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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. Науково-технічна революція ХХ–ХХІ 

століть збільшує навантаження на право і змушує його адаптуватися до нових реалій 

і викликів. Міжнародне право не єдиний, але основний регулятор міжнародних 

відносин. Одним із критеріїв ефективності міжнародного права є його здатність 

швидко та ефективно відповідати на виклики, які стоять перед державами та іншими 

учасниками міжнародних відносин, особливо у сфері прав людини. 

Значні досягнення в галузі медицини і генетики поставили перед міжнародним 

співтовариством низку питань, на які воно не має єдиної відповіді. Саме завдяки 

новітнім медичним технологіям стало можливо говорити про соматичні та 

репродуктивні права людини (далі – СРПЛ). Водночас далеко не всі СРПЛ пов’язані 

з біотехнологіями. Деякі практики регулювання/коригування репродуктивної 

функції людини та розпорядження власним тілом сягають своїм корінням у давні 

часи. Концепція СРПЛ ґрунтується на багатьох етичних, моральних та філософських 

позиціях, які відрізняються залежно від культурно-історичних умов, релігійних 

поглядів та науково-технічного рівня розвитку держав. 

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю здійснити 

комплексний аналіз концепції СРПЛ та виробити ефективний механізм міжнародно-

правового захисту прав людини у сфері діяльності, яка значно впливає на психічну, 

тілесну і особливо репродуктивну сфери існування людини. Крім того, актуальність 

теми обумовлюється необхідністю окреслення меж міжнародно-правового та 

національно-правового регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

СРПЛ або, як їх іноді називають, біологічні права є особливою категорією. З 

одного боку, вони ґрунтуються на положеннях існуючих міжнародних договорів із 

захисту громадянських, політичних, соціальних, економічних, культурних прав, але, 

з іншого боку, доктринально обґрунтовано їх належність до окремого, четвертого, 

покоління прав людини, яке пов’язане з визначенням автономії особи.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці як 

вітчизняних учених, так і зарубіжних науковців. Зокрема, теоретичною розробкою 

СРПЛ займалися такі зарубіжні вчені, як А. Абашидзе, Р. Адорно, Дж. Аннас, 

Е. В. Григорович, С. І. Івентьєв, А. І. Іойриш, Р. Ісасі, М. Кербі, Б. Кнопперс, 

А. І. Ковлер, В. І. Крусс, М. А. Лаврик, О. М. Нестерова, Г. Б. Романовський, 

А. Солнцев, О.Е. Старовойтова, Дж. Харріс, Х. ТенХаве, К. Е. Шнайдер. 

У рамках вітчизняної науки міжнародного права дослідженням СРПЛ 

займаються О. Аврамова, О. Р. Антонюк, О. О. Барабаш, Р. Ю. Гревцова, 

Ф. В. Дахно, Т. І. Длугопольська, А. О. Дутко, М. Р. Заболотна, О. Жидкова, 

О. А. Красовський, М. О. Медведєва, О. А. Мірошниченко, Н. Б. Мушак, 

С. І. Повалій, Р. О. Стефанчук, Н. Тюхтій, Р. М. Хажинський, Н. В. Хендель. 

Дослідженням окремих аспектів біотехнологічної діяльності займаються 

Х. І. Вонсович, Т. Р. Короткий, Н. А. Мазур, Е. Е. Мухамедова, С. Г. Стеценко та ін. 

Однак теоретичне обґрунтування концепції СРПЛ є недостатнім. 

Досліджуючи окремі аспекти цього питання і тематики, вчені все ж таки не надали 

єдиного визначення поняття СРПЛ, не здійснили комплексного аналізу 
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співвідношення різних видів СРПЛ, основних принципів їх регулювання, а також не 

запропонували чітких критеріїв розмежування між можливостями людини 

розпоряджатися своїм тілом та відповідними правами. 

Дискусійна природа окремих СРПЛ, різноманіття правових підходів до 

регулювання сфери СРПЛ на рівні національного права та існування прогалин у 

механізмі міжнародно-правового регулювання означеної сфери зумовлюють 

важливість і нагальність здійснення комплексного аналізу закономірностей 

становлення та розвитку цієї концепції, класифікації соматичних і репродуктивних 

прав, визначення спільних проблем регулювання СРПЛ на міжнародному та 

національному рівнях і пропонування шляхів їх розв’язання.  

Крім того, науковці комплексно не проаналізували механізми попередження 

зловживань та правопорушень у сфері СРПЛ, а також неправильного тлумачення 

положень міжнародно-правових актів, що регулюють зазначену галузь 

співробітництва держав. 

Дисертаційне дослідження також ґрунтується на аналізі міжнародно-правових 

договорів у галузі прав людини, актів «м’якого права», національного законодавства 

України та іноземних держав. До того ж для проведення даного дослідження 

використовувалися звіти та робочі матеріали ВООЗ, а також таких міжнародних 

організацій, як Amnesty International. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація, як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою Комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є здійснення всебічного, системного та комплексного аналізу концепції 

СРПЛ, визначення основних прогалин і колізій у регулюванні діяльності, пов’язаної 

із СРПЛ, на міжнародному і національному рівнях, а також запропонувати шляхи 

створення ефективного механізму міжнародно-правового регулювання цієї сфери. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань: 

1) дослідити історію розвитку концепції СРПЛ; 

2) визначити місце СРПЛ у сучасному механізмі захисту прав людини; 

3) надати визначення поняття СРПЛ та окреслити перелік прав, які належать 

до СРПЛ; 

4) визначити принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

5) з’ясувати роль та значення міжнародних організацій і міжнародних судових 

установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

6) проаналізувати законодавство іноземних держав і України щодо 

регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ, та висвітлити спільне та відмінне між 

ними. 

