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Взаємозв’язок конституційного права 
на охорону здоров’я, медичну допомогу 

та медичне страхування з іншими  
соціальними правами людини  

 

Гдлджзп пуфаплмї кмлуднуії ноа-
вмвмї гдоеавз жукмвйдлзи гмймвлзк 
фзлмк пралмвйдлляк ілпрзруру ноав 
ра пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла. 
Бмомрщба жа пвмбмгз в одромпндкрзв-
лмку взкіоі япкоавм вкажує лак ла 
ноімозрдрлі уіллмпрі кмлкодрлмї іпрм-
озфлмї днмтз.  Цікавзк гйя лаукмвм-
гм мпкзпйдлля є омжвзрмк ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля у кмлрдкпр-
лмку вжаєкмжв’яжку ж ілхзкз пмуіа-
йщлзкз ноавакз йыгзлз. У рзт, фз 
ілхзт апндкрат фзкайм лаукмвуів, 
якзт кз жгагаєкм лзефд, гмпйігеу-
вайз ндвлі апндкрз нзралля, номрд 
уіййы праррі є лаукмвд гмпйігедлля 
кмкнйдкплмгм таоакрдоу цмгм вжає-
кмжв’яжку кмлпрзрууіилмгм ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля ж ілхзкз 
пмуіайщлзкз ноавакз йыгзлз. 

Звзфаилм, цм пвірмвзи кмлпрз-
рууіилзи номудп ла ндохзт дранат лд 
у нмвліи кіоі вігмбоаеав гзсдодлуі-
ауіы ноав йыгзлз ра гомкагялзла, 

цм є уійкмк жомжукійм. Пдохі кмл-
прзрууії, жмкодка США (1787 о.) ра 
Фоалуії (1791 о.) фапркмвм улмоку-
вайз йзхд нмйірзфлі ра мпмбзпрі ноа-
ва йыгзлз, цм віггждокайывайм ак-
руайщлі апндкрз бмомрщбз пмуіайщлзт 
гоун. Ндгаодклм ла жлакдлат соал-
уужщкмї одвмйыуії фзраєкм жлакдлзрі 
пймва «Свмбмга. Рівліпрщ. Боардопр-
вм.». 

Як бугщ-якд явзцд, омжвзрмк 
якмгм абм нозжвмгзрщ гм имгм вгмп-
кмлайдлля ра упкйаглдлля (якцм 
кіпрзрщ пурліплі таоакрдозпрзкз), абм 
гм жалднагу (якцм уд явзцд взнаг-
кмвд ра нмбіфлд), ілпрзрур ноав йы-
гзлз, як мплмвлзи кмкнмлдлр кмлуд-
нуіи ноавмвмї гдоеавз ра гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, влапйігмк нмга-
йщхзт проукруолзт жкіл в оіжлзт 
пупнійщлзт  пзпрдкат пнозиляв лдмб-
тігліпрщ нмпзйдлля пмуіайщлмї пкйа-
гмвмї. 

На кмлпрзрууіилмку оівлі ж нм-
фарку ХХ пр. в нодгкдрі кмлпрзрууіи-
лмгм одгуйывалля ілпрзруру ноав 
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йыгзлз ра гомкагялзла нмфайз 
ж’явйярзпя лмві дйдкдлрз, а пакд пм-
уіайщлі ра дкмлмкіфлі (Вдикаопщка 
Кмлпрзрууія Нікдффзлз 1919 о., 
Кмлпрзрууія Чдтмпймваффзлз 1920 о., 
Кмлпрзрууія Іпналії 1931 о. ра іл.).  

На кіелаомглмку оівлі пмуіайщ-
лі ноава вндохд ыозгзфлм мсмокйд-
лі в Загайщліи гдкйаоауії ноав йыгз-
лз 1948 о., в якіи жажлафдлм, цм кме-
ла йыгзла, як фйдл пупнійщпрва, кає 
ноавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля і ла 
жгіиплдлля лдмбтіглзт гйя нігроз-
калля її гіглмпрі і гйя війщлмгм омж-
взрку її мпмбз ноав у дкмлмкіфліи, 
пмуіайщліи і куйщруоліи гайужят жа 
гмнмкмгмы лауімлайщлзт жупзйщ і 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва ра 
вігнмвіглм гм проукруоз і одпуопів 
кмелмї гдоеавз (пр. 22). Пмймедлля 
Загайщлмї гдкйаоауії 1948 о. жлаихйз 
пвіи омжвзрмк і в ілхзт кіелаомглзт 
акрат, жмкодка в Міелаомглмку накрі 
ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі 
ноава віг 16 гоугля 1966 омку. Віг-
нмвіглм гм пр. 3 гдоеавз, які бдоурщ 
уфапрщ у ущмку Пакрі, жмбмв'яжуырщпя 
жабджндфзрз оівлд гйя фмймвіків і 
еілмк ноавм кмозпрувалля впіка дкм-
лмкіфлзкз, пмуіайщлзкз і куйщруо-
лзкз ноавакз, ндодгбафдлзкз в ущм-
ку Пакрі. Пмймедлля Пакру омжвз-
лурм в нмгайщхмку в Євомндипщкіи 
пмуіайщліи таорії 1996 о.  

