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Тривалий час вітчизняна галузь охорони здоров’я орієнтувалася на ліку-
вання захворювань, а не на їх попередження. Відповідно до цього принципу 
і розподілялись ресурси.

Одним з основних завдань реформування медичної галузі є переорієн-
тація від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я 
і запобігання захворювань. З цією метою в Україні створюється система гро-
мадського здоров’я.

Що таке громадське здоров’я?

Громадське здоров’я (англ. Public health) — це наука та практика попе-
редження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров’я 
шляхом організованих зусиль суспільства.

Система громадського здоров’я — це комплекс інструментів, процедур 
та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для 
зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості активного та працез-
датного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднаних 
зусиль усього суспільства.

Громадське здоров’я включає в себе міждисциплінарні підходи епідеміо-
логії, біостатистики та охорони здоров’я. Іншими важливими галузями є 
гігієна довкілля, здоров’я населення, психогігієна, безпека руху, економіка 
охорони здоров’я, державна політика, психічне здоров’я, страхова медицина, 
безпека та гігієна праці тощо.

У центрі уваги громадського здоров’я є поліпшення здоров’я та якості 
життя шляхом профілактики і лікування захворювань та інших фізичних 
і психічних станів. Це робиться завдяки епідеміологічному нагляду за ви-
падками та індикаторами здоров’я і шляхом пропаганди здорового способу 
життя. Прикладами загальних заходів громадського здоров’я є заохочення 
миття рук, грудного вигодовування, вакцинації, а також розповсюдження 
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презервативів для боротьби з поширенням захворювань, що передаються 
статевим шляхом.

Сучасне громадське здоров’я — це робота багатопрофільних бригад, які  
включають лікарів, що спеціалізуються в галузях громадського здоров’я, за-
гальної медицини, інфекційних захворювань, а також психологів, епідеміоло-
гів, біостатистів, медичних мікробіологів, посадових осіб із санітарного стану 
навколишнього середовища, інспекторів громадського здоров’я, фармацевтів, 
стоматологів, медсестер за напрямком громадського здоров’я, дієтологів і ну-
триціологів, ветеринарів, інженерів та юристів у галузі громадського здоров’я, 
соціологів, спеціалістів з розвитку громад, експертів комунікації, спеціалістів 
з біоетики, тощо.

Що робить громадське здоров’я?
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Виділяють 10 основних оперативних функцій громадського здоров’я 
(ОФГЗ):

1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я і благополуччя населення.
2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під час надз-

вичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
3. Захист здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки навколишнього 

середовища, праці, харчових продуктів тощо.
4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти і 

скорочення нерівностей за показниками здоров’я.
5. Профілактика хвороб, у тому числі раннє виявлення порушень 

здоров’я.
6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здоров’я і благо-

получчя.
7. Забезпечення сфери суспільної охорони здоров’я достатньою кіль-

кістю кваліфікованих кадрів.
8. Створення стійких організаційних структур і забезпечення їх 

фінансування.
9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, адвокація, комунікація 

та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я.
10. Сприяння розвитку досліджень у сфері охорони здоров’я для нау-

кового обґрунтування відповідної політики і практики.

Функція 1. Епіднагляд та оцінювання стану здоров’я і благополуччя 
населення

Включає створення та забезпечення функціонування систем епіднагля-
ду з метою моніторингу частоти виникнення і поширеності хвороб, а також 
систем медико-санітарної інформації для кількісного оцінювання захворю-
ваності і показників стану здоров’я населення. Іншими складовими цієї 



 czk2018.od@gmail.com

Інформаційний бюлетень Вип.1. Система громадського здоров’я

5

оперативної функції є оцінка показників здоров’я місцевих громад, виявлення 
проблем і нерівностей за показниками здоров’я конкретних груп населення, 
виявлення потреб і планування дій на основі об’єктивних даних.
Ця функція включає в себе:

• Епіднагляд у сфері демографічної статистики.
• Епіднагляд за інфекційними та неінфекційними захворюваннями.
• Епіднагляд за станом соціального і психічного здоров’я.
• Епіднагляд за здоров’ям матері й дитини.
• Епіднагляд у сферах гігієни навколишнього середовища та праці.
• Епіднагляд за травматизмом і насильством.
• Епіднагляд за внутрішньолікарняними інфекціями та стійкістю до 

антибіотиків.
• Огляди стану здоров’я і поведінкових аспектів здоров’я.
• Систематичний опис (картування) виявлених нерівностей щодо здо-

ров’я.
• Інтегрування і аналіз даних (у тому числі оцінювання здоров’я місцевих 

громад) з метою визначення потреб населення, виявлення груп ризику і 
моніторингу прогресу у вирішенні завдань охорони здоров’я.

