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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Постановка проблеми. Суспільство і дер-
жава відповідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень здоров’я і збереження ге-
нофонду народу України. Саме тому забезпечення 
охорони здоров’я, вдосконалення медичної допо-
моги і запровадження здорового способу життя 
вважаються пріоритетними напрямками соціаль-
ної політики держави.

У сучасний період залишаються актуальними 
питання соціального захисту молоді при здійсненні 
права на охорону здоров’я, заняття фізичною куль-
турою та спортом.

Відповідно до частини першої ст. 12 Закону 
України «Про сприяння соціальному становленню 
та розвитку молоді в Україні» держава забезпечує 
молодим громадянам рівне з іншими громадяна-
ми право на охорону здоров’я, заняття фізичною 
культурою та спортом. 

Стан дослідження теми. Проблемам право-
вого забезпечення соціального захисту молоді при-
свячені праці учених: Н.Б. Болотіної, М.О. Буянової, 
В.В. Жернакова, М.Л. Захарова, І.О. Лаврінчук, 
М.В. Лушнікової, А.М. Лушнікова, О.Є. Мачульської, 
А.В. Медведєва, К.Ю. Мельника, Є.В. Назаренко, 
П.Д. Пилипенка, О.М. Потопахіної, С.М. Прилипка, 
С.Б. Приходько, О.І. Процевського, І.М. Сироти,   
В.С. Тарасенко, М.Ю. Федорова, Ф.Р. Філіпова, 
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, В.Ш. Шайхатдінова, 
Г.Х. Шафікової, Ю.М. Щотової, О.М. Ярошенка та 
ін. Праці зазначених вчених не втратили наукової 
цінності, однак сформульовані в них висновки та 
пропозиції потребують переосмислення та нових 
теоретичних підходів.

Метою даної статті є аналіз правового забез-
печення соціального захисту молоді в сфері охоро-
ни здоров’я та вироблення пропозицій щодо його 
вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Інститут охоро-
ни здоров’я молоді слід розглядати як систему за-
гальних та спеціальних заходів щодо надання ма-
теріального забезпечення при настанні соціальних 
ризиків, медичної допомоги, створення сприятли-

вих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та 
відпочинку, підтримки фізичної культури і спорту, 
а також формування здорового способу життя (бо-
ротьба з алкоголізмом, тютюнопалінням, наркома-
нією, токсикоманією і т. ін.). 

У правовому регулюванні відносин у сфе-
рі охорони здоров’я молоді задіяні норми різних 
галузей права: конституційного, цивільного, адмі-
ністративного, кримінального права, права соці-
ального забезпечення. У зазначених відносинах, 
як відзначає М.Ю. Фьодорова, пересікаються 
публічно-правові, приватноправові та соціально-
правові засади [12, с. 38].

У науці права соціального забезпечення 
немає одностайності щодо галузевої природи 
відносин із надання медичної допомоги. С.М. 
Прилипко відзначає, що відносини медичного 
обслуговування та надання медичних послуг ко-
штом обов’язкових страхових внесків на підставі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування належать до предмету права соціаль-
ного забезпечення [9, с. 18-19].

На думку О.Є. Мачульської, правовідносини 
щодо надання безоплатної медичної допомоги, які 
стосуються збереження суспільного здоров’я нації, 
є соціально-забезпечувальними [7, с. 80]. 

М.Л. Захаров і Е.Г. Тучкова відносини із на-
дання медичної допомоги та лікування включають 
до предмету права соціального забезпечення [6, 
с. 66]. 

В.Ш. Шайхатдінов вважає, що предмет пра-
ва соціального забезпечення складають пенсійні 
відносини, відносини із забезпечення допомога-
ми, із надання медичної допомоги, із соціального 
обслуговування, соціальної підтримки, державної 
соціальної допомоги, додаткового соціального за-
безпечення, а також тісно пов’язані з ними відно-
сини із встановлення фактів, які мають юридичне 
значення, із надання забезпечення, у зв’язку з 
юридичною відповідальністю сторін цих відносин 
та з розгляду спорів [8, с. 46]. 
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Б.І. Стичинський розглядає складовою пред-
мету права соціального забезпечення відносини 
із безкоштовного медичного обслуговування і лі-
кування та із санаторно-курортного лікування [10,     
с. 87], точку зору якого підтримує О.В. Тищенко [11, 
с. 91-92].