Коік Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії, в кмлрдкпрі омжвзрку гмуійщлм 
ракме жгагарз ракі одгімлайщлі акрз, 
які прмпуырщпя пмуіайщлзт ноав    
йыгзлз, жмкодка: Акдозкалпщку гд-
кйаоауіы ноав і мбмв’яжків йыгзлз 
1948 омку (прарря XVI), Асозкалпщ-
ку таоріы ноав йыгзлз і лаомгів 
1981 омку (нодакбуйа, праррі 15, 16), 
Каїопщку гдкйаоауіы ном ноава йы-
гзлз у іпйакі 1990 омку (праррі 13, 
17), Аоабпщку таоріы ноав йыгзлз 
2004 омку (праррі 2, 34, 36, 38, 39, 40).  

В Укоаїлі, яка оарзсікувайа 
вкажалзи Пакр, Оплмвлзи Закмл ном-
гмймхує гдоеаву пмуіайщлмы, ра, віг-
нмвіглм, кіпрзрщ лзжку пмуіайщлзт 
ноав йыгзлз, гм якзт кз віглмпзкм: 
ноавм ла ноауы (пр. 43), ноавм ла 
проаик (пр. 44), ноавм ла вігнмфзлмк 

(пр. 45), ноавм ла пмуіайщлзи жатзпр 
(пр. 46), ноавм ла езрйм (пр. 47), ноа-
вм ла гмпрарліи езррєвзи оівдлщ 
(пр. 48), ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу ра ноавм 
ла кдгзфлд проатувалля (пр. 49). На 
вігкілу віг нмйірзфлзт ра мпмбзпрзт 
ноав пмуіайщлі ноава нмродбуырщ 
впралмвйдлля агодплзт мбмв’яжків 
гдоеавз.  

Коік пндуіайщлзт лмок Оплмв-
лмгм Закмлу Укоаїлз кз кмедкм 
взгійзрз і кмлпрзрууіилі лмокз жа-
гайщлмгм таоакрдоу, жкіпр якзт бдж-
нмпдодглщм нмв'яжалзи жі пмуіайщлз-
кз ноавакз. Змкодка, уд нмймедлля 
цмгм взжлафдлля Укоаїлз пмуіайщ-
лмы гдоеавмы (пр. 1), номгмймхдлля 
йыгзлз лаивзцмы пмуіайщлмы уіл-
ліпры (пр. 3), жакоінйдлля нозлузну 
вдотмвдлпрва ноава (пр. 8), взжлалля 
фзллзт кіелаомглзт гмгмвмоів фап-
рзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз (пр. 9), жабмомла жвуедлля 
жкіпру ра мбпягу ноав і пвмбмг 
(пр. 22), гаоалрувалля нозлузну оі-
влмпрі (пр. 24).     

Смуіайщлі ноава влапйігмк пвмєї 
мпмбйзвмї омйі в езррєгіяйщлмпрі 
мпмбз урвмоыырщ пмбмы пзпрдку пнд-
уіайіжмвалзт ноав йыгзлз, яка кає 
пкйаглу влуроіхлы проукруоу вжає-
кмжв’яжків ра нмпріилзи вжає-
кмжв’яжмк ж ілхзкз ноавакз.  Якцм 
кз бугдкм омжгйягарз пзпрдку пмуіа-
йщлзт ноав фдодж нозжку рдкрмймгії 
О.О. Бмггалмва [1], рм  кмедкм вз-
жлафзрз, цм пмуіайщлі ноава жлатм-
гярщпя ла драні кмл’ыгауії, рмбрм 
пнівноауі мкодкзт дйдкдлрів пзпрдкз. 
У пвмы фдогу жагайщла рдмоія пзпрдк 
Л. Бдорайалсі [2] гає нігправз віглм-
пзрз пмуіайщлі ноава гм вігкозрмї 
пзпрдкз, яка ндодбуває у лдндодозв-
лмку жв’яжку іж жмвліхлікз дйдкдл-
ракз ілхзт пзпрдк.   

Діиплм, жакоінйдлі ла кмлпрзру-
уіилмку оівлі пмуіайщлі ноава, як 
буйм жажлафдлм взцд, смокуырщ пм-
бмы пзпрдку пндуіайіжмвалзт дйдкдл-
рів, які вжаєкмгіырщ як впдодгзлі 
гоунз, рак і каырщ гвмпрмомллі вжає-
кмжв’яжкз ж ноавакз йыгзлз ілхмгм 
жкіпрмвлмгм пноякувалля.  
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Дм мглзт ж ноімозрдрлзт пмуіа-
йщлзт ноав віглмпярщпя гоуна ноав, 
ндодгбафдлзт в пр. 49 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, вігнмвіглм гм якмї кмедл 
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв'я, кдгзф-
лу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля. 
В пзпрдкі кмлпрзрууіилзт пмуіайщлзт 
ноав уі ноава мтмнйыырщ пндузсіфлд 
кмйм пупнійщлзт віглмпзл, агед жгм-
омв’я уд нозомглд бйагм йыгзлз, якд 
лайдезрщ їи лджайделм віг гомкагял-
прва фз ніггалпрва, взжлалля жі прм-
омлз гдоеавз. Вкажалі кмлпрзрууіилі 
ноава вігнмвіглм гм пр. 3 Закмлу 
Укоаїлз «Пом мплмвз лауімлайщлмї 
бджндкз Укоаїлз» віглмпярщпя гм 
мб’єкрів лауімлайщлмї бджндкз. Зла-
фзкіпрщ бйага нмв’яжуєрщпя і ж рзк, 
цм бугщ-які ілхі ноава, в рмку фзпйі 
і пмуіайщлі, в бійщхмпрі взнагків пур-
рєвм вроафаырщ пвмы лапуцліпрщ ра 
уілліпрщ бдж лаявлмпрі бйага жгмомв’я.  

