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Лыгзла, її езрря і жгмомв’я є 
лаивзцзкз пмуіайщлзкз уіллмпрякз. 
Взжлалля йыгзлз взцмы пмуіайщлмы 
уілліпры є ваейзвзк комкмк ла хйя-
ту гм омжбугмвз гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва, агед йыгзла є уілліпры лд 
рійщкз гйя пакмї пдбд, айд и гйя впщм-
гм пупнійщпрва. Опкійщкз уя уілліпрщ 
є лаивзцмы, рм емглд ілхд явзцд лд 
кмед муілыварзпя пупнійщпрвмк вз-
цд, ліе йыгзла. Коік рмгм, номгмйм-
хдлля ноімозрдрлмпрі жагайщлмйыг-
пщкзт уіллмпрди кає вагмкд жлафдлля 
ла хйяту вномвагедлля євомндипщ-
кзт ноавмвзт уіллмпрди у ноавмву 
пзпрдку Укоаїлз [1, п. 12]. 

Упвігмкйдлля езрря як лаивзцмї 
уіллмпрі жакйагдлм вед у пвігмкмпрі 
йыгзлз, в її мб’єкрлмпрі. Лыгзла 
жавегз умпмбйыє пдбд іж езрряк,   
цм тмфд езрз, ра ілхі езрря як ракі, 
цм лагійдлі вмйды гм езрря. Тмку 
ноаглдлля номезрз езрря ноавзйщ-
лм, ніглдпдлм і бйагмомглм є, жа   
пйухлзк жауваедлляк А. Швдиудоа 
(А. Schweitzer) – сулгармоа кмлуднуії 
«дрзкз бйагмгмвілля ндодг езрряк», 
нозомглзк [2, п. 7]. Дмгакм, цм ла 
ндодкмлалля ущмгм взгарлмгм гукалі-
пра ХХ пр., йауодара Нмбдйівпщкмї 

нодкії кзоу (1952) уіллмпрі езрря 
каырщ ноімозрдр ндодг ілхзкз уіл-
лмпрякз.  

Опмбйзвіпры жгіиплдлля кмкна-
оарзвіпзфлзт гмпйігедлщ є їтля нмйі-
удлрозфліпрщ, агед алайіжу нігйяга-
ырщ мб’єкрз лаукмвмгм ніжлалля, цм 
жгіиплыєрщпя нодгправлзкакз оіжлзт 
коаїл, а лавірщ ноавмвзт пзпрдк. Пз-
ралля уіллмпрі езрря, жгмомв’я йы-
гзлз і имгм мтмомлз ла лауімлайщлм-
ку і лаглауімлайщлмку оівлі уікавзйз 
лаукмвуів багарщмт гайужди ноава – 
кіелаомглмгм, кмлпрзрууіилмгм, аг-
кіліпроарзвлмгм, кдгзфлмгм, узвійщ-
лмгм, нардлрлмгм, роугмвмгм, а ракме 
сіймпмсії, кдгзузлз, пмуімймгії, бімд-
рзкз, гдоеавлмгм уноавйілля рмцм. 
Сдодг вірфзжлялзт уфдлзт укажалмы 
рдкарзкмы у оіжлзт апндкрат жаика-
йзпя: В. Авдо’ялмв, І. Бабдущка, 
Р. Годвумва, О.Гозгмодлкм, І. Гозуяк, 
З. Гйагул, І.Ддкфдлкм, В. Коаплмв, 
В. Лдцдлкм, Б. Лмгвзлдлкм, Д. Лук’я-
лдущ, Р. Маигалзк, А. Путрдущка, 
Г. Саозбаєва, І. Сдлыра, Я. Рагзх, 
З. Чдолдлкм ра іл.; пдодг жаоубіелзт 
– Д. Бат-Гмйдука, М. С. Варраг, 
Т. Гдові, С. Гоіо, Г. Елрмлі, Т. Зваор, 
А. Каокі, М. Маккі, Ж. Мактдий, 
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Де. Ммоіпмл, Ж. Оббі, Р. Тмкаофзк, 
А. Руирдо ра іл. Оглак сдлмкдл єв-
омндїжауії акпімймгії агкіліпроарзвлм-
гм ноава Укоаїлз у псдоі мтмомлз 
гомкагпщкмгм жгмомв’я лд прав нодг-
кдрмк акрзвлмї гзпкупії і нмродбує 
нмгайщхзт лаукмвзт омжвігмк. 

Поавм ла езрря і ноавм ла жгм-
омв’я лайдеарщ гм кардгмоії нозомг-
лзт і лдвіг’єклзт ноав йыгзлз. Ог-
лак ваейзвзк гйя йыгзлз є лд прі-
йщкз пак сакр лаявлмпрі ноав і пвм-
бмг, пкійщкз взжлалля її езрря бажм-
вмы акпімймгіфлмы вдйзфзлмы. Агед 
гйя йыгзлз ноава і пвмбмгз є жлафу-
цзкз рмгі, кмйз вмла езва, кмйз 
вмла кає жкмгу їт одайіжуварз. Сакд 
ла нмпруйарі взжлалля езрря йыгзлз 
як мплмвмнмймелмї уіллмпрі вфдлзи 
С. Срдудлкм мбґоулрмвує взлзклдлля 
лмвмгм лаукмвм-ыозгзфлмгм, ноакрз-
флм-ноавмвмгм урвмодлля – бімыозп-
ноугдлуії [3, п. 259]. 

