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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗДОРОВ’Я В 

УКРАЇНІ

Целью исследования является выявление 
основных аспектов конституционного обеспе-
чения прав человека на здоровье в Украине. 
Основной задачей выступает обобщение на-
ционального опыта, а с его учетом – и опре-
деление направлений усовершенствования кон-
ституционного законодательства Украины в 
этой сфере. Установлено, что конституци-
онное обеспечение права на здоровье человека 
в Украине содержится не только в Основном 
законе, но и в ряде конституционно-правовых 
актов, а проведенный анализ соответствую-
щих норм свидетельствует о недостаточном 
совершенстве дефиниций понятий и терми-
нов, которые должны отражать указанное 
право.
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ті хворих громадян, зменшення тривалос-
ті життя серед українців (у 2020 р. середня 
тривалість життя українців скоротилась май-
же на рік, у порівнянні з 2019 р. і становить 
71,35 року. Жінки в Україні живуть значно 
довше за чоловіків – середня тривалість укра-
їнок – 76,22 року, тоді як у чоловіків – 66,39 
року) [1]. У проекті Концепції побудови но-
вої національної системи охорони здоров’я 
України зазначається, що Україна має один із 
найгірших показників серед систем охорони 
здоров’я в європейському регіоні, і знаходить-
ся на другому місці за рівнем смертності (14,9 
на 1000 населення), яка збільшилась на 12,7% 
за останні 20 років, тоді як у Європейському 
Союзі цей показник знизився на 6,7% [2]. До 
того ж, ситуація істотно погіршилась у зв’язку 
із стрімким поширенням на початку 2020 р. 
у світі та Україні коронавірусної інфекції CO-
VID-19 (так, в Україні на 25 грудня 2021 р. 
було офіційно зареєстровано 3 642 314 випад-
ків коронавірусної інфекції COVID-19) [3].       

Отже, слід констатувати погіршення де-
мографічної ситуації в Україні. Наразі йдеть-
ся не тільки про її покращення, але й збере-
ження генофонду нації, що впливає й на на-
ціональну безпеку України, адже «створення 
дієвого механізму захисту прав людини є 
запорукою мінімізації загроз для національ-
ної безпеки України, що особливо актуально 
в умовах викликів сьогодення» [4, с. 346].

Зазначене вище актуалізує вирішення 
проблеми забезпечення права людини на 
здоров’я, у першу чергу, – на конституцій-
ному рівні, а також створення дієвого меха-

Постановка проблеми
Істотне погіршення стану навколишнього 

природного середовища в Україні в останній 
чверті ХХ – на початку ХХІ ст., пов’язане із 
цілим комплексом проблем: рядом аварій 
техногенного характеру, забрудненням ат-
мосферного повітря через викидання про-
мислових відходів і збільшення використан-
ня автотранспортних засобів, погіршенням 
екологічного стану водних ресурсів тощо, у 
сукупності із погіршенням якості уживаних 
продуктів харчування, веденням нездорово-
го способу життя, незадовільною ситуацією 
у сфері медичного забезпечення охорони 
здоров’я – спричинило зростання кількос-
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нізму реалізації цього права. Так, у розділі ІІ 
Основного закону України були закріплені 
природні, політичні, соціальні, економічні, 
культурні, сімейні, екологічні, інформаційні 
та інші права й свободи людини і громадяни-
на в Україні [5, с. 536]. 

Постановка завдання
Мета статті полягає у визначенні консти-

туційно-правових аспектів забезпечення пра-
ва людини на здоров’я в Україні.

Наукова новизна полягає в з’ясуванні 
концептуальних підходів до розуміння не-
обхідності забезпечення права людини на 
здоров’я в Україні в конституційно-правовій 
площині.

Виклад основних положень
У статті 3 Конституції України 1996 р. за-

фіксовано, що «людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх га-
рантії визначають зміст і спрямованість ді-
яльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави» [6]. З цього за-
садничого принципу закономірно випливає 
й логіка побудови за пріоритетами функцій 
держави, стратегічних і тактичних цілей її 
діяльності розділів Основного закону Укра-
їни. Саме тому права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина закріплено у розділі 
ІІ. Конституційне ж закріплення на сьогодні 
прав і свобод людини як найвищої цінності та 
їхня відповідність міжнародним нормам пра-
ва є одною з важливих ознак демократичної 
держави, тому невід’ємним та непорушним 
правом кожної людини  є право на охорону 
здоров’я [7, с. 25].