Кмлпрзрууіилд ноавм ла мтмом-
лу жгмомв’я нмв’яжуєрщпя вфдлзкз ж 
кмейзвіпры йыгзлз взкмозпрмвува-
рз упі пмуіайщлі, лапакндодг гдоеав-
лі, жапмбз, пноякмвалі ла жбдодедлля, 
жкіулдлля, омжвзрмк ра, у взнагку 
нмоухдлля, віглмвйдлля какпзкайщ-
лм гмпяелмгм оівля сіжзфлмгм и нпз-
тіфлмгм пралу її могаліжку [3, п. 35]. 
Упніхліпрщ одайіжауії ноава ла мтм-
омлу жгмомв’я нмв’яжуєрщпя ж дсдкрз-
вліпры взкмлалля гдоеавмы пвмєї 
пмуіайщлмї сулкуії. З роіагз жажлафд-
лзт ноав, ноавм ла мтмомлу жгмомв’я 
лмпзрщ лаибійщх кмкнйдкплзи ра 
пзпрдклзи таоакрдо. Дм фзллзків 
жабджндфдлля ноава віглмпярщпя ігдм-
ймгіфлі, дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, ноавмві 
ра дкмймгіфлі сакрмоз. 

У пвмы фдогу кмлпрзрууіилд 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу нмв’яжу-
єрщпя вед ж ілгзвігуайіжауієы пмуіа-
йщлмгм ноава, ра кмейзвіпры йыгзлз 
одайіжуварз кмлпрзрууіилд ноавм ла 
мрозкалля гмнмкмгз. Як ноавзйм 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу нмв’яжу-
єрщпя ж нмродбуы мпмбз ноз лаявлмп-
рі ндвлмгм жатвмоывалля. 

Кмлпрзрууіилд ноавм ла кдгзф-
лд проатувалля взпрунає гаоалрієы 
ноава ла кдгзфлу гмнмкмгу. Оглак, 
фзллд жакмлмгавпрвм Укоаїлз нмрод-

бує пвмгм пуррєвмгм вгмпкмлайдлля 
цмгм жабджндфдлля нмвлмрз кмейз-
вмпрди одайіжауії ноава ла кдгзфлд 
проатувалля.  

Алайіж кіпуя ноава ла мтмомлу 
жгмомв’я, ноава ла кдгзфлу гмнмкмгу 
ра ноава ла кдгзфлд проатувалля в 
пзпрдкі пмуіайщлзт ноав ндодгбафає 
лдмбтігліпрщ взжлафдлля пніввіглм-
хдлля кдгзфлзт ноав ж ілхзкз пмуі-
айщлзкз ноавакз.  

Оплмвлзи Закмл Укоаїлз гм пз-
прдкз пмуіайщлзт ноав вкйыфає, жмк-
одка,  ноавм ла ноаую (пр. 43 Кмл-
прзрууії). Поавм ла ноауы номихйм 
пвіи гмвмйі розвайзи кмоайщлзи, 
ноавмвзи, дкмлмкіфлзи гдлджзп. Так, 
нозлаиклі жгагаєкм пймва анмпрмйа 
Павйа в Доугмку нмпйаллі гм сдппа-
ймлікіиуів «якцм трм лд тмфд роугз-
рзпя, рми таи і лд їпрщ» (3.10) [4, 
С. 366].    

Поавм ла ноауы лайдезрщ гм 
сулгакдлрайщлзт ноав йыгзлз, які є 
мб’єкрмк як кіелаомглм-ноавмвмгм, 
рак і лауімлайщлмгм одгуйывалля. Зм-
кодка, в пр. 23 Загайщлмї гдкйаоауії 
ноав йыгзлз віг 10.12.1948 о., пр. 6 
Міелаомглмгм накру ном дкмлмкіфлі, 
пмуіайщлі і куйщруолі ноава віг 
16.12.1966  о. (оарзсікмвалм 19.10. 
1973 о.), пр. 1 Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії (ндодгйялура) віг 03.05.1996 о. 
(оарзсікмвалм 14.09.2006 о.), кмлвдл-
уіят ра одкмкдлгауіят Міелаомглмї 
могаліжауії ноауі ра іл.  

На оівлі мплмвлзт жакмлів ноавм 
ла ноауы в жаоубіелзт коаїлат 
ж’явйяєрщпя ндодваелм в йібдоайщліи 
кмлпрзрууіиліи кмгдйі ла родрщмку 
драні пвірмвмгм кмлпрзрууіилмгм ном-
удпу – ніпйя Доугмї Свірмвмї віилз, ж 
кмлпрзруывалляк рдокілу «пмуіайщла 
гдоеава».   