Бдж пукліву, ноавм ла езрря йы-
гзлз є її сулгакдлрайщлзк, бажзп-
лзк ноавмк бугщ-якмї ноавмвмї пзп-
рдкз (пзпрдкз ноава) гдкмкоарзфлмї 
гдоеавз в уіймку ра уілліпры мкод-
кзт її гайужди ноава, жмкодка кмлпрз-
рууіилмгм і агкіліпроарзвлмгм. Агед 
бугщ-які ж номгмймхдлзт ноав йыгз-
лз кмейзвм омжгйягарз як омжгмо-
ралля абм кмлкодрзжауіы ущмгм мплм-
влмнмймелмгм ноава, рмку цм кмелд 
ж лзт мбмв’яжкмвм є мглзк іж номявів 
езрря, жагмвмйдлляк ндвлзт езррє-
взт нмродб, ілрдодпів, ноаглдлщ [4, 
п. 66-67]. 

Кмлпрзрууія Укоаїлз як сулга-
кдлрайщлзи акпімймгіфлзи моієлрзо 
омжвзрку Укоаїлпщкмї гдоеавз жакоі-
нйыє ноавм ла езрря, жгмомв’я йыгз-
лз ра имгм мтмомлу як лаивзцмї уіл-
лмпрі в лзжуі нознзпів: взжлалля йы-
гзлз, її езрря і жгмомв’я, фдпрі і гіг-
лмпрі, лдгмрмокаллмпрі і бджндкз лаи-
взцмы пмуіайщлмы уілліпры, а вігнм-
вігайщліпрщ гдоеавз ндодг йыгзлмы 
жа пвмы гіяйщліпрщ, урвдогедлля і 
жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз – 
гмймвлзк мбмв’яжкмк гдоеавз (пр. 3); 
езрря і жгмомв’я є уілліпры ндовзл-
лмы, взтіглмы ндодгукмвмы езррє-
гіяйщлмпрі кмелмї йыгзлз, рмку км-

едл кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, 
кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проа-
тувалля (пр. 49); літрм лд кмед бурз 
пвавійщлм нмжбавйдлзи езрря, а рмку 
кає ноавм жатзцарз пвмє езрря і 
жгмомв’я, езрря і жгмомв’я ілхзт йы-
гди віг номрзноавлзт нмпягалщ, а 
мбмв’яжкмк гдоеавз є жатзцарз езр-
ря йыгзлз (пр. 27); кмедл кає ноавм 
ла бджндфлд гйя езрря і жгмомв’я гм-
вкіййя ра ла вігхкмгувалля жавгалмї 
нмоухдлляк ущмгм ноава хкмгз, км-
елмку гаоалруєрщпя ноавм війщлмгм 
гмпруну гм ілсмокауії ном прал гм-
вкіййя, ном якіпрщ таофмвзт номгук-
рів і нодгкдрів нмбуру, а ракме ноавм 
ла її нмхзодлля (пр. 50) [5]. 

Такзк фзлмк, іж фзпйдллзт ноав 
йыгзлз ндохмгм, гоугмгм ра родрщмгм 
нмкмйілщ ноавм ла езрря і жгмомв’я є 
ноавакз, цм гаоалруырщ її сіжзфлд 
іплувалля і є укмвакз жабджндфдлля 
жгіиплдлля впіт ілхзт ноав, жмкодка 
ноава ла мтмомлу жгмомв’я. Так, у 
Подакбуйі гм Закмлу Укоаїлз «Оп-
лмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтм-
омлу жгмомв’я» кмела йыгзла кає 
нозомглд лдвіг’єклд і лднмоухлд 
ноавм ла мтмомлу жгмомв’я. Супнійщп-
рвм і гдоеава вігнмвігайщлі ндодг 
пуфаплзк і каибурлікз нмкмйіллякз 
жа оівдлщ жгмомв'я і жбдодедлля гд-
лмсмлгу лаомгу Укоаїлз, жабджндфу-
ырщ ноімозрдрліпрщ мтмомлз жгмомв’я 
в гіяйщлмпрі гдоеавз, нмйінхдлля 
укмв ноауі, лавфалля, нмбуру і вігнм-
фзлку лапдйдлля, омжв’яжалля дкмйм-
гіфлзт номбйдк, вгмпкмлайдлля кд-
гзфлмї гмнмкмгз і жаномвагедлля 
жгмомвмгм пнмпмбу езрря [6]. Орме 
жакмлмгавудк жакоінйдлм лзжку гаоа-
лріи одайіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава 
йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я, номрд 
жагдкйаомвалі нмпруйарз нмродбуырщ 
жаномвагедлля дсдкрзвлзт кдталіж-
ків їт одайіжауії і жатзпру, омжгайуед-
лу пзпрдку пуб’єкрів нубйіфлмї агкі-
ліпроауії гйя їт ікнйдкдлрауії. 

Вмглмфап у євомндипщкіи гмкроз-
лі агкіліпроарзвлмгм ноава вкажуєрщ-
пя, цм якцм могалз нубйіфлмї вйагз 
лд пноякмвуырщ пвмы гіяйщліпрщ ла 
жагмвмйдлля езррєвзт нмродб фз іл-
рдодпів ілгзвіга (пупнійщпрва в уійм-
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ку), рм вроафаєрщпя пака уілліпрщ 
агкіліпроарзвлмгм ноава, як пдовіплм-
гм мбпйугмвуыфмгм, пмуіайщлмгм одгу-
йярмоа [7, п. 261]. Така уілліпрщ прм-
пуырщпя і одайіжауії ноава ла мтмомлу 
жгмомв’я: ілгзвігуайщлмгм і гомкагпщ-
кмгм (нубйіфлмгм). Помрд уілліпрщ 
гомкагпщкмгм жгмомв’я бдод пвмї вз-
рмкз ж нубйіфлмгм гмбомбуру, а уіл-
ліпрщ ілгзвігуайщлмгм – ж ндопмлісі-
кмвалмгм.  