Об’єктом дослідження є національні та міжнародні правовідносини, що 

виникають у сфері захисту соматичних та репродуктивних прав людини. 

Предметом дослідження є норми міжнародних договорів і звичаїв, актів 

міжнародних організацій, актів національного законодавства України та зарубіжних 
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держав, рішення міжнародних судів, а також міжнародно-правові доктринальні 

погляди, присвячені захисту соматичних та репродуктивних прав людини. 

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використовується 

сучасний методологічний інструментарій, що включає в себе загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання. Серед загальнонаукових методів автор 

використовує історико-логічний метод, семантичний метод, а також методи аналізу 

та систематизації, що дають змогу забезпечити цілісність і збалансованість 

дослідження. За допомогою історико-логічного методу вдалося визначити основні 

етапи становлення концепції СРПЛ, а також пояснити логіку закріплення окремих 

СРПЛ в міжнародно-правових актах. Для цілей визначення ключових понять, 

зокрема соматичних прав людини та репродуктивних прав людини, було 

застосовано семантичний метод. За допомогою методу аналізу в роботі було 

досліджено всі існуючі міжнародно-правові акти, документи міжнародних 

організацій та «м’яке право» щодо регулювання сфери, пов’язаної із СРПЛ. А за 

допомогою методу систематизації автор привела в системний порядок норми і 

положення, які регулюють сферу, пов’язану із СРПЛ. 

У роботі було також застосовано спеціальні наукові методи: порівняльно-

правовий та метод правового моделювання, які зробили можливим комплексний 

аналіз міжнародно-правових документів, а також національного законодавства 

різних держав. За допомогою порівняльно-правового методу було здійснено 

дослідження законодавства України та іноземних держав щодо регулювання сфери, 

пов’язаної із СРПЛ, визначено основні спільні риси та відмінності в регулюванні 

означеної сфери. Метод правового моделювання дав змогу сформулювати саму 

концепцію СРПЛ, об’єднавши соматичні та репродуктивні права, дослідити цю 

концепцію та сформулювати певні закономірності у регулюванні сфери, пов’язаної 

із СРПЛ. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційне дослідження є 

одним із перших у вітчизняній науці комплексним аналізом концепції захисту СРПЛ 

у міжнародному праві. За результатами проведеного дослідження сформульовано 

такі положення, що містять елементи наукової новизни та винесені на захист як 

особистий внесок дисертанта: 

упepшe: 

- здійснено порівняльний аналіз та визначено особливості соматичних і 

репродуктивних прав людини, які полягають у тому, що вони стосуються свободи 

людини самостійно розпоряджатися своїм тілом; проте соматичні права стосуються 

насамперед однієї людини і її тілесності, в той час як репродуктивні права 

включають в себе права обох батьків та права ненародженої дитини; СРПЛ мають 

різний об’єкт і метод регулювання, зокрема соматичні права охоплюють питання, 

пов’язані з тілесною природою людини взагалі, свободою приймати рішення щодо її 

тіла та геному, а репродуктивні права стосуються бажання й можливостей людини 

продовжувати (або не продовжувати) свій рід та необхідності збереження і 

покращення її репродуктивного та статевого здоров’я; сфера тілесної свободи 

людини регулюється переважно через встановлення обмежень і заборон, тоді як 
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забезпечення репродуктивного та статевого здоров’я здійснюється через надання 

прав і закріплення обов’язків; 

- визначено етапи становлення концепції СРПЛ, яка виникла та почала 

активно розвиватися із середини ХХ століття і тісно пов’язана із науково-технічним 

прогресом; історично першими науковці почали виокремлювати репродуктивні 

права людини, хоча за своєю суттю репродуктивні права людини є вужчою 

категорією, ніж соматичні; 

- здійснено порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжної доктрин щодо 

СРПЛ, визначено, що концепції соматичних прав та репродуктивних прав людини 

розвивалися окремо, навіть територіально; західні вчені не вживають поняття 

«соматичні права», лише «репродуктивні права», а питання, які не належать до 

сфери репродуктивних прав, вони переважно досліджують у контексті 

співвідношення принципів сучасного міжнародного права прав людини з 

принципами біоетики; 

- проаналізовано принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

встановлено, що спеціальними принципами сучасного міжнародного права, які 

регулюють СРПЛ, є такі: принцип поваги до гідності та прав людини, принцип 

недискримінації та рівного ставлення, принцип добровільної, інформованої згоди 

особи на проведення наукових досліджень і медичних втручань щодо неї, принцип 

переваги інтересів та добробуту окремої людини над інтересами суспільства та 

науки, принцип відповідності наукових досліджень і медичних втручань 

професійним критеріям і стандартам, принцип максимальної користі та мінімальних 

ризиків для особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання, 

принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою проводяться 

дослідження чи здійснюються медичні втручання; 

- здійснено детальний аналіз принципу поваги до гідності і прав людини в 

міжнародному праві в контексті регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

визначено, що цей принцип є звичаєвою нормою сучасного міжнародного права, 

оскільки відповідає критерію тривалості й однаковості застосування, а також 

критерію визнання даного правила юридично обов’язковою нормою звичаєвого 

права; означений принцип є основою для формування цілого комплексу норм, які 

регулюють сферу відносин щодо розпорядження людиною власним тілом та 

репродукції. 

