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ПЕРЕДМОВА
Здоров’я є одним з основних прав людини, необхідним для реалізації інших прав людини.
Кожен має право на найвищий досяжний рівень здоров’я, який забезпечує гідні умови життя.
Право на фізичне і психічне здоров’я тісно пов’язане й залежить від реалізації інших прав
людини. Воно перетинається з багатьма питаннями, зокрема ВІЛ / СНІДу, інвалідності, зміни
клімату тощо.
Здійснення права на здоров’я може забезпечуватися за допомогою цілої низки взаємодо‑
повнюючих підходів, як-от: визначення політики в галузі охорони здоров’я, реалізація програм
з охорони здоров’я, розроблених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), або
прийняття конкретних правових договорів. Крім того, право на здоров’я включає ряд компо‑
нентів, здійснення яких захищається законом.
Належне забезпечення права на здоров’я на національному рівні, яке включає в себе низ‑
ку компонентів, а саме: профілактику інфекційних і неінфекційних захворювань; створення
медичних закладів, оснащених сучасними технологіями й технікою; підготовку висококласних
медичних працівників усіх рівнів (від санітарок до лікарів); виготовлення якісних медичних
препаратів; проведення досліджень із метою розробки нових препаратів для лікування хвороб;
забезпечення доступу усіх верств населення до медичних послуг тощо сприяє підвищенню
рівня життя на планеті.
Результатом неналежного надання медичних послуг, відсутності налагодженої системи
охорони здоров’я є висока смертність населення. ВООЗ оприлюднила статистичні дані про
10 найпоширеніших причин смерті у світі. За даними організації, у 2016 р. із 56,9 млн за ви‑
падків смертей в усьому світі більше половини (54 %) були викликані такими причинами, як
ішемічна хвороба серця та інсульт. Вони забирають найбільше людських життів – у цілому
15,2 млн за 2016 р.. Останні 15 років ці захворювання залишаються провідними причинами
смерті у світі. Від хронічної обструктивної хвороби легень у 2016 р. померли 3 млн людей,
а від раку легенів (поряд з раком трахеї та бронхів) – 1,7 млн. Діабет забрав у 2016 р. 1,6 млн
людських життів проти менш 1 млн у 2000-му році. З 2000 по 2016 рр. смертність від деменції
виросла більш ніж у два рази, у зв’язку з чим це захворювання стало 5‑ю найпоширенішою
причиною смерті у світі (у 2000 р. воно було 14-м). Інфекції нижніх дихальних шляхів зали‑
шаються найбільш смертоносною інфекційною хворобою, від якої в 2016 р. у світі померли
3 млн людей. Із 2000 по 2016 рр. показник смертності від діарейних хвороб скоротився майже
на 1 млн, однак у 2016 р. від них все одно померли 1,4 млн осіб. Аналогічно й від туберкульо‑
зу за цей період померло менше людей, однак він, як і раніше, належить до 10 основних при‑
чин смерті, забравши 1,3 млн людських життів. Водночас ВООЗ зазначає, що ВІЛ / СНІД уже
не входять до 10 найпоширеніших причин смерті: у 2016 р. від нього померли 1 млн людей
проти 1,5 млн у 2000 році. З 2016 р. у результаті ДТП загинули 1,4 млн людей, три чверті з яких
4
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(74 %) – чоловіки й хлопчики1. Негативним чинником, який сприяє підвищенню рівня смерт‑
ності у світі, стала пандемія СОVID-19. Згідно із заявою Генерального директора ВООЗ (жов‑
тень 2020 р.), «щотижня ми реєструємо приблизно два мільйони нових випадків захворюван‑
ня COVID-19 і за один тиждень пройшли сумний рубіж в один мільйон випадків смерті. Досвід
нашої роботи в кожному регіоні світу говорить про те, що за рішучої позиції керівництва
та швидких дій у відповідь на дії з боку населення в цілому переламати ситуацію ніколи не
пізно»2.
