механізму забезпечення реалізації 

конституційного права на охорону здоров’я є наявність визначеної 

конституційним законодавством системи його захисту, яка включає різні 

правові та організаційні засоби. До таких засобів належать гарантії 

попередження порушення права на охорону здоров’я, механізми забезпечення 

реалізації всіх елементів змісту відповідного права, а також засоби судового 

та позасудового вирішення медичних конфліктів. 

Сьогодні в Україні триває реформування системи охорони здоров’я, 

внаслідок чого зазнає суттєвих змін вся система організації медичної сфери. В 

таких умовах особливої актуальності набуває конституційний захист права 

особи на охорону здоров’я, який також потребує вдосконалення.  

Протягом останніх 10 років економічні реформи супроводжувалися 

реформуванням системи охорони здоров'я в більшості країн Європи. Серед 

найбільш характерних реформ можна відзначити:  

•   впровадження нових систем соціального страхування; 

•   децентралізацію і вибіркову приватизацію медичних 

установ; 

•   посилення ролі первинного та амбулаторного 

обслуговування; 

•   скорочення лікарняного господарства та 

впровадження нових методів спостереження за станом здоров'я 

населення; 

•   розвиток відповідної інфраструктури. 



	   409	  

Важливість права людини на здоров’я неможливо переоцінити. Воно 

виступає водночас і як одне з основоположних природних людських прав, і як 

цивілізаційний атрибут прогресивних демократичних суспільств, і як засіб 

створення суспільного блага та в багатьох інших іпостасях. Це право є 

загальновизнаним світовою спільнотою, закріплене в різноманітних 

національних і міжнародних нормативно-правових актах. «Світ просто не 

може йти шляхом розвитку в разі нехтування такими фундаментальними 

правами людини, як право на здоров’я», – наголосив Верховний комісар ООН 

з прав людини Зейд Роад аль Хусейн у своєму першому звіті [495]. 

Зайвим доказом усвідомлення вагомості вказаної проблеми може 

слугувати зміст Декларації тисячоліття ООН (Нью-Йорк, 2000 рік), де 

питанням охорони здоров’я присвячено три з восьми ухвалених Цілей 

розвитку тисячоліття, а також половина із шістнадцяти завдань, намічених 

Декларацією, і вісімнадцять із сорока восьми визначених у ній показників. 

Попри таке одностайне розуміння важливості права людини на здоров’я, 

його закріплення ледь не у всіх національних законодавствах і в багатьох 

міжнародно-правових документах практична реалізація цього права, 

досягнення мети якнайповнішого охоплення населення медичними 

обслуговуванням наражається на безліч проблем і перешкод – фінансово-

економічних, політичних, соціальних, правових, адміністративних, науково-

технічних та інших. На подолання цих перешкод мають спрямовуватися 

зусилля усіх держав і міжнародних організацій. 

Відтак, украй актуальним убачається наукове опрацювання основних 

міжнародно-правових чинників, які впливають на якомога повнішу практичну 

реалізацію права людини на здоров’я без будь-яких географічних, соціальних 

чи інших обмежень. 

Ретроспективний погляд на проблеми, які охоплюються темою даного 

дослідження, засвідчує, що право людини на здоров’я не знайшло 

безпосереднього відображення в таких знакових правових пам’ятниках 

людства, як Руська правда (Київська держава, XI–XIII сторіччя), Велика хартія 
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вольностей (Англія, 1215), Білль про права (Велика Британія, 1689), 

Декларація незалежності США (1776), Декларація прав людини і громадянина 

(Франція, 1789) та ін. 

Першим актом, де право людини на здоров’я («медичний догляд») 

знайшло відображення завдяки активізації соціальних рухів за рівні права у 

країнах Латинської Америки, стала, на думку знаного у цій сфері правника 

Дж. Морсинка, Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [496]. 

Утім не всі фахівці погоджуються з наведеним вище твердженням. Так, 

відома дослідниця генезису прав людини в Латинській Америці М.-А. Глендон 

вважає, що право на «медичний догляд», як і решта соціальних прав, що 

стосуються захисту соціальної справедливості й людської гідності, 

спираються насамперед на приписи християнського віровчення [497]. 

Не заглиблюючись у ці, не принципові, на наш погляд, історичні, 

юридичні й теологічні нюанси, констатуємо таке: у мексиканській Конституції 

(1917) уперше з-поміж інших прав були закріплені «право на отримання 

медикаментів», «право на акушерське обстеження», «право на допомогу 

доглядальниць», «піклування про немовлят». Крім того, основний закон 

Мексики сторічної давнини зобов’язував державні інституції вживати 

профілактичних заходів для запобігання тяжким захворюванням, а також 

гарантував надання медичної допомоги й медикаментів сім’ям робітників. 

Варто також зазначити, що положення, аналогічні наведеним вище, невдовзі 

«запозичили» конституції інших країн Південної та Центральної Америки, а 

згодом і Європи [498, с. 288 ]. 

У системі охорони здоров'я України за роки незалежності практично не 

відбулося істотних змін, крім виникнення сектора приватних медичних 

послуг. Останнім часом питання про необхідність реформування галузі 

охорони здоров'я в нашій країні набуло особливої гостроти. У його вирішенні 

України може надати допомогу досвід деяких європейських та інших 

зарубіжних країн, які вже успішно пройшли шлях реформ та розбудували 
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ефективну систему охорони здоров’я. 

Наприкінці 2017 року було прийнято однин з основних актів, 

розроблених в рамках проведення медичної реформи, – Закон України «Про 

державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», 

положення якого набиратимуть чинність поступово, починаючи із січня 2018 

року. Однак, для успішного завершення процесу реформування медичної 

галузі необхідно розробити та прийняти ряд інших законодавчих актів, 

здійснити низку заходів організаційного, інституційного, фінансового та 

іншого характеру. 

Генезис медичного права безпосередньо пов'язаний з правом 

міжнародним, у якому воно зародилося й виокремилось як галузь. У 1953 році 

Бельгія винесла на розгляд шостої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я  

пропозицію щодо організації порівняльних досліджень законодавства різних 

країн у сфері охорони здоров’я, а також досліджень питань міжнародного 

медичного права. Проведене Виконкомом ВООЗ попереднє опитування урядів 

багатьох країн, відповідних наукових установ, громадських організацій та 

приватних фахівців засвідчило загальний інтерес до цієї проблематики. 

Відтак, на сесії була ухвалена резолюція щодо започаткування досліджень у 

галузі міжнародного медичного права. 

Асоціація міжнародного права на своїй 47-ій конференції у 

хорватському місті Дубровник у 1956 році прийняла ухвалу про заснування 

Комітету з міжнародного медичного права, який того ж року й було створено 

за рішенням Виконкому Асоціації, у деяких країнах розпочали також 

діяльність відповідні національні комітети. Головною метою міжнародного 

медичного права Конференція у своїй резолюції визначила зміцнення 

юридичних гарантій ефективнішого захисту жертв збройних конфліктів, 

передусім щодо вдосконалення окремих положень Женевських конвенцій 

1949 року про захист жертв війни. 