Відносини із надання медичної допомоги 
включає до предмету права соціального захисту 
Н.Б. Болотіна [4, с. 534-591]. 

Видається, що відносини із охорони здоров’я, 
надання медичної допомоги та медичного страху-
вання слід відносити до сфери дії норм права со-
ціального забезпечення. 

Правове опосередкування суспільних відносин 
у зазначеній сфері здійснюється міжнародними ак-
тами та актами національного законодавства. 

Відповідно до Загальної декларації прав лю-
дини 1948 року, Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні та культурні права 1966 року, а та-
кож Європейської соціальної хартії (переглянутої) 
1996 року обов’язком держави є піклування про 
здоров’я людини та забезпечення його охорони.

Відповідно до ст. 11 Європейської соціальної 
хартії (переглянутої), з метою забезпечення ефек-
тивного здійснення права на охорону здоров’я 
Сторони зобов’язуються самостійно або у співро-
бітництві з громадськими чи приватними організа-
ціями вживати відповідних заходів для того, щоб, 
крім іншого:

1. Усунути, у міру можливого, причини слабко-
го здоров’я.

2. Забезпечити діяльність консультативно-
просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню 
здоров’я і підвищенню особистої відповідальності 
за стан здоров’я.

3. Запобігти, у міру можливого, епідемічним, 
ендемічним, іншим захворюванням, а також не-
щасним випадкам. 

Статтею 13 Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) закріплюється право на соціальну 
та медичну допомогу. Відповідно до частини пер-
шої зазначеної статті Сторони зобов’язуються за-
безпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, 
яка неспроможна отримати достатніх коштів або 
завдяки своїм власним зусиллям, або з інших дже-
рел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному 
забезпеченню, надавалась належна допомога, а 
у випадку захворювання забезпечувався догляд, 
якого вимагає стан її здоров’я [2]. 

Медична допомога повинна включати без-
платні та субсидовані медичні послуги або випла-
ти, які дозволяють людям оплатити необхідні їм 
за станом здоров’я медичні послуги [5]. Право на 
таку допомогу має бути чітко встановлено в законі, 
базуватися на об’єктивних критеріях і не залежати 
від будь-яких бюджетних можливостей. Особі необ-

хідно надати право оскаржити будь-яке негативне 
рішення влади. 

Конституція України гарантує кожному право 
на охорону здоров’я, медичну допомогу та медич-
не страхування (стаття 49). Слід відзначити, що 
право на охорону здоров’я є найбільш широким і 
включає право на медичну допомогу та право на 
медичне страхування. 

Конституцією встановлені наступні гарантії 
забезпечення зазначених прав. Держава нама-
гається забезпечити належну реалізацію права 
на охорону здоров’я, медичну допомогу та медич-
не страхування шляхом фінансування відповід-
них соціально-економічних, медико-санітарних і 
оздоровчо-профілактичних програм, створює умо-
ви для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування. До конституційних га-
рантій також слід віднести безоплатність медичної 
допомоги у державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я, заборону скорочення таких за-
кладів, державне забезпечення норм санітарно-
епідемічного стану.

Водночас право людини на охорону здоров’я 
може бути забезпечене за допомогою системи 
страхової медицини, яка у майбутньому може ви-
рішити питання ефективності та гарантованості 
надання якісних медичних послуг, а також допо-
може залучити додаткові фінансові надходження 
на розвиток сфери охорони здоров’я. Проте закону 
про медичне страхування ще не прийнято. На за-
конодавчому рівні не визначено такий базовий со-
ціальний стандарт, як обсяг гарантованої медичної 
допомоги. 