удосконалено: 

- визначення понять соматичних та репродуктивних прав людини; 

- тлумачення відповідних положень міжнародно-правових актів у сфері 

СРПЛ, а також проведення різниці між благами, бажаннями і можливостями людини 

та категорією прав людини, необхідних для її існування й розвитку; 

- визначення місця СРПЛ в механізмі міжнародно-правового захисту прав 

людини; 

- підхід щодо співвідношення СРПЛ та біоетики; 

отримало подальший розвиток: 

- обґрунтування переліків прав, які належать до соматичних та 

репродуктивних; 
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- дослідження концепцій «європейського консенсусу» та «margin of 

appreciation» (свободи розсуду) стосовно СРПЛ; 

- дослідження ролі та значення міжнародних організацій у регулюванні 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ; 

- аналіз судової практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) 

та Міжамериканського суду з прав людини стосовно питань, які виникають у сфері 

діяльності, пов’язаної з СРПЛ; 

- дослідження національного законодавства України та зарубіжних держав 

стосовно регулювання діяльності у сфері СРПЛ. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Наукове 

значення результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

сформульовані висновки та теоретичні положення можуть сприяти подальшому 

розвитку науки міжнародного права. Науково-практичний матеріал і висновки 

можна застосувати в подальших дослідженнях міжнародно-правового регулювання 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

Положення дисертації можуть бути використані в навчальному процесі при 

розробці навчальних посібників, підручників і методичних матеріалів, а також 

викладанні нормативних дисциплін «Міжнародне публічне право», «Права людини 

у міжнародному праві». 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що положення дисертації 

можуть бути використані як рекомендації для реформування відповідного 

національного законодавства України у сфері захисту прав людини, а також 

обґрунтування позиції нашої держави з питань захисту соматичних та 

репродуктивних прав людини в міжнародних організаціях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

дисертантом особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором завдяки самостійній дослідницькій роботі, аналізу релевантного 

механізму міжнародно-правового регулювання, судової практики та доктринальних 

праць, на які подано відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на засіданні 

кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Основні положення та ключові 

ідеї дисертаційного дослідження оприлюднено у виступах і публікаціях на таких 

наукових та науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція: «Права людини на здоров’я та сприятливе довкілля в сучасному 

міжнародному праві» (27 травня 2015 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна» (2 

квітня 2015 р., м. Київ); Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (30 

березня 2017 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

отримали відображення в п’яти наукових статтях у фахових виданнях, перелік яких 

затверджено МОН України, двох статтях в іноземних фахових виданнях, трьох 

опублікованих тезах доповідей в матеріалах міжнародних науково-практичних 
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конференцій, а також у дописах в одну колективну монографію. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження та 

дають змогу послідовно розглянути теоретичні і практичні аспекти обраної теми. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, семи підрозділів, об’єднаних у три 

розділи, висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 204 сторінки, з яких обсяг основного тексту 

становить 163 сторінки. Список використаних джерел складається з 203 

найменувань, викладених на 19 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, стан 

розробки теми в науковій літературі, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет 

дослідження, охарактеризовано використані методи, наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, подано відомості про апробацію результатів 

дисертації, її обсяг та структуру. 

Перший розділ – «Теоретичні аспекти становлення концепції соматичних 

та репродуктивних прав людини в міжнародному праві» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Поняття соматичних та репродуктивних прав людини та їх 

місце в механізмі міжнародно-правового захисту прав людини» здійснено аналіз 

сутності категорій соматичних та репродуктивних прав людини, а також 

проаналізовано, які права належать до загальновизнаних і спірних. 

Автор доходить висновку, що соматичні права людини – це гарантовані та 

охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини щодо 

внесення змін в її геном і тіло з метою лікування та наукових досліджень. 

Репродуктивні права людини – це гарантовані та охоронювані суб’єктами 

міжнародного права блага і можливості людини, спрямовані на продовження чи 

припинення нею роду та захисту її репродуктивного здоров’я. При цьому зазначені 

блага і можливості належать до репродуктивних чи соматичних прав лише за умови 

дотримання поваги до гідності людини, вимог міжнародного та національного 

права, за умови дотримання прав та інтересів інших осіб і дотримання стандартів 

науково-медичних досліджень. 

Автор приходить до висновку, що серед репродуктивних прав людини, як і 

серед соматичних прав, виокремлюються загальновизнані та спірні права. Зокрема, 

до загальновизнаних прав людини, які є основою та передумовою становлення 

соматичних прав, автор відносить такі: право на життя; право на повагу до гідності; 

право на особисту недоторканність; право на свободу від катувань; право на 

користування здобутками науково-технічного прогресу. До загальновизнаних 

соматичних прав людини автор пропонує віднести: право на тілесну цілісність; 

право на захист від неправомірного втручання у біологічну природу; право на 

донорство клітин і тканин. 

До спірних соматичних прав людини автор пропонує віднести такі права: 

право на смерть (самогубство та евтаназія); право розпоряджатися своїм тілом після 
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смерті; право на генну терапію; право на використання стовбурових клітин; право на 

віртуальне моделювання; права, пов’язані із впровадженням ІКТ до тіла людини; 

право на зміну статі та вибір статевого партнера; право на доступ до своїх 

біологічних даних; право не давати згоду на обробку та збереження особистих 

біологічних даних владою; право на вживання наркотиків та психотропних речовин; 

право на винагороду за користування власним тілом. 

До загальновизнаних репродуктивних прав людини автор пропонує віднести: 

право самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; право на лікування 

після аборту; право на репродуктивне та статеве (сексуальне) здоров’я; право на 

планування сім’ї та вирішення питання щодо кількості та інтервалів народження 

дітей; право на інформацію щодо засобів та методів планування вагітності; право на 

свободу від сексуального насильства; право на скасування дискримінаційних 

звичаїв щодо жінок; права, пов’язані з вагітністю та народженням дитини 

(особливий захист та піклування про матерів і новонароджених дітей). 

До спірних репродуктивних прав людини автор відносить: право на штучну 

репродукцію (використання допоміжних репродуктивних технологій (далі – ДРТ), 

зокрема сурогатне материнство); право на аборт; право на прогностичне генетичне 

тестування. Визначено, що репродуктивне клонування хоч і є теоретично можливою 

технологією штучної репродукції, проте воно не належить до категорії 

репродуктивних прав, оскільки  заборонене на рівні міжнародного права і 

національного законодавства багатьох держав. 