Так як право на здоров’я належить до 
групи невід’ємних прав, то природно, що 
законодавець приділив увагу його конститу-
ційному забезпеченню вже у перших статтях 
розділу ІІ. Так, у частині 3 статті 27 зазнача-
ється, що «кожен має право захищати своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших лю-
дей від протиправних посягань». Стаття 28 
хоч прямо і не визначає право на здоров’я, 

тим не менше з юридичного аналізу її тексту 
випливає прагнення держави забезпечити це 
право: «Ніхто не може бути підданий кату-
ванню, жорстокому, нелюдському або такому, 
що принижує його гідність, поводженню чи 
покаранню. Жодна людина без її вільної зго-
ди не може бути піддана медичним, науковим 
чи іншим дослідам» (частини 2 і 3) [6].

Із правом на здоров’я тісно пов’язані й 
інші права. Зокрема, у частинах 1-3 статті 49 
йдеться про те, що «кожен має право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування. Охорона здоров’я забезпечу-
ється державним фінансуванням відповід-
них соціально-економічних, медико-санітар-
них і оздоровчо-профілактичних програм. 
Держава створює умови для ефективного і 
доступного для всіх громадян медичного об-
слуговування. У державних і комунальних за-
кладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно; сучасна мережа таких 
закладів не може бути скорочена. Держава 
сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх 
форм власності» [6]. 

Із правом на здоров’я пов’язане і закріпле-
не у статті 50 право кожного на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодуван-
ня завданої порушенням цього права шкоди. 
Крім того, частина 2 цієї статті визначає, що 
«кожному гарантується право вільного досту-
пу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а та-
кож право на її поширення. Така інформація 
ніким не може бути засекречена» [6].

Право людини на здоров’я закріплене і 
в інших нормативно-правових актах, які за 
своїм характером є конституційними, так як 
деталізують відповідні статті Конституції. Та-
кими, зокрема, є: Закон України «Основи за-
конодавства України про охорону здоров’я» 
(у редакції від 29.12.2019 р.) (у якому йдеться 
про визнання пріоритетності норм міжнарод-
но-правових актів (ст. 2); визначення дефіні-
цій понять і термінів, що вживаються в за-
конодавстві про охорону здоров’я (здоров’я, 
медична допомога, медичне обслуговування, 
медична послуга, охорона здоров’я тощо) 
(ст. 3); формулювання основних принципів 
охорони здоров’я (ст. 4); інші базові прин-
ципові положення) [8], Закон України «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологіч-
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ного благополуччя населення» (у редакції 
від 04.10.2018 р.) (наголосимо на визначенні 
основних термінів і понять, які містяться у 
ст. 1, зокрема, середовище життєдіяльності 
людини, шкідливий вплив на здоров’я лю-
дини, санітарно-епідемічна ситуація, вимоги 
безпеки для здоров’я і життя людини, спри-
ятливі умови життєдіяльності людини тощо; 
закріплення права громадян на безпечні для 
здоров’я і життя харчові продукти, питну 
воду, умови праці, навчання, виховання, по-
буту, відпочинку та навколишнє природне 
середовище, участь у розробці, обговоренні 
та громадській експертизі проєктів програм і 
планів забезпечення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення, внесення про-
позицій з цих питань до відповідних органів, 
відшкодування шкоди, завданої їх здоров’ю 
внаслідок порушення підприємствами, уста-
новами, організаціями, громадянами санітар-
ного законодавства та інші) [9]. 

На перший погляд конституційне забез-
печення права людини на здоров’я в Україні 
є достатньо ґрунтовним. Так, у вітчизняній 
юридичній науковій літературі визначають-
ся, виходячи з тексту відповідних законів, 
такі права громадян у сфері охорони здоров’я 
як право на профілактичні заходи, право на 
доступність, право на інформацію, право на 
згоду, право на свободу вибору, право на при-
ватність і конфіденційність, право на безпеку, 
право на індивідуальний підхід до лікування, 
право на подання скарги, право на відшкоду-
вання шкоди тощо [10].

Проте, ряд українських учених, юристів-
практиків небезпідставно звертають увагу 
на істотні прогалини у чіткості визначення 
деяких понять і термінів, що містяться у вітчиз-
няному законодавстві (включно із Конституці-
єю України) і які мають розкривати сутність 
конституційних засад забезпечення права 
на здоров’я людини, а також на необхідність 
оновлення чинного конституційного зако-
нодавства в умовах проведення в Україні 
медичної реформи, започаткованої у 2017 р.- 
А це, у свою чергу, впливає як на аутентичне 
тлумачення органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, судовими установа-
ми відповідних нормативних приписів, так і 
на безперешкодну реалізацію громадянами 
України своїх законних прав.

