
проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2011

75

Проблеми формування здорового способу життя:  
нормативно-правові аспекти
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Анотації:
Розглянуто проблеми формуван-
ня та пропаганди здорового спо-
собу життя, встановлено основні 
напрями діяльності щодо форму-
вання здорового способу життя 
згідно законодавчих та правових 
документів. На основі аналізу нор-
мативних актів ВООЗ та україн-
ської законодавчої бази виявлено 
спільні та відмінні риси в системі 
охорони здоров’я. Визначено вито-
ки зародження питання здорового 
способу життя згідно нормативно-
правових документів.

Лукьянченко Н.И. Проблемы формирова-
ния здорового образа жизни: нормативно-
правовые аспекты. Рассмотрены 
проблемы формирования и пропаганды здо-
рового образа жизни, выявлены основные 
направления деятельности, что относятся 
к сфере законодательных и правовых до-
кументов. На основе анализа нормативных 
актов ВОЗ и украинской законодательной 
базы отмечены общие и различные черты 
в системе здравоохранения. Определены 
истоки зарождения вопроса здорового об-
раза жизни согласно нормативно-правовых 
документов.

Lukjanchenko M.I. The problems of the 
formation of health life: legal aspects. 
In the article the problems of the forma-
tion and promotion of health life have been 
analyzed, the main trends of the activity 
which concerns to the formation of health 
life according to the legal documents have 
been revealed. On the basis of the analy-
sis of WHO charters and Ukrainian legisla-
tive base the common and different treats 
have been pointed out. It is defined the 
sources of the problem of healthy lifystyle 
according legal documents.
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Вступ.1

У сучасному європейському суспільстві та 
українському зокрема, здоров’я людини є однією 
з найвищих людських цінностей. Водночас, стан 
здоров’я кожної окремої особистості вказує на 
загальний соціально-економічний та культурний 
розвиток суспільства. Тому охорона здоров’я та 
профілактика здорового способу життя повинні стати 
головними критеріями доцільності й ефективності 
всіх без винятку сфер державної діяльності.

Сучасні умови розвитку української держави 
диктують нові вимоги до системи освіти та виховання 
підростаючого покоління. Саме на підростаючому 
поколінні раніше від інших категорій населення 
відбиваються негативні впливи деформації 
суспільства: падіння духовності, зростання психічної 
нестабільності, фізичної слабкості, поширення 
шкідливих звичок тощо. Перегляд змісту, методів, 
навчально-виховного процесу, вимагає змiн у 
ставленні системи освіти до даної проблеми. З іншого 
боку, аналіз стану здоров’я населення та перспектива 
його виходу з кризової ситуації засвідчують, що 
однією з найважливіших умов зміцнення здоров’я є 
здійснення довготривалих та масштабних програм 
щодо залучення широких верств населення до 
здорового способу життя. 

Впровадження здорового способу життя значною 
мірою залежить від особливостей систем охорони 
здоров’я кожної держави. За роки незалежності в 
Україні створено певний досвід нормативно-правового 
забезпечення виховання у молоді здорового способу 
життя. Право кожного громадянина на охорону 
здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, 
деталізується в Основних законодавствах України про 
охорону здоров’я [2; 6].

Інтерес філософів, психологів, педагогів, медиків 
до проблем здоров’я людини зростає з кожним роком. 
Вивчення проблеми здоров’я та пропаганди здорового 
способу життя на теоретичному й практичному 
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рівнях висвітлені у працях вітчизняних дослідників: 
В.Климової, Т.Бойченко, М.Гончаренко, С.Волкової, 
С.Кириленко, В.Оржеховської [5], В. Платонова [7], 
Г.Шевченко В.Зайцева, Л.Сущенко [8].

Згідно з дослідженням даних праць слід 
констатувати, що досягнення високого рівня реалізації 
потенціалу особистого та суспільного здоров`я 
загалом не може бути здійснено тільки безсистемними 
поодинокими зусиллями кількох людей. Для цього 
слід залучити значну кількість науковців різних 
галузей для вироблення єдиної системи обґрунтованих 
заходів, котрі б були природною частиною державної і 
громадської політики країни.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. І.Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті є вивчення та компаративний 

аналіз основних положень нормативно-законодавчих 
вітчизняних і зарубіжних актів про охорону здоров’я 
людини згідно їх відповідності до потреб формування 
здорового способу життя.

Результати дослідження. 
У світі існує значна кількість законодавчо-

нормативних актів, договорів, декларацій щодо 
формування здорового способу життя. Найпершими 
серед них є загальні права людини. Міжнародна 
співпраця країн у галузі прав людини відбувається 
у формі прийняття певних стандартів щодо змісту 
правового статусу кожного громадянина та прийняття 
державами зобов’язань, які повинні бути закладені у 
власному внутрішньому законодавстві та повсякденній 
діяльності. Зокрема міжнародне товариство у рамках 
Організації Об’єднаних Націй виробило низку 
документів, які стосуються як питань прав людини 
загалом, так і права на збереження та поліпшення 
здоров’я зокрема [3; 11].

