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У статті розглянуто погляди С.Смаль-Стоцького на народ як суб’єкт державотворення, його ідеї про шляхи пробудження національної свідомості українців Буковини періоду австро-угорського панування, про культурний, національний, економічний і політичний
розвиток українців як спільноти. Професор С. Смаль-Стоцький був видатним громадсько-культурним і політичним діячем Буковини кінця
ХІХ – початку ХХ століть. Він – депутат крайового сейму, заступник крайового маршалка, посол Віденського парламенту, безперечний
лідер народовської течії на Буковині, організатор, голова та учасник найрізноманітніших товариств і об'єднань – відіграв одну з головних
ролей в українському національному відродженні Буковини.
Ставлення до Австро-Угорської монархії, під владою якої перебувала Буковина, у С.Смаль-Стоцького було лояльним. Він вважав, що
перші можливі здобутки буковинських українців стали цілком реальними після приєднання Буковини до Австрії. Умовами кращого майбутнього буковинської Русі в складі Австро-Угорщини С.Смаль-Стоцький вважав духовний зв'язок з галицькими та наддністрянськими
українцями, а також власну силу і власну працю буковинців. На думку політика, відносини між українцями та Австро-Угорською державою
повинні бути взаємовигідними, задовольняти інтереси обох сторін. Народ лише тоді буде політичним чинником держави, коли він стане
національно свідомим, а до того він швидше небезпечний підданий, ніж вірна основа, – вважав мислитель.
Заслуговує на увагу теза вченого про те, що необхідно вивчити історію свого народу, особливості його культури, політичні традиції,
особливості мислення та національної психології для того, щоб якнайкраще провести реорганізацію державного життя. Не можна механічно нав'язувати навіть ідеальні теоретично обгрунтовані схеми державного устрою, не врахувавши специфіки народу. Характеризуючи
державні реформи Австро-Угорщини, С.Смаль-Стоцький вказував на те, що навіть найкращі закони залишаються "паперовими", якщо
не буде забезпечена їхня практична реалізація. Мислитель прагнув використати конституціоналізм Австро-Угорської монархії для досягнення національної свободи українців.
Ключові слова: Смаль-Стоцький, Буковина, народ, права людини, держава, закони.
The article considers S. Smal-Stotsky’s views on the people as a subject of state formation, his ideas on ways to awaken the national
consciousness of Ukrainians in Bukovina during the Austro-Hungarian rule, on the cultural, national, economic and political development
of Ukrainians as a community. Professor S. Smal-Stotsky was an outstanding socio-cultural and political figure of Bukovina in the late nineteenth
and early twentieth centuries. He was a deputy of the regional Sejm, deputy regional marshal, ambassador of the Vienna parliament, undisputed
leader of the popular movement in Bukovyna, organizer, chairman and participant of various societies and associations - he played one of the main
roles in the Ukrainian national revival of Bukovina.
S. Smal-Stocki was loyal to the Austro-Hungarian monarchy, which ruled Bukovina. He believed that the first possible achievements
of Bukovynian Ukrainians became quite real after the accession of Bukovyna to Austria. S. Smal-Stotsky considered the spiritual connection with
the Galician and Transnistrian Ukrainians, as well as his own strength and the own work of the Bukovynians to be the conditions for the better
future of Bukovynian Russia as part of Austria-Hungary. According to the politician, relations between Ukrainians and the Austro-Hungarian state
should be mutually beneficial, satisfying the interests of both parties. The people will be a political factor of the state only when they become
nationally conscious, and before that they are more dangerous subjects than the right foundation, the thinker believed.
The scientist's thesis that it is necessary to study the history of one's people, peculiarities of its culture, political traditions, peculiarities
of thinking and national psychology in order to carry out the reorganization of state life in the best possible way deserves attention. It is impossible
to mechanically impose even ideal theoretically substantiated schemes of the state system, without taking into account the specifics of the people.
Describing the state reforms of Austria-Hungary, S. Smal-Stotsky pointed out that even the best laws remain "paper" if their practical implementation
is not ensured. The thinker sought to use the constitutionalism of the Austro-Hungarian monarchy to achieve the national freedom of Ukrainians.
Key words: Smal-Stotsky, Bukovyna, people, human rights, state, laws.

Професор Степан Смаль-Стоцький був видатним громадсько-культурним і політичним діячем Буковини кінця
ХІХ – початку ХХ століть. Він – депутат крайового сейму,
заступник крайового маршалка, посол Віденського парламенту, безперечний лідер народовської течії на Буковині,
організатор, голова та учасник найрізноманітніших товариств і об'єднань –відіграв одну з головних ролей в українському національному відродженні Буковини під час
панування Австро-Угорської імперії.
Державно-правова думка С.Смаль-Стоцького ще не
була об'єктом спеціального вивчення, хоча окремі дослідники принагідно звертаються до цього питання [1, 2, 3,
4, 5]. На основі аналізу наукових і публіцистичних праць

буковинського вченого та політика спробуємо розкрити
погляди С.Смаль-Стоцького на українську спільноту як
елемент багатонаціонального населення Австро-Угорської держави, проаналізувати його ідеї щодо шляхів пробудження національної свідомості українців Буковини,
культурного, економічного, національного і політичного
розвитку українців.
Ставлення до Австро-Угорської монархії, під владою
якої перебувала Буковина, у С.Смаль-Стоцького не було
негативним, навіть навпаки. Він вважав, що перші можливі здобутки буковинських українців цілком реальні
при існуючій в імперії розстановці сил. Про приєднання
Буковини до Австрії вчений писав: "Величезну ріжницю
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і важну зміну, яку запримічаємо межи теперішнім, а давним станом буковинської Руси, маємо завдячувати тій
обставині, або радше тому щастю, що Буковина прилучена
до Австрії" [6, с.11]. Українцям, які віками зносили шляхетську та турецьку неволю, на думку буковинського політика, випала краща доля, "вони почулися в австрійській
державі, котра будучи добре зорганізованою і урядженою
відповідно до вимог тодішної європейської цивілізації
і культури, зараз таки поліпшила лиху долю покривджених, а що важнійше, зробила і мужиків также людьми"
[6, с 12]. Аналогічну думку про приєднання Галичини
і Буковини до Австрії висловлював видатний український
вчений М.С.Грушевський [7].
Умовами кращого майбутнього буковинської Русі
в складі Австро-Угорщини С.Смаль-Стоцький вважав
духовний зв'язок з галицькими та наддністрянськими
українцями, а також власну силу і власну працю буко
винців [6, с 14]. На думку політика, відносини між українцями та Австро-Угорською державою повинні бути взаємовигідними, задовольняти інтереси обох сторін. А для
цього, необхідно щоб люди, які називають
себе українцями "прийшли до сьвідомости своєї народности,... уміли здати собі справу з того, куда має стреміти
нарід сам про себе і які відносини мають бути межи ним
а державою" [8, ч. 6З].