Алайіж кіелаомглм-ноавмвзт 
лмок ра кмлпрзрууіилзт рдкпрів жа-
оубіелзт коаїл йібдоайщлмї кмлпрз-
рууіилмї кмгдйі гмжвмйяє гіирз вз-
плмвку ном вжаєкмжв’яжмк ноава ла 
ноауы ра роіагз кдгзфлзт ноав.  З 
рмфкз жмоу кіелаомглм-ноавмвзт 
акрів ноавм ла ноауы омжукієрщпя як 
«ноавм кмелмї  йыгзлз  гіпрарз км-
ейзвіпрщ жаомбйярз пмбі ла езрря 
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ноауды,  яку вмла війщлм мбзоає абм 
ла яку вмла війщлм нмгмгеуєрщпя» 
(пр. 6 Міелаомглмгм накру ном дкм-
лмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі ноава). 
Помрд, кдгзфлі ноава смокуырщ ндв-
лі взкмгз гм одайіжауії ноава ла ноа-
уы, взпрунаыфз, ноз ущмку, бійщх 
ноімозрдрлмы кмлпрзрууіилмы уіллі-
пры.  Євомндипщка пмуіайщла таорія в 
н. 1 фапрзлз ндохмї пр. 3 «Поавм ла 
бджндфлі ра жгмомві укмвз ноауі» кіп-
рзрщ жмбмв’яжалля Срмоіл, у рмку 
фзпйі, омжомбзрз, жгіиплыварз і ндоі-
мгзфлм ндодгйягарз нмпйігмвлу лауі-
млайщлу нмйірзку в гайужі мтмомлз 
ноауі, взомблзфмї гігієлз і взомблз-
фмгм пдодгмвзца, ра в пр. 8 жакоінйыє 
ноавм ноауыыфзт еілмк ла мтмомлу 
кардозлпрва. Бдж жабджндфдлля ракзт 
укмв, ноавм ла ноауы лд кмед бурз 
одайіжмвалд.  

Поавм ла бджндфлі ра жгмомві 
укмвз ноауі одгуйыырщпя ракме і пр. 
7 Міелаомглмгм накру ном дкмлмкіф-
лі, пмуіайщлі і куйщруолі ноава, Кмл-
вдлуії МОП 1981 о. № 155 «Пом бдж-
ндку и гігієлу ноауі ра взомблзфд 
пдодгмвзцд» ра іл.  

Кмлпрзрууіилі нмймедлля кмод-
пнмлгуырщпя ж лмокакз кіелаомглзт 
акрів. Змкодка, вігнмвіглм гм фдрвдо-
рмї ра н’ярмї фапрзл пр. 43 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз «Кмедл кає ноавм ла 
лайделі, бджндфлі і жгмомві укмвз ноа-
уі, ла жаомбірлу нйару, лд лзефу віг 
взжлафдлмї жакмлмк. Взкмозпралля 
ноауі еілмк і лднмвлмйірліт ла лдбдж-
ндфлзт гйя їтльмгм жгмомв'я омбмрат 
жабмомляєрьпя». Тмбрм, впралмвйдлі 
ноавмві мбкдедлля жі прмомлз роіагз 
кдгзфлзт ноав взжлафаырщ ноавмвзи 
одезк одайіжауії ноава ла ноауы, цм 
жлаихйм пвмє номгмведлля в нмрмф-
лмку жакмлмгавпрві Укоаїлз. Змкод-
ка, уд прмпуєрщпя гйавз ХІ «Отмомла 
ноауі» Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
(праррі 153 – 173); н. «г» фапрзлз 
ндохмї пр. 6 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу ноауі;  ф. 1 пр. 4 
Закмлу Укоаїлз «Пом мтмомлу ноа-
уі», жгіглм якмї «Ддоеавла нмйірзка в 
гайужі мтмомлз ноауі взжлафаєрщпя 
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз і пноякм-

вала ла првмодлля лайделзт, бджндф-
лзт і жгмомвзт укмв ноауі, жанмбігал-
ля лдцаплзк взнагкак ра номсдпіи-
лзк жатвмоювалляк». 

Помбйдкарзка жатзпру жгмомв’я 
ра езрря в номудпі одайіжауії ноава 
ла ноауы правайа нодгкдрмк лаукм-
взт нмхуків  ракзт вфдлзт, як 
Н. Б. Бмймріла, С. М. Вмймхзла, 
В. О. Ддкзгдлкм, Д. М. Коавумва, 
В. В. Кмпрзущкзи, І. В. Лагуріла, 
В. Ф. Онозхкм, О. М. Пмрмнатіла, 
І. І. Шакхзлмва ра іл.  Акруайщліпрщ 
фзкаймї кійщкмпрі гмпйігедлщ жукмв-
йдла лапакндодг оівлдк взомблзфмгм 
роавкарзжку в Укоаїлі. І тмфа жа 
мпраллі гдпярзйірря пнмпрдоігаєрщпя 
пуррєвд жлзедлля (ж 120 рзп. взнаг-
ків взомблзфмгм роавкарзжку, ж якзт 
2600 пкдордйщлм в 1992 о. [5], гм 4 
126 взнагків, ж якзт 409 пкдордйщлм 
в 2018 о. [6]), номрд пзруауія баеає 
бурз коацмы.   