Зауваезкм, цм ноавм ла мтмомлу 
жгмомв’я є ноавмк йыгзлз гоугмгм 
нмкмйілля – пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк, 
цм гаоалрує гмпрун гм мплмвлзт пм-
уіайщлзт, дкмлмкіфлзт бйаг і кмейз-
вмпрди, цм буйз жаплмвалі ла ігдят 
оівлмпрі и пноавдгйзвмпрі, і є жгмбур-
кмк омжвзрку лапакндодг коаїл євом-
ндипщкмгм кмлрзлдлру – гдоеав жаті-
глмї роагзуії ноава.  

Помрд ла нмф. ХХ пр. ноава йы-
гзлз алі ндохмгм, алі гоугмгм нмкм-
йілщ лд кайз кмкнйдкплмгм кіелаом-
глм-ноавмвмгм жакоінйдлля. Оглак 
ніпйя жакілфдлля Доугмї пвірмвмї віи-
лз нзралля жатзпру ноава ла езрря і 
мтмомлу жгмомв’я йыгзлз буйз мкод-
пйдлі ла кіелаомгліи аодлі як лаи-
уілліхзи ноімозрдр пуфаплмї узвійі-
жауії. Нзлі їтлє взжлалля и жабджнд-
фдлля одайіжауії ндодгбафдлм як лмо-
какз лауімлайщлмгм ноава, уоатмву-
ыфз кмлпрзрууіилі нознзпз бійщхмп-
рі євомндипщкзт гдоеав, рак і проард-
гіфлзкз акракз гайужі, цм їт гдрайі-
жує – агкіліпроарзвлмгм (гймбайщлм-
гм, кіелаомглмгм, євомндипщкмгм, 
лауімлайщлмгм): Загайщлмы гдкйаоа-
уієы ноав йыгзлз ООН (1948), Мі-
елаомглзк накрмк ном дкмлмкіфлі, 
пмуіайщлі і куйщруолі ноава ООН 
(1966), Кмлвдлуієы ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 
Рагз Євомнз (1950), Оплмвакз жакм-
лмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгм-
омв’я (1992), Ддкйаоауієы ном омжвз-
рмк ноав науієлрів в Євомні ВООЗ 
(1994), Євомндипщкмы пмуіайщлмы 
таорієы Рагз Євомнз (1996), Хаорі-
єы мплмвлзт ноав Євомндипщкмгм 
Смыжу (2000), Євомндипщкмы таорієы 
ноав науієлрів (2002), Міелаомглз-
кз кдгзкм-паліраолзкз ноавзйакз 

ВООЗ (2005), акрмк «Згмомв’я-2020: 
мплмвз Євомндипщкмї нмйірзкз в ніг-
розкку гіи гдоеавз ра пупнійщпрва в 
ілрдодпат жгмомв’я і бйагмнмйуффя» 
ВООЗ (2013), Угмгмы ном апмуіауіы 
кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра 
Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщ-
кзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдо-
гії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж 
ілхмї прмомлз (2014), Ційякз прайм-
гм омжвзрку ООН (2015), Пйалмк гіи 
цмгм номсійакрзкз ра кмлромйы жа 
лділсдкуіилзкз жатвмоываллякз в 
Євомндипщкмку одгімлі ВООЗ ла 
2016-2025 оо. (2016), Кмлуднуієы 
омжвзрку пзпрдкз гомкагпщкмгм жгм-
омв’я Укоаїлз (2016) рмцм.  

Алайіжуыфз мпмбйзвмпрі роалп-
смокауії акпімймгії вірфзжлялмгм аг-
кіліпроарзвлмгм ноава прмпмвлм ноа-
ва ла езрря, жгмомв’я ра имгм мтмом-
лу лдмбтіглм мпмбйзву увагу жвдолу-
рз ла нмймедлля євомндипщкмгм аг-
кіліпроарзвлмгм ноава (EU Adminis-
trative Law), цм нмфайм смокуварзпя 
як пакмпріила гайужщ євомндипщкмгм 
ноава ланозкілуі 80-т омків ХХ прм-
йірря [8, п. 6], а ракме євомндипщкмгм 
мтмомлмжгмомвфмгм ноава (EU Health 
Law) [9, п. 11]. Уваеаєкм жа гмуійщлд 
рйукафзрз євомндипщкд агкіліпроарз-
влд ноавм хзомкм – у нймцзлі сул-
куімлувалля упіт могалів, упралмв ра 
агдлуіи євомндипщкзт одгімлайщлзт 
могаліжауіи (жмкодка ЄС, Рагз Євом-
нз, ОБСЄ), а лд рійщкз гіяйщлмпрі 
багармоівлдвмї нубйіфлмї агкіліпроа-
уії ЄС і лауімлайщлзт агкіліпроарзв-
лзт могалів її гдоеав-фйдлів, а євом-
ндипщкд мтмомлмжгмомвфд ноавм – як 
оджуйщрар ноавмвмгм жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі їт пндуіайщлмгм ланоякку 
– у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Так, ном уілліпрщ йыгпщкмгм езр-
ря, жгмомв’я ра имгм мтмомлу игдрщпя 
у лзжуі акрів євомндипщкмгм ноава. 
Нанозкйаг, нознзпз н. 11 ф. І Євом-
ндипщкмї пмуіайщлмї таорії Рагз Єв-
омнз [10] гдкйаоуырщ, цм кмела йы-
гзла кає ноавм кмозпруварзпя бугщ-
якзкз жатмгакз, цм гмжвмйяырщ їи 
гмпяглурз лаикоацмгм пралу жгм-
омв’я, якзи є кмейзвзк, а прарря 11 
ф. ІІ нозпвяфдла взкйыфлм гаоалріяк 
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одайіжауії ноава ла мтмомлу жгмомв’я, 
жгіглм ж якмы прмомлз жмбмв’яжуырщпя 
пакмпріилм абм у пнівомбірлзурві ж 
гомкагпщкзкз фз нозварлзкз могалі-
жауіякз везварз вігнмвіглзт жатмгів 
гйя рмгм, цмб, пдодг ілхмгм упулурз, 
у кіоу кмейзвмпрі, нозфзлз пйабкмгм 
жгмомв’я; жабджндфзрз гіяйщліпрщ кмл-
пуйщрарзвлм-номпвірлзущкзт пйуеб, 
якi пнозяйз б нмйінхдллы жгмомв’я i 
нігвзцдллы мпмбзпрмї вігнмвігайщ-
лмпрі у нзраллят жгмомв’я; жанмбігарз, 
у кіоу кмейзвмпрі, днігдкіфлзк, дл-
гдкіфлзк ра ілхзк жатвмоывалляк, а 
ракме лдцаплзк взнагкак. 