Народ лише тоді буде політичним чинником держави,
коли він стане національно свідомим, а до того він швидше
небезпечний підданий, ніж вірна основа, "бо дуже легко
такий нарід стає ся попихачем проворних людей при всяких політичних заколотах" [8, ч. 6З]. Люди, в яких немає
вищих ідеалів і прагнень – нікчемні для держави. Вони
не здатні обернути собі на користь навіть найкращі державні порядки. Вимоги нації, поставлені однодушно
рішучо і з притиском, держава завжди виконає, бо мусить
виконати. С.Смаль-Стоцький вважав, що в українців такої
єдності ще немає. Автор "Політики реальної" зазначав, що
в політичному, економічному, культурному та національному плані українці знаходяться ще в стані "незрячости
і незрілости". У зв'язку з цим ускладнюється можливість
реалізації їхніх прав. Тому, щоб вимагати "аби народи
держави були добре зорієнтовані в справах руских",
необхідно, насамперед, самим прийти до їхнього чіткого
визначення [8, ч. 68].
Заслуговує на увагу теза вченого про те, що першим
кроком до національного розвитку є усвідомлення українцем самого себе як українця. Необхідно вивчити історію
свого народу, особливості його культури, політичні традиції, особливості мислення та національної психології для
того, щоб якнайкраще провести реорганізацію державного життя. Не можна механічно нав'язувати навіть ідеальні теоретично обгрунтовані схеми державного устрою,
не врахувавши специфіки того чи іншого народу.
Зауважимо, що вплив менталітету окремої нації на своєрідність її державного і суспільного життя завжди цікавив політично зорієнтованих мислителів. Це стосується
і С.Смаль-Стоцького, який, визначаючи риси характеру
українців, простежував їхню здатність до державотворчих
процесів. Зокрема, він виділяв головні прикмети народу, які
конче необхідні при веденні боротьби за народну справу:
витривалість, залізна консеквенція, холоднокровність, розважливість. На думку автора "Політики реальної" такими
рисами відзначаються насамперед англійці, німці, москалі,
що сприяло здобуттю ними становища серед культурних
народів світу. Але, зазначав він, "... се не є прикметами
руського народу і єго інтелігенції" [8, ч. 56]. Саме тому,
українці стають грунтом для різноманітних явних і таємних політичних агітацій. Вони служать іншим народам,
шкодячи тим якнайбільше своїй народності. „Поки народ
не прийшов до національного самоосмислення, поки він ще
не знає, чого єму хотіти, чого бажати, яка єго мета", він не
буде політично значущою одиницею"[8, ч. 63].

Отже, всі кривди починаються не від панування чужої
держави, а від характеру самих українців, їхнього менталітету. "Чоловік свідущий не раз з
сорому за тоту руску безхарактерність національну
рад би під землю провалити ся, аби не бачити і не чути
зневаги народної від своїх і від чужих" [8, ч. 70].
С. Смаль-Стоцький ставив важливе запитання: чи
є русини народом, нацією? І, зваживши на дійсний стан
речей, радив не відповідати рішучо і без застережень.
Не мають і не можуть мати українці, як народ, як нація
ніде і ні у кого пошани і поваги. Адже чужинці не можуть
шанувати і поважати те, чого українці самі не шанують ї
не поважають. "А держава, при найліпшій волі, що годна
вона зробити? Яке становище заняти?" – констатував учений [8, ч. 68].
Особливу увагу в питанні національного розвитку
С. Смаль-Стоцький приділяв інтелігенції. "А треба знати,
що кождий нарід стоїть своєю інтелігенцією; народна
інтелігенція, єї число, єї висока і широка осьвіта, єї праця
культурна рішає о долі народу в міжнародній борьбі" [8,
ч. 54]. Автор "Політики реальної" бачив, що політично
"цілком нерозвинутий" і економічно "дуже слабий ...
руський нарід" має ще зовсім незначний прошарок інтелігенції: "... в порівняню з масою народу, се кілька крапель
води в порівняню з морем". Але ще гіршим є те, що велика
частина тої інтелігенції властиво зовсім ненародна, стоїть
на перешкоді культурного розвитку, зосереджує сили на
боротьбу з собою, переходить в чужі ряди. В таких умо
вах "... не може розвинути ся жадне почуте національне,
жаден интерес для держави, там не може розвинути ся
такий патріотизм, що одушевив би цілий нарід" [8, ч. 63].
Буковинський політик вважав, що важливим чинником
пробудження національної свідомості є освіта. Він відстоював ідею цілковитої свободи науки і її вивчення українцями, а також існування народних шкіл, в яких більшим
повинен бути саме національний аспект [6, с. 61]. Це
питання набувало політичного значення.
Проблему виховання населення С. Смаль-Стоцький
ставив поряд з наданням людям рівних прав у державі.
За умови поєднання цих двох чинників, від самих людей,
на думку вченого, залежатиме зміна всіх громадських
порядків. В іншому разі, навіть визначені права залишаються нереалізованими через низький культурний рівень
населення. Мало хто з селян знав про свої права, бо не
вмів навіть прочитати їх, а про корисне використання цих
прав годі й думати. "Клеєм єдности" українців професор
величав "рідну руску мову". "Руска мова повинна у нас
бути в найбільійй почести і пошанівку. Руску мову, що
всіх нас єдинить, повинні ми над усе любити" [9, с. 26].
Насамперед слід навчити людей, виховати їх політично,
а вже потім прагнути нових здобутків. Саме таким повинен бути природній поступ.
Запорукою справжньої державної могутності є, на
думку буковинського політика, внутрішній розвиток правосвідомості людей. Характеризуючи державні реформи
Австро-Угорщини, він вказував на те, що навіть найкращі
закони залишаються "паперовими", якщо не буде забезпечене їхнє втілення у життя. Він висловлює надію, що поряд
із національною свідомістю з часом виникне і потреба
політичної свідомості українців. С.Смаль-Стоцький прагнув використати конституціоналізм Австро-Угорської
монархії як засіб досягнення національної свободи. Ідею
єдності українців, їх спільної роботи для національного
розвитку С.Смаль-Стоцький обгрунтував у своїй публікації "В чім наша сила". "Всі за одного в кождій справі, отеє
повинно бути наше гасло, а тоді кождому з нас буде гаразд"
[9, с. 6]. І знову автор наголошує на менталітеті українців
"що лишають свого брата в біді на волю Божу, аби лиш їм
поки що було добре ...", але не задумуються над тим, що
"... нині єму горе, а завтра може тобі, і вже не буде кому
стати тобі в пригоді!". Народ тільки тоді по-справжньому
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сильний, коли в ньому є згода, єдність і він не поділений на
ворогуючі елементи. С.Смаль-Стоцький вважав, що саме
в народній  єдності повинен шукати і знайде кожен українець задоволення своїх матеріальних і моральних потреб.
