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Здоров’я людини є тією категорією, яка поряд 
із життям складає основу, ядро соціальних цін-
ностей людини. І це не випадково. Ми повинні 
усвідомлювати, що життя і здоров’я є і взаємо-
пов’язаними явищами, як у біологічному, медич-
ному, так і в соціальному, юридичному вимірах. 
Значною мірою віднесення здоров’я до правової 
категорії пов’язано із наступними обставинами: 

– по-перше, наявність певного рівня здо-
ров’я відображає фактичну реальну можливість 
особи реалізовувати на практиці свої права; 

– по-друге, як у чинних міжнародних норма-
тивно-правових актах, численних деклараціях 
та конвенціях, так і внутрішньому українському 
законодавстві нерідко зустрічаються термінос-
получення «життя і здоров’я», що є додатковим 
свідченням ментальної та сутнісної близькості 
цих двох соціальних явищ та цінностей. Зокре-
ма, в Конституції України стверджується, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю (стаття 3); ко-
жен має право захищати своє життя і здоров’я, 
життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань (стаття 27) [1]; 

– по-третє, безпосередньо право на охоро-
ну здоров’я також відноситься до українських 
конституційних цінностей, адже воно задекла-
роване у статті 49 Основного Закону держави, 
де стверджується, що кожен має право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування. Охорона здоров‘я забезпечується 
державним фінансуванням відповідних соціаль-
но-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм (стаття 49) [1]; 

– по-четверте, реальна соціальна вартість 
здоров’я для пересічного громадянина та для 
суспільства загалом багато в чому пояснюється 
можливістю належного функціонування органів 
та систем, організму людини у цілому, самостій-
но забезпечувати свої основні життєві потреби, 
не бути «тягарем» для рідних та близьких; 

– по п’яте, більш виражена соціальна та 
правова значимість здоров’я людини порівняно 
навіть із її правами. Тут ми всіляко підтримуємо 
позицію С.Г. Стеценка, який стверджує, що 
перш за все необхідно визнати, що важливим 
для людини є не стільки сам факт наявності 
прав та свобод, скільки визнання її життя у яко-
сті базової аксіологічної величини. Адже для 
конкретної людини права та свободи є значу-
щими тоді, коли вона жива, коли вона має змогу 
їх реалізувати. Для неживої людини (за певними 
виключеннями) права та свободи не є актуаль-
ними [2, с.194]. Проводячи аналогію, зазначимо, 
що для нездорової людини права та свободи 
теж не є настільки актуальними, як тоді, коли 
вона здорова; 

– по-шосте, здоров’я потрібно зберігати, за-
безпечувати, відновлювати, охороняти. І якщо 
перша складова (збереження) більшою мірою 
пов’язана із внутрішнім сприйняттям конкретної 
особи та її діями, то всі інші, – значною мірою 
залежать від публічно-правових інституцій, а 
відтак вимагають належного публічного адмініс-
трування вказаними процесами. Саме тут, як 
здається, знаходяться підвалини «суб’єктивного 
права людини в сфері медичної діяльності, під 
яким розуміється міра можливої поведінки лю-
дини, спрямованої на використання норм права, 
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що містяться у законодавстві про охорону здо-
ров’я» [3, с.139]. 

Проблеми здоров’я як правової категорії ста-
новлять предмет наукових досліджень плеяди 
вітчизняних вчених, зокрема: Н.Б. Болотіної, 
З.С. Гладуна, А.О. Захарової, С.О. Козуліної, 
В.М. Пашкова, О.М. Пелагеши, Я.Ф. Радиша, 
Л.О. Самілик, О.В. Солдатенко, І.В. Солопової, 
В.Ю. Стеценко, С.Г. Стеценка, Т.О. Тихомирової, 
Г.М. Токарєва, Я.М. Шатковського, Н.В. Шевчук 
та інших науковців. Водночас, недостатньо 
опрацьованими залишаються питання аналізу 
сутності здоров’я як правової категорії у рамках 
загальної системи правового регулювання ме-
дичної діяльності. Тому метою статті є здійс-
нення юридичного аналізу сутності здоров’я у 
рамках медичного права.  

Що ж необхідно розуміти під терміном «здо-
ров’я»? Як у цьому випадку, так і у багатьох 
інших, які виникають в рамках правової дійсно-
сті, варто послуговуватись визначеннями, які 
надають можливість однакового сприйняття 
того чи іншого явища (процесу тощо) в одно-
манітному середовищі. Підкреслимо, саме в 
одноманітному. Тому що, приміром, в медич-
ному середовищі під терміном «здоров’я» ро-
зуміють одне явище, серед соціологів – інше, 
серед юристів – третє. Завданням будь-якого 
юридичного наукового дослідження має бути 
об’єктивне відображення реальної сутності 
об’єкту і предмету дослідження, яке, серед ін-
шого, потребує урахування позиції «профіль-
них» наук стосовно визначення та ознак дослі-
джуваних явищ.  