Широке коло проблем медичного права було розглянуте на IV 

Міжнародній медико-правовій конференції (Праго, 1977) під час дебатів з 
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питань медичної етики та деонтології. Більшість доповідачів – як медиків, так 

і юристів, відзначаючи специфічність правового регулювання відносин у сфері 

охорони здоров’я, пропонували виокремити правові аспекти медицини у 

самостійну галузь права – медичне право. З огляду на важливість медичної 

етики й деонтології як специфічної професійної категорії, а також на існування 

складних морально-етичних та юридичних проблем у сфері практичної 

медицини й медичних досліджень (особливо стосовно евтаназії, 

трансплантації непарних органів тощо), створення медичного права як 

спеціальної правової галузі є вже виправданим. 

Треба підкреслити, що для захисту окремих засадничих конституційних 

прав людини, зокрема і права на здоров’я, уповноважені державні органи 

зобов’язані не тільки чинити певні позитивні дії, а й нести повну 

відповідальність за прийняті рішення щодо того, які саме заходи та в який 

спосіб належить провадити, аби гарантії дотримання вказаних прав були 

забезпечені. Таким чином, засадничий, «програмний» конституційний 

обов’язок держави, що випливає з певного фундаментального права людини, 

слід вважати порушеним, коли уповноважений у цій сфері державний орган не 

має ані програми, ані плану дій з поступової практичної реалізації цього права. 

Остання теза підтверджується роз’ясненнями КСУ: «програмний» і 

«поступовий» характер обов’язку держави стосовно прав людини, дає законні 

підстави останній вимагати наявності принаймні державної програми чи плану 

дій, щодо належного втілення певного права. 

Що стосується права на здоров’я, то обов’язок держави його 

здійснювати полягає в організації та проведені заходів із заохочення населення 

до здорового способу життя, підтриманню та збереженню здоров’я громадян. 

Основний Закон України окреслює коло й обсяги вказаних державних 

зобов’язань. Це, зокрема, визначення мети, принципів діяльності, завдань та 

відповідальності державних інституцій у сфері охорони здоров’я, організація, 

регулювання й управління сферою послуг з охорони здоров’я, організація 

діяльності державних органів і громадських організацій у цій сфері, розробка 
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й утілення в життя програм щодо надання населенню відповідних послуг з 

боку приватних страхових установ, а також контроль за діяльністю останніх. 

При цьому є всі підстави стверджувати, що головним інструментом 

поточного й перспективного реформування галузі охорони здоров’я, базисом 

її функціонування в Україні як соціальній правовій державі, що сповідує 

європейські цінності, може стати саме правовий механізм реалізації державної 

політики у цій сфері. 

У провідних країнах світу вже давно усвідомили важливість як 

підвищення правової культури медичного персоналу, так і обізнаності в 

особливостях медичної діяльності тих юристів, котрі опікується цією галуззю. 

Це підтверджують і відповідні наукові дослідження: ставлення до виконання 

медиками своїх професійних обов’язків, якість і результативність 

профілактики й лікувально-діагностичної допомоги населенню, а в підсумку – 

повнота забезпечення права людини на здоров’я напряму залежать від 

правової культури медичних працівників. Своєю чергою, ефективність 

захисту прав і законних інтересів усіх суб’єктів ринку медичних послуг (робіт, 

товарів) – пацієнтів, медичних працівників, органів управління галуззю та 

інших – безпосередньо залежить від того, наскільки добре юрист розуміє 

специфіку діяльності у сфері охорони здоров’я [499, с. 52]. 

Пріоритетом в застосуванні державою сучасних правових механізмів 

при виробленні й реалізації своєї політики у сфері охорони здоров’я має, на 

наш погляд, стати орієнтація на: різновекторні інтереси споживачів медичних 

послуг (пацієнтів) і тих, хто їх надає (медичний персонал); реалізацію 

державних гарантій у сфері охорони здоров’я з урахуванням наявних 

фінансових, кадрових, матеріально-технічних ресурсів медичної галузі як 

керованої системи. Виконання таких складних комплексних завдань потребує 

системного, збалансованого застосування різноманітних управлінських 

методик. Убачається, що системності й послідовності не вистачає поки що ані 

законодавчій гілці української державної влади, ані виконавчій (зокрема, МОЗ 

України) у процесі правотворчості з питань реформування національної 
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системи охорони здоров’я, правового регулювання правовідносин у цій сфері, 

дотримання при цьому біоетичних принципів, а також вивчення зарубіжного 

досвіду реформування медичної галузі та його законодавчого забезпечення 

для можливого врахування на вітчизняних теренах. Упевнені, що 

вдосконалення правових механізмів державної політики з охорони здоров’я 

здатне консолідувати зусилля державних інститутів і медико-правової 

спільноти для ефективної трансформації сфери охорони здоров’я в Україні, а 

саме: налагодити належним чином у країні систему профілактики 

захворювань, забезпечити безперешкодний і рівний доступ усіх категорій 

населення до медичних послуг усіх рівнів, удосконалити управління якістю 

медичних послуг тощо. Вважаємо також, що гарантом успішності та джерелом 

ефективності медичної реформи в Україні мають стати визнання медичного 

права як комплексної галузі права, еволюція чинного законодавства з питань 

охорони здоров’я, вдосконалення організаційно-правового інструментарію 

керування галуззю як управлінською системою. 

Як вже неодноразово зазначалося, зміст понять «право на охорону 

здоров’я» і «право на здоров’я» не тотожний. Останнє передбачає такі права, 

як право на особисту недоторканність, на отримання інформації стосовно 

власного здоров’я й на конфіденційність такої інформації. Воно належить до 

категорії особистих немайнових прав – комплексного правового інституту, 

який об’єднує норми різних галузей права. 

У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на певну колізію, 

яка існує в міжнародно-правовій практиці. Йдеться про конституційне 

закріплення права на охорону здоров’я за відсутності безпосереднього 

закріплення права на здоров’я. Логічно припустити, що для охорони будь-чого 

потрібна насамперед його наявність. Відтак, право людини на здоров’я має 

бути конституційно гарантоване, як, скажімо, її право на життя. Як один із 

найважливіших об’єктів законодавчої охорони (кримінально-правової, 

адміністративно-правової тощо) воно певною мірою позбавлене своїх 

конституційних підвалин. Проте водночас виникає можливість існування і 
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права на «не здоров’я», себто правомірну руйнацію власного здоров’я. 

Суспільний прогрес зумовлює специфічні інституційні перетворення в 

елементах права на здоров’я, а саме: 

– обов’язковість достатнього числа закладів охорони здоров’я та 

медичної допомоги, належної кількості та обсягів медичних послуг і товарів, 

а також відповідних програм; 

– доступність закладів та послуг охорони здоров’я в межах юрисдикції 

держави, яка насамперед полягає у: відсутності дискримінації за будь-якими 

ознаками; фізичній (географічній) доступності; економічній доступності 

(вартість); доступність відповідної інформації; 

– неухильне дотримання медичної етики, урахування культурних 

чинників та інших особистісних чинників (вік, стать тощо); 

– належна в науковому та професійному сенсі якість, як закладів системи 

охорони здоров’я, так і відповідних послуг та товарів. 