• Публікація звітних даних для різних аудиторій.

Функція 2. Моніторинг та реагування на небезпеки для здоров’я і під 
час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я

Моніторинг, виявлення і прогнозування найбільших біологічних, хіміч-
них і фізичних ризиків для здоров’я на робочому місці і в навколишньому 
середовищі; застосування методів та інструментів оцінювання ризику у сфері 
гігієни навколишнього середовища; створення доступної інформації і попе-
реджень для населення; планування і здійснення втручань, спрямованих на 
мінімізацію ризиків для здоров’я. 
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Забезпечення готовності до управління надзвичайними ситуаціями, в 
тому числі складання відповідних планів дій; розробка систем для збору да-
них, профілактики та контролю захворюваності; застосування комплексного 
та орієнтованого на співпрацю підходу стосовно різних державних органів, 
які беруть участь в управлінні.

Моніторинг і реагування на небезпеки для здоров’я з огляду на:
• Хімічні небезпеки.
• Біологічні небезпеки (включаючи епідемії інфекційних хвороб).
• Небезпеки, пов’язані з випромінюваннями.
• Ядерні небезпеки.

Контроль небезпек для здоров’я, пов’язаних із навколишнім середови-
щем:

• Система оцінювання фактичних або очікуваних наслідків для здо-
ров’я впливу факторів навколишнього середовища з відповідним 
потенціалом, засобами і методами.

• Механізми і процедури виявлення імовірного небезпечного впливу.
• Система і процедури оцінювання та контролю у сфері гігієни праці.
• Система і процедури оцінювання якості повітря та надійності відповід-

них стандартів.
• Система і процедури оцінювання якості води та надійності відповідних 

стандартів.
• Система і процедури виявлення хімічних або фізичних небезпек для здо-

ров’я шляхом аналізу даних нагляду або епідеміологічних досліджень.
• Система і процедури оцінювання, управління і комунікації ризиків 

щодо безпеки харчових продуктів.
• Система і процедури оцінювання ризику щодо споживчих товарів, 

косметики та дитячих іграшок.
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Лабораторна підтримка під час розслідування загроз здоров’ю:
• Наявність доступних лабораторій, здатних надавати підтримку під 

час дослідження проблем, ризиків та надзвичайних ситуацій у системі 
громадського здоров’я, здатних задовольняти типові планові потреби 
діагностики й епіднагляду.

• Здатність підтвердити дотримання лабораторіями нормативів і стан-
дартів за допомогою агентств акредитації та ліцензування.

• Здатність регулювати обробку лабораторних проб за допомогою ін-
струкцій або протоколів.

• Можливість своєчасно отримувати точні лабораторні результати для 
діагностики і дослідження загроз у сфері охорони здоров’я.

• Готовність до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та реа-
гування на них.

• Здатність давати визначення і описувати надзвичайні ситуації у сфері 
громадського здоров’я, які можуть потребувати застосування плану 
екстрених заходів у відповідь.

• Розробка плану, в якому зазначено організаційні обов’язки, передбаче-
но комунікаційні та інформаційні мережі та чітко визначено стандартні 
процедури оповіщення та евакуації населення.

• Періодичне оцінювання готовності до заходів швидкого реагування, 
у тому числі тестування плану дій у надзвичайних ситуаціях шляхом 
проведення кабінетних і масштабних навчань.

• Розробка письмових протоколів для проведення екстреного епідеміо-
логічного розслідування.

• Оцінювання ефективності аналізу попередніх інцидентів і виявлення 
можливостей для поліпшення.

• Підтримка письмових протоколів щодо здійснення програми відсте-
ження джерела й осіб, що з ним контактували, у разі інфекційних 
захворювань або впливу токсичних речовин.
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• Ведення реєстру осіб, що володіють технічними навичками і мають 
досвід дій під час різних природних і антропогенних надзвичайних 
ситуацій.