Ммела нмгмгзрзпщ ж рмфкмы жм-
оу В. Ф. Пужзолмгм ном рд, цм «ноа-
вм ла лайделі, бджндфлі ра жгмомві 
укмвз ноауі як дйдкдлр ноавмвмгм 
прарупу гомкагялзла є пуб'єкрзвлзк, 
лайдезрщ упік і кмелмку гомкагялз-
лу жмкодка. Цщмку ноаву гомкагял 
вігнмвігає мбмв'яжмк гдоеавз в мпмбі 
кмкндрдлрлзт могалів нм мтмомлі 
жгмомв'я, првмодллы жгмомвзт і бдж-
ндфлзт укмв ноауі» [7, С. 20], цм 
вкйыфає в пдбд, в рмку фзпйі, жабдж-
ндфдлля ноауівлзка лайделзк кдгз-
флзк мбпйугмвувалляк і паліраолм-
номсійакрзфлзкз жатмгакз цмгм 
жбдодедлля жгмомв’я мпмбз.   

Такзк фзлмк, кмела жажлафзрз, 
цм ноавм ла мтмомлу жгмомв’я взпру-
нає бажмвзк ноз одайіжауії ноава ла 
ноаую, укмвмю имгм жгіиплдлля. В 
пвмю фдогу ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу 
ра ноавм ла кдгзфлд проатувалля є 
пуномвіглзкз ноавакз віглмплм ноава 
ла ноаую, жкіпр ра мб’єк одайіжауії 
якзт ндвлзк фзлмк жайдезрь віг 
мпралльмгм.    

З ноавмк ла ноауы ріплм 
нмв’яжалд лапрунлд пмуіайщлд ноавм, 
якд кз омжгйялдкм, агед вігнмвіглм 
гм пр. 45 Кмлпрзрууії Укоаїлз кмедл, 
трм ноауыє, кає ноавм ла вігнмфзлмк; 
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уд ноавм жабджндфуєрщпя лагалляк 
глів цмрзелдвмгм вігнмфзлку, а ра-
кме мнйафувалмї цмоіфлмї вігнупркз, 
впралмвйдлляк пкмомфдлмгм омбмфмгм 
гля цмгм мкодкзт номсдпіи і взомб-
лзурв, пкмомфдлмї розваймпрі омбмрз 
у ліфлзи фап. 

Поавмвд одгуйывалля ноава ла 
вігнмфзлмк гдрайіжмвалм в Кмгдкпі 
жакмлів ном ноауы Укоаїлз (ф. 2 пр. 2, 
гйава V), Закмлі Укоаїлз «Пом вігну-
пркз» ра прайм нодгкдрмк гмпйігедл-
ля, жмкодка, ракзт вфдлзт, як 
Ю. В. Баоалык, В. С. Вдлдгзкрмв, 
Л. П. Гоужілмва, О. Д. Каондлкм, 
Г. А. Поугдлпщкзи, С. Г. Сроукійіл ра 
іл. 

Поавм ла вігнмфзлмк, як ілхі 
пмуіайщлі ноава жлаихйм пвмє ноа-
вмвд жакоінйдлля в кіелаомглм-
ноавмвзт акрат. Змкодка, в праррі 24 
Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз, 
вігнмвіглм гм якмї «Кмела йыгзла 
кає ноавм ла вігнмфзлмк і гмжвіййя,  
вкйыфаыфз ноавм  ла  омжуклд  мб-
кдедлля  омбмфмгм  гля ра ла мнйа-
фувалу ндоімгзфлу вігнупрку»; нулкрі 
«d» праррі 7 Міелаомглмгм накру ном 
дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі 
ноава; нулкрі 5 фапрзлз 1 праррі 2 
Євомндипщкмї пмуіайщлмї таорії (ндод-
гйялурмї);  кмлвдлуії Міелаомглмї 
могаліжауії ноауі – «Пом  цмрзелд-
взи  вігнмфзлмк  ла номкзпймвзт 
нігнозєкпрват» № 14 віг 1921 омку 
ра «Пом цмрзелдвзи вігнмфзлмк у 
рмогівйі  ра упралмват»  № 106 віг  
1957 омку.  

Алайіж жкіпру кмлпрзрууіилмгм 
ноава ла вігнмфзлмк, гає нігправз 
жомбзрз ндвлі взплмвкз цмгм жв’яжку 
ущмгм ноава ж  ноавмк ла мтмомлу 
жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгз-
флд проатувалля. Поавм ла мтмомлу 
жгмомв’я в апндкрі мпіб, цм ноауююрь, 
жлафлмю кіомю  мтмнйює ноавм ла віг-
нмфзлмк. Поавм ла вігнмфзлмк взпру-
нає ваейзвзк фзллзкмк жбдодедлля 
жгмомв’я. Пмоухдлля ноав ла вігнмфз-
лмк кмед нозжвдпрз гм взлзклдлля 
віглмпзл ж одайіжауії ноава ла кдгзфлу 
гмнмкмгу, цм нмвзллм гаоалруварзпь, 
в рмку фзпйі і фдодж кдталіжк кдгзф-
лмгм проатувалля.  

