
тратегічним напрямком Кон -
цепції безперервного вдо -
сконалення національної си -
стеми охорони здоров’я Ук -
раїни [1], розробленої Ук -
раїнською медичною екс-
пертною спільнотою, є роз-
виток системи охорони гро-
мадського здоров’я (СОГЗ),
зміцнення здоров’я насе-
лення, попередження захво-
рювань, зменшення тягаря
хвороб, збільшення трива-
лості здорового життя, під-
вищення його якості та
спроможності.

Безперечно, повнота та
якість медичного обслугову-
вання впливають на здоров’я
людини, але не є єдиним
базовим чинником, що обу-
мовлює стан її здоров’я, адже
найважливіша роль у його
збереженні і формуванні
належить детермінантам здо-
ров’я [2].

Виклики, що стоять перед
вітчизняною СОГЗ, є виклика-
ми національній безпеці краї-
ни. Найсуттєвішими з них є
економічна криза, зубожіння
населення; погіршення демо-
графічних показників, мігра-
ційні процеси; старіння насе-
лення, високий рівень хроніч-
них неінфекційних захворю-
вань; епідемічне неблагопо-
луччя (туберкульоз, кір, ВІЛ-
інфекція, гепатити тощо); від-
сутність належного систем-
ного моніторингу за фактора-
ми ризику – біологічними,
хімічними, фізичними та соці-
альними; дефіцит кадрів для
СОГЗ; застарілі гігієнічні
норми тощо [3, 4].

Здоров’я як стан цілкови-
того фізичного, психічного та
соціального благополуччя
(ВООЗ) є продуктом соціаль-
них, екологічних, економіч-
них та інших умов (детермі-
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Мета – обґрунтувати стратегічні напрями
розвитку системи охорони громадського
здоров'я України на основі її головних
оперативних функцій.
Матеріали та методи. Використано дані
наших попередніх досліджень та проведено
ретроспективний аналіз наукових літератур-
них даних з актуальних питань охорони гро-
мадського здоров'я.
Результати. На основі аналізу та узагаль-
нення результатів власних досліджень, даних
наукової літератури розроблено схему порів-
няльної характеристики підсистем націо-

нальної системи охорони здоров'я: медич-
ного обслуговування та охорони громадсь-
кого здоров'я. Визначено основні функції
кожної підсистеми, які мають теоретичне та
практичне значення для подальшої розробки
концепції, стратегії та програми.
Підготовлено основні напрямки Стратегії
охорони громадського здоров'я України та
напрацьовано стратегічні напрямки розвитку
вітчизняної системи охорони громадського
здоров'я України (СОГЗ) на основі визначе-
них її головних функцій.
Указано, що ключовим етапом для ефектив-
ного розвитку вітчизняної СОГЗ є впровад-
ження загальнонаціонального принципу
«Охорона здоров'я в усіх політиках держави»,
який неможливо реалізувати без політичної
прихильності вищих посадових осіб держави
до проблем охорони громадського здоров'я.
Подано власне визначення «Система гро-
мадського здоров'я» та «Охорона здоров'я в
усіх політиках держави».
Ключові слова: охорона громадського
здоров'я, система охорони громадського
здоров'я, функції, напрямки стратегії
розбудови системи.
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нант здоров’я), в яких ми
живемо. Тобто охорона гро-
мадського здоров’я почина-
ється з виз нання необхідно-
сті дослідження детермінант
здоров’я, що дасть можли-
вість оцінити медико-еколо-
гічні ризики для життя і здо-
ров’я населення та розроби-
ти необхідні управлінські
рішення щодо мінімізації або
усунення шкідливих факторів
на індивідуальному та по -
пуляційному рівнях [4, 5].

Мета – обґрунтувати стра-
тегічні напрями розбудови
системи охорони громадсь-
кого здоров`я України на
основі її головних функцій.

Матеріал і методи. Ви -
користано дані наших попе-
редніх досліджень та прове-
дено ретроспективний аналіз
наукових літературних даних
з актуальних питань охорони
громадського здоров’я. Для
вирішення поставлених у
роботі завдань було викори-
стано комплекс методів:
системного підходу, епіде-
міологічний, медико-стати-
стичний, порівняльний та
концептуального моделю-
вання.