Людям потрібне єднання для охорони їхніх прав, для взаємної допомоги, для праці над власним добробутом.
На питання "чи мають українці задатки до єдності"
політик відповідав ствердно: "... Всіх нас лучить до купи
те, що ми Русини: одна рідна, дорога наша руска мова, одні
наші прадідні звичаї і обичаї, одна спільна наша думка, се
все тягне, притягає одного до другого..." [9, с 8].
С.Смаль-Стоцький, безперечно, був носієм "ідеї нації".
Його позиція, його світовідчуття, світосприйняття стають
зрозумілими, якщо розглядатимемо їх, перш за все, у контексті тогочасної дійсності. Тоді, коли власна держава
була не більше, ніж міфічна фантазія, формування нації і її
розвиток в умовах, створених Австро-Угорщиною, стають
найбільшим досягненням.
Для С.Смаль-Стоцького національна ідея ("висший
ідеал") була тим спільним чинником, що здатний "одушевляти", єднати, виховувати, надавати наснаги до праці.
Автор "Політики реальної" вказував, що українці в економічній, політичній і суспільній боротьбі виступають, як
народність, а не як суспільні класи. "Ще до усвідомлення
національної ідеї, українці відчували її інстинктивно,
бо в своїх програмах завсігди, а часом і мимоволі клали
натиск на нарід, яко цілість", – зазначав вчений [8, ч. 73].
Таким чином, він підходив до думки, що національна
ідея – цілком природний фактор розвитку українців, а не
штучно утворений, надуманий.
На нашу думку, суть "національної засади" С.СмальСтоцького полягає у тому, що тільки тоді, коли українці
усвідомлять своє національне коріння, зрозуміють своє
призначення, вони стануть самобутньою силою, здатною
до подальшого розвитку. Тільки тоді вони перетворяться
на народ, який зможе взяти участь у боротьбі за державотворення і, здобувши у ній перемогу, заслужити право
на власну державу. С.Смаль-Стоцький вказував на те, що
одні тільки патріотичні гасла "не злучать до купи" людей.
Поки вони не будуть зацікавлені у єднанні, не варто чекати
якихось вагомих здобутків. "Зв'яже ж нас інтерес, тоді
і всякі патріотичні гасла перестануть бути пустими фразами, тоді ми будемо і до всякої політичної акції добре зорганізовані". Наголошуючи на марних "балачках про організацію народну", даремному придумуванні найкращих
статутів для політичних товариств, буковинський політик зазначав, що все те не організує народних сил, поки
вони не матимуть стійкої економічної основи: "...коли не
візьмімося до економічної організації (каси пожичкові,
спілки господарські і промислові і т.д.), нічого нас скорше
і нічого нас ліпше не зорганізує в одну сильну громаду..."
[8, ч. 53]. Запорукою кінця неволі українців, досягнення
ними щастя, повинна бути культурна і економічна сила.
За глибоким переконанням С.Смаль-Стоцького, досягнення національної свідомості українців, їхньої єдності,
культурного, політичного і економічного розвитку можливе тільки через реальну працю. Не варто розраховувати
на чужу допомогу, потрібно власною силою здобути гідне
становище. Саме таку працю українського народу вчений
називав "політикою реальною". С.Смаль-Стоцький розумів, що дійсним здобутком можна вважати лише те, що
досягається власними силами. Значення таких здобутків
полягає в загостренні енергії до подальшої праці. А провідною думкою у великій боротьбі за українство повинно
бути усвідомлення самостійності українського народу.
Саме такий поетапний підхід до національного відро
дження є важливою складовою державно-правових поглядів вченого.
В одній із своїх промов буковинський політик зазначав: "... так звана українська ідея є нічим іншим, як
лиш збудженєм руского народу на Буковині до народної

самосвідомості. Українська агітація була би лиш тоді
небезпечною для нашого краю і для Австрії, если би де
поза границями Австрії, існувала свобідна Україна, як
то приміром є у Волохів з королівством Румунією. Щоби
однак австрійські Русини тужили над не свобідною Україною, - щось подібного твердити, то се по просту дурниця,
се вже мо-жна зрозуміти простим здоровим хлопським
розумом" [10, с. 1]. "Українізм" в Австрійській монархії —
це культурна та економічна праця з народом українським,
а не проти іншого народу.
Безперечно, важливим є ставлення С.Смаль-Стоцького
до австрійської конституції. Він називав її "простим
нещастєм" для українського народу, який ще не навчився
"тягнути користи з конституції". А тому вимоги радикалів
щодо розширення конституційних прав і свобод українців
вважав просто смішними. На його думку, добиватися національної автономії і економічного добробуту українського
народу в Австро-Угорщині потрібно тільки "...через
визисканє аж до послідної краплі перш всього тих прав
і політичних свобод взагалі, які дає теперішня конституція [8, ч. 77] . Вчений сміливо заявив, що "конституційна
управа, се нещастє для народу, котрий освітою не доріс до
неї" [8, ч. 63].
Найбільшим правом, яке дає народу конституція,
С.Смаль-Стоцький визнавав виборче право. Українці самі
повинні свідомо вибирати своїх представників – осіб, які
боротимуться за їхні права, захищатимуть їх від будь-яких
утисків. Тому одним із завдань його політичної діяльності
було досягнення загального, рівного і таємного виборчого
права. Лише з вирішенням цієї проблеми українці отримають справжніх захисників своїх інтересів, а також "дістануть право давати державі закони, управляти державою
на добро усіх обивателів держави"[11, с. 1].
Буковинський політик цікаво окреслив роль і функції
"послів", які повинні не тільки усвідомлювати народні
потреби, але і знаходитись у залагоджених взаєминах зі
своїми демократичними колегами. Свою роботу українські представники повинні здійснювати з поєднанням
"найліпшого знаня і совісти". С.Смаль-Стоцький вважав,
що діяльність "послів" тільки тоді буде плідною, коли
збільшиться їх кількість у парламенті, а їхній голос набуде
вагомого значення. В іншому разі "Богом з правдою сказавши, вони, тоті посли, навіть якби були дійсно зрадниками народу, не дуже б так могли народній справі пошкодити. Хто знає відносини в нашім парламенті, той певно
признає... рацію" [8, ч. 53].