Поавм кмелмгм ла езрря, цм 
мтмомляєрщпя жакмлмк, жакоінйдлд 
праррды 2 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 
(гайі – Кмлвдлуія) [11], а ракме 
жлаихйм пвіи омжвзрмк у нмймедллят 
Помрмкмйів № 6 і № 13 гм лдї. Помрд 
пакд ноавм ла мтмомлу жгмомв’я йы-
гзлз, як и ілхі ноава гоугмгм нм-
кмйілля, бджнмпдодглщм Кмлвдлуієы 
лд ндодгбафдлі, айд жвдолдлля жа имгм 
жатзпрмк гм Євомндипщкмгм пугу ж 
ноав йыгзлз (гайі – ЄСПЛ) є кме-
йзвзк ніг фап рйукафдлля ілхзт пра-
рди Кмлвдлуії, жмкодка ноава ла езр-
ря (пр. 2), жабмомлу рморуо (пр. 3), 
ноава ла пвмбмгу ра мпмбзпру лдгм-
рмокалліпрщ (пр. 5), ноава ла пноавдг-
йзвзи пугмвзи омжгйяг (пр. 6), ноава 
ла нмвагу гм мпмбзпрмгм і пікдилмгм 
езрря, ла лдгмрмокалліпрщ езрйа 
(пр. 8). 

Ндмбтіглм лагагарз, цм і Кмлвд-
луія, і ноакрзка ЄСПЛ є гедодймк 
лауімлайщлмгм агкіліпроарзвлмгм 
ноава і кає жагайщлммбмв’яжкмвзи 
таоакрдо гйя впіт пуб’єкрів нубйіфлмї 
вйагз в Укоаїлз. Гаоалрії одайіжауії 
ноава ла мтмомлу жгмомв’я ЄСПЛ 
омжгйягає фдодж жатзпр нмтіглзт віг 
лщмгм ноав, а пакд: ноавм ла сіжзфлу 
ра кмоайщлу лдгмрмокалліпрщ мпмбз, 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу і ноавм 
ла лагалля пвмєфаплмї агдкварлмї і 
лдмбтіглмї ракмї гмнмкмгз, ноавм ла 
жгмомв’я нпзтіфлмтвмозт, ноавм ла 
ілсмокауіы ра кмлсігдлуіиліпрщ іл-
смокауії, ноавм ла пнозярйзвд дкм-
ймгіфлд пдодгмвзцд, ноавм ла мроз-

калля гмпрмвіолмї ра пвмєфаплмї іл-
смокауії ном сакрмоз, цм внйзваырщ 
ла жгмомв’я, ноавм ла жгмгу ла йіку-
валля, кдгзфлд вроуфалля ра іл. 

Унйзв ла смокувалля акпімймгі-
флмгм нігґоулря лауімлайщлмгм агкі-
ліпроарзвлмгм ноава жгіиплыєрщпя і 
пугмвзкз оіхдллякз лауімлайщлзт 
агкіліпроарзвлзт пугів ніг фап жа-
прмпувалля нозлузну вдотмвдлпрва 
ноава. Дмнупрзкіпрщ і бджжандодф-
ліпрщ внйзву «пуггівпщкмгм» ноава 
ла кардоіайщлд агкіліпроарзвлд ноа-
вм мбґоулрмвує у пвмїт гмпйігедллят 
уфдлзи Ф. Мыййєо (F. Muller) [12, 
п. 69]. Так, у нмпралмві Капауіилмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу у пкйагі 
Вдотмвлмгм Сугу віг 13 гоугля 
2019 омку у пноаві №461/1824/15-а 
жомбйдлм взплмвмк ном лдвіг’єклд 
ноавм йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я: 
одайіжауія ущмгм ноава є ноімозрдр-
лзк ланояккмк гіяйщлмпрі гдоеавз 
ра псдомы мпмбйзвмгм гдоеавлмгм 
одгуйывалля, цм ндодгбафає урвм-
одлля і сілалпувалля омжгайуедлмї 
пзпрдкз жакйагів мтмомлз жгмомв’я 
[13]. 

Пом уілліпрщ езрря, жгмомв’я йы-
гзлз і имгм мтмомлу игдрщпя і у упра-
лмвфзт гмгмвмоат ЄС, цм пкйагаырщ 
жакмлмгавфд «мпдогя» уієї євомндипщ-
кмї одгімлайщлмї могаліжауії: вмлз 
взжлафаырщ жавгалля, уійі и нозлуз-
нз гіяйщлмпрі ЄС; кіпрярщ нмймедлля 
ном сулкуімлувалля ілпрзрууіи ЄС 
ра взжлафаырщ їтлі нмвлмваедлля; 
омжкозваырщ мпмбйзвмпрі ноавмвмї 
нозомгз ЄС ра каырщ ноімозрдр цм-
гм ноава гдоеав-фйдлів; впралмвйы-
ырщ пніввіглмхдлля і омжнмгій нмв-
лмваедлщ кіе ЄС і имгм гдоеавакз-
фйдлакз. 