У найбільш загальному розумінні «здоров’я 
людини» визначається як природній стан орга-
нізму, що характеризується його повною рівно-
вагою із біосферою та відсутністю будь-яких 
виражених хворобливих змін [4, с.356]. Ця по-
зиція, зафіксована у Великій медичній енцик-
лопедії ще за радянських часів, акцентує увагу 
на таких характеристиках, як:  

– природній стан організму; 
– зв’язок з біосферою; 
– відсутність хвороб. 
Чи може таке визначення бути вживаним у 

рамках юридичної наукової роботи із медично-
го права? Так, але не беззастережно. Іншими 
словами, воно (як і будь-яке інше «медичне» 
визначення здоров’я) повинно братись до ува-
ги правознавцями при аналізі правового регу-
лювання медичної діяльності. Водночас, певні 
особливості саме юридичного сприйняття ме-
дичної сфери, здоров’я людини як предмету 

дослідження, мають бути відображені у визна-
ченні даного поняття.  

Свого роду «проміжний» міждисциплінарний 
характер має визначення здоров’я, що містить-
ся в документах Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ). Чому «проміжний»? Тому що з 
одного боку, дана інституція опікується питан-
нями охорони здоров’я, у її складі переважною 
мірою працюють медики. З іншого, – документи, 
які вона видає, фактично є обов’язковими для 
виконання країнами – членами Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я. До яких, до речі, відно-
ситься і Україна. Головна мета ВООЗ, як про це 
зазначено в Енциклопедії історії України – спри-
яння забезпеченню охорони здоров’я населення 
усіх країн світу. Текст Статуту ВООЗ можна коро-
тко сформулювати як «Право на здоров’я». 
ВООЗ координує міжнародне співробітництво з 
метою розвитку й удосконалення систем охоро-
ни здоров’я, викорінення та зменшення тягарю 
інфекційних захворювань, в тому числі, бороть-
би з поширенням СНІДу, впровадження у світо-
вих масштабах імунізації від тяжких інфекційних 
хвороби, координації фармацевтичної діяльнос-
ті країн-членів тощо. Впродовж останніх років 
завдяки зусиллям ВООЗ питання охорони здо-
ров’я стали пріоритетом у політичному порядку 
денному світу. Їх почали обговорювати на най-
важливіших політичних форумах, до цієї галузі 
залучають нові фінансові ресурси [5]. 

Керівник даної поважної міжнародної інсти-
туції доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус у 2017 
році, при призначенні його на цю посаду заявив, 
що на цьому пості має намір домагатися зага-
льного медичного страхування. За його слова-
ми, 70 років тому заснували організацію саме з 
цією метою, тим не менш, все ще залишається 
недосяжною для багатьох. «Всі дороги мусять 
вести до загального медичного страхування» – 
такий девіз керівника ВООЗ. «У 1948 році світу 
обіцяли, що кожна людина буде мати доступ до 
охорони здоров’я. Ця мета все ще актуальна 
сьогодні. Однак половина населення планети 
не має можливості звернутися до лікаря, не має 
медичного страхування, – нагадав доктор Тед-
рос. – Настав час перейти від слів до справи. 
Весь світ чекає цього. Охорона здоров’я – це 
право людини» [6]. До речі, не є вирішеним це 
питання і в Україні. Як справедливо зазначає 
В.Ю. Стеценко у статті із промовистою назвою 
«Обов’язкове медичне страхування як крок до 
вирішення багатьох проблем української меди-
цини: правові засади», необхідність запрова-
дження обов’язкового медичного страхування 



ISSN 1995-6134 

 232 Forum Prava, 2017. (5). 230–235 

спрямована не тільки на зміну фінансування 
охорони здоров’я, але і на зміну організаційних 
структур медицини, котрі обумовлюють поси-
лення безпеки медичної допомоги. Ключовою 
фігурою медичної діяльності, об’єктом її право-
вого регулювання стане пацієнт [7, с.51]. З та-
кою точкою зору складно не погодитись.  