Автор визначає особливості соматичних і репродуктивних прав людини, а 

також аналізує основні спільні та відмінні риси зазначених категорій прав. 

Соматичні і репродуктивні права подібні, оскільки вони тією чи іншою мірою 

стосуються свободи людини самостійно розпоряджатися своїм тілом. Проте за 

своєю суттю вони мають значну кількість відмінностей. Автор обґрунтовує, що 

репродуктивні права є більш вузькою категорією і за своїм предметом належать до 

соматичних прав людини, оскільки все, що пов’язане з репродуктивною сферою 

людини, впливає на її тілесність. 

У дослідженні визначено місце соматичних та репродуктивних прав людини в 

сучасному механізмі захисту прав людини. СРПЛ виокремились із уже закріплених 

та визнаних прав людини і тісно пов’язані з правом на життя, правом на здоров’я, 

правом на повагу до приватного і сімейного життя, правом на свободу від 

дискримінації, правом на свободу від катувань. Крім того, репродуктивні права 

тісно пов’язані із захистом прав жінок та дітей, однак рівною мірою стосуються і 

чоловіків. 

Автор доходить висновку, що більшість СРПЛ за своєю природою є 

позитивними, оскільки для їх забезпечення держава має вживати спеціальних 

заходів. Деякі СРПЛ можуть бути визнані лише у випадку крайньої медичної 

необхідності (за життєвими показаннями), часто їх реалізація є життєво важливою 

для інших осіб, проте вони суттєво не впливають на існування та розвиток людини. 

Наприклад, це право розпоряджатися своїм тілом після смерті, право на генну 

терапію, право на вживання наркотиків та психотропних речовин, право на 

віртуальне моделювання та ін. 
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У підрозділі 1.2. «Історія розвитку концепції соматичних та репродуктивних 

прав людини в міжнародному праві» проаналізовано універсальні та регіональні 

міжнародно-правові акти, які стосуються захисту соматичних та репродуктивних 

прав людини, праці дослідників у цій сфері та визначено етапи становлення і 

розвитку концепції соматичних та репродуктивних прав людини. Визначено, що 

доктрини соматичних прав та репродуктивних прав людини розвивалися окремо.  

Закріплення та розвиток концепції репродуктивних прав людини відбувалися 

поступово з кінця ХХ століття. Автор простежує декілька етапів становлення цієї 

концепції: 

1) 1966–1975 рр. – закріплення права подружжя вільно вирішувати питання 

щодо кількості та інтервалів народження дітей, а також суверенітету 

держави щодо її демографічної політики, захисту сім’ї та права на 

найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я; 

2) 1975–1979 рр. – підтвердження права на вільне планування сім’ї, а також 

закріплення принципу рівності кожного з подружжя, заборона 

дискримінації щодо жінок у сфері освіти та охорони здоров’я, особливий 

захист материнства; 

3) 1979–2008 рр. – закріплення поняття репродуктивного здоров’я та 

репродуктивних прав, рівний доступ чоловіків та жінок до медичних 

послуг, статевої освіти, а також забезпечення прав підлітків; 

4) 2008 р. – до сьогодні – становлення принципів регулювання доступу до 

законного аборту, пренатального вибору статі дитини, питання штучного 

запліднення та сурогатного материнства, припинення примусової 

стерилізації та кастрації, запобігання та боротьби із сексуальним 

насильством та домашнім насильством. 

На сьогодні питання ДРТ (зокрема сурогатного материнства), штучного 

переривання вагітності хоч і активно дискутуються серед науковців, проте їх 

регулювання поки що в міжнародних документах не відображено. Єдиним винятком 

є Протокол до Африканської хартії прав людини і народів стосовно прав жінок в 

Африці 2003 року (Протокол Мапуту), який закріплює право на аборт за 

надзвичайних, чітко визначених обставин. 

Автор обґрунтовує, що соматичні права людини пов’язані із застосуванням 

здобутків науково-технічного прогресу у сфері біомедичних досліджень і почали 

формуватися й закріплюватися лише з кінця ХХ ст. Автор визначає такі етапи 

становлення концепції  соматичних прав людини: 

1) 1961–1997 рр. – регулювання обігу наркотичних та психотропних речовин 

на міжнародному рівні; 

2) 1997–2003 рр. – закріплення принципів біомедичних досліджень та 

біоетики, котрі стосуються геному людини; заборона репродуктивного 

клонування людини, визначення принципів проведення досліджень із 

залученням людини; використання ембріона та плоду людини для 

діагностичних, терапевтичних, наукових цілей; 
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3) 2003–2008 рр. – закріплення принципів поводження з генетичними даними 

людини, проведення досліджень з використанням стовбурових клітин 

людини та використання методів генної терапії; 

4) 2008 р. – до сьогодні – регулювання трансплантації органів і тканин 

людини та ксенотрансплантації, а також протидії торгівлі органами і 

тканинами людини на міжнародному рівні. Питання евтаназії, проституції, 

доступу до біологічних даних регулюються державами на національному 

рівні. 

Другий розділ – «Міжнародний договірний та інституційний механізм 

регулювання діяльності, пов’язаної із сферою соматичних та репродуктивних 

прав людини» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Міжнародно-правові акти у сфері соматичних та 

репродуктивних прав людини» здійснено аналіз основних міжнародно-правових актів 

у сфері захисту прав людини стосовно закріплення в них положень щодо соматичних 

та репродуктивних прав людини. 