Так, бажзплі євомндипщкі уіллмпрі 
(уіллмпрі ЄС) жагдкйаомвалі у Дмгм-
вмоі ном Євомндипщкзи Смыж віг 7 
йырмгм 1992 омку (жі жкілакз) [14], 
пдодг якзт нмвага гм йыгпщкмї гіглм-
прі, пвмбмга, гдкмкоарія, оівліпрщ, 
ноавмва гдоеава і гмрозкалля ноав 
йыгзлз, укйыфаыфз ноава лауімла-
йщлзт кдлхзл. Ціллмпрі є жагайщлз-
кз гйя ЄС, цм таоакрдозжуєрщпя 
нйыоайіжкмк, лдгзпкозкілауієы, рд-
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онзкіпры, пноавдгйзвіпры, пмйігаолі-
пры, оівліпры еілмк і фмймвіків.  

Вмглмфап нмймедлля Дмгмвмоу 
ном сулкуімлувалля Євомндипщкмї 
Снійщлмрз віг 25 бдоджля 1957 омку 
(жі жкілакз; гайі – ДФЄС) [14] пдодг 
мплмвлзт жавгалщ ЄС взжлафаырщ 
нмхзодлля гаокмліилмгм, жбайалпм-
валмгм і прабійщлмгм омжвзрку имгм 
гдоеав-фйдлів, жмкодка у псдоі ніг-
взцдлля оівля ра якмпрі езрря – 
пнозялля гмпяглдллы взпмкмгм оівля 
мтмомлз жгмомв’я. Сраррды 152 
ДФЄС мкодпйдлм жагайщлі нозлузнз 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я: нозлузн 
ноімозрдру жатзпру жгмомв’я йыгзлз 
у впіт нмйірзкат ра жатмгат ЄС, нмк-
оацдлля мтмомлз гомкагпщкмгм жгм-
омв’я, нмндодгедлля жатвмоывалмпрі, 
жкдлхдлля гедодй жагомж гйя жгм-
омв’я йыгзлз. Такі гії мтмнйыырщ 
бмомрщбу номрз нмхзодлзт ряекзт 
твмомб, пнозяырщ гмпйігеуваллы 
їтліт нозфзл, хйятів нмхзоывалля і 
кдрмгів жанмбігалля узк твмомбак, а 
ракме ілсмокауіилу ра мпвірлы омбм-
ру в гайужі мтмомлз жгмомв’я.  

Ваейзвм, цм ЄС і имгм гдоеавз-
фйдлз жамтмфуырщ пнівноауы ж кмк-
ндрдлрлзкз кіелаомглзкз могаліжа-
уіякз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра 
родрікз гдоеавакз хйятмк укйагдл-
ля угмг. Сдодг лзт мпмбйзвд кіпуд 
жаикаырщ «жкіхалі» угмгз, пдодг 
якзт Угмга ном апмуіауіы кіе Укоаї-
лмы, ж мглієї прмомлз, ра Євомндипщ-
кзк Смыжмк, Євомндипщкзк пніврм-
ваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз 
гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз, 
віг 27 фдовля 2014 омку (гайі – Угм-
га ном апмуіауіы) [15]. Такі угмгз 
укйагаырщпя у взнагку, кмйз нодгкдр 
гмгмвмоу фапркмвм мтмнйыєрщпя кмк-
ндрдлуієы ЄС і фапркмвм – гдоеав-
фйдлів ЄС, жмкодка, у кдеат пдкрмоа-
йщлмгм пнівомбірлзурва (мтмомла 
гомкагпщкмгм жгмомв’я), цм є нодгкд-
рмк ноавмвмгм одгуйывалля агкіліпр-
оарзвлмгм ноава Укоаїлз. 

Оред, кмедкм првдогеуварз, цм 
Угмга ном апмуіауіы є кіелаомглмы 
угмгмы, цм є гедодймк агкіліпроарз-
влмгм ноава ноавмнмоягків 4 рзнів: 
кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава; ноа-

ва ЄС (євомндипщкмгм агкіліпроарзв-
лмгм ноава); ноава гдоеав-фйдлів ЄС; 
4) агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз 
(родрщмї гдоеавз), цм ґоулруєрщпя ла 
пнійщлзт уіллмпрят і ріплзт нозвійд-
имвалзт жв’яжкат ЄС ж Укоаїлмы, гйя 
жабджндфдлля лдмбтіглзт оакмк гйя 
нмпзйдлмгм нмйірзфлмгм гіаймгу в 
упіт псдоат, які пралмвйярщ вжаєклзи 
ілрдодп, жмкодка і одайіжауії ноава 
йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я. 

Зауваезкм, цм в Угмгі ном апм-
уіауіы жакоінйдлзи гдрайіжмвалзи 
ндодйік акрів ЄС, нмймедлля якзт 
нмродбуырщ гаокмліжауії ж лауімлайщ-
лзк гайуждвзк жакмлмгавпрвмк, іж 
фіркм взжлафдлзкз промкакз взкм-
лалля. Так, ла взкмлалля кіелаомг-
лзт жмбмв’яжалщ пдодг ноімозрдрлзт 
псдо аганрауії, цм буйз цд взжлафдлі 
у 2004 омуі у Загайщлмгдоеавліи 
номгоакі аганрауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва Євомнди-
пщкмгм Смыжу, взмкодкйдлм ланоякмк 
– «Отмомла жгмомв’я ра езрря йы-
гди» [16]. У ліи жажлафдлм, цм кмл-
прзрууіилд ноавм гомкагял ла мтмом-
лу жгмомв’я кмед бурз одайщлзк йз-
хд жа укмвз првмодлля дкмлмкіфлмгм 
ра ноавмвмгм кдталіжку жабджндфдлля 
одайіжауії ракмгм ноава. Вмглмфап 
пзпрдка кдгзфлмгм жабджндфдлля нм-
взлла карз мжлакз, нозракаллі пу-
фаплзк рдлгдлуіяк ра пралгаорак 
мтмомлз жгмомв’я, какпзкайщлм ноз-
бйзжзрзпя гм пралгаорів і лмок ЄС. 
На еайщ, іплує рдлгдлуія жомпралля 
оіжлзуі нмкажлзків мфікувалмї розва-
ймпрі езрря ра пкдорлмпрі в коаїлат 
птіглмгм ра жатіглмгм одгімлів Євом-
нз. Щм прмпуєрщпя сілалпувалля 
псдоз мтмомлз жгмомв'я, рм в гдоеа-
ват-фйдлат ЄС, жмкодка у Фоалуії ра 
Авпроії, жаодєпромвалм лаивзцзи 
оівдлщ взроар ла мтмомлу жгмомв'я ла 
гуху лапдйдлля: у пдодглщмку 8% 
ВВП, у рми фап, кмйз в Укоаїлі уди 
нмкажлзк пралмвзрщ кдлх ліе 5% 
[16; 17]. 