Однак уперше на глобальному рівні про важливу 
роль активної участі кожної людини в охороні 
здоров‘я було заявлено під час Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров‘я 1977 р., що була проголошена в 
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Алма-Атинській декларації. У цьому документі, що 
став першим кроком на шляху до формування нової 
політики охорони здоров‘я на всіх рівнях держав-
членів ВООЗ, наголошувалося на важливості охорони 
здоров‘я кожної людини, яка посідає центральне місце 
в стратегії досягнення здоров‘я цілого суспільства. 
Пріоритетними завданнями стали поінформованість 
людини з питань охорони здоров‘я та рівень її 
санітарної освіти. Відтоді пропаганда здорового 
способу життя, а також заохочення освіти з питань 
здоров`я та заходів щодо охорони здоров`я стали 
одним з головних завдань політики ВООЗ [9, с. 32].

Подальшого стратегічного розвитку діяльність 
ВООЗ у питаннях сприянню здоров’ю та пропаган-
ди здорового способу життя отримала у деклараціях 
різних Міжнародних конференцій та форумів, при-
свячених проблемам охорони здоров’я, зокрема в 
Оттавській Хартії (1986 р.) та Джакартській деклара-
ції (1997 р.) [10; 12]. 

Відзначимо, що згідно Джакартської декларації 
було визначено основні пріоритети у сфері 
формування здорового способу життя на XXI 
століття. Серед них чільне місце посіли такі завдання, 
як: сприяння суспільній відповідальності за здоров‘я, 
розширення партнерства в охороні здоров‘я, 
збільшення можливостей громади та індивідуальних 
можливостей, забезпечення надійної інфраструктури 
сприяння здоров‘ю, що має передбачати нові механізми 
діяльності урядових, та неурядових організацій, 
освітніх інституцій з метою максимальної мобілізації 
їх ресурсів на локальному та національному рівнях.

Важлива роль у контексті здорового способу життя 
відводиться навколишньому середовищу, що, згідно 
програми ВООЗ, містить у собі не тільки фізичні, але 
й соціальні аспекти оточення людини [2]. Отже, йдеть-
ся про те середовище, в якому людина живе, працює, 
відпочиває, а також й те, що визначає доступ людей 
до життєвих ресурсів і можливостей підвищити свій 
професійний рівень. Як видно з даного визначення, 
діяльність, що спрямована на створення сприятливого 
для здоров‘я навколишнього середовища, має багато 
взаємопов‘язаних аспектів індивідуального та сус-
пільного характеру – фізичний, суспільний, духовний, 
економічний та політичний.

Важливим аспектом у пропаганді здорового спо-
собу життя були також і конкретні дії з боку урядів 
різних країн щодо забезпечення поінформованості 
людей, встановлення довірливих відносин між на-
селенням та органами охорони здоров'я, фахівцями 
для контролю за станом власного здоров’я, поперед-
ження захворювань та планування здоров’я, викоре-
нення шкідливих звичок, інвестиції у сферу охорони 
здоров’я та навколишнього середовища.

Слід відмітити, що світове співтовариство, прийма-
ючи основоположні нормативно-правові документи, 
дедалі частіше виходить з необхідності забезпечення 
права людини на збереження та зміцнення здоров'я. 

Основні ідеї, які задекларовані в документах з 
питань здоров`я, свідчать про чітке усвідомлення 
основних пріоритетів щодо досягнення “ідеального 

здоров’я”. Серед них можна виокремити впроваджен-
ня здорового способу життя серед всіх верств насе-
лення та створення сприятливого навколишнього се-
редовища, тобто враховуючи соціальне, економічне, 
культурне та фізичне оточення людини. 

Досвід з прийняття відповідних нормативних ак-
тів країнами світової держав вказує також на вагоме 
значення законодавчого забезпечення кожної окремої 
країни, її здатність до реалізації даних програм у своїй 
спільноті впровадження принципу надання широких 
можливостей місцевим органам влади тощо. Значна 
роль відводиться й активній участі громадськості – 
окремим особам, громадам та громадським організа-
ціям –у прийнятті відповідних програм і нормативних 
актів.

У розвинутих країнах Європи та Америки форму-
вання здорового способу життя є окремим напрямом 
правової діяльності. В Україні ж окремого законодав-
ства про сприяння здоровому способу життя не існує. 
Відповідні правові норми щодо цього питання міс-
тяться у нормативно-правових актах, що відносяться 
до різних галузей законодавства.

Здоров‘я людини в Україні розглядається як одне 
з найголовніших немайнових благ особи. Статтею 3 
Конституції України здоров`я людини, її життя, осо-
биста честь і гідність, недоторканність та безпека, 
визначене найвищою соціальною цінністю. У нор-
мативних документах України здоров‘я визначається 
як стан повного фізичного, душевного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізич-
них дефектів. Таким чином, у національне законодав-
ство України практично імплементоване визначення 
здоров‘я, прийняте ВООЗ.