Такими прогалинами вчені називають: 
- відсутнє чітке розмежування змістів 

права на охорону здоров’я та на медичну до-
помогу; - недостатня визначеність різниці 
у поняттях «медична допомога» і «медична 
послуга», а також відсутність врегулюван-
ня питань надання безоплатної чи платної 
медичної допомоги таким групам суб’єктів, 
як іноземці; - нечіткість дефініції «державне 
управління охороною здоров’я» та «громад-
ське здоров’я», а також відсутність у чинній 
конституційно-правовій базі деяких важли-
вих понять (наприклад, «єдиний медичний 
простір»); - недосконалість і невідповідність 
новим реаліям життя конституційно-право-
вого закріплення гарантій реалізації права 
людини на здоров’я; - повільність удоско-
налення нормативно-правового закріплен-
ня етапів проведення медичної реформи в 
Україні; - недосконалість дефініцій «активна 
еуатаназія» і «пасивна добровільна еутаназія»; 
- «конституційне право на охорону здоров’я 
та медичну допомогу в Україні (ст. 49 Кон-
ституції України) не в повній мірі відповідає 
основним міжнародно-правовим стандартам, 
оскільки в міжнародних договорах, учасни-
ком яких є українська держава, це право роз-
глядається набагато ширше, і включає в себе 
соціальне благополуччя людини» [11, с. 91; 
12; 13, с. 136; 14, с. 112; 15, с. 412; 16; 17, с. 
228 – 229; 18, с. 530]. 

У вітчизняній науковій літературі пода-
ються і шляхи вирішення названих проблем, 
в основному, це стосується спроб надати ав-
торські дефініції таким поняттям, як «право на 
охорону здоров’я», «право на медичну допо-
могу», «медична послуга», «єдиний медичний 
простір» тощо, пропонується удосконалити 
конституційно-правове закріплення гарантій 
реалізації права людини на здоров’я та інше. 
Достатньо позитивним є той факт, що вчені 
обґрунтовують свою позицію необхідністю 
звернення уваги до міжнародного і європей-
ського досвіду конституційного закріплення 
права людини на здоров’я [19, с. 375-376].

Закономірно, що на необхідності врахо-
вувати досвід країн Європейського Союзу 
ґрунтуються і основні положення різних про-
єктів органів державної влади і управління,  
незалежних громадських організацій та нор-
мативно-правових документів, що мають ви-
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значати фундаментальні принципи побудови 
охорони здоров’я людини в Україні (це, зо-
крема, Проєкт Концепції побудови нової на-
ціональної системи охорони здоров’я Украї-
ни, представлений МОЗ України 07.08.2014 
року, Національна стратегія побудови нової 
системи охорони здоров’я в Україні на період 
2015 – 2025 років, розроблена Стратегічною 
дорадчою групою з питань реформування 
системи охорони здоров’я в Україні (СДГ з 
охорони здоров’я), яка була створена На-
казом МОЗ № 522 від 24.07.2014 року, По-
станова Верховної Ради України «Про Реко-
мендації парламентських слухань на тему: 
«Про реформу охорони здоров’я в Україні» 
від 21.04.2016 року, Концепція побудови но-
вої національної системи охорони здоров’я 
України, анонсована Незалежною експерт-
ною платформою «ПРО S VITA» 08.11.2017 
року та інші [2; 20; 21; 22]).

У зв’язку із проголошенням ВОЗ пандемії 
у світі (COVID-19) Українська держава активі-
зувала свою діяльність, спрямовану на захист 
здоров’я своїх громадян. Базовими норма-
тивними документами стали Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» № 533-IX від 17.03.2020 
р. [23], постанова Кабінету Міністрів України 
«Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19» № 211 від 
11.03.2020 р. [24] та деякі інші (наразі таких 
документів 34). 

Основними заходами забезпечення пра-
ва громадян на здоров’я є: встановлення 
карантину, із забороною відвідування закла-
дів освіти її здобувачами, проведення всіх 
масових заходів, у яких бере участь понад 
200 осіб, крім заходів, необхідних для забез-
печення роботи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування. Спортив-
ні заходи дозволяється проводити без участі 
глядачів (уболівальників). Умови стали більш  
жорсткими, запроваджуються також заходи, 
пов’язані з обов’язковою вакцинацією насе-
лення тощо (зокрема, Міністерство охорони 
здоров’я України своїм наказом від 04 жовтня 
2021 р. № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07 
жовтня 2021 р. за № 1306/36928, затвердило 
Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням проти гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 [25]). 