Міжнародно-правове регулювання діяльності, пов’язаної із спірними СРПЛ, 

перебуває на етапі становлення. Хоча документи, що складають «Міжнародний біль 

про права» (Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права, Європейська конвенція з прав 

людини, Загальна декларація прав людини) не передбачають більшості сучасних (і 

спірних) СРПЛ, що належать до четвертого покоління прав людини, але діяльність 

конвенційних органів (комітети ООН) та міжнародних судів (ЄСПЛ та 

Міжамериканського суду з прав людини) з тлумачення цих договорів впливає на 

визначення певних СРПЛ.  

Автор узагальнює, що одним із найважливіших договорів, які регулюють 

сферу, пов’язану із СРПЛ, є Конвенція про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини: Конвенція про права людини і біомедицину 1997 

року та чотири протоколи до неї: Додатковий протокол до Конвенції про захист 

прав і гідності людини  у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини, 

що стосується заборони клонування людських істот 1998 року, Додатковий 

протокол до Конвенції про права людини та біомедицину стосовно трансплантації 

органів та тканин людини 2002 року, Додатковий протокол до Конвенції про права 

людини і біомедицину у сфері біомедичних досліджень 2005 року, Додатковий 

протокол до Конвенції про права людини і біомедицину щодо генетичного 

тестування для цілей охорони здоров’я 2008 року. 

У підрозділі 2.2. «Принципи захисту соматичних та репродуктивних прав 

людини» визначено основні принципи, які становлять основу для регулювання сфери, 

пов’язаної із соматичними та репродуктивними правами людини. 

Автор обґрунтовує, що спеціальними принципами сучасного міжнародного 

права, які регулюють сферу діяльності, пов’язану із соматичними та 

репродуктивними правами, можна назвати такі: принцип поваги до гідності та прав 

людини, принцип недискримінації та рівного ставлення, принцип добровільної, 

інформованої згоди особи на проведення наукових досліджень і медичних втручань 

щодо неї, принцип переваги інтересів та добробуту окремої людини над інтересами 
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суспільства та науки, принцип відповідності наукових досліджень і медичних 

втручань професійним критеріям і стандартам, принцип максимальної користі та 

мінімальних ризиків для особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і 

медичні втручання, принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою 

проводяться дослідження чи здійснюються медичні втручання. Дані принципи 

закріплені, зокрема, в Конвенції про права людини і біомедицину та чотирьох 

протоколах до неї. 

Автор доходить висновку, що принцип поваги до гідності та прав людини, а 

також принцип недискримінації відповідають критеріям, необхідним для визнання 

певного правила поведінки звичаєвою нормою міжнародного права.  

У підрозділі 2.3. «Роль міжнародних організацій у врегулюванні діяльності, 

пов’язаної зі сферою соматичних та репродуктивних прав людини» проаналізовано 

діяльність міжнародних урядових та неурядових організацій у сфері захисту прав 

людини, а також діяльність ЄСПЛ, Міжамериканського суду з прав людини стосовно 

забезпечення захисту окремих соматичних та репродуктивних прав людини. 

З’ясовано, що важливу роль у становленні міжнародно-правового захисту 

соматичних та репродуктивних прав людини відіграють міжнародні урядові та 

неурядові організації, які розробляють керівництва, стандарти та міжнародні 

договори у сфері діяльності, пов’язаній із соматичними та репродуктивними 

правами людини. Крім того, важливу роль відіграють правозахисні організації, які 

займаються моніторингом ситуації в різних регіонах світу щодо порушення 

соматичних та репродуктивних прав людини, а також надають правову допомогу 

постраждалим. 

Автор приходить до висновку, що останніми роками значно активізувалася 

робота ЄСПЛ та Міжамериканської комісії з прав людини та Суду щодо розгляду 

справ про порушення СРПЛ. При обґрунтуванні своїх рішень вони застосовують 

уже діючі міжнародні документи, а відповідно і закріплені в них права та обов’язки. 

Суди активно тлумачать спірні положення з урахуванням розвитку сучасних 

технологій та політики держав.  

ЄСПЛ використовує концепції еволютивного тлумачення та «європейського 

консенсусу» при обґрунтуванні рішень у справах щодо складних морально-етичних 

питань у сфері біоетики. Аналіз судової практики ЄСПЛ свідчить про те, що в 

багатьох складних морально-етичних питаннях у сфері захисту СРПЛ держави 

мають широку свободу розсуду. Зокрема, це такі питання: питання про початок 

життя, регулювання процедури in vitro, використання стовбурових клітин ембріонів 

для досліджень, питання сурогатного материнства, доступ до експериментального 

лікування для смертельно хворих осіб. Проте стосовно зберігання зразків ДНК 

людини після закриття кримінальної справи держави мають вузьку свободу розсуду. 

Більшість справ, що стосуються захисту СРПЛ, розглядає Міжамериканська 

комісія з прав людини. Основними питаннями, які піднімалися перед Комісією 

стосовно СРПЛ, є такі: примусова стерилізація, відмова у проведенні аборту, 

дозволеного законом, заборона практики in vitro запліднення. Першою і поки що 

єдиною справою, яка стосувалася порушення репродуктивних прав людини і яку 

Міжамериканська комісія з прав людини передала на розгляд Міжамериканському 
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суду з прав людини, стала справа Artavia Murillo et al v. Costa Rica. У ній Суд 

висловив свою позицію з декількох ключових питань – початку життя і права на 

життя ембріона, а також права на репродуктивну автономію і доступ до необхідних 

технологій для її реалізації. 

Третій розділ – «Правове регулювання діяльності, пов’язаної зі сферою 

соматичних та репродуктивних прав людини, на національному рівні» 

складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Правове регулювання діяльності, пов’язаної із сферою 

соматичних та репродуктивних прав людини, в зарубіжних державах» 

проаналізовано законодавство іноземних держав щодо закріплення та захисту 

основних категорій спірних соматичних та репродуктивних прав людини. Визначено, 

що загалом держави не мають спільної позиції щодо регулювання переважної 

більшості спірних соматичних та репродуктивних прав людини. 