Окрім Конституції України, правове регулю-
вання суспільних відносин у сфері охорони здоров’я 
та надання медичної допомоги здійснюється 
«Основами законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19 листопада 1992 року, Законами 
України «Про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення» від 24 лютого 
1994 року, «Про донорство крові та її компонентів» 
від 23 червня 1995 року, «Про заходи протидії не-
законному обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів та зловживання ними» 
від 15 лютого 1995 року, «Про лікарські засоби» від 
4 квітня 1996 року, «Про запобігання захворюван-
ню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та 
соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 
року (у редакції Закону від 3 березня 1998 року), 
«Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 
року, «Про захист населення від інфекційних хво-
ріб» від 6 квітня 2000 року, «Про протидію захво-
рюванню на туберкульоз» від 5 липня 2001 року, 
«Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині» від 16 липня 1999 року, «Про 
екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 року 
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та іншими законами, указами Президента України, 
постановами Кабінету Міністрів України, норма-
тивними наказами Міністерства охорони здоров’я, 
інструкціями та ін. У даній сфері затверджено низ-
ку державних цільових програм, якими передбаче-
но комплекс заходів щодо реформування системи 
охорони здоров’я у напрямі забезпечення доступ-
ності медичної та медико-санітарної допомоги для 
всього населення країни. 

У даних законодавчих актах закріплюються за-
гальні положення про охорону здоров’я населення, 
молодь як окрема категорія не виділяється. Проте 
охорона здоров’я молоді, на сьогоднішній день, є 
одним з пріоритетних завдань державної молодіж-
ної політики України.

Головним законодавчим актом у сфері охоро-
ни здоров’я населення, в тому числі молоді, є Осно-
ви законодавства України про охорону здоров’я 
від 19 листопада 1992 року (далі – Основи). У ст. 3 
Основ охорона здоров’я визначається як система 
заходів, які здійснюються органами державної вла-
ди та органами місцевого самоврядування, їх по-
садовими особами, закладами охорони здоров’я, 
медичними та фармацевтичними працівниками і 
громадянами з метою збереження та відновлення 
фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної 
працездатності та соціальної активності людини 
при максимальній біологічно можливій індивіду-
альній тривалості її життя. 

Основами законодавства України про охоро-
ну здоров’я також встановлені державні гарантії 
права на охорону здоров’я та медичну допомогу. 
Йдеться про такі гарантії, як: а) створення розгалу-
женої мережі закладів охорони здоров’я; б) орга-
нізація і проведення системи державних і громад-
ських заходів щодо охорони і зміцнення здоров’я; 
в) надання всім громадянам гарантованого рівня 
медико-соціальної допомоги в обсязі, що вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України; г) здій-
снення державного і по можливості громадського 
контролю та нагляду в галузі охорони здоров’я; д) 
організація державної системи збирання, оброб-
ки й аналізу соціальної, екологічної та спеціальної 
медичної статистичної інформації; е) встановлення 
відповідальності за порушення прав і законних ін-
тересів громадян у сфері охорони здоров’я. 

Відповідно до ст. 5 Основ, охорона здоров’я – 
загальний обов’язок суспільства та держави. Дер-
жавні, громадські або інші органи, підприємства, 
установи, організації, посадові особи та громадя-
ни зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони 
здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди 
здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї 
компетенції надавати допомогу хворим, інвалідам 
і потерпілим від нещасних випадків, сприяти пра-
цівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх 

діяльності, а також виконувати інші обов’язки, пе-
редбачені законодавством про охорону здоров’я. 