Лояльне ставлення С.Смаль-Стоцького до Австро
-Угорської монархії зовсім не означає, що ідея самостійної незалежної Української держави була для нього неприйнятною. Як "реальний" політик він цілком справедливо
зазначав, що "основувати самостійну руску державу годі
народови, що політично і національно такий нерозвинутий, як нарід руский..." [8, ч. 76]. Реально оцінивши ситуацію, автор "Політики реальної"" вказував на існуючу можливість досягнення кращих результатів саме в межах такої
"добре урядженої держави, як Австро-Угорщина. Се ще
зовсім не сервілізм, коли руский нарід для своєї власної
справи підпирати ме правительство, що йому прихильне,
прихильніше бодай, ніж інші правительства" [8, ч. 88].
Ідея революційної перебудови суспільства була для
буковинського вченого чужою, оскільки в центрі його
політичного світогляду перебувало не політичне життя,
а щастя й добробут народу, що можливе за умов загальної
освіченості, високого рівня культури народних мас.
С.Смаль-Стоцький наголошував на тому, що свобода
некультурної людини – то зло найстрашніше, і що сваволя
темної озброєної юрби занапастить і культуру, і волю. Він
закликав до культурного просвітительства, апостольства,
любові до ближнього, ненасильницької боротьби за національні та соціальні права. Людина і народ з низьким культурним рівнем ніколи не зможуть стати по-справжньому
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вільними. "Коли хто конечно хоче вести боротьбу, бо
іншого виходу не бачить, то добре, най бореся, але най
знає, що боротьба лише тоді буде успішна, коли вона
заснована на культурній праці" [8, ч. 60].
Опозицію проти правління взагалі, без огляду на мету
і зміст тимчасової системи правління політик вважав
абсурдною. Люди, які чітко не усвідомлюють чого вони
хочуть і не розуміють, як досягти цього реальними шляхами, здатні вчинити помилки. Як наслідок того, зазначав політик, "часто виходить, що правительство проти
котрого виступали, все-таки ще ліпше було, ніж те, що по
нім наступало". Він розрізняв опозицію політично виправдану, пов'язану з розумними цілями, і опозицію на шкоду,
що не має жодної розумної підстави. "Перед поваленєм
міністерства, поставте питане: що хочете, що можете
поставити натомість сего правительства" [8, ч. 60].
С.Смаль-Стоцький добре усвідомлював, що без цього
опозиційність не тільки не дасть бажаних результатів,
а може привести до національної катастрофи. "Немає
нічого лекшого і небезпечнішого думки, - констатує автор
"Політики реальної", — що зміна стосунків означає заразом поліпшене стосунків". Він закликав до поміркованості як в публічних, так і в приватних справах. Спочатку
потрібно продумати, проаналізувати, оцінити, спрогнозувати, а вже потім зважуватись на рішучі вчинки. Але
до таких дій здатні тільки політично і національно виховані люди. "Коли ж... незрячі шукають за чимось, то не
може обійти ся без того, щоб попавши по дорозі рукою
в що-небудь, не рахували сего бодай одну хвилю тим, за
чим шукають" [8, ч. 68].
Необхідно також вказати на негативне ставлення
С.Смаль-Стоцького до москвофільства. Він зазначав:
"Навіть якщо вважати москвофілів чисто русинским явищем, і якщо Росія тут ні при чому, то всерівно чи може
русин спокійно придивлятися, що Росія робить з Україною? Тож міліонам Русинів заткала зовсім рот, ба ще

і поза своїми границями платними наемниками колотить
наш спокій і не дає нам дихати" [8, ч. 80]. Автор "Політики
реальної"", визначаючи позицію Росії, вказував на те, що
вона боїться покращення становища українців АвстроУгорщини, бо тоді "мусіла-б з огляду на ню" і з наддніпрянської України "здоймати пута". Але ще більше Росію
лякає перспектива могутності "австрійської Русі", яка б
стала притягуючою силою для всіх українців.
С.Смаль-Стоцький визнавав, що поки українці не
мають власної держави, вони повинні шукати притулку не
в Російській, а в Австрійській державі, "в котрій засадничими уставами кождій народности запоручено можність
свобідного розвитку, де навіть самим русинам, помимо
некорисних обставин, все таки удалось, виєднати для себе
деякі культурні і материяльні здобутки" [8, ч. 76]. С.СмальСтоцький не ідеалізував значення Австрійської імперії для
підлеглого їй українського народу, він правдиво констатував: "Коли кого треба було свого часу уважати на Буковині
позбавленим до певної міри усяких прав, то хиба лише
руський народ"[6, с. 1]. Разом з тим, він вказував на ряд
здобутків, які отримали українці Буковини від держави.
Це, насамперед, заснування у селах ощадно-кредитних
кас, проведення виборчої реформи, розквіт українського
шкільництва та національна автономія.
Мрією видатного буковинця була єдина, незалежна
та могутня українська нація, адже всі важливі загальнолюдські питання "ніколи не рішають народи що не мають
до сего відповідної сили, щоб переперти свою волю,
а завсігди лише народи політично і економічно самостійні,
і то рішають їх не лиш для себе, але заразом і для народів підрядних" [8, ч.74]. Згідно з міркуваннями С.СмальСтоцького, умови, в яких перебувало підлегле населення
Австрійської монархії, цілком сприяли подальшому розвитку українського народу, формуванню української нації.
Цим пояснюється його лояльне ставлення до АвстроУгорщини.
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У статті розглядаються теоретико-правові та деякі прикладні питання правового забезпечення доступної охорони здоров’я та її найважливішого компонента – медичного обслуговування населення, включаючи медичну допомогу та медичні послуги в контексті змістовно-смислового уточнення відповідної законодавчої термінології. Йдеться про дефініції понять здоров’я, охорони здоров’я, медичної
допомоги, медичної послуги, медичного обслуговування населення в аспектах доступу до них і їхньої доступності, відповідних умов
забезпечення та співвідношення одного з одним і з поняттям якості охорони здоров’я.
Здоров’я визначається відсутністю хвороб, недуг, фізичних вад і станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя,
адаптацією до фізичних, психічних і соціальних проблем та здатністю до їх вирішення.
Охорона здоров’я є системою заходів публічної влади, закладів охорони здоров’я, фізичних осіб-підприємців, медичних і фармацевтичних працівників, громадських об’єднань і громадян для його збереження та відновлення.
Доступ до охорони здоров’я означає юридично гарантовану та забезпечену реальну можливість безперешкодного звернення людини
до суб’єктів надання медичної (фармацевтичної) допомоги та медичних (фармацевтичних) послуг і їх отримання протягом прийнятного
строку та в належній якості.
Доступність охорони здоров’я – це суспільний стан забезпеченості соціально-економічними, організаційно-правовими, інформаційноорієнтаційними та психологічними чинниками реальних можливостей отримання відповідних допомоги та послуг, необхідних і достатніх
для відновлення, збереження та підтримання нормальної біосоціальної життєдіяльності людей.