Загальне сприйняття здоров’я людини поля-
гає в тому, що це стан фізичного, духовного і 
соціального благополуччя людини, при якому 
відсутні захворювання, а також розлад функцій 
органів і систем. Саме таке бачення було пок-
ладено в основу позицій Всесвітньої організації 
охорони здоров’я з цього питання. Такого ж ро-
ду підхід взяв на озброєння і вітчизняний зако-
нодавець, розмістивши у статті 3 Основ законо-
давства України про охорону здоров’я поняття, 
відповідно до якого здоров’я – стан повного фі-
зичного, психічного і соціального благополуччя, 
а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [8]. 
Розрізняють здоров’я населення і здоров’я ін-
дивідуума. Перше розглядається як поняття 
статистичне і характеризується такими демо-
графічними показниками, як народжуваність, 
смертність, дитяча смертність, захворюваність, 
рівень фізичного розвитку, середня тривалість 
життя. Здоров’я індивідуума є менш конкретно 
визначеним поняттям, що пов’язано з великою 
широтою індивідуальних особливостей, різно-
маніттям факторів, що впливають на здоров’я 
людини. Існують такі поняття: 

– фізичне здоров’я – це природний стан ор-
ганізму, обумовлений нормальним функціону-
ванням усіх його органів і систем; 

– психічне здоров’я – характеризується рів-
нем і якістю мислення, розвитком уваги і пам’яті, 
ступенем емоційної стійкості; 

– моральне здоров’я – визначається тими 
моральними принципами, котрі є основою соці-
ального життя людини, тобто свідомим став-
ленням до праці, до культури і т.д.; 

Соціальне здоров’я визначається мірою пра-
цездатності, соціальної активності, діяльнісного 
ставлення людини до світу [9, с.11–12]. 

Вітчизняний дослідник В.І. Олефір зазначає, 
що сутність здоров’я стосується філософських, 
політичних, соціальних та інших аспектів. Філо-
софські аспекти полягають у виборі ціннісних 
орієнтирів, політичні – в забезпеченні стабільно-
сті та безпеки держави, соціальні – у відновленні 
трудових ресурсів, здатності до суспільно-ко-
рисної діяльності, економічні – в підвищенні про-
дуктивності праці, створенні матеріальних благ, 
що поліпшують добробут населення і якість жит-

тя. Психологічна складова визначається пере-
вагами, мотивацією в поведінці зі збереження 
здоров’я, медична – у формуванні потреби в по-
слугах охорони здоров’я [10, с.87]. Такого роду 
бачення дійсно відображає сутність сприйняття 
здоров’я, його комплексний та системо утворюю-
чий характер. Акцентуємо увагу на психологічній 
складовій здоров’я, яка визначається перевага-
ми, мотивацією в поведінці зі збереження здо-
ров’я. Тут питання носить економіко-правовий 
характер, оскільки, як видається, збереження 
здоров’я окремо взятою людиною призводить до 
зменшення навантаження на систему охорони 
здоров’я держави (оскільки людина не зверта-
ється за безоплатною медичною допомогою) і 
покращення якості трудової діяльності особи (во-
на не хворіє, не перебуває на лікарняному тощо). 
Крім того, держава не виплачує такій людині ко-
шти за перебування на лікарняному (лікарняний 
лист) і, тим самим, виникає додаткова можли-
вість витрачати ці кошти на соціальні проекти.  

Перед тим, як перейти до розгляду термін-
поняття «здоров’я фізичної особи», потрібно 
відмітити, що воно за своїм змістом є полісема-
нтичним. З огляду на це, його потрібно розгля-
дати, як мінімум, у двох основних розуміннях. 
Насамперед, «здоров’я» є загально філософсь-
кою категорією, яку слід розуміти як певний 
об’єкт нематеріального світу. З цієї позиції воно 
носить об’єктивний психофізичний характер та є 
таким, що існує і поза межами правового впливу 
[11, с.324] 

Важливо акцентувати увагу на релігійному 
сприйнятті сутності здоров’я. Це важливо з ба-
гатьох причин, у тому числі через широке 
сприйняття релігійних постулатів як одного із 
потенційних джерел права. Крім того, значна 
частина віруючих людей сприймають бачення 
Церкви на ті чи інші процеси у якості першоос-
нови свого усвідомлення певних явищ та про-
цесів. Як зазначає Н.А. Ардашева, здоров’я і 
працездатність – це духовне і соціальне благо-
получчя, а настанови з лікарської та трудової 
експертизи визначають працездатність як стан, 
при якому сукупність фізичних і духовних можли-
востей дозволяє громадянину виконувати певну 
роботу певної якості. Здоров’я, чи здравіє, – стан 
тваринного тіла (або рослини), коли всі життєві 
процеси йдуть в повному порядку; відсутність 
недуги, хвороби». Так визначає здоров’я тлумач-
ний словник В. І. Даля. Valetudo bonum optimum 
(лат.) – здоров’я – найвище благо. Бути здоро-
вими люди хотіли завжди, в усі віки. Майже зав-
жди вони шукали зцілення від недуг: у людей, у 
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природи, у різних богів. Віруючий православний 
християнин просив Господа Бога про дарування 
позбавлення від страждань. А інший віруючий 
дякував Бога за хвороби, пам’ятаючи, що гріш-
ний і вважав себе гідним покарання. Св. Феофан 
Затворник говорив, що буває, що «Бог хворобою 
оберігає від біди, якої не минути б їм, якщо б во-
ни були здорові» [12, с.133].  