Відповідно до ст. 6 Основ,кожний громадянин 
України має право на охорону здоров’я, що перед-
бачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, жит-
ло, 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 терито-
рії і населеного пункту, де він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, 
побуту та відпочинку;

д) кваліфіковану медичну допомогу, включа-
ючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування 
відповідно до його рекомендацій і закладу охорони 
здоров’я; 

е) достовірну та своєчасну інформацію про 
стан свого здоров’я і здоров’я населення, включа-
ючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

є) участь в обговоренні проектів законодав-
чих актів і внесення пропозицій щодо формування 
державної політики в сфері охорони здоров’я;

ж) участь в управлінні охороною здоров’я та 
проведенні громадської експертизи з цих питань у 
порядку, передбаченому законодавством;

з) можливість об’єднання в громадські органі-
зації з метою сприяння охороні здоров’я;

и) правовий захист від будь-яких незаконних 
форм дискримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і дій пра-

цівників, закладів та органів охорони здоров’я;
й) можливість проведення незалежної медич-

ної експертизи у разі незгоди громадянина з ви-
сновками державної медичної експертизи, засто-
сування до нього заходів примусового лікування та 
в інших випадках, коли діями працівників охорони 
здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані 
права людини і громадянина;

к) право пацієнта, який перебуває на стаціо-
нарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на 
допуск до нього інших медичних працівників, чле-
нів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адво-
ката, а також священнослужителя для відправлен-
ня богослужіння та релігійного обряду. 

Законами України можуть бути визначені й 
інші права громадян у сфері охорони здоров’я.

Громадянам України, які перебувають за кор-
доном, гарантується право на охорону здоров’я у 
формах і обсязі, передбачених міжнародними до-
говорами, в яких бере участь Україна. 

Держава визнає право кожного громадянина 
України на охорону здоров’я і забезпечує його за-
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хист. У разі порушення законних прав та інтересів 
громадян у сфері охорони здоров’я відповідні дер-
жавні, громадські або інші органи, підприємства, 
установи та організації, їх посадові особи і грома-
дяни зобов’язані вжити заходів щодо поновлення 
порушених прав, захисту законних інтересів та 
відшкодування заподіяної шкоди. Судовий захист 
права на охорону здоров’я здійснюється у порядку, 
встановленому законодавством. 

Водночас громадяни України мають не тіль-
ки права, а й певні обов’язки у сфері охорони 
здоров’я. Громадяни зобов’язані: а) піклуватись 
про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити 
здоров’ю інших громадян; б) у передбачених за-
конодавством випадках проходити профілактичні 
медичні огляди і робити щеплення; в) подавати не-
відкладну допомогу іншим громадянам, які пере-
бувають у загрозливому для життя і здоров’я стані; 
г) виконувати інші обов’язки, передбачені законо-
давством про охорону здоров’я. 

Висновки. Слід звернути увагу на невідпо-
відність Основ законодавства України про охоро-
ну здоров’я нормам ст.49 Конституції України: у 
зазначеній статті закріплено право кожного на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування, а в Основах встановлюються права 
та обов’язки громадян України у сфері охорони 
здоров’я. У зв’язку з цим дію Основ необхідно по-

ширити на іноземців та осіб без громадянства, що 
слідує із ст. 49 Конституції України. 

У ст. 6 Основ встановлено конкретні повно-
важення громадян у сфері охорони здоров’я, які 
носять загальний характер. Основами також пе-
редбачений особливий соціальний захист у сфері 
охорони здоров’я. Відповідні норми стосуються 
охорони здоров’я матері та дитини, інвалідів, осіб 
похилого віку та ін. Водночас Основи не встанов-
люють спеціальні норми щодо охорони молоді як 
осіб від 14 до 35 років, а містять у розділі VII «Охо-
рона здоров’я матері та дитини» тільки норми про 
охорону здоров’я неповнолітніх осіб. 

В цілому слід дійти висновку, що охорона 
здоров’я молоді недостатньо врегульована на за-
конодавчому рівні, про що свідчить, зокрема, зміст 
ст. 12 Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні». Молодь 
України як соціально незахищена верства насе-
лення потребує особливої уваги з боку держави. 
Вирішенням назрілих питань може стати розроб-
ка та прийняття комплексного законодавчого акту, 
який би встановив обов’язки місцевих органів ви-
конавчої влади в галузі охорони здоров’я, закладів 
охорони здоров’я, підприємств, установ, органі-
зацій, спрямовані на поліпшення стану здоров’я 
молоді, та заходи, покликані сприяти формуванню 
здорового способу життя молоді. 
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