Навчальний посібник є працею надзвичайно актуальною з точки зору необхідності забез‑
печення навчального процесу студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» і «Між‑
народне право», практикуючих юристів у галузі захисту прав людини, зокрема права на
здоров’я, змістовним теоретичним і практичним матеріалом. Внутрішня структура навчаль‑
ного посібника є ґрунтовною й водночас зручною для використання. Видання має на меті
швидко й ефективно зорієнтувати читача в питаннях, що розкривають особливості міжнарод‑
но-правового регулювання захисту права на досягнення найвищого життєвого рівня (права на
здоров’я), визначення основних проблемних аспектів, які потребують негайних рішень щодо
визначеного кола осіб (дітей, жінок, осіб похилого віку, осіб, позбавлених волі), функціону‑
вання міжнародного інституційного механізму та практики судових і несудових органів.
Перший розділ навчального посібника присвячено аналізу міжнародно-правої основи
в галузі охорони здоров’я, зокрема акцентовано увагу на положеннях універсальних актів,
ухвалених під егідою Організації Об’єдненних Націй (ООН), і регіональних актів, серед яких:
статутні акти, міжнародні конвенції, програмні документи, доповіді Генерального секретаря
ООН, зауваження загального порядку Комітету з економічних, соціальних і культурних прав,
резолюції, рекомендації тощо.
Другий розділ містить аналіз міжнародно-правових договорів, програмних актів, спеці‑
альних актів у галузі забезпечення права на здоров’я жінок. У ньому акцентовано увагу на
проблемних питаннях, що потребують негайного вирішення, серед яких: злидні, материнська
смертність, насильство щодо жінок, сексуальне й репродуктивне здоров’я, вірусні інфекції.
Проаналізовано положення міжнародно-правових актів у галузі захисту здоров’я дітей. Зо‑
середжено увагу на вирішенні питань, безпосередньо пов’язаних зі здоров’ям дітей, зокрема:
високою дитячою смертністю, жорстоким поводженням із дітьми, дитячими, ранніми та при‑
мусовими шлюбами, зокрема в гуманітарних ситуаціях, вірусними захворюваннями. Охарак‑
теризовано акти у сфері захисту права на здоров’я літніх людей та ув’язнених (затриманих) осіб.
Означено напрямки, що потребують вирішення з метою їх належного захисту (протидія на‑
силлю, деменції, надання паліативної допомоги, належне утримання, заходи під час пандемії).
У третьому розділі охарактеризовано міжнародні судові, договірні, контрольні й спеці‑
алізовані органи та інституції, що безпосередньо пов’язані із захистом права на досягнення
найвищого життєвого рівня (права на здоров’я). Приділено увагу мандатам спеціально
уповноважених осіб (спеціальний доповідач з питання про право кожної людини на найви‑
щий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я, спеціальний доповідач з питання про
1
ВООЗ: 10 ведущих причин смерти в мире. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/
the-top-10‑causes-of-death.
2
Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на пресс-брифинге по covid-19 (2 октября
2020 г.). URL: https://www.who.int/ru/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mediabriefing-on-covid-19–2‑october-2020.
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ліквідацію дискримінації щодо осіб, які страждають на проказу, і членів їх сімей, незалежний
експерт з питання про здійснення прав людини осіб, які страждають альбінізмом, спеціаль‑
ний доповідач з питання запобігання катувань та жорстокого поводження, спеціальний до‑
повідач з питання про право людини на безпечну питну воду і санітарні послуги). Охарак‑
теризовано компетенцію та розкрито процедуру розгляду скарг договірних контрольних
органів (Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет з прав людини, Комітет із лік‑
відації дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань, Комітет із захисту прав всіх
трудящих-мігрантів і членів їх сімей, Комітет з економічних, соціальних та культурних прав,
Комітет з прав дитини, Комітет з прав інвалідів).