Також в “Основах законодавства України про охо-
рону здоров’я” встановлено, що держава забезпечує 
життєвий рівень населення, в тому числі їжу, одяг, 
житло, медичний догляд, соціальне обслуговуван-
ня і забезпечення, необхідні для підтримання його 
здоров’я  [6]. В даному документі також проголошено, 
що з метою забезпечення сприятливих для здоров’я 
умов праці, навчання, побуту та відпочинку, високо-
го рівня працездатності, профілактики травматизму 
і професійних захворювань встановлюються єдині 
санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробни-
чих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю лю-
дей, а також до якості техніки, обладнання, будівель, 
споживчих товарів та інших об’єктів, які можуть мати 
шкідливий вплив на здоров’я.

Комплексний аналіз законодавчої бази України і 
порівняння її з положеннями відповідних документів 
міжнародного співтовариства свідчать про те, що за-
конодавство України в цілому відповідає основним 
міжнародним стратегіям політики сприяння здоров’ю 
та здоровому способу життя.

Поряд з цим, актуальною залишається проблема 
забезпечення виконання вимог чинного законодавства 
щодо сприяння здоровому способу життя та охороні 
здоров’я з боку всіх суб’єктів суспільних відносин 
(органів державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, громадських організацій тощо). Прикро 



проблеми фізичного виховання і спорту   № 2 / 2011

77

констатувати, але сьогодні в Україні нормативна база 
є недостатньо ефективною через невиконання діючих 
законів.

Очевидним є й те, що деякі положення законодав-
ства України, які прямо або опосередковано стосують-
ся регулювання проблем щодо формування здорового 
способу життя населення потребують доопрацюван-
ня. Головна мета такого вдосконалення полягає у вра-
хуванні міжнародних підходів до даної проблеми та 
у розвитку правових основ охорони здоров'я, які на 
сьогодні не повною мірою відповідають потребам 
формування здорового способу життя. 

Як відмічає О.Міхієнко, на відміну від багатьох ви-
сокорозвинених країн, проблема формування здоро-
вого способу життя населення в Україні знаходиться 
на периферії уваги державних відомств і часто взагалі 
ними ігнорується. За сучасних умов орієнтації сфери 
охорони здоров’я в Україні здебільшого на лікувальну 
медицину переважна більшість коштів, матеріально-
технічних і кадрових ресурсів витрачається на те, що 
становить лише 8–10% від усього спектра чинників, 
які визначають здоров’я людей. Неправильно обра-
на стратегія забезпечення здоров’я населення країни 
надто дорого коштує українцям і державі в цілому [4, 
с. 236].

У процесі оновлення та реформування законодав-
ства України щодо сприяння здоровому способу жит-
тя слід, на нашу думку, враховувати різні чинники та 
фактори, які стосуються захисту права кожної людини 
на досягнення максимально можливого здоров’я, про-
водити різні заходи щодо промоції здорового спосо-
бу життя. Поміж цих заходів слід виокремити основні 
три, які стосуються як кожної особистості, так і дер-
жави в цілому:

освіту й виховання здорового способу життя; • 
захист здоров’я; • 
запобігання захворюванням.• 

Доцільним є прийняття загальнодержавного пра-
вового документу, який би підкреслив значущість 
впровадження здорового способу життя, визначив 
прогалини у різних нормативно-правових актах та 
базувався на діючих міжнародно-правових стандар-
тах стосовно захисту прав людини та забезпечення 
здоров’я.

Висновки. 
Як випливає з вищенаведеного, в цілому соціальна 

політика сприяння здоровому способу життя в Україні, 
як і в інших галузях, знаходиться на стадії становлення. 
Існуюча політика держави певною мірою забезпечує 
передумови здорового способу життя визначені 
Оттавською Хартією. Водночас державні національні 
програми «Діти України» та «Освіта» [1], «Національна 
доктрина розвитку освіти» одним із головних завдань 
закладів освіти визначають збереження і зміцнення 
фізичного, психічного, соціального та морального 
здоров’я школярів, формування в них умінь і навичок 
здорового способу життя.

Чинна законодавча база однак потребує 
доопрацювання з метою комплексного забезпечення 
діяльності для впровадження здорового способу 
життя та врахування необхідності широкої інтеграції 
української держави у міжнародну діяльність як 
з питань охорони здоров’я, так і з питань захисту 
прав людини. Однак прийняття одних лише законів 
не можна розцінювати як достатній захід. Для 
того, щоб гарантувати в Україні право на охорону 
здоров’я кожної людини, поряд із створенням 
належної нормативно-правової бази у сфері охорони 
здоров’я, необхідно вжити заходів в адміністративній, 
політичній, економічній, соціальній, освітній сферах 
державного і суспільного життя.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення та аналізу інших нормативно-
законодавчих вітчизняних, а також зарубіжних актів 
про охорону здоров’я людини.
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