Оплмвлі ланояккз пдкрмоайщлмгм 
пнівомбірлзурва Укоаїлз ра ЄС, цм 
омжвзваырщ пнівомбірлзурвм в гайужі 
мтмомлз жгмомв’я ж кдрмы нігвзцдл-
ля оівля бджндкз ра жатзпру жгмомв’я 



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

42  

йыгзлз як ндодгукмвз праймгм омж-
взрку ра дкмлмкіфлмгм жомпралля 
коаїлз, взжлафдлі у праррі 427 Гйавз 
22 Угмгз ном апмуіауіы [17]. Помрд 
уд лд єгзла лмока, яка нозпвяфдла 
ланояккак пнівомбірлзурва у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз ра ЄС. 
Змкодка вфдлзи Ддкфдлкм І. С. ном-
нмлує жгоунуварз у гдкійщка кйапрд-
оів лмокз, цм гмрзфлі гм псдоз гом-
кагпщкмгм жгмомв’я: 1) йібдоайіжауія 
рмогівйі ра нзралля гомкагпщкмгм 
жгмомв’я; 2) нзралля ілрдйдкруайщлмї 
вйаплмпрі ра гомкагпщкмгм жгмомв’я; 
3) одгуйярмола аганрауія; 4) нзралля 
пнівомбірлзурва у псдоі гомкагпщкмгм 
жгмомв’я [18, п. 223]. Чдовмлмы лзр-
кмы, яка ж’єглує упі нмймедлля Угм-
гз ном апмуіауіы, є лмока-нозлузн, 
псмокуйщмвала у праррі 427, цм км-
одйыєрщпя іж нознзпакз праррі 168 
ДФЕС, – «мтмомла жгмомв’я в упіт 
нмйірзкат гдоеавз». Цди нозлузн 
жакоінйыє сулгакдлрайщлд жлафдлля 
і ноімозрдр мтмомлз езрря і мтмомлз 
жгмомв’я йыгзлз у пупнійщпрві, цм 
ланоавйдлзи ла омжвзрмк пнівомбір-
лзурва ж ілхзкз пдкрмоакз дкмлмкі-
флмгм ра пупнійщлмї псдоз гйя нмк-
оацдлля нмкажлзків жгмомв’я лапд-
йдлля. 

Оред, Угмга ном апмуіауіы кіп-
рзрщ йзхд жагайщлі моієлрзоз пноя-
кмвалі ла аганрауіы лауімлайщлмгм 
жакмлмгавпрва у псдоі гомкагпщкмгм 
жгмомв’я ра пукіелзт псдоат гм 
acquis ЄС. На взкмлалля укмв, вз-
жлафдлзт Угмгмы ном апмуіауіы, Ка-
білдрмк Міліпроів Укоаїлз буйм ноз-
илярм нмпралмву віг 25 емврля 2017 
омку №1106, якмы жарвдогедлм Пйал 
жатмгів ж ікнйдкдлрауії Угмгз ном 
апмуіауіы, ж мглієї прмомлз, ра Євом-
ндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк 
Сніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і 
їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї 
прмомлз (гайі – Пйал жатмгів) [19]. 

Ваорм жажлафзрз, цм Рагмы ЄС 2 
фдовля 2006 омку буйм нозилярм Вз-
плмвкз ном пнійщлі уіллмпрі і нозл-
узнз в пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я ЄС, 
які взжлафзйз ояг взтіглзт жапаг, цм 
є єгзлзкз гйя упіт пзпрдк ра ілпрз-
рууіи мтмомлз жгмомв’я гдоеав-

фйдлів ЄС (прмпмвлм вігнмвіглмпрі їт 
нмродбак лапдйдлля ра науієлрів, 
якзт вмлз мбпйугмвуырщ). Дм ракзт 
мплмвмнмймелзт уіллмпрди віглдпдлм: 
жагайщлд мтмнйдлля нмпйугакз мтм-
омлз жгмомв’я, гмпрун гм кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля лайделмї якмпрі, лд-
ундодгедліпрщ ра пмйігаоліпрщ [20]. 
Такзк фзлмк, гдоеавз-фйдлз ЄС га-
оалруырщ, цм ракі уіллмпрі бугурщ нм-
хзоыварзпя і ла вірфзжлялзт науієл-
рів, і ла гомкагял ж ілхзт гдоеав-
фйдлів, цм ндодгбафає лдундодгедлд 
гм лзт правйдлля жа мжлакмы гомка-
гялпщкмї нозлайделмпрі і є пралгаормк 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу.  