Крім того, змістом необхідних інституційних змін має, на нашу думку, 

стати покладання державою на себе таких зобов’язань у вказаній сфері: зняти 

бюрократичні перепони на шляху реалізації громадянами права на здоров’я; 

захищати це право (охорона від зазіхань з боку третіх сторін, котрі не 

представляють державу, на здійснення права на здоров’я); забезпечувати 

вказане право (розробляти та вживати належних заходів щодо його реалізації). 

Якщо говорити про сутнісний зміст (мінімально необхідний 

гарантований рівень) права людини на здоров’я, то він формулюється у 

вигляді національного завдання, де визначено пріоритети й перелік мінімально 

необхідних елементів та їх обсягів у цій сфері, а саме: первинної медико-

санітарної допомоги; харчування та його поживності; санітарно-гігієнічних 

умов; якості питної води; основні медикаменти. 

Другий із головних обов’язків держави щодо охорони здоров’я 

населення – це розробка й реалізація відповідної національної стратегії, 

програми та плану дій, спрямованих на якомога повніше задоволення 

суспільних потреб. Створюватися й у разі потреби регулярно коригуватися ці 
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документи мають на чітких засадах науковості, системності, об’єктивності, 

прозорості й контрольованості з неодмінним урахуванням соціально-

економічної, культурної та іншої специфіки усіх без винятку верств і груп 

населення. 

Відповідно до статті 11 («Право на охорону здоров’я») ратифікованої 

Україною Європейської соціальної хартії [194] наша держава прийняла на себе 

обов’язок щодо додаткових гарантій захисту й реалізації прав громадян у цій 

сфері. Зокрема, це стосується розробки та вжиття заходів, спрямованих на 

якнайповніше усунення чинників, котрі призводять до порушень здоров’я; 

проведення консультацій та просвітницьких кампаній щодо пропаганди й 

заохочення до здорового способу життя, зміцнення здоров’я; якомога повніше 

запобігання епідеміям, ендемічним та іншим захворюванням, нещасним 

випадкам тощо. 

Як бачимо, в умовах світових глобалізаційних процесів проблеми 

здоров’я людини стають першорядними у суспільному житті й діяльності 

держав. Здоров’я людини все частіше визнається головним чинником її 

безпеки, набуває розвитку спільна діяльність з формування загальних шляхів 

його охорони. При цьому все більшої ваги набуває міжнародне 

співробітництво у сфері охорони здоров’я, розробка відповідних міжнародних 

і національних стратегій і програм, упровадження міжнародних принципів і 

стандартів, які стосуються реалізації прав і свобод людини, в національні 

законодавства й діяльність державних інститутів влади задля вироблення й 

утілення спільної стратегії неухильного соціально-економічного зростання. 

Віхами на шляху реалізації вказаної стратегії є закріплені в 

законодавчих актах найвищої сили положення, котрі стосуються охорони 

здоров’я. Вони визначають шляхи вдосконалення правотворчого і 

правозастовного інструментарію, створеного з метою забезпечення реалізації 

громадянами свого конституційного права на охорону здоров’я й медичну 

допомогу. Такими шляхами вбачаються: визнання пріоритетності 

міжнародних стандартів забезпечення та здійснення прав людини та їх 
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імплементація; системний підхід до вдосконалення відповідного 

законодавства (підвищення його якості законодавчих актів, усунення 

суперечностей, узгодженість із законодавством інших галузей права тощо). 

Проведений вище аналіз дає підстави зробити висновок, що в теперішній 

час світова спільнота визнає право на здоров’я та його охорону 

основоположним правом кожної людини. Це право задекларовано в 

найперших міжнародних нормативно-правових документах і входить до 

категорії соціально-економічних і культурних прав. При ООН, інших 

потужних міжнародних організаціях функціонують спеціалізовані структури з 

правом законодавчої ініціативи, до кола обов’язків яких належить 

розроблення проектів міжнародно-правових актів, пов’язаних з охороною 

здоров’я, контроль за виконанням державами-учасниками відповідного 

міжнародного законодавства. У більшості держав право на охорону здоров’я 

увійшло невід’ємною складовою в національні законодавства відповідно до 

міжнародних зразків і принципів. Навіть у тих країнах, де право на охорону 

здоров’я прямо не передбачено у внутрішньому законодавстві, воно 

здебільшого визнається як одне із засадничих прав людини. 

У теперішній час загальновизнані міжнародні стандарти є взірцем і 

метою не лише для політиків і наукової громадськості – юридичної, 

економічно, медичної, а й усіх тих, хто власне й володіє конституційними 

правами, тобто – усього людства. Зрозуміло, що досвід розвинутих країн, 

досягнуті ними високі стандарти у сфері захисту прав людини, що базуються 

на міцному економічному ґрунті, неможливо механічно перенести на 

вітчизняні терени без урахування специфічних соціально-економічних, 

політичних, культурних та інших чинників. Так, якщо поглянути на реалізацію 

задекларованого в Конституції України положення про визнання людини 

найвищою цінністю, то, з огляду на всі роки незалежності нашої держави, 

особливо події останніх років, слід констатувати, що в цілому воно 

залишилося далекою від втілення в життя декларацією. 

 Таким чином, проведений аналіз дав нам змогу дійти певних висновків,  



	   418	  

визначивши такі засадничі положення розвитку  національних конституційних 

норм у сфері реалізації права особи на охорону здоров’я: 

1) статтю 49 Конституції України слід доповнити положенням про те, 

що держава визнає та сприяє реалізації міжнародних принципів та 

стандартів у сфері охорони здоров’я. 

Даний підхід зумовлений тим, що конституції багатьох держав прямо 

(безпосереднє закріплення) або опосередковано (визнання міжнародних 

стандартів) закріплюють право особи на охорону здоров’я. При цьому керівні 

принципи даного права, в своїй основі, визначаються зобов’язаннями, які 

приймає держава щодо забезпечення реалізації цього права. У більшості 

держав публічна влада приймає на себе абсолютне зобов’язання забезпечити 

безпечне та нешкідливе навколишнє середовище, безпеку продуктів 

харчування, лікарських засобів. Що стосується забезпечення ефективності та 

доступності медичної допомоги, то у деяких державах публічна влада приймає 

на себе зобов’язання повного фінансування відповідних заходів або 

часткового – через систему солідарного соціального страхування;  

2) статтю 28 Конституції України необхідно доповнити частиною 3, у 

якій закріпити право кожної особи, яка хворіє на тяжку або невиліковну 

хворобу уникнути страждань і болю на кожному етапі свого захворювання, а 

також право померти з гідністю; 

3) у статті 49 доцільно визначити право кожного на отримання 

інформації про методи лікування, право на компенсацію матеріальної та 

моральної шкоди, заподіяної неналежним функціонуванням системи охорони 

здоров’я, недбалістю та помилками медпрацівників. Відповідні стандарти слід 

конкретизувати в Основах законодавства України про охорону здоров’я.  

Зазначені пропозиції зумовлені тим, що деякі загальноприйняті 

міжнародні стандарти визначені у статтях 28, 49, 50 Конституції України. 