Наведено практику розгляду скарг щодо захисту права на здоров’я Європейським судом
прав людини, Комітетом з прав людини, Комітетом з економічних, соціальних та культурних
прав, Комітетом з прав інвалідів. Акцентовано увагу на тому, що ухвалені цими інституціями
рішення свідчать про можливість захисту права на здоров’я не лише за допомогою національ‑
них процедур, але й за допомогою додаткових контрольних органів, якими є міжнародні ін‑
ституції, і вселяють віру в захищеність прав людини.
Приділено увагу діяльності міжнародних фондів, які підтримують ініціативи з реалізації
репродуктивних прав, надання медичної, психологічної, правової, соціальної та іншої допо‑
моги, зокрема роботі Фонду добровільних внесків Організації Об’єднаних Націй для жертв
тортур, Фонду Організації Об’єднаних Націй в галузі народонаселення, Фонду солідарності
по боротьбі з COVID-19, Фонду реагування на COVID-19 і відновлення.
Розділи роботи супроводжуються офіційними статистичними даними ВООЗ та інших
міжнародних інституцій, що відображають реальний стан справ у галузі забезпечення права
на здоров’я тих чи інших категорій осіб.

Розділ ІІІ . Міжнародний контроль у галузі забезпечення права на здоров’я

сприятиме кращому відновленню разом завдяки посиленню національних заходів
готовності, захисту програм ЦСР від наслідків, пов’язаних із пандемією, і забезпечен‑
ню того, щоб вони сприяли просуванню ЦСР і зобов’язань щодо клімату.
Фонд MPTF використовує критично важливий досвід і можливості агентств ООН
із надання допомоги, задіює ресурси державного та приватного секторів і пропонує
загальнодержавні підходи за участю всього суспільства, щоб допомогти усунути про‑
галини в планах готовності країни й заходів та забезпечити прогрес у Цілях сталого
розвитку.
Фонд MPTF надає допомогу у визначенні програмних заходів, що охоплюють
бідні й уразливі верстви населення та дозволяють підвищити готовність до майбутніх
надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я. Крім того, програми підтримува‑
тимуть гендерні підходи, які допоможуть впоратися з важким вантажем, який панде‑
мія поклала на жінок, таким як підвищена схильність до насильства в сім’ї, втрата
засобів до існування та зростання рівня неоплачуваної праці.
Фонд MPTF призначений для швидкого й гнучкого фінансування, добре підходить
для задоволення мінливих вимог багатовимірної глобальної кризи, яка швидко роз‑
вивається. Це прозорий, підзвітний і економічний механізм, результати якого відсте‑
жуються в реальному часі. Цей інноваційний і скоординований механізм фінансуван‑
ня працює на стику гуманітарних дій, дій у галузі розвитку й відновлення, посилюю‑
чи заходи з відновлення після пандемії COVID-19.

Питання для самоконтролю
1. Назвіть міжнародні універсальні інституції, що мають компетенцію в галузі захисту
права на найвищий досяжний рівень (права на здоров’я).
2. Дайте визначення міжнародним судовим і несудовим механізмам захисту права на
здоров’я.
3. Розкрийте повноваження Спеціального доповідача з питання про право кожної людини
на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
4. Порушення яких статей Європейської конвенції про захист прав людини і основопо‑
ложних свобод пов’язане з правом на досягнення найвищого життєвого рівня (право на
здоров’я)?
5. Компенсація якої з форм шкоди (моральної, матеріальної) передбачена в практиці Єв‑
ропейського суду з прав людини у справах, пов’язаних із правом на здоров’я?
6. Розкрийте компетенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
7. Назвіть спеціалізовані міжнародні фінансові установи (фонди) в галузі захисту прав на
здоров’я.
8. Які види допомоги надає Фонд добровільних внесків Організації Об’єднаних Націй для
жертв тортур?
9. З якою метою створено Фонд солідарності щодо боротьби з COVID-19?
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