В мплмві оаккмвмї нмйірзкз в га-
йужі мтмомлз жгмомв’я в Євомні – у 
гмкукдлрі «Згмомв’я-2020: мплмвз 
євомндипщкмї нмйірзкз ла нігрозкку 
гіи упієї гдоеавз ра пупнійщпрва в 
ілрдодпат жгмомв’я і гмбомбуру», ноз-
илярмку Євомндипщкзк одгімлайщлзк 
кмкірдрмк Впдпвірлщмї могаліжауії 
мтмомлз жгмомв’я у 2012 омуі, нігрвд-
огеуєрщпя віггаліпрщ коаїл євомнди-
пщкмгм одгімлу уіллмпряк жкіулдлля 
жгмомв’я ра гмбомбуру: жагайщлмку 
мтмнйдллы нмпйугакз мтмомлз жгм-
омв’я, пмйігаолмпрі ра оівлмку гмпру-
ну [21]. Пмйірзка «Згмомв’я-2020» 
моієлрмвала ла уіллмпрі ра гмкажз, цм 
гмжвмйяырщ взкмозпрмвуварз проард-
гіфлзи нігтіг гм гмпяглдлля уієї кд-
рз, жайуфаыфз гм лщмгм нодгправлзків 
уоягів євомндипщкзт гдоеав і впд 
пупнійщпрвм в уіймку. 

Помрд у номудпі смокувалля 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я лдмбтіглм нак’ярарз, цмб у 
пномбат водгуйыварз оіжлмкалірлі 
віглмпзлз, нмв’яжалі іж жгмомв’як йы-
гзлз, лдмбтіглм лд жабурз ном науіє-
лра, ном паку йыгзлу, жаоагз якмї уі 
віглмпзлз взлзкаырщ [22, п. 460]. 
Ваейзвзк ілпроукдлрмк у гмпяглдлі 
уієї кдрз є кмлвдогдлуія нмймедлщ 
євомндипщкмгм і вірфзжлялмгм агкілі-
проарзвлмгм (кдгзфлмгм) ноава ж 
єгзлзк йыгмудлрозфлзк нігґоулря. 

Оред, взкмлалля Пйалу жатмгів, 
якзи жагаймк кіпрзрщ 1943 жавгалля 
у 27 псдоат пнівомбірлзурва Укоаїлз 
ра ЄС, у рмку фзпйі мтмомлз гомкаг-
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пщкмгм жгмомв’я, ікнйдкдлрауія нмйм-
едлщ євомндипщкмгм агкіліпроарзвлм-
гм і мтмомлмжгмомвфмгм ноава ндодг-
бафає як влдпдлля лзжкз жкіл гм 
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я, рак і омжомб-
ку кмлуднруайщлм лмвзт гмкрозлайщ-
лзт нігтмгів гм омжвзрку агкіліпроа-
рзвлмгм (кдгзфлмгм) ноава іж кдрмы 
взкмлалля жмбмв’яжалщ, які Укоаїла 
вжяйа ла пдбд в оаккат взкмлалля 
Угмгз ном апмуіауіы ра ілхзт кіела-
омглзт гмгмвмоів. Оглак лдмбтіглм 
вдпрз кмву лд рійщкз ном «нмжзрзві-
прпщкзи» внйзв лаглауімлайщлмгм 
ноава ла лауімлайщлд у псдоі гомкаг-
пщкмгм жгмомв’я, а, у ндоху фдогу, ла 
дсдкрзвлу євомндїжауіы имгм акпім-
ймгіфлмї мплмвз, пакмгм ноава як пдо-
віплмгм – сулгакдлру пзпрдкз мтм-
омлз жгмомв’я – езрря і жгмомв’я йы-
гзлз. 

На омжвзрмк ущмгм рвдогедлля 
ноавмві пзпрдкз євомндипщкзт гдо-
еав, сулкуімлуыфз у «гдмкдроії фм-
рзощмт нймцзл» – лауімлайщлмгм, 
євомндипщкмгм, кіелаомглмгм і гйм-
байщлмгм ноава, – праырщ кйыфмвзкз 
рвмоуякз ноава. Оглі гдоеавз акрз-
влм бдоурщ уфапрщ у смокуваллі 
проардгіи узвійіжауіилмгм омжвзрку 
йыгпщкмгм іплувалля ла гймбайщлмку 
оівлі, смокуыфз гймбайщлд мтмомлм-

мжгмомвфд ноавм (алгй. Global health 
law); ілхі – ноауыырщ лаг взомбйдл-
ляк жагайщлзт «ноавзй гоз» ла лаг-
лауімлайщлмку одгімлайщлмку оівлі, 
омжвзваыфз євомндипщкд мтмомлммж-
гмомвфд ноавм (алгй.  European health 
law), цд ілхі – пноякмвуырщ пвмї 
жупзййя ла водгуйывалля нзралщ 
мтмомлз жгмомв’я ла лауімлайщлмку 
оівлі, нозикаыфз кмгзсікмвалі лмо-
карзвлм-ноавмві акрз жі псдоз гом-
кагпщкмгм жгмомв’я ра мбґоулрмвуыфз 
мб’єкрзвліпрщ сулкуімлувалля мкод-
кмї гайужі – кдгзфлмгм ноава. Пмгіб-
лі взкйзкз прмярщ і ндодг Укоаїлмы: 
ла нмоягку гдллмку жаномвагедлля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу як кйы-
фмвмгм пралгаору в псдоі мтмомлз 
жгмомв’я; одайіжауія Кмлуднуії омжвз-
рку пзпрдкз гомкагпщкмгм жгмомв’я 
Укоаїлз; нозилярря Мдгзфлмгм км-
гдкпу Укоаїлз, кмоайщлм-дрзфлмы 
мплмвмы якмгм кмгйз б прарз лмокз 
«Кйярвз Гіннмкоара», а акпімймгіф-
лмы – уілліплі взкіоз агкіліпроарз-
влмгм ноава, цм жабджндфзрщ урвдо-
гедлля Укоаїлз як євомндипщкмї 
ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї, 
пдовіплмї гдоеавз. Агед ноавм ла 
жгмомв’я – мплмвмнмймелд ноавм йы-
гзлз, в мплмві якмгм йдезрщ мпмбйзвд 
бйагм – езрря йыгзлз! 
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Рагзхдвпщка О. Р. Акпімймгіфлі гдрдокілалрз вірфзжлялмгм і євомндипщкмгм 
агкіліпроарзвлмгм ноава (ла нозкйагі ноава ла жгмомв’я і имгм мтмомлу) 