Проте, більшість міжнародних конвенцій та декларацій, зокрема, тих, що 

стосуються прав пацієнтів, доступності та якості медичної допомоги, 

потребують ратифікації, внаслідок чого визначені у них стандарти мають бути 
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імплементовані у національне законодавство.  

4) статтю варто доповнити 49 Конституції України частиною 5 такого 

змісту: «Обмеження права особи на охорону здоров’я допускається лише у 

випадках визначених Конституцією України та лише з метою захисту 

національної безпеки, порядку, здоров’я людей чи моральності, прав і свобод 

громадян. Обмеження права на охорону здоров’я іноземців та осіб без 

громадянство з інших підстав, ніж це визначено щодо громадян України, не 

допускається»;  

5) статтю слід доповнити 64 Конституції України останньою частиною 

такого змісту: «Порядок обмеження конституційного права визначається 

виключно законом, у якому мають бути визначені обґрунтовані підстави 

обмеження права, строк дії такого обмеження». 

Необхідність внесення таких змін обумовлюється тим, що у більшості 

європейських держав, де передбачена можливість обмеження конституційного 

права, встановлені чіткі підстави, вимоги до законів, які вводять такі 

обмеження, а якщо підставою визнано надзвичайний чи воєнний стан, то 

підстави їх запровадження регламентовані у конституціях. В конституційному 

законодавстві України застосовано традиційний для міжнародного та 

європейського права підхід, відповідно до якого обмеження конституційного 

права конкретної особи допускається лише у тих випадках, коли таке 

обмеження призведе до усунення більш серйозної загрози, ніж неможливість 

реалізувати відповідне право. 

 

Висновки до розділу 5 

 

На підставі проведеного у цьому розділі дослідження підтверджено 

доцільність  провадження медичної реформи в Україні. Однак, запропоновані 

ініціаторами її проведення заходи та законодавчі зміни не у повній мірі 

відповідають вимогам статті 49 та деяким іншим нормам Конституції України, 

зокрема, таким ключовим характеристикам права особи на охорону здоров’я, 
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як безоплатність та доступність, і тому потребують перегляду. Найперше це 

стосується нової концепції фінансування медичної допомоги, запровадження 

госпітальних округів, що на практиці спричинить скорочення функціонуючої 

системи державних та комунальних закладів охорони здоров’я, перетворення 

бюджетних закладів охорони здоров’я на комунальні некомерційні 

підприємства тощо. Зважаючи на те, що медична реформа все ж потребує 

проведення, в обов’язковому порядку необхідно: розробити законопроект, у 

якому визначатимуться гарантії повної безоплатної медичної допомоги 

соціально незахищеним та вразливим верствам населення, а також особам, які 

з тих чи інших причин не мають можливості здійснити співоплату; 

унормувати питання системи центрів та станцій екстреної медичної допомоги; 

на законодавчому рівні визначити гарантований пакет медичних послуг, які 

повністю компенсуються державою; наводити детальне обґрунтування 

запровадження будь-якої нової оплатної медичної послуги. 

Вважаємо, що успішне проведення медичної реформи залежить від 

багатьох факторів, серед яких особливо важливим є економічне зростання у 

державі, оскільки саме від цього залежать можливості фінансування медицини 

та інших соціальних сфер. Тому проведення медичної реформи не може 

здійснюватися ізольовано, а потребує комплексного підходу. 

За підсумками проведеного дослідження можна зазначити, що 

напрямами імплементації зарубіжного досвіду конституційного захисту права 

особи на охорону здоров’я є:  

1) оптимізація системи фінансування охорони здоров’я: здійснення 

поступового (еволюційного) переходу на нову систему фінансування медичної 

галузі, поєднання державного та страхового фінансування медичної допомоги, 

запровадження системи державної підтримки господарської діяльності з 

охорони здоров’я;  

2) підвищення гарантій забезпечення реалізації конституційного права 

особи на охорону здоров’я: визначення механізму компенсації лікарських 

засобів, що відпускаються за рецептами лікаря, встановлення державного 



	   421	  

контролю за цінами на такі препарати, визначення чіткого переліку медичних 

послуг, які надаються безоплатно та з частковою оплатою;  

3) організація системи управління сферою охорони здоров’я: 

розмежування повноважень та відповідальності в сфері управління між 

органами державної влади та місцевого самоврядування, формування системи 

професійного менеджменту всередині медичної установи та звільнення лікарів 

від виконання нетипових для них функцій;  

4) удосконалення механізму захисту права особи на охорону здоров’я: 

практичне запровадження та застосування процедури медіації, створення 

спеціальних медичних комісій із врегулювання спорів між пацієнтом та 

медичним працівником. 

Кожна країна прагне до побудови найкращої та найбільш справедливої 

системи охорони здоров’я. Заходи, які потрібно здійснити в усьому світі, 

визначені в прийнятій ще у 2009 році резолюції Всесвітньої асамблеї охорони 

здоров’я WHA61.14 про зменшення несправедливості по відношенню до 

здоров’я шляхом дії на соціальні детермінанти здоров’я [500]. Однак для 

подолання соціально детермінованої несправедливості щодо здоров’я потрібні 

сильна політична прихильність, комплексні дії, системний підхід, ефективні 

високовиробничі системи, узгодженість політики різних державних секторів, 

особливо у сфері охорони здоров’я. Для того, щоб здійснювані заходи були 

ефективними, вони повинні отримати політичну і громадську підтримку [501]. 

У даному контексті ми підтримуємо думку В. Шафранського про те, що 

основи європейської політики «Здоров’я-2020» мають важливе значення для 

розвитку системи охорони здоров’я та забезпечення здоров’я населення і 

мають бути використані при стратегічному плануванні реформи охорони 

здоров’я та створенні системи громадського здоров’я в країні [502, с. 46].  
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ВИСНОВКИ 

 

Порівняльно-правове дослідження реалізації особою конституційного 

права на охорону здоров’я дає підстави зробити такі основні висновки: 

1. Дослідження генезису теорій і концепцій реалізації конституційного 

права особи на охорону здоров’я в доктрині та праві України та зарубіжних 

країн дало змогу стверджувати, що конституційне право на охорону 

здоровʼя — обʼєктивно існуюча та закріплена в Конституції суспільно 

необхідна можливість громадян користуватися соціальними благами в сфері 

охорони здоровʼя. 

Конституційне право на охорону здоровʼя визнається на міжнародно-

правовому рівні — в Цілях розвитку тисячоліття ООН, Загальній декларації 

прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні 

права, Декларації ВООЗ про розвиток прав пацієнтів у Європі, Європейській 

хартії прав пацієнтів, Європейській конвенції про соціальну та медичну 

допомогу, Лісабонській декларації про права пацієнта та ін. Однак не 

досягнуто єдиного розуміння в частині прийняття державами необхідних 

заходів, що забезпечують повне і повсюдне здійснення цього права. 

У національному законодавстві право на охорону здоровʼя закріплено в 

Конституції України (ст. 3, 24, 27, 49, 50 та ін.), а також у Законі України «Про 

Основи законодавства України про охорону здоровʼя» (ст. 3). Конституція 

України (ст. 3) проголошує здоров’я найвищою соціальною цінністю. 