Згаданим же Законом України було вне-
сено зміни і доповнення до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, Кри-
мінального кодексу України, якими встанов-
лено більш суворі санкції за порушення умов 
карантину, а внесені зміни до Кодексу зако-
нів про працю України, Податкового кодек-
су України, деяких інших нормативно-пра-
вових актів стосувались із формальної точки 
зору надання окремим категоріям громадян 
на час карантину пільг. 

 Не зважаючи на загрозливу ситуацію в 
Україні (стрімке поширення хвороби, від-
сутність необхідних засобів і ліків), тим не 
менше, українські громадяни (волонтери, 
меценати, представники бізнесу та інші) зна-
йшли можливість надати допомогу медичним 
закладам і лікарям України. Крім того, наші 
лікарі знайшли можливість надати допомогу 
колегам у країнах ЄС, при цьому вони долу-
чились до протоколів надання медичної до-
помоги, що дозволить у майбутньому цей єв-
ропейський досвід використовувати у нашій 
країні під час боротьби із пандемією.    

Висновки
1. Конституційне забезпечення права на 

здоров’я людини в Україні міститься не лише 
в Основному законі, але й низці конституцій-
но-правових актів. Проведений аналіз відпо-
відних норм засвідчує недостатню доскона-
лість дефініцій понять і термінів, які мають 
віддзеркалювати зазначене право. 

2. Існує ряд проблем, які пов’язані з 
наступним: відсутність сталої Концепції по-
будови нової національної системи охорони 
здоров’я України, повільність проведення 
медичної реформи, і відходу від радянської 
централізованої системи управління охоро-
ною здоров’я населення та інше. 

3. Є проблеми соціально-економічного 
характеру, пов’язані з необхідністю забезпе-
чення стабільного життєвого рівня громадян 
України при необхідності дієвості заходів ка-
рантину, локалізації загроз поширення хво-
роби COVID-19 на місцевому рівні, вирішен-
ня питань переходу у «червону зону» в ряді 
областей України тощо.         
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SUMMARY 
The aim of the study is to identify the main 

aspects of the constitutional provision of the human 
right to health in Ukraine. The main task is to 
generalize the national experience, and taking into 
account it - to determine areas for improving the 
constitutional legislation of Ukraine in this area. 
It is established that the constitutional provision of 
the right to human health in Ukraine is contained 
not only in the Basic Law, but also in a number 
of constitutional acts, and the analysis of relevant 
norms shows insufficient perfection of definitions of 
concepts and terms that should reflect this right.

 It was revealed that the problems in the field of 
health care in Ukraine are: the lack of a sustainable 
Concept for building a new national health care 
system, the slow pace of health care reform launched 
in 2017, and the departure from the Soviet 
centralized public health management system.

 It was found that there are a number of problems 
related to the following: lack of a sustainable 
Concept for building a new national health care 
system in Ukraine, slow health care reform, and 
departure from the Soviet centralized public health 
management system, and more. It is established that 
there are problems of socio-economic nature related 
to the need to ensure a stable standard of living of 
Ukrainian citizens in the need for effective quarantine 
measures, localization of threats of COVID-19 at 
the local level, addressing the transition to the «red 
zone» in some regions of Ukraine etc.

Ключові слова:  Ukraine, the human right 
to health, the Constitution of Ukraine, provision, 
implementation

АНОТАЦІЯ 
Метою дослідження є виявлення основних 

аспектів конституційного забезпечення пра-
ва людини на здоров’я в Україні. Основним за-
вданням виступає узагальнення національного 
досвіду, а з його врахуванням – й визначення 
напрямів удосконалення конституційного зако-
нодавства України в цій сфері. Встановлене, що 
конституційне забезпечення права на здоров’я 
людини в Україні міститься не лише в Основно-
му законі, але й низці конституційно-правових 
актів, а проведений аналіз відповідних норм за-
свідчує недостатню досконалість дефініцій по-
нять і термінів, які мають віддзеркалювати за-
значене право. Виявлено, що проблемами у сфері 
охорони здоров’я в Україні є: відсутність сталої 
Концепції побудови нової національної системи 
охорони здоров’я, повільність проведення медич-
ної реформи, започаткованої у 2017 р., і відходу 
від радянської централізованої системи управ-
ління охороною здоров’я населення. 

Ключові слова: Україна, право людини на 
здоров’я, Конституція України, забезпечення, 
реалізація 
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