• Координація з іншими секторами/ координований підхід відповідно до 
вимог цивільної оборони.

• Дотримання Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) у сфері 
планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Функція 3. Захист здоров’я, у тому числі забезпечення безпеки 
навколишнього середовища, праці, харчових продуктів тощо

Діяльність з оцінювання і комунікації ризиків, управління ними з 
метою забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці та харчо-
вих продуктів. Органи системи громадського здоров’я здійснюють нагляд 
за правозастосуванням дій, які впливають на здоров’я. Ця оперативна 
функція передбачає інституційну спроможність розробляти нормативні 
та правозастосовні механізми щодо захисту громадського здоров’я, здій-
снення епіднагляду за хворобами і моніторингу дотримання встановлених 
нормативів, правил і стандартів, а також здатність видавати нові закони 
і нормативні положення, спрямовані на поліпшення здоров’я населення, 
забезпечення безпеки харчових продуктів, питної води і здорового навко-
лишнього середовища.

Безпека навколишнього середовища:
• Технічні можливості для оцінювання ризиків у сфері хімічної безпеки.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків у сфері шумового забруд-

нення навколишнього середовища.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків у сфері зміни клімату.
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Безпека праці:
• Технічні можливості для оцінювання ризиків у сфері гігієни праці.
• Безпека харчових продуктів
• Технічні можливості для оцінювання і комунікації ризиків, управління 

ними у сфері безпеки харчових продуктів.

Інші сфери:
• Технічні можливості для оцінювання ризиків у сфері поведінкових 

аспектів здоров’я.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків, пов’язаних з лікуваль-

но-профілактичними установами та програмами.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків, пов’язаних з ліками.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків, пов’язаних із споживчи-

ми товарами, косметикою та дитячими іграшками.
• Технічні можливості для оцінювання ризиків, пов’язаних з кров’ю і 

продуктами крові.
• Безпека пацієнтів.

Функція 4. Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні 
детермінанти і скорочення нерівностей за показниками здоров’я

Зміцнення здоров’я — це надання людям можливості збільшити контроль 
за своїм здоров’ям і його детермінантами і таким чином поліпшити його стан. 
Процес зміцнення здоров’я впливає на детермінанти як інфекційних, так і 
неінфекційних захворювань, і включає такі види діяльності:

• сприяння зміні способу життя, звичок, екологічних і соціальних умов з 
метою розвитку тенденцій серед індивідів і спільнот, поліпшення діяль-
ності системи охорони здоров’я і скорочення несправедливості щодо 
здоров’я по всьому соціальному градієнту;
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• освітня діяльність і соціальна комунікація, адаптовані до потреб 
конкретних соціально-економічних груп і покликані сприяти оз-
доровленню способу життя і поведінки населення, навколишнього 
середовища;

• переорієнтація служб охорони здоров’я на діяльність, спрямовану на 
розвиток моделей надання допомоги, що сприяють зміцненню здоров’я 
і забезпечують рівний доступ до медичних послуг;

• здійснення аналізу глибинних причин соціальних нерівностей у сфері 
охорони здоров’я, у тому числі таких факторів як соціальне виключення, 
низький дохід і незадовільний доступ до послуг медичної допомоги та 
соціальної підтримки;

• розробка заходів впливу на соціальні детермінанти здоров’я;
• міжсекторальні партнерства для більш ефективних дій щодо зміцнення 

здоров’я;
• оцінювання впливу державної політики на здоров’я;
• комунікація ризику.

Несправедливість стосовно здоров’я є наслідком умов, у яких люди народ-
жуються, зростають, живуть, працюють і старіють, тобто соціальних детер-
мінант здоров’я. Вони включають такі чинники як умови в ранньому дитинстві, 
рівень освіти, економічне становище, зайнятість, умови праці, житла і навко-
лишнього середовища, а також наявність ефективних систем профілактики 
та лікування хвороб. Вплив на ці детермінанти здоров’я як щодо вразливих 
груп, так і щодо населення в цілому має найважливіше значення для створення 
інклюзивного, рівноправного, економічно продуктивного і здорового суспіль-
ного середовища.