2. Теоретичним підґрунтям дисертації послужили наукові надбання 

представників ліберального напряму в конституційному праві, які вважають: 

конституція, конституційне право в цілому — це не знаряддя диктатури, а 

вираження соціального контакту між різними групами населення. 

3. На підставі порівняльного аналізу міжнародних стандартів 

конституційного права особи на охорону здоров’я та конституційних норм 

більшості європейських країн, США, Канади, а також України дано авторську 
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дефініцію: охорона здоровʼя — це сукупність передбачених та гарантованих 

Конституцією заходів політичного, економічного, правового, соціального, 

культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження, зміцнення та 

відновлення фізичного та психічного здоров’я кожної людини та народу 

України в цілому, зокрема на підтримання довголітнього активного життя 

людини, надання їй медичної допомоги в разі втрати або погіршення здоров’я. 

4. Право на охорону здоров’я — важливе соціальне право людини. За 

нормами міжнародного законодавства, воно належить до групи економічних, 

соціальних і культурних прав, тобто прав другого покоління. 

Феномен здоровʼя слід тлумачити як баланс біологічних, психологічних 

та соціальних ознак. Аналогічно проблему права на охорону здоровʼя 

продуктивно розвʼязувати на основі інтегративного підходу. Конституційно-

правові аспекти здоровʼя, проблематика здоровʼя в галузі конституційного 

права охоплюють не тільки обʼєктивні біологічні й психологічні його 

параметри, а й соціальні. 

5. У міжнародно-правових актах, присвячених праву людини на здоровʼя, 

проголошуються глибоко субʼєктивні цінності. Порівнюючи ці спостереження 

із спостереженнями над міжнародно-правовими актами про право на життя і 

недоторканність особи, доходимо аналогічних висновків. 

Конституційне право людини на здоровʼя містить суб’єктивні права таких 

основних видів: а) право на гарантований доступ до системи охорони здоровʼя; 

б) право на інформацію про фактори, що впливають на здоровʼя; в) право на 

медико-соціальну допомогу. 

Порівняльний аналіз національних конституційних норм із 

конституційним правом зарубіжних країн засвідчує доцільність законодавчо 

закріпити заходи щодо підвищення відповідальності особистості в питанні 

охорони здоровʼя. Це забезпечить баланс приватних і публічних інтересів у 

сфері охорони здоровʼя. 
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6. Конституційні гарантії права особи на охорону здоров’я класифіковано 

на такі групи: а) правові; б) організаційні; в) ресурсні; г)  інституційні. При 

цьому ресурсні гарантії поділено на інформаційні, економічні, кадрові та 

матеріально-технічні, а інституційні гарантії — на засоби забезпечення 

належного управління галуззю охорони здоров’я, контролю та 

відповідальності. 

7. Вивчення соціально-правових складників конституційного права особи 

на охорону здоров’я та універсальних принципів конституційного права особи 

на охорону здоров’я дало змогу розробити критерії належної реалізації права 

особи на охорону здоров’я: а) загальні, які відображають національні 

показники ефективності (на рівні держави); б) індивідуальні, за допомогою 

яких можливо оцінити стан реалізації права на охорону здоров’я стосовно 

кожної конкретної особи.  

До групи загальних критеріїв реалізації права особи на охорону здоров’я 

належать: тривалість життя населення; рівень та структура захворюваності; 

рівень задоволення потреб населення у сфері охорони здоров’я; рівень 

екологічної безпеки в державі; рівень фінансування системи охорони здоров’я 

тощо. Ці показники можливо оцінити лише у порівнянні з аналогічними 

показниками в інших державах світу.  

До групи індивідуальних критеріїв реалізації права особи на охорону 

здоров’я належать: територіальна та фінансова доступність медичної 

допомоги та інших медичних послуг (включно з медичними препаратами, 

лікарськими засобами) для кожної особи; об’єктивна та фактична можливість 

отримання кваліфікованої та професійної медичної допомоги у разі 

виникнення потреби; можливість захистити порушене право на охорону 

здоров’я національними засобами — у судовому або позасудовому порядку. 

8. Тимчасове обмеження права на охорону здоров’я можливе у чітко 

встановлених законом випадках, які передбачені конституціями багатьох 

зарубіжних держав. У кожній із цих країн порядок та підстави такого 

обмеження мають особливості. 
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Правове обмеження має основні складники: а) внутрішній складник права 

передбачає його іманентні межі, встановлення правила — це і є встановлення 

меж поведінки; б) реалізація правових приписів передбачає різноманітні 

практичні варіанти, а в низці випадків — і зловживання правом, через що 

обмеження, які допускаються законодавцем, виправдані з позицій 

встановлення барʼєрів на шляху зловживання правом; в) обмеження права — 

це спеціальний засіб юридичної техніки, що застосовується для викладу 

субʼєктивних прав і свобод. 

Можливе обмеження права на здоровʼя в державах має основні форми: 

•   кваліфікуючи порушення права на здоровʼя в умовах циклічного 

фінансово-економічної кризи на глобальному рівні в результаті прийняття 

державами вимушених обмежувальних заходів; 

•   прийняття регресивних заходів, несумісних з основними 

зобовʼязаннями по ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права, що є порушенням права на здоровʼя; 

•   жертви порушення права на здоровʼя повинні мати доступ до 

ефективних і належних засобів захисту, передовсім судових, як на 

національному, так і на регіональному рівнях; 

•   жертви порушень повинні мати право на адекватне відшкодування 

шкоди в формі компенсації і гарантії сатисфакції.  

9.  Практична реалізація гарантій конституційного права особи на 

охорону здоров’я в Україні має такі основні проблеми: а) недосконалість 

поточного стану правового регулювання права на охорону здоров’я; 

б) недостатня якість, професійність та доступність надання медичної 

допомоги; в) малоефективна система організації та державного управління 

галуззю охорони здоров’я, включно із здійсненням державного контролю за 

якістю надання медичних послуг, дотриманням стандартів та етичних вимог у 

закладах охорони здоров’я всіх форм власності; г) проблеми у сфері 

фінансування сфери охорони здоров’я; ґ) брак комплексного підходу до 

реалізації права особи на охорону здоров’я.	  
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10. Згідно з результатами порівняльного аналізу національних 

конституційних норм із конституційним правом зарубіжних країн, в Україні 

доцільно розробити окремий кодифікований акт — Медичний кодекс. Він 

діятиме водночас у трьох напрямах: а) для пацієнтів — буде гарантією у 

випадках, коли медики порушують правові норми, що забезпечують пацієнтам 

права у сфері охорони здоров’я; б) для медичних працівників — стане 

захистом їхніх прав, бо закріплюватиме правові основи відповідної діяльності; 

в) для юристів — буде допоміжним документом при вирішенні медичних 

справ. 

11. Конституційний Суд України — судова інстанція, яка в захисті права 

особи на охорону здоров’я наділена широким колом повноважень. Роль КСУ 

у цій сфері полягає насамперед у забезпеченні дії принципу верховенства 

права, зокрема, недопущення внесення змін та доповнень до Конституції 

України, внаслідок котрих відбувається звуження обсягу або змісту 

відповідного права. 