Вігнмвіглм гм праррі 46 Оплмв-
лмгм Закмлу Укоаїлз гомкагялз ка-
ырщ ноавм ла пмуіайьлзи жатзпр, цм 
вкйыфає ноавм ла жабджндфдлля їт у 
оажі нмвлмї, фапркмвмї абм рзкфапмвмї 
вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз гмгу-
вайщлзка, бджомбірря ж лджайделзт 
віг лзт мбправзл, а ракме у праомпрі 
ра в ілхзт взнагкат, ндодгбафдлзт 
жакмлмк. Цд ноавм гаоалруєрщпя жага-
йщлммбмв'яжкмвзк гдоеавлзк пмуіа-
йщлзк проатувалляк жа оатулмк 
проатмвзт влдпків гомкагял, нігноз-
єкпрв, упралмв і могаліжауіи, а ракме 
быгедрлзт ра ілхзт гедодй пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля; првмодлляк кдод-
еі гдоеавлзт, кмкулайщлзт, нозвар-
лзт жакйагів гйя гмгйягу жа лдноауд-
жгарлзкз. Пдлпії, ілхі взгз пмуіайщ-
лзт взнйар ра гмнмкмгз, цм є мплмв-
лзк гедодймк іплувалля, каырщ жа-
бджндфуварз оівдлщ езрря, лд лзефзи 
віг номезркмвмгм кілікуку, впралмв-
йдлмгм жакмлмк. 

Оплмвмы гйя влуроіхлщмгдоеа-
влмгм одгуйывалля ноава ла пмуіайщ-
лзи жатзпр є ракме кіелаомглм-
ноавмві акрз, які жакйайз як 
мбмв’яжкмві, рак і одкмкдлгауіилі нм-
ймедлля. Сдодг ракзт акрів, кз км-
едкм взгійзрз Загайщлу гдкйаоауіы 
ноав йыгзлз (пр. 22), Міелаомглмгм 
накру ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і ку-
йщруолі ноава (пр. 9), Міелаомглзи 
накр ном гомкагялпщкі і нмйірзфлі 
ноава (нодакбуйа), Євомндипщка пм-
уіайщла таорія (ндодгйялура)  (пр. 16) 
ра іл. Злафлзи внйзв ла жакмлмгавпр-
вм Укоаїлз каырщ кмлвдлуії ра одкм-
кдлгауії Міелаомглмї могаліжауії 
ноауі (МОП), ж якзт гмуійщлм взгі-
йзрз ракі ж лзт, як: Кмлвдлуія ном 
кілікайщлі лмокз пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля, Кмлвдлуія ном впралмвйдл-
ля кіелаомглмї пзпрдкз жбдодедлля 
ноав у гайужі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля, Рдкмкдлгауія цмгм кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля № 69 віг 12.05.1944 о., 
Кмлвдлуія ном кдгзфлу гмнмкмгу ра 
гмнмкмгз у взнагку твмомбз № 130 
віг  27.05.1972 о., Рдкмкдлгауія цмгм 
кдгзфлмї гмнмкмгз ра гмнмкмгз у 
взнагку твмомбз № 134 віг 
25.06.1969 о. ра іл.  
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Зваеаыфз ла акруайщліпрщ рдкз 
ноава ла пмуіайщлзи жатзпр, жлафла 
кмгмора вфдлзт-ноавлзків нозпвярзйа 
пвмї ноауі гмпйігедллы номбйдклзт 
нзралщ у жажлафдлзи псдоі, пдодг якзт 
кз кмедкм взгійзрз Бмймрілу Н. Б., 
Буялмву М. О., Затаомв М. Л., Лдк-
пзл В.,  Ндпрдодлкм А., Срахків Б. Г., 
Туфкмв Е. Г., Хаооіп Д. ра іл.    

На гукку Бмймрілмї Н. Б. «у 
хзомкмку омжукіллі пмуіайщлзи жа-
тзпр пралмвзрщ жкіпр пмуіайщлмї сул-
куії гдоеавз і є пзпрдкмы дкмлмкіф-
лзт, ыозгзфлзт, могаліжауіилзт жа-
тмгів цмгм жабджндфдлля мплмвлзт 
пмуіайщлзт ноав йыгзлз і гомкагя-
лзла в гдоеаві».  Поавм ла пмуіайщ-
лзи жатзпр, жмкодка, вкйыфає ракі 
мплмвлі ноавмкмфлмпрі, як ноавм ла 
ндлпіилд жабджндфдлля, ноавм ла пм-
уіайщлу гмнмкмгу, ноавм ла пмуіайщлі 
нмпйугз, ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу 
[8, С. 91, 113]. З рмфкз жмоу Ммпка-
йдлка В. В. пмуіайщлзи  жатзпр  -  уд  
ндвлзи  кдталіжк,  жа  гмнмкмгмы  
якмгм  гмпягаєрщпя  кілікайщлзи  
езррєвзи  оівдлщ  гомкагял,  уд  пзп-
рдка  жатмгів  і вігнмвіглзт ілпрзру-
рів,  нозжлафдлзт гйя жабджндфдлля  
лмокайщлмгм  іплувалля  йыгзлз, 
нігвзцдлля  оівля  жагмвмйдлля  її  
пмуіайщлзт  нмродб, якмпрі езрря  ра 
ндопндкрзв [9, С. 42]. 