Результати досліджень.
Зважаючи на те, що у сучас-
ному світі здоров’я населен-
ня визнане однією з найбіль-
ших цінностей, необхідним
компонентом соціально-еко-
номічного розвитку та процві-
тання будь-якої держави і
запорукою її національної
безпеки, світова спільнота
закликає спрямувати зусилля
на вирішення проблем у
сфері охорони громадського
здоров’я [6, 7].

Охорона громадського
здоров’я (Public Health)
визначається як «наука і
практика запобігання хворо-
бам, подовження життя і
зміцнення здоров’я через
організовані зусилля, які
реалізуються суспільством»
(Acheson, 1988).

З урахуванням світового і
вітчизняного досвіду найкра-
щої практики охорони гро-
мадського здоров’я нами
запропоновано таке визна-
чення: «Система охорони
громадського здоров’я – це

«Концепції безперервного
вдосконалення національної
системи охорони здоров’я
України», розробка «Стратегії
охорони громадського здо-
ров’я», розробка та прийнят-
тя «Закону про державний
нагляд у сфері охорони гро-
мадського здоров’я».

Отже, перед нами, при роз-
будові вітчизняної системи
охорони громадського здо-
ров’я постає непросте зав -
дання. Досить ознайомитися
з основними оперативними
функціями громадського
здоров’я, визначеними Єв -
ро пейським регіональним
бюро Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ)
[7].

Аналіз даних по країнах ЄС
свідчить, що існуючий потен-
ціал та організація діяльності
служб громадського здо-
ров’я значно відрізняються у
масштабах європейського
регіону. Ці відмінності відо -
бражають різноманітність по -
літичних пріоритетів і органі-
заційних мо делей надання
медичних послуг, розподілу
функцій і сфер відповідаль-
ності між різними адміністра-
тивними рівнями. Разом з
тим, у масштабі регіону існує
безліч подібних проблем,
особливо щодо базових по -
треб в інформації, знаннях і
навичках у сфері громадсь-
кого здоров'я. Не рідко спо-
стерігаються дефіцит ресур-
сів, недостатня кваліфікація
співробітників, не задовільні
інфраструктурні можливості,
недостатній мо ральний стан
кадрів, низька оплата праці
тощо. Зали шаються недо-
статньо розвиненими систе-
ми підготовки та підвищення
кваліфікації кадрів. Функції
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система державних правил,
процесів та процедур управ-
ління де термінантами здо-
ров’я на індивідуальному та
популяційному рівнях».

Це визначення кореспонду-
ється з ідеями проекту За -
кону про внесення змін до
Закону України «Про забезпе-
чення санітарного та епіде-
мічного благополуччя насе -
лення» (законопроект № 8464
від 08.06.2018), який легалі-
зує ліквідацію Держсанепід -
служби і, після певного до -
опрацювання, може лягти в
основу майбутнього Закону
про державний нагляд у
сфері охорони громадського
здоров’я країни та створення
відповідного компетентного
органу.

Адекватною відповіддю на
виклики, що стоять перед віт-
чизняною СОГЗ, можна вва-
жати певні теоретичні та
практичні напрацювання, зо -
крема «Концепцію безпе-
рервного вдосконалення на -
ціональної системи охорони
здоров’я України» [1], «Єв -
ропейський план дій» [7],
«Концепцію розвитку систе-
ми громадського здоров’я»
[8]. Проте проблемою зали-
шається недооцінка держа-
вою важливості охорони гро-
мадського здоров’я, неви-
знання їх проблемами націо-
нальної безпеки країни, недо-
тримання конституційної нор -
ми, де життя, здоров'я і без-
пека людини визнаються най-
вищою соціальною цінністю
[4].