Задля удосконалення правового регулювання діяльності КСУ 

запропоновано доповнити ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» таким повноваженням, як вирішення питання про відповідність 

законопроекту, який регулює конституційні права та свободи людини та 

громадянина, Конституції України, а у ст. 52 до суб’єктів права на 

конституційне подання віднести також суди загальної юрисдикції. 

12. Конституційно-правовий механізм захисту права на охорону 

здоровʼя — це система взаємоповʼязаних елементів, задіяних у процесі захисту 

зазначеного права. 

Механізм забезпечення прав і свобод людини має розвинуту структуру. 

Його основні елементи: а) реалізація прав і свобод людини та громадянина; 

б) охорона прав і свобод людини та громадянина; в) захист прав і свобод 

людини та громадянина. 

Складниками конституційно-правового механізму захисту права на 

охорону здоровʼя є: обʼєкт (правомочності), субʼєкти (органи державної влади, 
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інститути громадянського суспільства, самі громадяни), підстави (юридичні та 

фактичні), принципи (загальні та спеціальні), форми (судові та несудові), 

гарантії захисту. 

На основі вивчення практик забезпечення конституційного права на 

охорону здоровʼя в Україні визначено такі механізми реалізації цього права: 

а) збільшення фінансування системи охорони здоровʼя; б) пряма державна 

підтримка соціально-економічно вразливих груп громадян. 

13. Найпоширенішими механізмами позасудового захисту права особи на 

охорону здоров’я є звернення: до керівництва установи охорони здоров’я, 

управління охорони здоров’я, МОЗ України; до Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; до комітету Верховної Ради України з питань 

охорони здоров’я, звернення по допомогу до громадських організацій чи 

професійних асоціацій медичних працівників, а також самозахист. 

Основні форми позасудового захисту: а) оскарження дій, рішень або 

бездіяльності медичних працівників, органів управління охороною здоров’я в 

адміністративному порядку; б) участь у формуванні державної політики 

у сфері охорони здоров’я, законотворчій діяльності тощо. 

14. На основі проаналізованого досвіду реформування медичної галузі в 

європейських країнах, Канаді та Сінгапурі виявлено суттєві недоліки 

реформування даної сфери в Україні. На цій основі обґрунтована доцільність 

розвивати традиції національної системи, а також імплементувати найкращий 

зарубіжний досвід. При цьому, запропоновано нові підходи до застування 

конституційних норм про право особи на охорону здоров’я у випадку їх колізії, 

найважливішими на цьому шляху: а) розробити нову концепцію фінансування 

медичної допомоги; б) запровадити госпітальні округи, що на практиці 

спричинить скорочення функціонуючої системи державних та комунальних 

закладів охорони здоров’я; в) перетворити бюджетні заклади охорони здоров’я 

на комунальні некомерційні підприємства; г) розробити законопроект, в якому 

визначатимуться гарантії повної безоплатної медичної допомоги соціально 

незахищеним та вразливим верствам населення, а також особам, які не мають 
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можливості здійснити співоплату; ґ) унормувати питання системи центрів і 

станцій екстреної медичної допомоги; д) на законодавчому рівні визначити 

гарантований пакет медичних послуг, які повністю компенсуються державою; 

е) обґрунтувати запровадження будь-якої нової оплатної медичної послуги. 

15. Накреслено головні шляхи імплементації в Україні досвіду 

зарубіжних країн конституційного захисту права особи на охорону здоров’я: 

а) здійснити поступовий перехід на нову систему фінансування медичної 

галузі — шляхом поєднання державного та страхового фінансування медичної 

допомоги, запровадження системи державної підтримки господарської 

діяльності з охорони здоров’я; б) підвищити гарантії забезпечення реалізації 

конституційного права особи на охорону здоров’я; в) організувати систему 

управління сферою охорони здоров’я: розмежувати повноваження та 

відповідальність у сфері управління між органами державної влади та 

місцевого самоврядування, сформувати системи професійного менеджменту 

всередині медичних установ; г) удосконалити механізм захисту права особи 

на охорону здоров’я: запровадити процедури медіації, створити спеціальні 

медичні комісії із врегулювання спорів між пацієнтом та медичним 

працівником.  

16. Доцільно внести зміни до ст. 28, 49, 64 чинної Конституції України 

задля вдосконалення механізму реалізації конституційного права особи на 

охорону здоров’я. 
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Додаток Б 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

(у частині вдосконалення практичних аспектів реалізації особою 

конституційного права на охорону здоров’я) 

1. До Конституції України 

Зміст пропозиції: 

Ст. 49 Конституції України доповнити положенням про те, що держава 

визнає та сприяє реалізації міжнародних принципів та стандартів у сфері 

охорони здоров’я. 

Обґрунтування запропонованих змін 

Конституції багатьох держав прямо (безпосереднє закріплення) або 

опосередковано (визнання міжнародних стандартів) закріплюють право особи 

на охорону здоров’я. При цьому керівні принципи даного права, в своїй основі, 

визначаються зобов’язаннями, які приймає держава щодо забезпечення 

реалізації цього права. У більшості держав публічна влада приймає на себе 

абсолютне зобов’язання забезпечити безпечне та нешкідливе навколишнє 

середовище, безпеку продуктів харчування, лікарських засобів. Що стосується 

забезпечення ефективності та доступності медичної допомоги, то у деяких 

державах публічна влада приймає на себе зобов’язання повного фінансування 

відповідних заходів або часткового – через систему солідарного соціального 

страхування.  

Зміст пропозиції: 

ст. 28 доповнити ч. 3, у якій закріпити право кожної особи, яка хворіє на 

тяжку або невиліковну хворобу уникнути страждань і болю на кожному етапі 

свого захворювання, а також право померти з гідністю; 2) у ст. 49 визначити 

право кожного на отримання інформації про методи лікування, право на 

компенсацію матеріальної та моральної шкоди, заподіяної неналежним 

функціонуванням системи охорони здоров’я, недбалістю та помилками 

медпрацівників. Відповідні стандарти слід конкретизувати в Основах 
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законодавства України про охорону здоров’я.  

Обґрунтування запропонованих змін 

Деякі загальноприйняті міжнародні стандарти визначені у ст.ст. 28, 49, 

50 Конституції України. Проте, більшість міжнародних конвенцій та 

декларацій, зокрема, тих, що стосуються прав пацієнтів, доступності та якості 

медичної допомоги, потребують ратифікації, внаслідок чого, визначені у них 

стандарти мають бути імплементовані у національне законодавство. деякі 

загальноприйняті міжнародні стандарти визначені у ст. ст. 28, 49, 50 

Конституції України. Проте, більшість міжнародних конвенцій та декларацій, 

зокрема, тих, що стосуються прав пацієнтів, доступності та якості медичної 

допомоги, потребують ратифікації, внаслідок чого, визначені у них стандарти 

мають бути імплементовані у національне законодавство. 