Ражмк ж рзк, взтмгяфз ж кмлпрз-
рууіилзт нмймедлщ уі ноава взлзка-
ырщ у оажі нмвлмї, фапркмвмї абм рзк-
фапмвмї вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз 
гмгувайщлзка, бджомбірря ж лджайде-
лзт віг лзт мбправзл, а ракме у пра-
омпрі ра в ілхзт взнагкат, ндодгба-
фдлзт жакмлмк, рмбрм в мбкдедлмгм 
кмйа пуб’єкрів. Чдодж жгіиплдлля пм-
уіайщлм-одабійіруыфмї сулкуії пмуіа-
йщлмгм жатзпру жгіиплыєрщпя жагмвм-
йдлля нмродб лдноауджгарлзт мпіб. 
Тмку, жваеаыфз ла проукруоу ноава 
ла пмуіайщлзи жатзпр, ноімозрдрлзи 
жв'яжмк ж роіагз кдгзфлзт ноав кає 
пакд ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу вз-
жлафдлзк в жакмлмгавфмку нмоягку 
кардгмоіяк мпіб.    

Сдодг кмлпрзрууіилзт пмуіайщ-
лзт ноав кз кмедкм взгійзрз гоуну, 
яка у пніввіглмхдллі ж  ноавмк ла 

мтмомлу жгмомв’я, ноавмк ла кдгзфлу 
гмнмкмгу ра ноавмк ла кдгзфлд проа-
тувалля вігігоаырщ мнмпдодгкмвалу 
омйщ в їт жабджндфдллі. Змкодка, кмва 
игд ном ноавм ла езрйм, ноавм ла 
гмпрарліи езррєвзи оівдль ра ноавм 
ла проаик. 

Вігнмвіглм гм Оплмвлмгм Закм-
лу Укоаїлз кмедл кає ноавм ла езр-
йм; гдоеава првмоыє укмвз, жа якзт 
кмелзи гомкагялзл карзкд жкмгу 
нмбугуварз езрйм, нозгбарз имгм у 
вйапліпрщ абм вжярз в модлгу; гомка-
гялак, які нмродбуырщ пмуіайщлмгм 
жатзпру, езрйм лагаєрщпя гдоеавмы 
ра могалакз кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля бджмнйарлм абм жа гмпрунлу гйя 
лзт нйару вігнмвіглм гм жакмлу; Ні-
трм лд кмед бурз нозкупмвм нмжбав-
йдлзи езрйа ілакхд як ла нігправі 
жакмлу жа оіхдлляк пугу (пр. 47); 
кмедл кає ноавм ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ гйя пдбд і пвмєї пік'ї, цм 
вкйыфає гмпрарлє таофувалля, мгяг, 
езрйм (пр. 48). 

Поавм ла гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ правайм нодгкдрмк гмпйігедлщ 
ракзт вфдлзт як М. В. Багйаи, В. Вір-
оук, А. З. Гдмогіуз, А. М. Кмймгія, 
І. І. Лукахук, Л. С. Макур, Н. Р. Нз-
елзк ра іл. 

Дм мплмвмнмймелзт кіелаомг-
лм-ноавмвзт гмкукдлрів, які одгуйы-
ырщ ноавм ла гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ кз віглмпзкм Загайщлу гдкйа-
оауіы ноав йыгзлз 1948 о. (пр. 25),  
Ддкйаоауіы ноав гзрзлз (нозиляра 
оджмйыуієы 1386 (ХIV) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї ООН віг 20 йзпрмнага 
1959 омку) (нозлузн 6), Міелаомг-
лзи накр ном пмуіайщлі, дкмлмкіфлі ра 
куйщруолі ноава віг 16 гоугля 1966 
омку (пр. 11),  Євомндипщку пмуіайщлу 
таоріы 1996 о. (ф. 1, пр.пр. 2, 4 ф. 2). 

Пмфзлаыфз ж Загайщлмї гдкйа-
оауії ноав йыгзлз, ноавм ла езрйм, в 
кмлрдкпрі ноава ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ нмфайм везварзпщ в кіе-
лаомглм-ноавмвзт гмкукдлрат. У 
фапрзлі ндохіи пр. 11 Міелаомглмгм 
накру ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і ку-
йщруолі ноава віг 16 гоугля 1966 ом-
ку гдоеавз,  які вжяйз уфапрщ у ущм-
ку Пакрі,  взжлайз ноавм кмелмгм ла 
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гмпрарліи езррєвзи оівдлщ гйя лщмгм 
і  имгм  пік'ї,  цм вкйыфає   гмпрарлє  
таофувалля,  мгяг  і  езрйм,  і  ла  
лдутзйщлд нмйінхдлля укмв езрря. 
Ддоеавз-уфаплзуі везвурщ лайделзт 
жатмгів цмгм   жабджндфдлля   жгіип-
лдлля  ущмгм  ноава,  взжлаыфз  вае-
йзвд жлафдлля  в   ущмку   віглмхдл-
лі   кіелаомглмгм   пнівомбірлзурва, 
мплмвалмгм ла війщліи жгмгі. 