Доцільно, на нашу думку,
зосередитися на цінностях в
питанні охорони громадсько-
го здоров’я. Першими крока-
ми на цьому шляху мають
бути офіційне затвердження
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охорони громадського здо-
ров'я мають розрізнений
характер. Ок ремі компоненти
кадрового забезпечення не -
рідко працюють ізольовано.
Практичне використання
роз виненого потенціалу нау-
кових досліджень нерідко
залишається неефективним.
ВООЗ зазначає: за необхід-
ності і у рамках процесу
переоцінки і перегляду, а
також у світлі нових фактич-
них даних і проблем запропо-
новано оперативні функції
можуть бути переглянуті та
модифіковані з урахуванням
національних політик [7]. 
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Зазначені проблеми є акту-
альними і для нашої держави.
Слід зазначити, майже всі 10
функцій тою чи іншою мірою
належали до компетенції
Державної санітарно-епіде-
міологічної служби, яку нині
ліквідовано, незважаючи на
певну неправомірність та
юридичні колізії цього рішен-
ня. Як наслідок – зруйнована
система базових засад про-
філактичної медицини при-
звела до розбалансування
усієї системи та не дає змоги
адекватно реагувати на шкід-
ливий вплив факторів сере-
довища життєдіяльності лю -
дини, що призводить до
погіршення санітарно-епіде-
мічної ситуації на місцевому,
регіональному та національ-
ному рівнях. 

До ризиків у розбудові віт-
чизняної СОГЗ слід віднести
також певні невідповідності
між задекларованими прин-
ципами, проголошеними на
рівні вищого керівництва дер-
жави та очільників МОЗ, і
реальним станом речей, які

викликають певний когнітив-
ний дисонанс в експертному
та професійному середови-
щах.

Наше обґрунтування розбу-
дови системи охорони гро-
мадського здоров'я у кон-
тексті доктрини «Україна-
2030» [9] знайшло розвиток у
пропозиції порівняння підси-
стем системи охорони здо-
ров’я (табл.). Вона дозволяє
зосередитися на відмінно-
стях між підсистемою медич-
ного обслуговування та під-
системою охорони громадсь-
кого здоров’я, що за відсут-
ності концепції, стратегії та
програми реформи (транс-
формації) підсистеми медич-
ного обслуговування та стра-
тегії і програми розбудови
підсистеми охорони гро-
мадського здоров’я має тео-
ретичне і практичне значення
для подальшої їх розробки.

Відповідно до запропонова-
ної робочої схеми системи
охорони здоров’я основні
напрями вітчизняної Стратегії
охорони громадського здо-

Таблиця
Порівняльна характеристика підсистем системи охорони здоров’я

Схема системи охорони здоров’я 

Підсистема
(характеристики) Медичне обслуговування Охорона громадського здоров’я

Функція

Надання медичної допомоги та медичних
послуг: виявлення, діагностика, 

лікування, реабілітація, елементи 
первинної профілактики, вторинна 

та третинна профілактика

Зміцнення здоров’я і попередження 
захворювань (первинна профілактика) 

через управління детермінантами здоров’я
та впровадження принципу 

«Охорона здоров’я в усіх політиках»

Основна 
компетенція
фахівців 

Прийняття правильного 
клінічного рішення

Розробка доказових пропозицій 
щодо детермінант здоров’я

Прийняття правильного управлінського рішення

Мета

а) організаційна – забезпечення доступу,
доступності та якості медичної 
допомоги і медичних послуг; 

б) медична практика – власне надання
доступної і якісної медичної допомоги 

і медичних послуг

Зміцнення здоров’я і попередження 
захворювань через відповідальну поведінку
влади, суспільства і людини у здоровому та

безпечному середовищі життєдіяльності,
дотримання принципу «Охорона здоров’я 

у всіх політиках держави»

Об’єкт впливу Людина (детермінанти хвороби) Суспільство (детермінанти здоров’я)

Індикатори 
мети

Задоволення потреб людей у доступній
та якісній медичній допомозі, медичних
послугах та забезпечення лікарськими

засобами

Впевненість населення у безпеці 
середовища життєдіяльності 

та санітарно-епідемічному 
благополуччі

Очікувані 
результати

Досягнення визначених індикаторів
доступу, доступності і якості медичної

допомоги і медичних послуг

Досягнення визначених 
індикаторів детермінант 

здоров’я
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ров’я для досягнення її цілей
такі:
q законодавчі: забезпечен-