Правове регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ, в іноземних державах 

значно відрізняється. Це зумовлено історичними умовами, культурними та 

релігійними особливостями кожної держави. 

Автор обґрунтовує, що держави намагаються дотримуватися принципів, 

ухвалених в рамках міжнародних організацій. Зокрема, це стосується клонування та 

біомедичних досліджень. Проте автор доходить висновку, що наразі на рівні 

законодавства держав не існує консенсусу стосовно складних морально-етичних 

питань, таких як евтаназія, використання ДРТ, здійснення аборту та ін. 

У підрозділі 3.2. «Правове регулювання діяльності, пов’язаної із сферою 

соматичних та репродуктивних прав людини, в Україні» здійснено аналіз 

національного законодавства України щодо регулювання спірних соматичних та 

репродуктивних прав людини. Автор констатує, що законодавство України 

відповідає її міжнародно-правовим зобов’язанням та основним міжнародним 

стандартам у сфері прав людини. 

Автор обґрунтовує думку про те, що Україна є досить ліберальною державою 

у сфері доступу до методів штучної репродукції – ДРТ, зокрема сурогатного 

материнства, а також послуг штучного переривання вагітності. Автор доводить, що 

регулювання цієї сфери є досить ґрунтовним, проте і має низку недоліків. Зокрема, 

не врегульовано питання платності послуг сурогатного материнства, а також не 

визначено природу, форму та порядок укладення договору про сурогатне 

материнство. Крім того, законодавство містить низку недоліків стосовно 

формулювання положень щодо криміналізації абортів, а також не містить 

«застереження з міркувань совісті». 

В Україні заборонено евтаназію та репродуктивне клонування людини, а 

також торгівлю людськими органами. У законодавстві України встановлено 

презумпцію чіткої згоди на трансплантацію органів і тканин після смерті людини. 

Проте ніде в законодавстві не встановлено чіткої заборони отримувати фінансову 

вигоду від користування тілом людини та його частинами. 

Автор приходить до висновку, що захист біологічних даних людини може 

бути ускладненим, оскільки перелік винятків та застережень, за яких згода пацієнта 

на обробку та збереження особистих (в тому числі конфіденційних) даних не 
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потрібна, є дуже значним. 

ВИСНОВКИ 

 

1. Проаналізовано історію становлення та розвитку концепції захисту СРПЛ у 

міжнародному праві. Визначено, що доктрина соматичних прав та репродуктивних 

прав людини розвивалися окремо. Концепція репродуктивних прав людини 

розвивалася із середини ХХ ст. і є досить поширеною серед західних науковців. 

Концепція соматичних прав людини виникла дещо пізніше і фактично була створена 

російськими науковцями. Автор визначає, що можна простежити два підходи до 

вивчення означеного кола питань: 1) в контексті нової категорії прав – соматичних 

(особистісних, біологічних), або нового – четвертого – покоління прав людини; 2) в 

контексті правового регулювання питань біоетики. 

2. Визначено місце СРПЛ в сучасному механізмі захисту прав людини. Автор 

вважає, що СРПЛ виокремилися з уже закріплених та визнаних прав людини і тісно 

пов’язані з правом на життя, правом на здоров’я, правом на повагу до приватного і 

сімейного життя, правом на свободу від дискримінації, правом на свободу від 

катувань та сексуального насильства. Крім того, репродуктивні права тісно 

пов’язані із захистом прав жінок та дітей, однак вони стосуються також і чоловіків. 

Автор обґрунтовує, що більшість СРПЛ за своєю природою є позитивними, оскільки 

для їх забезпечення держава має вживати спеціальних заходів. 

3. Надано авторське визначення поняття СРПЛ та окреслено перелік прав, які 

належать до СРПЛ. Так, під репродуктивними правами людини автор розуміє 

гарантовані та охоронювані суб’єктами міжнародного права блага і можливості 

людини, спрямовані на продовження чи припинення нею роду та захисту її 

репродуктивного здоров’я. 

До загальновизнаних репродуктивних прав людини автор відносить: право 

самостійно приймати рішення щодо своєї фертильності; право на лікування після 

аборту; право на репродуктивне та статеве (сексуальне) здоров’я; право на 

планування сім’ї та вирішення питання щодо кількості та інтервалів народження 

дітей; право на інформацію щодо засобів та методів планування вагітності; право на 

свободу від сексуального насильства; право на скасування дискримінаційних 

звичаїв щодо жінок; права, пов’язані з вагітністю та народженням дитини 

(особливий захист і піклування про матерів та новонароджених дітей). До спірних 

репродуктивних прав людини автор відносить: право на штучну репродукцію 

(репродуктивне клонування, використання ДРТ, зокрема сурогатне материнство); 

право на аборт; право на прогностичне генетичне тестування. 

4. Соматичні права людини автор визначає як гарантовані та охоронювані 

суб’єктами міжнародного права блага і можливості людини щодо внесення змін в її 

геном і тіло з метою лікування та наукових досліджень. 

Зокрема, до загальновизнаних прав людини, які є основою та передумовою 

становлення соматичних прав, автор відносить такі: право на життя; право на повагу 

до гідності; право на особисту недоторканність; право на свободу від катувань; 

право на користування здобутками науково-технічного прогресу. До 

загальновизнаних соматичних прав людини автор пропонує віднести: право на 
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тілесну цілісність; право на захист від неправомірного втручання у біологічну 

природу; право на донорство клітин і тканин. До спірних соматичних прав людини 

автор пропонує віднести такі права: право на смерть (самогубство та евтаназія); 

право розпоряджатися своїм тілом після смерті; право на генну терапію; право на 

використання стовбурових клітин; право на віртуальне моделювання; права, 

пов’язані із впровадженням ІКТ до тіла людини; право на зміну статі та вибір 

статевого партнера; право на доступ до своїх біологічних даних; право не давати 

згоду на обробку та збереження особистих біологічних даних владою; право на 

вживання наркотиків та психотропних речовин; право на винагороду за 

користування власним тілом. 