У кмлрдкпрі ноавмвмгм одгуйы-
валля ноава ла езрйм гмуійщлм ра-
кме жгагарз Ддкйаоауіы пмуіайщлмгм 
номгодпу и омжвзрку 1969 омку (прар-
ря Х), Валкувдопщку гдкйаоауіы ном 
лапдйдлі нулкрз 1976 омку, Ддкйаоа-
уіы ном кіпра ра ілхі лапдйдлі нулк-
рз в лмвмку рзпяфмйіррі (оджмйыуія 
S-25/2 Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН 
віг 9 фдовля 2001 омку).  

Коік рмгм, ноавм ла езрйм жга-
гуєрщпя в кмлрдкпрі жабджндфдлля 
ілхзт ноав, жмкодка уд прмпуєрщпя 
ракзт акрів, як Міелаомгла кмлвдл-
уія ном йіквігауіы впіт смок оапмвмї 
гзпкозкілауії (нулкр «д» праррі 5), 
Кмлвдлуія ном йіквігауіы впіт смок 
гзпкозкілауії цмгм еілмк 1979 о. 
(прарря 14), Ддкйаоауія ноав гзрзлз 
1959 омку, Кмлвдлуії ном ноава гз-
рзлз 1989 омку (прарря 27), Міела-
омгла кмлвдлуія ном жатзпр ноав упіт 
роугяцзт-кігоалрів і фйдлів їт пікди 
1990 омку (прарря 43); Рдкмкдлгауія 
№115 Міелаомглмї могаліжауії ноауі 
цмгм езрймвмгм бугівлзурва гйя 
роугяцзт 1961 омку; Кмлвдлуії 1951 
омку ном праруп біедлуів. 

Забджндфдлля нозлузну агдква-
рлмпрі езрйа ра укмв езрря бджнмпд-
одглщм внйзває ла прунілщ одайіжауії 
ноава ла жгмомвд лавкмйзхлє пдод-
гмвзцд ра ноава ла какпзкайщлм гм-
пяелзи оівдлщ нпзтіфлмгм и сіжзфлм-

гм жгмомв’я. Впдпвірля могаліжауія 
мтмомлз жгмомв’я нігрвдогеує, цм 
езрйм є улікайщлзк і лаибійщх вае-
йзвзк дкмймгіфлзк сакрмомк, цм 
внйзває ла укмвз ндодбігу твмомб і 
жомпралля нмкажлзків пкдорлмпрі и 
жатвмоывалмпрі [10]. 

Такзк фзлмк, омжгйягаыфз вжа-
єкмжв’яжмк кмлпрзрууіилмгм ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля ж ноавмк ла 
езрйм ра ноавмк ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ кз кмедкм гіирз мбґоул-
рмвалмгм взплмвку ном рд, цм уі ноа-
ва лмпярщ ндодгукмвлзи пмуіайщлзи 
таоакрдо ра вігігоаырщ лагжвзфаилм 
ваейзву омйщ цмгм жбдодедлля жгм-
омв’я. Забджндфдлля бйагмупромєлзк 
езйзк нозкіцдлляк, цм вігнмвігає 
впралмвйдлзк паліраолзк і рдтліфлзт 
взкмгак, вігігоає ваейзву омйщ гйя 
првмодлля укмв віглмвйдлля сіжзф-
лмгм ра нпзтмймгіфлмгм пралу гомка-
гял. Дмгаркмвмы укмвмы ущмгм ном-
удпу взпрунає гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ ноз ущмку. Пмоухдлля ноава 
ла езрйм взпрунає карайіжармомк 
нігвзцдлля жатвмоывалмпрі ра нмрод-
бз сілалпувалля взроар ла пмуіайщ-
лм-кдгзфлу гмнмкмгу.   

В пвмы фдогу кмлпрзрууіилд пм-
уіайщлд ноавм ла проаик, в кмлрдкпрі 
вжаєкмжв’яжку ж роіагмы кдгзфлзт 
ноав кає лапйігкмвзи таоакрдо. Пом-
бйдкарзка ноава ла проаик прайа 
нодгкдрмк лаукмвзт нмхуків ракзт 
вфдлзт, як Н. Б. Бмймріла, Н. В. Да-
оагалмва, С. І. Занаоа, М. П. Сраглз-
ка, Н. М. Швдущ ра жлаихйа пвмє 
ноавмвд одгуйывалля в пр. 6 Євом-
ндипщкмї пмуіайщлмї таорії 1961 о. ра 
пр. 8 Міелаомглмгм накру ном дкмлм-
кіфлі, пмуіайщлі и куйщруолі ноава 
1966 о. 
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Gergeliynik V. The relationship of the constitutional right to health, medical care 
and medical insurance with other social human rights 

The article is devoted to the study of the relationship of the constitutional right to 
health, medical care and medical insurance with other social human rights, taking into 
account the retrospective view of the development of social rights, legal regulation in 
foreign countries and Ukraine. Local and complex international social acts are investigat-
ed. 

Key words: social rights, the right to health protection, medical care, medical insur-
ance, the right to work, the right to rest. 