ня впровадження законодав-
чого принципу «Охорона здо-
ров’я в усіх політиках держа-
ви» – за нашим визначенням,
як загальнонаціонального
принципу визнання пріори-
тетності безпеки у питаннях
життя і здоров’я людини, без-
печного середовища її життє-
діяльності перед будь-якими
іншими інтересами і цілями у
сфері господарської діяльно-
сті, на засадах сталого (зба-
лансованого) розвитку че рез
аналіз і оцінку повноти функ-
цій та повноважень органів
державної влади, місцевого
самоврядування та інших
зацікавлених сторін; доказо-
вості ефективності профі -
лактичних і протиепідемічних
заходів; кодифікації законо-
давства – норм, правил,
вимог через фільтр доказово-
сті і ефективності та подаль-
ша інтеграція їх у Кодекс здо-
ров’я; пріоритет інвестицій у
людський капітал і стимулю-
вання регіональних зу силь у
покращанні здоров’я насе-
лення;
q управлінські: прийняття

рішень на основі доказових
фактів – доказова медицина,
доказовий менеджмент, до -

казова політика; основні про-
позиції і рекомендації за
результатами моніторингу,
оцінки і аналізу ситуації з охо-
рони громадського здоров’я;
міжгалузевий і мультидис-
циплінарний підходи; впро-
вадження у практику досяг-
нень поведінкових наук; діа-
лог влади, громадськості і
громадян; інтеграція націо-
нальних і державних програм,
планів тощо у сфері охорони
громадського здоров’я в про-
грами соціально-економічно-
го розвитку; партнерство і
діалог з зацікавленими сто-
ронами, у тому числі з залу-
ченням ресурсів, зокрема,
інтелектуальних і фінансових;
q інституційні: створення та

розбудова Служби охорони
громадського здоров’я на
центральному і регіонально-
му рівнях відповідно до функ-
цій охорони громадського
здоров’я з наданням їй відпо-
відних повноважень у сфері
державного нагляду та орга-
нізаційно-методичного су -
проводу діяльності Центру
громадського здоров’я і но -
востворюваних регіональних
філій для реалізації мети
Стратегії.
q стандартизація діяльно-

сті, інструментів, процедур,
протоколів та заходів на

основі стандартів ISO, ВООЗ,
ЄС;
q інформаційно-аналітич-

ні: моніторинг і оцінка показ-
ників здоров’я населення,
детермінант здоров’я, ступе-
ня безпеки середовища жит-
тєдіяльності та його пріори-
тизацію за наявними факто-
рами ризику, зокрема пове-
дінковими; підтримка інфор-
маційно-аналітичної мережі,
реєстрів і баз даних у сфері
охорони громадського здо-
ров’я – зокрема, оператив-
ного реагування на надзви-
чайні події у сфері громадсь-
кого здоров’я;
q кадрові: програми підго-

товки фахівців для служби
ОГЗ і безперервного профе-
сійного розвитку у медичних
та немедичних ВНЗ; оволо-
діння компетенціями та прак-
тиками, насамперед систем-
ним, критичним і вірогідним
мисленням; розробка інстру-
ментів з прийняття рішень в
екстремальних умовах, зо -
крема за недостатності фак-
тів і доказів;
q ресурсні: пошук, апроба-

ція та впровадження іннова-
ційних технологій, кращого
досвіду і відповідної практики
у сфері охорони громадсько-
го здоров’я; розрахунки і пла-
нування потреб ресурсів для
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STRATEGIC DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT
OF PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE
1Hushchuk I.V., 2Anchyshkin A.I.,
3Voloshchuk O.V.
1Human Ecology and Public HealthResearch
Center, National University of Ostroh Academy,
(UMEA), Ostroh, Ukrainе
2Ukrainian Medical Expert Association (UMEA)
Dnipro, Ukrainе
3SI «O.M. Marzieiev Institute for Public Health,
National Academy of Medical Sciences
of Ukraine», Kyiv, Ukrainе