А що ж на іншому полюсі від здоров’я? З оч-
ки зору правового регулювання процесів, пов’я-
заних із охороною здоров’я громадян, важливим 
є констатація іншого стану, який виникає тоді, 
коли страждає здоров’я особи. Цим станом є 
хвороба. Карл Маркс визначав хворобу «як об-
межене у своїй свободі життя» [13]. Не даючи 
ідеологічних оцінок творчості видатного німець-
кого фахівця, зазначимо, що такого роду бачен-
ня має право на існування. Продовжуючи, мо-
жемо вказати і про «обмежене у своїй свободі 
здоров’я». Фактично це відповідатиме сутності 
хвороби.  

Підсумовуючи, зазначимо, що з точки зору 
правового регулювання медичної діяльності 
(медичного права), пропонується під здоров’ям 
як правовою категорією розуміти конститу-
ційно визначену соціальну цінність, яка відо-
бражає стан належного нехворобливого функ-
ціонування органів та систем, організму 
людини у цілому, відтворює фактичну реальну 
можливість особи реалізовувати на практиці 
свої права.  

Виходячи із даного визначення, ключовими 
особливостями здоров’я як правової категорії є 
наступні:  

– це конституційно визначена соціальна 
цінність; 

– воно відображає стан належного нехво-
робливого функціонування органів та систем, 
організму людини у цілому; 

– воно відтворює фактичну реальну можли-
вість особи реалізовувати на практиці свої права.  
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Досліджується феномен здоров’я з точки зору його сприйняття як правової категорії. Акцентується увага на визна-
ченні даного поняття та факторах, що свідчать про актуальність його розгляду у рамках медичного права. Розгляну-
то правову сутність здоров’я фізичної особи. Наведено різновиди здоров’я як правової категорії. Зосереджена увага 
на особливостях здоров’я як об’єкта юридичної науки. 

Ключові слова: здоров’я, медичне право, конституційна цінність, охорона здоров’я, обов’язкове медичне 
страхування 

*** 
Логвиненко Б.А. Здоровье как правовая категория: к постановке вопроса 

Исследуется феномен здоровья с точки зрения его восприятия как правовой категории. Акцентируется внимание на 
определении данного понятия и факторах, свидетельствуют об актуальности его рассмотрения в рамках медицин-
ского права. Рассмотрена правовая сущность здоровья физического лица. Приведены разновидности здоровья как 
правовой категории. Сосредоточено внимание на особенностях здоровья как объекта юридической науки. 

Ключевые слова: здоровье, медицинское право, конституционное ценность, здравоохранение, обязательное ме-
дицинское страхование 

*** 
Logvinenko B.O. Health as a Legal Category: the Formulation of the Question 

This article examines the phenomenon of health, in terms of its perception as a legal category. Human health is the catego-
ry, which along with life is the basis, the core social values of the person. And this is no accident. We must realize that life 
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and health are interrelated phenomena, as in biological, medical, social and legal dimensions. Focuses on the definition of 
the concept and the factors that indicate the relevance of its consideration in the framework of medical law. Certain features 
of the legal perception of the medical industry, human health as an object of research should be reflected in the definition of 
the concept. 
Considered the nature of the legal health of individuals. The General perception of health is that it is a state of physical, 
mental and social well-being of a man, in which no disease and disorder of the functions of organs and systems. It is this  
vision that was the basis of the positions of the World Health Organization on this issue. Given the variety of health as legal 
category. Distinguish between population health and the health of the individual. The first is considered as a statistical con-
cept and is characterized by such demographic indicators as fertility, mortality, infant mortality, morbidity, physical develop-
ment, life expectancy. The health of the individual is less specifically a particular concept, due to the great breadth of the in-
dividual characteristics, the diversity of factors influencing human health.  
It focuses on the characteristics of health as an object of legal science. Key features of health as a legal category are the fol-
lowing: is a constitutional defined social value; it reflects the state painless proper functioning of the organs and systems of 
the human body in General; it reproduces the actual real possibility of a person to implement their rights. 

Key words: health, medical law, constitutional value, health care, compulsory health insurance 
 

 
 
 