5. Визначено принципи регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. Автор 

обґрунтовує, що до спеціальних принципів сучасного міжнародного права, які 

регулюють СРПЛ, належать: принцип поваги до гідності та прав людини, принцип 

недискримінації та рівного ставлення, принцип добровільної, інформованої згоди 

особи на проведення наукових досліджень і медичних втручань щодо неї, принцип 

переваги інтересів та добробуту окремої людини над інтересами суспільства та 

науки, принцип відповідності наукових досліджень і медичних втручань 

професійним критеріям і стандартам, принцип максимальної користі та мінімальних 

ризиків для особи, щодо якої проводяться наукові дослідження і медичні втручання, 

принцип конфіденційності даних пацієнта або особи, над якою проводяться 

дослідження чи здійснюються медичні втручання. 

За своєю юридичною природою вони значно відрізняються, оскільки 

фактично лише принцип поваги до гідності і прав людини, принцип недискримінації 

та принцип добровільної інформованої згоди можна вважати загальновизнаними на 

універсальному рівні. 

6. З’ясовано роль і значення міжнародних організацій та міжнародних судових 

установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ. Найактивніша діяльність 

щодо захисту СРПЛ провадиться в рамках двох комітетів ЮНЕСКО – 

Міжнародного комітету з біоетики та Міжурядового комітету з біоетики, ВООЗ, 

Ради Європи, Міжамериканської комісії з прав людини та Африканської комісії з 

прав людини. 

Автор узагальнює, що справи щодо захисту СРПЛ розглядаються ЄСПЛ, 

Міжамериканською комісією з прав людини та Міжамериканським судом з прав 

людини, Африканською комісією з прав людини і народів. Автор вважає, що 

держави не готові приймати обов’язкові міжнародні договори з найбільш етично 

складних питань, оскільки не мають єдиного бачення щодо їх регулювання. А ЄСПЛ 

та комісії не мають повноважень ухвалювати нові норми. Спроби ЄСПЛ застосувати 

доктрину еволютивного тлумачення та концепцію «європейського консенсусу» для 

вирішення нагальних практичних питань, розширюючи положення Європейської 

конвенції з прав людини 1950 року, багатьма вченими і фахівцями сприймається 

неоднозначно і навіть негативно. 

7. Проаналізовано законодавство іноземних держав та України щодо 

регулювання діяльності, пов’язаної із СРПЛ. З’ясовано, що у більшості держав світу 

– окрім України, Російської Федерації, Уганди та 20 штатів США – заборонено 
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комерційне сурогатне материнство. Також у світі існує консенсус щодо заборони 

репродуктивного клонування людини. Стосовно інших категорій прав позиції 

держав значно відрізняються. Автор визначає, що більшість держав сходиться на 

позиції необхідності дозволу абортів за виняткових обставин та за медичними 

показаннями. У багатьох державах заборонено активну евтаназію. 

8. Законодавство України відповідає її міжнародно-правовим зобов’язанням у 

сфері захисту СРПЛ. Україна є досить ліберальною державою у сфері доступу до 

методів штучної репродукції – ДРТ, зокрема сурогатного материнства, а також 

послуг штучного переривання вагітності. Автор вважає, що регулювання цієї сфери 

є досить ґрунтовним, проте і має низку недоліків. Так, не врегульовано питання 

платності послуг сурогатного материнства, а також не визначено природу, форму та 

порядок укладення договору про сурогатне материнство. Крім того, законодавство 

містить низку недоліків стосовно формулювання положень щодо криміналізації 

абортів, а також не містить «застереження з міркувань совісті». 

В Україні заборонено евтаназію та репродуктивне клонування людини, а 

також торгівлю органами людини. Також у законодавстві України встановлено 

презумпцію чіткої згоди на трансплантацію органів і тканин після смерті людини. 

Проте ніде в законодавстві не встановлено чіткої заборони отримувати фінансову 

вигоду від користування тілом людини та його частинами. 

9. Автор пропонує внести до Розділу ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» Конституції України положення щодо захисту соматичних та 

репродуктивних прав людини, зокрема у такому формулюванні: 

1. «Інтереси та добробут окремої людини переважають над інтересами 

суспільства та науки. 

Кожному гарантується право на цілісність та захист від неправомірного 

втручання у його біологічну природу». 

2. «Кожному гарантовано право бути поінформованим про дослідження, які 

над ним проводяться. 

Особа залучається до медико-біологічних досліджень, лише якщо не існує 

таких самих за ефективністю способів провести аналогічні дослідження. 

Заборонено експлуатацію жінок у процесі застосування медико-біологічних 

досліджень». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ксьондзик К. В. Становлення договірних та інституційних засад 

міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним 

дослідженням договірних та інституційних механізмів міжнародно-правового 

захисту СРПЛ.  

У роботі проаналізовано історію становлення та розвитку концепції захисту 

СРПЛ у міжнародному праві. Встановлено, що доктрини соматичних і 

репродуктивних прав людини розвивалися окремо. Визначено місце СРПЛ в 

сучасному механізмі захисту прав людини. Обґрунтовано, що СРПЛ виокремилися з 

уже закріплених та визнаних прав людини і тісно пов’язані з правом на життя, 

правом на здоров’я, правом на повагу до приватного і сімейного життя, правом на 

свободу від дискримінації, правом на свободу від катувань та сексуального 

насильства. Надано авторське визначення поняття СРПЛ та окреслено перелік прав, 

які належать до соматичних та репродуктивних. Визначено принципи регулювання 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ. З’ясовано роль та значення міжнародних організацій 

та міжнародних судових установ у регулюванні діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

Проаналізовано законодавство іноземних держав та України щодо регулювання 

діяльності, пов’язаної із СРПЛ. 