Зміст пропозиції: 

 доповнити ст. 49 Конституції України ч. 5 такого змісту: «Обмеження 

права на охорону здоров’я допускається лише у випадках визначених 

Конституцією України та лише з метою захисту національної безпеки, 

порядку, здоров’я людей чи моральності, прав і свобод громадян. Обмеження 

права на охорону здоров’я іноземців та осіб без громадянство не 

допускається». 

 ст. 64 Конституції України доповнити останньою частиною такого 

змісту: «Порядок обмеження конституційного права визначається виключно 

законом, у якому мають бути визначені обґрунтовані підстави обмеження 

права, строк дії такого обмеження». 

Обґрунтування запропонованих змін 

У більшості європейських державах, де передбачена можливість 

обмеження конституційного права, встановлені чіткі підстави, вимоги до 

законів, які вводять такі обмеження, а якщо підставою визнано надзвичайний 

чи воєнний стан, то підстави їх запровадження регламентовані у конституціях. 

В конституційному законодавстві України застосовано традиційний для 

міжнародного та європейського права підхід, відповідно до якого обмеження 
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конституційного права конкретної особи допускається лише у тих випадках, 

коли таке обмеження призведе до усунення більш серйозної загрози ніж та, 

яку матиме «нереалізованість» відповідного права. 

2. До Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» 

Зміст пропозиції: 

Ст. 4 Основ законодавства України про охорону здоров’я (основні 

принципи охорони здоров’я) принцип гуманістичної спрямованості 

доповнити положенням про дотримання медичними працівниками етичних 

вимог у відносинах з пацієнтами, їх родичами; доповнити положенням про те, 

що у разі, якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, передбачено додаткові, ніж визначені у цій 

статті, принципи охорони здоров’я, вони в обов’язковому порядку визнаються 

і реалізуються в Україні. 

Обґрунтування запропонованих змін 

Відповідальність за хворого і його здоров’я – головне моральне завдання 

лікаря. В основі всієї діяльності лікаря мають бути покладені вдомі моделі 

модель Гіппократа («не нашкодь»), модель Парацельса («роби добро») та 

деонтологічну модель («дотримуйся обов’язку»). Тільки спираючись на ці 

принципи лікар може вибудовувати свої відносини з пацієнтом, які повинні 

бути доброзичливими, довірчими, поважними, оскільки душевний стан 

хворого – це також надзвичайно важливий фактор успішності та ефективності 

лікувального процесу. 

Зміст пропозиції: 

Доповнити розділ ІІІ Основ законодавства України про охорону 

здоров’я статтею «Етичні вимоги до медичних працівників», у якій визначити 

такі вимоги: не завдання шкоди життю та здоров’ю пацієнта, пріоритетності 

прав та інтересів пацієнта, компетентності та професійності, сумлінності та 

чесності, конфіденційності інформації про пацієнта, поваги до людської 

гідності та честі тощо; 
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Обґрунтування запропонованих змін 

Попри досить розгалужену систему національного законодавства у 

сфері регулювання права особи на охорону здоров’я, перехід до нового етапу 

медичної реформи потребує більш детального регулювання деяких питань. 

Зокрема, це стосується визначення нормативів якості надання медичної 

допомоги, уточнення прав та обов’язків пацієнтів, закріплення ключових 

етичних вимог до медичних працівників тощо. 

Зміст пропозиції: 

 Ч. 4 ст. 43 пропонуємо викласти у такій редакції: Дієздатний пацієнт, 

який усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право надати 

згоду чи право відмовитись від надання медичної допомоги. У цьому контексті 

потребує уточнення і ч. 4 ст. 284 Цивільного кодексу Україну, яку пропонуємо 

викласти у наступній редакції: Дієздатна фізична особа, яка усвідомлює 

значення своїх дій і може керувати ними, має право надати згоду чи право 

відмовитись від надання медичної допомоги. 

Обґрунтування запропонованих змін 

У ЦК України та Основах закріплено різні ознаки суб’єктів, що можуть 

здійснювати окреслене право, а саме: повнолітня особа (ЦК України) та 

пацієнт, що набув повної цивільної дієздатності (Основи). Це дві різні правові 

категорії. 

Повної цивільної дієздатності можна набути і до досягнення повноліття 

(ч. 2 ст. 34, 35 ЦК України), а відтак, виникне проблема з реалізацією відмови 

від медичної допомоги, оскільки два закони по-різному окреслюють цей 

механізм.  

У ч. 4 ст. 284 ЦК України, як і в ч. 4 ст. 39 Основ, йдеться виключно про 

право на відмову від лікування, тобто лише про один із сегментів медичної 

допомоги, чи медичного втручання, як випливає із дефініцій цих понять, 

відповідно до ст. 3 та ст. 42 Основ. 

Відтак, видається дивною нормативна ситуація, за якої особа дає згоду 

на всі методи діагностики, профілактики і лікування (ч. 1 ст. 43 Основ), а 
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згідно з ч. 3 ст. 284 ЦК України, ще й реабілітацію, а відмовляється лише від 

лікування. 

Ще однією нормативною проблемою, як видається, є паралельне 

вживання термінів «медичне втручання» і «медична допомога», що за своїм 

семантичним наповненням різняться: друге з понять є ширшим. Логічним 

видається уніфікувати термінологію. 

3. До Закону України «Про державні фінансові гарантії надання 

медичних послуг та лікарських засобів»  

Зміст пропозиції: 

1) Пропонуємо статтю 8 закону «Про державні фінансові гарантії 

надання медичних послуг та лікарських засобів» доповнити положенням про 

те, що застраховані особи, які користуються пільгами, визначеними у законах 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» та ін. мають право на повну 

компенсацію всіх видів медичної допомоги за рахунок коштів державного 

бюджету.  

Обґрунтування запропонованих змін 

Законопроектом передбачається запровадження державного 

солідарного медичного страхування, яке передбачає повну або часткову 

оплату за встановленими тарифами за рахунок державних коштів наданих 

застрахованим особам необхідних медичних послуг та лікарських засобів у 

межах державного гарантованого пакета. При цьому на застрахованих осіб 

покладено зобов’язання оплачувати за рахунок власних коштів чи 

забезпечувати оплату за рахунок коштів добровільного медичного 

страхування та інших джерел тарифу співоплату медичних послуг та 

лікарських засобів.  

Таким чином, у законопроекті прямо встановлено принцип часткової або 

повної платності деяких видів медичних послуг, які не увійшли до 
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гарантованого державного пакету, зокрема, вторинної та третинної медичної 

допомоги. Однак, це прямо суперечить конституційному принципу 

безоплатності медичної допомоги, адже  у разі, якщо у застрахованої особи та 

її родини (особливо це стосується малозабезпечених категорій осіб) після 

надання їй безкоштовної екстреної медичної допомоги, відсутні фінансові 

можливості для часткової оплати спеціалізованої та/або високоспеціалізованої 

медичної допомоги, то така особа взагалі не зможе реалізувати конституційне 

право на медичну допомогу. Крім іншого, у законопроекті взагалі не 

згадується про принцип фінансування медичної допомоги, яка надається 

малозабезпеченим, іншим соціально незахищеним та вразливим верствам 

населення.  

Зміст пропозиції: 

2)  У ст. 5 закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних 

послуг та лікарських засобів» необхідно визначити детальний перелік 

медичних послуг, які надаватимуться з повною компенсацію за рахунок 

державних коштів. 