Співвідношення понять доступу та доступності охорони здоров’я полягає в індивідуалізації (суб’єктивізації, персоналізації) стану
суспільної охороноздоровчої реальності в особистій поведінці, що є проявом діалектики одиничного, особливого та загального.
Якість охорони здоров’я, поряд із безоплатністю та своєчасністю, є однією зі складових змісту її доступності, бо неякісне медичне
обслуговування не досягає належного результату, нівелюючи право на доступну охорону здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, медична допомога, медична послуга, медичне обслуговування населення, доступ до
охорони здоров’я, доступність охорони здоров’я, якість охорони здоров’я.
The article discusses theoretical and legal and some applied issues of legal support of accessible health care and its most important
component – medical services for the population, including medical care and medical services in the context of meaningful clarification
of the relevant legislative terminology. It is a definition of the concepts of health, healthcare, medical care, medical service, medical services for
the population in terms of access to them and their accessibility, relevant conditions of provision and the relationship with each other and with
the concept of quality of health care.
Health is determined by the absence of diseases, ailments, physical disabilities and the state of complete physical, mental and social wellbeing, adaptation to physical, mental and social problems and the ability to solve them.
Health care is a system of measures by public authorities, health care institutions, private entrepreneurs, medical and pharmaceutical
workers, public associations and citizens to preserve and restore it.
Access to health care means a legally guaranteed and secured real opportunity for a person to freely turn to subjects of medical
(pharmaceutical) assistance and medical (pharmaceutical) services and receive them within an acceptable time period and in proper quality.
Accessibility of health care is a social state of provision with socio-economic, organizational, legal, informational, orientation and psychological
factors of real opportunities for obtaining appropriate assistance and services necessary and sufficient to restore, maintain and maintain normal
biosocial activities of people.
The correlation of the concepts of access to and access to healthcare lies in the individualization (subjectivation, personalization) of the state
of public health reality in personal behavior, which is a manifestation of the dialectic of a single, special, and general.
The quality of healthcare, along with free and timely, is one of the components of the content of its accessibility, so poor-quality medical care
does not achieve the desired result, leveling the right to affordable healthcare.
Key words: health, healthcare, medical care, medical service, medical services for the population, access to healthcare, accessibility
of healthcare, quality of healthcare.

Право на життя є основоположним природним правом людини, яке породжує її права на здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпеку, що закріплено
у ст. 3 Конституції України. Гідне життя можливе лише
за умови міцного здоров’я. Але така міцність виникає як
під впливом індивідуальних біологічних особливостей,
так і внаслідок дій з охорони здоров’я. Останнє має вирішальне значення для соціуму, оскільки люди об’єктивно
не можуть бути абсолютно здоровими з-за наявності
несприятливих природних, технологічних, соціально-еко-

номічних, політико-правових, інформаційних, психологічних чинників соціально неоднорідного суперечливого
суспільного середовища, яке створює певні рівні особистісного, групового та загального психофізичного неблагополуччя. Одначе в демократичних, соціальних, правових державах (саме такою конституює себе й Україна)
людина визнається найвищою соціальною цінністю. Відтак охорона здоров’я з належним гарантуванням визначає,
разом з іншими правами та свободами, зміст і провідний
напрям відповідальної діяльності держави щодо людини
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та громадянина, створюючи її конституційний обов’язок
з утвердження й забезпечення відповідних людських можливостей. Водночас діалектика філософських категорій
можливості та дійсності робить необхідною класифікацію
можливостей, за ступенем спроможності їх переростання
в дійсність, на формальні, абстрактні та реальні. Останні
передбачають наявність сприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів (умов) для переходу реальних можливостей
у дійсність. Тому вкрай актуальними виявляються дослідження правових аспектів забезпечення реальності можливостей охороняти власне здоров’я та здоров’я інших
людей.
Забезпечення доступності охорони здоров’я, чинники та критерії визначення її рівня досліджені у працях С. В. Агієвець, М. М. Білинської, Л. В. Бондаревої,
З. С. Гладуна, Т. М. Демурова, Т. В. Дудіної, Д. В. Карамишева, О. Д. Корвецького, В. М. Лєхан, І. М. Мажак,
М. М. Малеїної, З. О. Надюка, В. І. Перхова, І. А. Петрової, М. В. Подвязникової, В. М. Рудого, І. Я. Сенюти,
О. М. Соловйової, І. М. Солоненка, Н. Д. Солоненко,
С. Г. Стеценка, В. Ю. Стеценко, Я. Ф. Радиша, Т. І. Фролової, В. І. Шевського, Н. Ф. Шильникової, Ю. Т. Щарабчієва та ін.
Між тим потребують систематизації відомості про
доступність охорони здоров’я, медичної допомоги
та послуг для вироблення критеріїв оцінки її стану, необхідних для корегування підходів і напрямів правотворчої
роботи з удосконалення відповідного механізму правового
регулювання.
Метою дослідження є вивчення теоретико-правових
і деяких прикладних аспектів правового забезпечення
доступності охорони здоров’я та її найважливішого компонента – медичного обслуговування з його медичною
допомогою та послугами з медичного обслуговування
населення у межах предмета права охорони здоров’я
в аспектах змістовно-смислового уточнення відповідної
термінології.
Благополуччя населення прямо залежить від стану
здоров’я, яке, в свою чергу, пов’язане з доступністю
медичної допомоги, медичного обслуговування в цілому
та його послуг. Тому правове забезпечення такої доступності є одним з директивних напрямів державної політики в сфері охорони здоров’я. На теперішній час правову
доступність зазначених інститутів досліджено недостатньо, зокрема потребують уточнень дефініції ключових
понять.
У вузькому (фізіологічному) розуміння здоров’я – це
певний стан життя організму, що полягає у такому функціонуванні його органів, яке необхідно і достатньо для
нормальної життєдіяльності індивіда. В широкому (комплексному) розумінні воно розглядається Всесвітньою
організацією охорони здоров’я (ВООЗ) (World Health
Organization, WHO) станом повного фізичного, психічного
та соціального благополуччя, а не лише відсутністю хвороби або недуги [1]. Подібна дефінітивна норма імплементована в ст. 3 Основ законодавства України про охорону
здоров’я (Основ) у формулюванні стану повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки
відсутності хвороб і фізичних вад [2]. Тобто здоров’я
є однією з якісних складових людської істоти, її властивістю адаптуватися до фізичних, психічних і соціальних
проблем та вирішувати їх в особистій та суспільній практиці.
Там само закріплена дефініція охорони здоров’я – системи заходів, що здійснюються органами державної влади
та органами місцевого самоврядування, їх посадовими
особами, закладами охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому
законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики,
медичними та фармацевтичними працівниками, громад-

ськими об’єднаннями і громадянами з метою збереження
та відновлення фізіологічних і психологічних функцій,
оптимальної працездатності та соціальної активності
людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.