Objective: We substantiated the strategic
directions of the development of public health
care system of Ukraine on the basis of its main
routine functions.
Material and methods: We used the data of
our previous studies and conducted a retro-
spective analysis of the scientific literature data
on current issues of public health care.
Results: A scheme of the comparative charac-
teristic of the subsystems of the national health
system: medical care and public health protec-

tion was developed on the basis of the analysis
and generalization of the results of our own
research, scientific literature data. The main
functions of each subsystem were determined,
that are of theoretical and practical importance
for the further development of conception,
strategy and program for them. The main
directions of the Public Health Strategy of
Ukraine have been prepared and the strategic
directions for the development of the domestic
public health system of Ukraine (PHS) based on
its certain main functions have been devel-
oped. The national principle «Health Protection
in all Policies of the State» was indicated to be
the key step for the effective development of
domestic PHS. This principle cannot be imple-
mented without political commitment of senior
government officials to the problems of care of
public health. The own definition of «Public
Health System» and «Health Protection in All
State Policies» is presented.
Keywords: care of public health, public
health care system, functions, directions 
of system development strategy.
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роботи у надзвичайних ситуа-
ціях.

Важливо і доцільно виз -
начити індикатори охорони
громадського здоров’я, зо -
крема пропонуються для роз-
гляду такі:
q готовність до надзвичай-

них ситуацій у сфері гро-
мадського здоров’я, насам-
перед епідемічного характе-
ру;
q впевненість населення у

безпеці середовища життєді-
яльності;
q довіра до державних,

громадських інституцій через
їх прихильність до питань
охорони здоров’я населення;
q належний рівень моніто-

рингу детермінант здоров’я,
оцінки та пріоритезації фак-
торів ризику;
q доступність до доказової

інформації, рекомендацій та
пропозицій;
q здорова та відповідальна

поведінка людей і груп насе-
лення тощо.

Висновок
На основі результатів про-

веденого дослідження ви -
значено стратегічні напря-
ми розбудови вітчизняної
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сис теми охорони громадсь-
кого здоров’я України за її
головними функціями, що
підкріплено встановленням
відмінностей порівняльних
характеристик між медич-
ним обслуговуванням та
охороною громадського здо -
ров’я.

Вказано, що охорона гро-
мадського здоров’я почина-
ється з визнання необхідно-
сті дослідження детермінант
здоров’я, що дасть можли-
вість оцінити медико-еколо-
гічні ризики для життя і здо-
ров’я населення, розробити
необхідні управлінські рішен-
ня щодо мінімізації або усу-
нення шкідливих факторів на
індивідуальному та популя-
ційному рівнях.

Доведено, що ключовим
етапом для ефективної роз-
будови вітчизняної СОГЗ є
впровадження загальнона-
ціонального принципу «Охо -
рона здоров`я в усіх політиках
держави», який неможливо
реалізувати без політичної
прихильності до проблем
охорони громадського здо-
ров’я найвищих посадових
осіб держави.

Дано власне визначення
дефініцій «Системи охорони
громадського здоров’я» та
«Охорони здоров’я в усіх
політиках держави».

Запропоновано для розгля-
ду та подальшого фахового
обговорення перелік індика-
торів у сфері охорони гро-
мадського здоров’я.
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Цель – обосновать стратегические направ-
ления развития системы охраны обществен-
ного здоровья Украины на основе ее главных
оперативных функций.
Материал и методы. Использованы дан-
ные наших предыдущих исследований.
Проведен ретроспективный анализ научных
литературных данных по актуальным вопро-
сам охраны общественного здоровья.
Результаты. На основании анализа и обоб-
щения результатов собственных исследова-
ний, данных научной литературы разработана
схема сравнительной характеристики подси-
стем национальной системы здравоохране-
ния: медицинского обслуживания и охраны

общественного здоровья. Определены
основные функции каждой подсистемы,
имеющие теоретическое и практическое
значение для дальнейшей разработки для
них концепции, стратегии и программы.
Подготовлены основные направления
Стратегии общественного здравоохранения
Украины и наработаны стратегические
направления развития отечественной систе-
мы охраны общественного здоровья
Украины (СООЗ) на основе определенных ее
главных функций.
Показано, что ключевым этапом для эффек-
тивного развития отечественной СООЗ
является внедрение общенационального
принципа «Охрана здоровья во всех полити-
ках государства», который невозможно реа-
лизовать без политической приверженности
к проблемам охраны общественного здо-
ровья высших должностных лиц государства.
Дано собственное определение «Системы
общественного здравоохранения» и «Охраны
здоровья во всех политиках государства».

Ключевые слова: охрана общественного
здоровья, система охраны общественно-
го здоровья, функции, направления 
стратегии развития системы.
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