Обґрунтування запропонованих змін 

Досить спірним моментом даного законопроекту є положення щодо 

деталізованого опису переліку конкретних видів медичних послуг та 

лікарських засобів, оплата надання яких застрахованим особам гарантується 

повністю або частково. Причому передбачено, що такий опис розробляється 

щороку, що означає відсутність певної стабільності та реальної гарантованості 

хоча б мінімального пакету безоплатних медичних послуг. До того ж 

затвердження такого опису центральним органом виконавчої влади (тобто 

фактично підзаконним актом) суперечить ст. 92 Конституції України, 

відповідно до якої права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і 

свобод визначаються виключно законами. 

4. До Закону України «Про екстрену медичну допомогу»  

Зміст пропозиції: 

У статті 10 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» доцільно 
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визначити, що у разі ліквідації багатопрофільної лікарні, при які функціонує 

відділення екстреної медичної допомоги, таке відділення набуває статусу 

самостійної юридичної особи (станції невідкладної допомоги) та продовжує 

діяти на матеріально-технічній базі відповідної лікарні. 

 

Обґрунтування запропонованих змін 

Одним із нововведень медичної реформи є утворення госпітальних 

округів. Госпітальний округ, відповідно до Порядку створення госпітальних 

округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2016 р. № 932 – це функціональне об’єднання закладів охорони 

здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території. 

Госпітальні округи створюються Кабінетом Міністрів України; до їх складу 

входять не менше однієї багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування 

першого та/або другого рівня та інші заклади охорони здоров’я. 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня повинна 

забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб. 

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня повинна 

забезпечувати надання медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб. На 

практиці це означає, що виникне необхідність у ліквідації деяких закладів 

охорони здоров’я, що знову ж таки суперечить ст. 49 Конституції України. 

Крім того, це ставить під сумність територіальну складову принципу 

доступності медичної допомоги, у тому числі екстреної. Законом України 

«Про екстрену медичну допомогу» центри та станції надання екстреної 

медичної допомоги, хоча і визнаються самостійними установами, однак на 

практиці часто розміщуються при лікувальних закладах. Тому скорочення 

останніх призведе до скорочення центрів надання екстреної допомоги. Отже, 

потребує унормування питання щодо центрів та станцій надання такої 

допомоги після утворення госпітальних округів. Крім того, у Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення 
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госпітальних округів» необхідно визначити територіальні нормативи 

(нормативи прибуття до місця виклику) функціонування станцій та відділень 

невідкладної медичної допомоги, які не повинні бути меншими від чинних 

сьогодні.  

 5. До проекту Закону «Про права пацієнтів» 

Зміст пропозиції: 

 п. 11 ч. 1 ст. 4 доповнити словами «а також відшкодування моральної 

шкоди за непрофесійний та некомпетентний підбір методів та засобів 

лікування, якщо це спричинило шкоду здоров’ю або смерть пацієнта»; ч. 3 ст. 

5 такими видами безкоштовної первинної допомоги, як третинна 

(високоспеціалізована) допомога пільговим категоріям населення, 

протезування та надання лікарських засобів, визначених законом категоріям 

населення; ч. 1 ст. 8 доповнити реченням другим такого змісту: «Лікар має 

надати пацієнтові повне та вичерпне роз’яснення у доступній для нього формі 

про обрані методи лікування, їх наслідки та переваги, у тому числі можливі 

негативні побочні ефекти, а також наявність альтернативних методів та 

засобів лікування»; 

Обґрунтування запропонованих змін 

Так, у законопроекті «Про права пацієнтів» визначені права пацієнтів на: 

1) доступність та гарантований рівень медичної допомоги; 2) безпечну та 

якісну медичну допомогу; 3) медичну інформацію; 4) інформовану згоду; 5) 

свободу вибору; 6) конфіденційність; 7) дотримання норм медичної етики; 8) 

дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я; 9) індивідуальний підхід до 

лікування; 10) подання скарги та захист своїх прав; 11) відшкодування збитків, 

заподіяних при наданні медичної допомоги. Зміст кожного права детально 

регламентований в окремій статті. 

Їх аналіз дозволяє в цілому з позитивної сторони відмітити 

законопроект, проте, не можна не зауважити про деякі його недоліки. Зокрема, 

у ч. 3 ст. 5 законопроекту визначаються види медичної допомоги, які 

надаються безоплатно, однак, у їх числі відсутні такі, як третинна 
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(високоспеціалізована) медична допомога пільговим категоріям населення, 

протезування та отримання лікарських засобів для окремих категорій 

громадян тощо. Крім того, у п. 11 ч. 1 ст. 4 законопроекту закріплене право на 

відшкодування збитків, заподіяних при наданні медичної допомоги, однак, не 

вказано на право отримати моральну компенсацію за непрофесійний та 

некомпетентний підбір методів та засобів лікування, якщо це спричинило 

шкоду здоров’ю або смерть пацієнта.  

У ст. 8 законопроекту деталізоване право пацієнта на інформовану згоду, 

яка передбачає попереднє отримання згоди дієздатного пацієнта на медичну 

допомогу, крім випадків, коли така згода не вимагається. Проте, у даній статті 

необхідно уточнити, що перед отриманням згоди лікар має надати пацієнтові 

повне та вичерпне роз’яснення у доступній формі про обрані методи 

лікування, їх наслідки та переваги, у тому числі можливі негативні побочні 

ефекти, а також наявність альтернативних методів та засобів, що дозволить 

пацієнту прийняти зважене та усвідомлюване рішення. 

6.  До законопроекту «Про первинну медичну допомогу на засадах 

сімейної медицини» 

Зміст пропозиції: 

П. 4 ч. 1 ст. 4 викласти у такій редакції: «безкоштовності надання 

первинної медичної допомоги на базі комунальних та державних центрів 

первинної медичної допомоги»; ч. 3 ст. 7 доповнити положенням про те, що 

первинна лікарська медична допомога включає планові медичні огляди та інші 

медичні огляди, які є обов’язковими відповідно до законодавством України 

Обґрунтування запропонованих змін 

Законопроект «Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної 

медицини» визначає засади організації та порядок надання первинної 

медичної допомоги. До його недоліків можна віднести: у ч. 1 ст. 4, де йдеться 

про основні пріоритети сімейної медицини, не зазначається, що первинна 

медична допомога, яка надається на базі комунальних та державних центрів 

первинної медичної допомоги є гарантовано безкоштовною; у ст. 7 



	   496	  

визначається три види первинної медичної допомоги – долікарська, лікарська 

та спеціалізована медична допомога, проте, не уточняється до якого з цих 

видів належить проведення планових медичних оглядів або медичних оглядів, 

необхідних для отримання довідки про стан здоров’я; у ст. 17 доцільно було б 

визначити, що центри первинної медичної допомоги утворюються на 

матеріально-технічній базі поліклініки та інших амбулаторних закладів 

комунальної та державної форм власності. Крім того, у законопроекті 

необхідно уточнити загальний порядок обрання сімейного лікаря. 
	  