За констатацією С. В. Агієвець, у літературі склалось
поняття охорони здоров’я в широкому та вузькому смислах. В широкому – це сукупність норм права в соціальноекономічній, охороноздоровчій і деяких інших сферах
життєдіяльності держави, встановлених з метою охорони
здоров’я громадян. У вузькому – система правових норм,
безпосередньо спрямованих на охорону здоров’я, тобто
складний правовий інститут, що включає в себе різні
групи норм [3, с. 60]. Уточнимо щодо широкого смислу,
що право охорони здоров’я – це сукупність правових норм,
установлених державою для впорядкування та регулювання відносин з охорони здоров’я людини і громадянина
у зазначених сферах життєдіяльності суспільства. Що
ж до вузького смислу – це міжгалузевий (комплексний)
законодавчий інститут, нормативні приписи якого безпосередньо впорядковують і регулюють відносини з охорони
здоров’я та пов’язані з ними відносини з інших сфер.
Офіційне визначення поняття доступності медичної
допомоги в Україні міститься в Єдиному термінологічному словнику (Глосарій) з питань управління якістю
медичної допомоги, затвердженому Наказом МОЗ України
від 20.07.2011 р. № 427 у формулюванні Ю. Т. Щарабчієва та Т. В. Дудіної як вільного доступу до служб охорони
здоров’я незалежно від географічних, економічних, соціальних, культурних, організаційних чи мовних бар’єрів
[4, с. 6; 5]. Але смисл наведеної дефініції уявляється
звуженим, обмежуючись доступом до «служб», тобто
структурних складових державного апарату, що належать
до виконавчої влади, хоча насправді вони не є виключними суб’єктами надання медичної допомоги. До того ж
визначається термін «медична допомога», а не «охорона
здоров’я». Тому при уточненні наведеного визначення
слід врахувати всіх таких суб’єктів і розмежувати поняття
доступу та доступності охорони здоров’я.
Спробу такого розмежування зроблено Л. В. Бондаревою при обґрунтуванні «категорії «доступність медичної
допомоги» й аналізі змісту поняття доступу до медичної допомоги на основі визначень глосарію «Качество
медицинской помощи» (Качество медицинской помощи.
Глоссарий. Россия – США. Российско-Американская
межправительственная комиссия по экономическому
и технологическому сотрудничеству. Комитет по здравоохранению. Доступность качественной медицинской
помощи. М., 1999.), в якому це – «можливості пацієнта
чи населення користуватися необхідними службами охорони здоров’я з точки зору таких характеристик системи
надання медичної допомоги, як наявність, організація
та фінансування служб; таких показників населення як
демографічні показники, доходи, тенденції у відношенні
звернення за медичною допомогою, а також показники
того, наскільки надана медична допомога адекватно задовольнила основні медичні потреби пацієнта. Фактично
доступ визначає, наскільки медична допомога є наближеною і доступною для пацієнтів і груп населення (за
затратами часу, об’єму, якості)». «Поняття доступу до
медичного обслуговування відображає ступінь, при якому
кожна особа чи група людей має право на користування
і фактично може скористуватися необхідними послугами
охорони здоров’я».
«Тобто доступ до медичної допомоги, – підсумовує
Л. В. Бондарева – це можливість отримання населенням
необхідної медичної допомоги. Доступність – це виявлення наявності чи відсутності необхідних видів медичної
допомоги» [6, с. 12]. Але зведення доступності охорони
здоров’я до чинника наявності/відсутності видів медичної
допомоги залишає осторонь усі інші. Водночас Л. В. Бон-
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дарева констатує відсутність у національному законодавстві змісту терміносполучення «доступність медичної
допомоги» і пропонує визначати її як організаційно забезпечену можливість надання своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги населенню країни незалежно від
географічних, економічних, соціальних, інформаційних,
культурних та мовних бар’єрів [6, с. 12]. Поза цим визначенням залишається правове забезпечення.
Що ж до відсутності/присутності змісту терміносполучення «доступність медичної допомоги» в національному
законодавстві, то абз. 4 ст. 4 Основ закріплює принцип
рівноправності громадян, демократизму і загальнодоступності медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони
здоров’я [2]. Рівноправність означає однакові правові
можливості усіх громадян щодо доступу до сфери охорони
здоров’я, основний зміст якої утворюють медична допомога і медичні («та інші») послуги, а демократизм передбачає функціонування механізмів здійснення такого доступу
через систему публічної влади та форми громадської територіальної самоорганізації в умовах народовладдя. Наведений законодавчий принцип охорони здоров’я вказує на
розуміння змісту доступності як єдності загальних рівних
правових можливостей і організаційно-владних механізмів їх переходу в дійсність.
У ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону дитинства»
від 26 квітня 2001 р. № 2402-III доступність охорони
здоров’я викладена в аспекті прав дитини, якій «держава
гарантує … право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних
умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу
життя» [7]. Право дітей на доступність охорони здоров’я,
згідно із Законом, основане на необхідній медичній допомозі, забезпеченні здоровим харчуванням, відповідному
інформуванні та просвітницькій роботі.
Ч. 1 ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 р. № 5081-VI установлено: «На
території України кожен громадянин України та будьяка інша особа мають право на безоплатну, доступну,
своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу…».
В абз. 1 ч. 2 ст. 5 цього Закону поняття доступності вже
названо першим у переліку зазначених умов надання
екстреної медичної допомоги при визначенні завдань
останньої [8]. Уявляється, що безоплатність, своєчасність
і якісність є складовими змісту доступності, що доцільно
було б урахувати при уточненні наведених законодавчих
положень. Зважаючи на визначення терміна «екстрена
медична допомога» у п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону слід визначити
термін «доступність екстреної медичної допомоги» як
безоплатне, своєчасне, якісне здійснення працівниками
відповідної системи невідкладних організаційних, діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані
та мінімізацію негативних наслідків для її здоров’я.
Право громадян України на доступність охорони
здоров’я забезпечується державним визнанням і судовим
захистом згідно зі ст. 8 Основ, у якій об’єктивоване право
кожного громадянина на безоплатне отримання у державних і комунальних закладах охорони здоров’я основних
видів медичної допомоги – екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої)
та паліативної. Там само закріплені державні гарантії
надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів
за рахунок коштів Державного бюджету України. Охоронна
правовідновлювальна норма ч. 5 ст. 8 Основ зобов’язує відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадових осіб і громадян
вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту
законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди громадянам у сфері охорони здоров’я [2].