У праррі аврмо алайіжує акпімймгіфлд нігґоулря лауімлайщлмгм і євомндипщкмгм 
агкіліпроарзвлмгм ноава цмгм ноав йыгзлз ла езрря, жгмомв’я і имгм мтмомлу. Вз-
жлафдлм мпмбйзвмпрі ноавмвмгм жабджндфдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я ла євомнди-
пщкмку кмлрзлдлрі: у ноаві ЄС ра Рагз Євомнз, їт гдоеават-фйдлат. Нагмймхдлм, 
цм ноавм ла мтмомлу жгмомв’я є ноавмк гоугмгм нмкмйілля, одайіжауія якмгм гаоал-
руєрщпя нмймедллякз проардгіфлзт акрів євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава. 
Пігкодпйдлм, цм ноавмвд одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я в Укоаїлі нмродбує угмпкмлайдлля хйятмк жаномвагедлля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, нозилярря кмгзсікмвалмгм жакмлмгавфмгм акра, взкмлалля кіелаомглзт 
гмгмвмоів, укйагдлзт ж євомндипщкзкз одгімлайщлзкз могаліжауіякз, жмкодка Угмгз 
ном апмуіауіы у псдоі пдкрмоайщлмгм пнівомбірлзурва, цм є кйыфмвзк ілпроукдлрмк 
євомндїжауії агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз у уіи пноаві. 

Кйюфмві пймва: євомндїжауія, ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, акпімймгія агкіліпроа-
рзвлмгм ноава, ноава йыгзлз, євомндипщкд агкіліпроарзвлд ноавм. 

 
 
Рагшхдвпкая О. Р. Акпзмймгзфдпкзд гдрдокзлалрш мрдфдпрвдллмгм з двом-

ндипкмгм агкзлзпроарзвлмгм ноава (ла нозкдод ноава ла жгмомвщд з дгм мтоалу)  
В прарщд аврмо алайзжзоудр акпзмймгзфдпкзд мплмвш лаузмлайщлмгм з двомнди-

пкмгм агкзлзпроарзвлмгм ноава кападкм ноав фдймвдка ла езжлщ, жгмомвщд з дгм 
мтоалу. Онодгдйдлш мпмбдллмпрз ноавмвмгм мбдпндфдлзя в псдод жгоавммтоалдлзя 
ла двомндипкмк кмлрзлдлрд: в ноавд ЕС з Смвдра Евомнш, зт гмпугаопрват-фйдлат. 
Оркдфдлм, фрм ноавм ла мтоалу жгмомвщя явйядрпя ноавмк врмомгм нмкмйдлзя, ода-
йзжаузя кмрмомгм гаоалрзоудрпя нмймедлзякз проардгзфдпкзт акрмв двомндипкмгм 
агкзлзпроарзвлмгм ноава. Пмгфдоклурм, фрм ноавмвмд одгуйзомвалзд мбцдпрвдл-
лшт мрлмхдлзи в псдод жгоавммтоалдлзя в Укоазлд родбудр упмвдохдлпрвмвалзя 
нурдк ввдгдлзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва, нозлярзя кмгзсзузомваллмгм 
жакмлмгардйщлмгм акра, вшнмйлдлзд кдегулаомглшт гмгмвмомв, жакйыфдллшт п 
двомндипкзкз одгзмлайщлшкз могалзжаузякз, в фапрлмпрз Смгйахдлзя мб аппмуз-
аузз в псдод пдкрмоайщлмгм пмроуглзфдпрва, явйядрпя кйыфдвшк злпроукдлрмк 
двомндзжаузз агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш в ърмк гдйд. 

Кйюфдвшд пймва: двомндзжаузя, ноавм ла мтоалу жгмомвщя, акпзмймгзя агкз-
лзпроарзвлмгм ноава, ноава фдймвдка, двомндипкмд агкзлзпроарзвлмд ноавм.  

 
 
Radyshevska O. Axiology of Ukrainian and European administrative law (right 

to health and health care) 
In the article the author analyzes the axiological basis of Ukrainian and European 

administrative law regarding human rights to life, health and health care. The features 
of legal support in the field of health care on the European continent are defined within 
EU law and law of the Council of Europe (their Member States). It is emphasized that 
the right to health care is a right of second generation and it realization is guaranteed 
by the provisions of strategic acts of European administrative law. It is emphasized that 
the legal regulation of public relations in the field of health care in Ukraine needs 
improvement through the introduction of a single medical space, the adoption of a 
codified legislative act, the implementation of international treaties with European 
regional organizations, in particular the Association Agreement in the field of sectoral 
cooperation - an instrument of Europeanization of the administrative law of Ukraine. 



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

46  

The article defines the value of right to health and health care in the "geometry of 
the four planes" – national, European, international and global administrative law. 
Stated as some states are actively involved in shaping strategies for civilizational 
development of human existence at the global level, shaping Global Health Law; others 
are working on develop common rules at the supranational regional level, developing 
European Health Law, and another – are focusing their efforts on regulation of health 
issues at the national level, adopting codified public health regulations and 
substantiating the objectivity of development of health law. Similar challenges is facing 
Ukraine: on the agenda is introduction to a single medical space as a key standard in 
health care; implementation of the Concept of development of the public health system 
of Ukraine; the adoption of the Medical Code of Ukraine, which could be morally and 
ethically based on the norms of the Hippocratic Oath, and axiologically – on the value 
of administrative law, which will ensure the establishment of Ukraine as a European 
legal, democratic, social, service state.  

Key words: Europeanization, right to health, axiology of administrative law of 
Ukraine, human rights, European administrative law. 

 