Ключові слова: соматичні та репродуктивні права, принцип поваги до 

гідності, принцип недискримінації, біотехнології, біоетика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ксёндзык К. В. Становление договорных и институциональных основ 

международно-правовой защиты соматических и репродуктивных прав 

человека. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 – Международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

комплексным исследованием договорных и институциональных механизмов 

международно-правовой защиты СРПЧ. 

В работе проанализирована история становления и развития концепции 

защиты СРПЧ в международном праве. Определено, что доктрины соматических и 

репродуктивных прав человека развивались отдельно. Определено место СРПЧ в 
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современном механизме защиты прав человека. Обосновано, что СРПЛ выделились 

из уже закрепленных и признанных прав человека и тесно связанные с правом на 

жизнь, правом на здоровье, право на уважение частной и семейной жизни, право на 

свободу от дискриминации, право на свободу от пыток и сексуального насилия. 

Предоставлено авторское определение понятия СРПЧ, очерчен перечень прав, 

относящихся к соматическим и репродуктивным. Определены принципы 

регулирования деятельности, связанной с СРПЧ. Выяснена роль и значение 

международных организаций и международных судебных учреждений в 

регулировании деятельности, связанной с СРПЧ. Проанализировано 

законодательство иностранных государств и Украины относительно регулирования 

деятельности, связанной с СРПЧ. 
Ключевые слова: соматические и репродуктивные права, принцип уважения 

достоинства, принцип недискриминации, биотехнологии, биоэтика. 

 

SUMMARY 

 

K. Ksondzyk. The formation of treaty and institutional principles of 

international legal protection of somatic and reproductive human rights. – 

Qualifying scientific work manuscript copyright. 

The thesis for the degree of Candidate of Juridical Sciences in specialty 12.00.11 – 

International law. – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kiev, 2017. 

The dissertation is an independent completed scientific work, comprehensive 

research of treaty and institutional mechanisms of international legal protection of SRHR. 

The study provides an author's definition of the concept and outlines the list of 

rights that relate to somatic and reproductive human rights. Also, it is found in the study 

that among reproductive rights, as well as among somatic rights, it is possible to 

distinguish universally recognized and controversial rights. In addition, the author 

analyzes the peculiarities of somatic and reproductive human rights, establishes their 

common and distinctive features. Somatic and reproductive rights are similar, since they in 

one way or another relate to the freedom of a person to dispose of his or her own body. 

However, in essence, these rights have many differences. The main difference between 

somatic and reproductive rights is that they have a different regulatory object and a 

different method of regulation. In general, reproductive rights is a more narrow category 

and their subject matter is related to somatic human rights, since everything related to the 

reproductive sphere of a person affects its corporeality, but not vice versa. 

The paper analyzes the history of the formation and development of the concept of 

protection of the SRHR in international law. It is determined that the doctrine of SRHR 

have developed separately. The concept of reproductive rights has developed since the 

middle of the twentieth century and is quite common among Western scholars. The 

concept of somatic human rights arose a bit later and was actually created by Russian 

scholars. 

The place of the SRHR in the modern mechanism for the protection of human rights 

has been determined. Author argues that the SRHR emerged from already established and 

recognized human rights and they are closely linked to the right to life, the right to health, 
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the right to respect for private and family life, the right to freedom from discrimination, 

the right to freedom from torture and sexual violence. In addition, reproductive rights are 

closely linked to the protection of the rights of women and children, but equally apply to 

men. The author comes to the conclusion that the majority of the SRHRs are positive by 

their nature because they are to be provided by the state with special measures. Some 

SRHR can be recognized only in the case of extreme medical necessity (on vital signs), 

often their implementation is vital to other people, but they do not significantly affect the 

human existence and development. 

The author concludes that one of the most important treaties regulating the sphere of 

the SRHR is the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the 

Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on 

Human Rights and Biomedicine of 1997 and four Protocols thereto: Additional Protocol to 

the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 

regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Hyman 

Beings of 1998, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 

Biomedicine, concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin of 

2002, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Biomedical Research of 2005, Additional Protocol to the Convention on 

Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for the Health Purposes of 

2008. 

The principles of regulation of activities related to the SRHR are defined. The paper 

also states that the special principles of modern international law governing the sphere of 

activity related to somatic and reproductive rights include: the principle of respect for 

dignity and human rights; the principle of non-discrimination and equal treatment; the 

principle of voluntary, informed consent of a person to conduct medical or scientific 

research on him or her; the principle of superiority of the interests and welfare of an 

individual over the interests of society and science; the principle of research compliance 

with professional criteria and standards; the principle of maximum benefit and minimum 

risks for the person under study; the principle of confidentiality of the data of the patient or 

person on whom the research is conducted. In addition, the author's work shows that the 

principle of respect for human dignity and human rights, as well as the principle of non-

discrimination, meet the criteria necessary to recognize a particular rule of conduct as a 

customary norm of international law. 

The role and importance of international organizations and international judicial 

institutions in regulating activities related to the SRHR are clarified. It has been 

established that international governmental and non-governmental organizations that 

develop guidelines, standards and international treaties on activities related to somatic and 

reproductive human rights play an important role in the development of international legal 

protection of somatic and reproductive rights. 

The legislation of foreign states and Ukraine on the regulation of activities related to 

the SRHR has been analyzed. States regulate most of the somatic and reproductive human 

rights in different ways. It is established that, in general, Ukrainian legislation meets its 

international legal obligations and the main international standards in the field of human 

rights. 
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