Подібні судові, адміністративні та інші механізми
захисту та відновлення прав людини на доступну охорону здоров’я О. М. Соловйова слушно відносить «до
правового елементу доступності медичної допомоги»,
називаючи їх правовими інструментами держави. Правовий елемент доступності медичної допомоги, на думку
авторки, полягає у визнанні її одним з принципів соціальної держави, а також у закріпленні на законодавчому
рівні основних прав особи у сфері охорони здоров’я, у т.
ч. на медичну допомогу, які забезпечуються відповідними
гарантіями [9, с. 111]. У цьому контексті корисною та своєчасною є пропозиція М. А. Аніщенка: «У кожному обласному центрі створити департаменти з захисту прав пацієнтів, які мали б невеликий штат, але успішно виконували
названі функції» [10, с. 360].
Концепція розвитку сільських територій, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня
2015 р. № 995-р, передбачає, серед іншого, розвиток
мережі закладів медичної допомоги, пунктів постійного
базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги,
підвищення якості та доступності медичної допомоги,
підвищення рівня медичного обслуговування [11].
У п. 2 ч. 1 Розділу II Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від
29 липня 2016 р. № 801, встановлено завдання відповідних центрів щодо забезпечення належної доступності
та якості первинної медичної допомоги для прикріпленого
населення [12].
В усіх наведених нормативно-правових актах доступність медичної допомоги перелічується поряд із її якістю.
Так само Ю. Т. Щарабчієв і Т. В. Дудіна констатують,
що якість медичної допомоги, зазвичай, розуміється як
сукупність характеристик щодо її здатності задовольняти потреби пацієнтів з урахуванням стандартів охорони
здоров’я відповідно до рівня сучасної медичної науки,
а доступність – реальна можливість отримання населенням необхідної медичної допомоги, незважаючи на
соціальний статус, рівень добробуту і місце проживання
[4, c. 6]. Автори ресурсного посібника «Охрана здоровья
и права человека» розглядають доступність елементом
права на охорону здоров’я, характеризуючи її відсутністю
будь-якої дискримінації, фізичною досяжністю, економічною необтяжливістю, інформаційним забезпеченням
для всіх верств населення, а якість – належним науковим
і медичним рівнем закладів охорони здоров’я, включаючи
кваліфіковані медичні кадри, науково обґрунтовані лікарські засоби та медичне обладнання, безпечну питну воду
і адекватні санітарно-гігієнічні умови [13, с. 11]. Втім,
якість як діалектична категорія виражає найсуттєвіші
властивості предмета, що складають його сутнісну характеристику, визначаючи цінність для соціуму критеріями
корисності та ефективності. Якість медичної допомоги
й охорони здоров’я взагалі полягає у належному рівні
кваліфікації та професіоналізму працівників цієї сфери, їх
забезпеченні необхідними засобами лікування, своєчасно
отримуваною новітньою професійною інформацією, що
використовується в умовах ефективної організації праці.
Тому відсутність або недостатність зазначених параметрів
означає неякісність медичної допомоги, яка не забезпечує
належного результату чи зовсім його не досягає, а значить
не забезпечує і права на охорону здоров’я, призводячи до
його нездійсненості, а значить – недоступності. Таким
чином, якість охорони здоров’я є однією з характеристик її доступності, що слід урахувати у відповідних законодавчих текстах. Подібне тлумачення співвідношення
доступності та якості охорони здоров’я присутнє в джерелах міжнародного медичного права, зокрема – Конвенції про права людини та біомедицину від 4 квітня 1997 р.,
ст. 3 якої проголошує «рівноправний доступ до медичної
допомоги належної якості» [14].
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У розумінні І. А. Петрової доступність медичної
допомоги означає її якість відповідно до рівню та обсягів, що визначаються професійними стандартами (медичними, медико-економічними), і законодавчо закріпленими етико-правовими нормами організації та надання
медичної допомоги. Останні належать до об’єктивних
параметрів і характеристик доступності медичної допомоги поряд із інформаційними, часовими, фінансовими,
а також організаційними технологіями реалізації доступності. Суб’єктивні ж характеристики включають кількість звернень пацієнтів у «досудові» та судові інстанції
як показник їх задоволеності/незадоволеності отриманою
медичною допомогою [15]. Слушне авторське уточнення
об’єктивно-суб’єктивної природи аналізованої доступності все ж залишає її розуміння обмеженим переважно
якісними показниками при недоврахуванні кількісних.
Адже кількість незадоволених пацієнтів, які звернулись
у «досудові інстанції» та до суду показує лише тих, що
фактично зверталися за медичною допомогою, не враховуючи неможливість такого звернення для інших.
Одним з найважливіших факторів нормативного забезпечення права на доступну охорону здоров’я є інформаційний. Він включає не тільки професійну інформованість
медичних фахівців, але також і всіх осіб, які користуються
цим правом. Наказ МОЗ України від 26 квітня 2017 р.
№ 459 «Про затвердження Порядку розміщення на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я інформації
щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів,
медичних виробів та харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання, отриманих за кошти державного
та місцевого бюджетів, благодійної діяльності і гуманітарної допомоги» зобов’язує адміністрацію охороноздоровчих закладів установлювати всередині біля виходу в місцях вільного доступу для пацієнтів і відвідувачів стенди
із відповідною щотижнево оновлюваною інформацією,
за що відповідає спеціально призначена наказом керівника закладу особа [16]. Наказ МОЗ України від 25 липня
2017 р. № 848 «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» вимагає інформувати в загальнодоступних місцях закладу охорони здоров’я і на його
веб-сайті та/або офіційних веб-сайтах МОЗ Автономної Республіки Крим, департаментів охорони здоров’я
обласних, Київської та Севастопольськї міських державних адміністрацій про результати благодійної діяльності
фізичних і юридичних осіб з надання та використання
їхніх пожертв [17]. На думку М. А. Аніщенка, «наведені
накази сприяють захисту прав пацієнтів і … запобігають
корупції в закладах охорони здоров’я, оскільки надають
пацієнту інформацію, що потенційно може замовчуватися»
[10, с. 357]. При цьому автор пропонує, не обмежуючись
цими заходами, «вести постійну правоосвітню та інформаційну роботу з пацієнтами, роз’яснювати їхні права
та обов’язки, надавати інформацію про кількість медикаментів та інших речей медичного призначення у закладах
охорони здоров’я, законодавчо зобов’язати розміщувати
та постійно оновлювати таку інформацію в мережі Інтернет, постійно контролювати таке розміщення» [10, с. 360].
Н. Д. Солоненко слушно розглядає доступ до медичної
допомоги як нормативно врегульовану та організаційно
забезпечену можливість надання й отримання кваліфікованої необхідної медичної допомоги своєчасно, повсюдно,
в достатньому обсязі та на прийнятних умовах (відповідно
до спроможності відшкодування матеріальних витрат),
враховуючи при цьому наявність або відсутність фізичних, територіально-географічних, фінансово-економічних
або культурних перешкод (зокрема, можливість пацієнтів
дістатися до закладів охорони здоров’я пішки або місцевим транспортом у межах години) [18, с. 4]. Але при
всій просторовості й універсальності визначення в ньому
йдеться лише про доступ до медичної допомоги, але ж

остання не охоплює весь зміст охорони здоров’я і є частиною медичного обслуговування, так само як доступ
є індивідуалізацією доступності.
Д. В. Карамишев і Я. Ф. Радиш вважають доступність одним з критеріїв оцінки якості медичної допомоги,
визначаючи її, подібно до Ю. Т. Щарабчієва та Т. В. Дудіної, доступом тільки до «служб охорони здоров’я», який
не залежить від географічних, економічних, соціальних,
культурних, організаційних та мовних бар’єрів [19, c. 416].
Отже, вважаємо найточнішим, що доступ до охорони
здоров’я означає юридично гарантовану та забезпечену
реальну можливість безперешкодного звернення людини
(громадянина) до суб’єктів надання медичної (фармацевтичної) допомоги та медичних (фармацевтичних) послуг
і їх отримання протягом прийнятного строку та в належній якості.
Доступність охорони здоров’я – це суспільний стан
забезпеченості соціально-економічними, організаційноправовими, інформаційно-орієнтаційними та психологічними чинниками реальних можливостей отримання допомоги та послуг, необхідних і достатніх для відновлення,
збереження та підтримання нормальної біосоціальної
життєдіяльності людей (громадян).
Співвідношення понять доступу та доступності охорони здоров’я полягає в індивідуалізації (суб’єктивізації,
персоналізації) стану суспільної охороноздоровчої реальності в особистій поведінці, що є проявом діалектики одиничного, особливого та загального.
Для визначення понять доступності медичного обслуговування та послуги з медичного обслуговування населення (медичної послуги) треба уточнити їх законодавчі
формулювання. У ст. 3 Основ законодавства України
про охорону здоров’я визначена «послуга з медичного
обслуговування населення (медична послуга) – послуга,
що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або
фізичною особою-підприємцем, яка зареєстрована
та одержала в установленому законом порядку ліцензію
на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником» [2]. У наведеному
формулюванні, окрім наявної стилістичної тавтології
(«послуга – це послуга»), йдеться про суб’єктів та умову
надання медичної послуги, але без пояснення смислу
останньої. Відповідно ж до ст. 1 Закону України «Про
захист прав споживачів» послуга – це діяльність виконавця з надання споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для
задоволення його особистих потреб [20]. Тобто послуга
має економічну природу і виражається в особливій трудовій діяльності, що має споживчу вартість і спрямована
на корисний результат, який задовольняє індивідуальні,
групові та загальні потреби. Звідси медична послуга – це
діяльність зазначених суб’єктів її надання, що оплачується замовником і полягає у здійсненні заходів з охорони
здоров’я в процесі медичного обслуговування осіб, які
звернулися за ним. Доступність медичної послуги – це
суспільний стан правового й економічного забезпечення
постійної матеріальної спроможності населення звертатися за належним медичним обслуговуванням.
Медичне обслуговування, відповідно до ст. 3 Основ –
«діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осібпідприємців, які зареєстровані та одержали відповідну
ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням» [2]. Відносна визначеність правового вислову «не
обов’язково обмежується медичною допомогою» передбачає розширене тлумачення медичного обслуговування як
діяльності зазначених суб’єктів, які обов’язково надають
медичну допомогу та можуть надавати медичні послуги.
Отже, доступність медичного обслуговування означає
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дієве організаційно-правове забезпечення належної діяльності її суб’єктів і законодавчо гарантовану здатність
і спроможність отримання медичної допомоги та послуг
особами, що їх потребують.
Таким чином, у вузькому (фізіологічному) розуміння
здоров’я – це певний стан життя організму, що полягає
у такому функціонуванні його органів, яке необхідно
і достатньо для нормальної життєдіяльності індивіда.
В широкому (комплексному) розумінні – відсутність хвороб, недуг, фізичних вад і стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Здоров’я є однією
з якісних складових людської істоти, її властивістю адаптуватися до фізичних, психічних і соціальних проблем,
вирішуючи їх в особистій та суспільній практиці.
Правова дефініція охорони здоров’я визначає її системою заходів, що здійснюються відповідними компетентними й уповноваженими суб’єктами з механізму публічної влади, закладами охорони здоров’я, господарюючими
в медичній практиці відповідно до закону фізичними
особами-підприємцями, медичними та фармацевтичними
працівниками, громадськими об’єднаннями і громадянами, спрямованих на збереження та відновлення психофізичних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній
біологічно можливій тривалості життя індивіда.
Зміст поняття права на доступну охорону здоров’я
розкривається при розширеному тлумаченні нормативноправових положень про доступність медичної допомоги
та медичних послуг у певних законах і підзаконних актах
України, зокрема «Основах законодавства України про
охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», «Про екстрену медичну допомогу», «Концепції розвитку сільських
територій», «Положення про центр первинної медичної

(медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи».
Змістовно-смислове значення терміна «якість» вимагає розглядати співвідношення понять «якість охорони
здоров’я» та «доступність охорони здоров’я» таким
чином, що якість є однією зі складових змісту доступності, бо неякісне медичне обслуговування не досягає
належного результату, нівелюючи право на доступну охорону здоров’я. Серед інших найважливіших складових
доступності – безоплатність і своєчасність. Таке співвідношення, зважаючи й на міжнародно-правові акти, вимагає уточнення формулювань діючих текстів нормативноправових актів і врахування в подальшій правотворчості.
Для змістовно-смислового розуміння права на доступну
охорону здоров’я необхідно розмежувати поняття доступу
та доступності до неї. Доступ до охорони здоров’я означає юридично гарантовану та забезпечену реальну можливість безперешкодного звернення людини (громадянина)
до суб’єктів надання медичної (фармацевтичної) допомоги
та медичних (фармацевтичних) послуг і їх отримання протягом прийнятного строку та в належній якості.
Доступність охорони здоров’я – це суспільний стан
забезпеченості соціально-економічними, організаційноправовими, інформаційно-орієнтаційними та психологічними чинниками реальних можливостей отримання допомоги та послуг, необхідних і достатніх для відновлення,
збереження та підтримання нормальної біосоціальної
життєдіяльності людей (громадян).
Співвідношення понять доступу та доступності охорони здоров’я полягає в індивідуалізації (суб’єктивації,
персоналізації) стану суспільної охороноздоровчої реальності в особистій поведінці, що є проявом діалектики одиничного, особливого та загального.
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