Способи досягнення цього включають заходи щодо зміцнення здоров’я, 
що охоплюють все населення і групи з підвищеним ризиком негативних на-
слідків для здоров’я в таких сферах, як сексуальне та психічне здоров’я, по-
ведінка щодо ВІЛ, боротьба зі зловживанням психоактивними речовинами, 
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контроль над вживанням алкоголю, фізична активність, профілактика 
ожиріння, харчування, безпека харчових продуктів, загрози здоров’ю, пов’я-
зані з виконуваною роботою, профілактика травматизму, гігієна праці та 
навколишнього середовища. Ширша діяльність щодо зміцнення здоров’я 
передбачає консультування осіб, які розробляють політику діяльності з 
управління чинниками ризику для здоров’я, контролю за станом здоров’я і 
забезпечення потреб у сфері охорони здоров’я, а також розробку стратегій 
для різних умов. Зазначена діяльність також включає облік детермінант 
здоров’я, особливо соціальних або соціально-економічних, які зумовлюють 
поганий стан здоров’я.

Функція 5. Профілактика хвороб, у тому числі раннє виявлення 
порушень здоров’я

Профілактика хвороб спрямована на інфекційні та неінфекційні за-
хворювання і включає конкретні заходи, які здійснюються значною мірою 
на індивідуальному рівні. Цей термін іноді використовується на додачу до 
оперативних функцій зі зміцнення та охорони здоров’я. 

Послуги первинної профілактики включають вакцинацію дітей, дорослих 
і людей похилого віку, а також вакцинацію або постконтактну профілактику 
осіб, які піддалися ризику зараження інфекційною хворобою. Заходи пер-
винної профілактики включають також: надання інформації про поведінкові 
або медичні ризики для здоров’я, а також надання консультативної допомоги 
та вжиття заходів щодо зниження цих ризиків на індивідуальному рівні й у 
масштабі спільноти; підтримку систем і процедур для включення первинної 
медико-санітарної та спеціалізованої допомоги до програм з профілактики 
хвороб; виробництво і закупівлю вакцин для дітей і дорослих; створення 
необхідних запасів вакцин; виготовлення та закупівлю необхідних харчових 
добавок.
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Первинна профілактика, що належить до факторів способу життя і со-
ціально -економічних детермінант здоров’я, розглядається в рамках ОФГЗ 4 
«Зміцнення здоров’я, у тому числі вплив на соціальні детермінанти і скоро-
чення нерівностей за показниками здоров’я».

Вторинна профілактика включає таку діяльність як реалізація програм 
скринінгу на основі фактичних даних для ранньої діагностики захворювань, 
програм охорони здоров’я матерів і дітей, що передбачають скринінг і про-
філактику вроджених вад; виробництво і закупівля засобів хіміопрофілак-
тики; виробництво і закупівля скринінгових тестів для ранньої діагностики 
захворювань; нарощування потенціалу для задоволення поточних та пер-
спективних потреб.

Третинна профілактика включає реабілітацію пацієнтів із захворюван-
нями, що уже розвинулися, з метою мінімізації залишкових інвалідизуючих 
наслідків і ускладнень, а також з метою максимального збільшення трива-
лості повноцінного життя, покращення якості життя пацієнта, навіть попри 
неможливість повного одужання. У цьому контексті профілактика хвороб 
розглядається як діяльність, спрямована на індивідів і групи населення, які 
демонструють різні види ризикованої поведінки.

Функція 6. Забезпечення стратегічного управління в інтересах здо-
ров’я і благополуччя

Розробка політики – це процес, що сприяє прийняттю інформованих 
рішень з питань громадської охорони здоров’я. Це процес стратегічного 
планування, в якому беруть участь усі внутрішні і зовнішні зацікавлені 
сторони, і який визначає бачення, місію, вимірні цілі та заходи у сфері 
громадського здоров’я на рівні країн, регіональному та місцевому рівнях. 
Крім того, за останнє десятиліття зросла важливість оцінювання наслідків 
міжнародних процесів в охороні здоров’я для стану здоров’я населення 
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країн. Гарантування якості пов’язано з розробкою стандартів для за-
безпечення якості індивідуальних і колективних медичних послуг щодо 
профілактики хвороб і зміцнення здоров’я, а також з оцінюванням цих 
послуг на основі наявних стандартів. Під час оцінювання слід виявляти 
слабкі місця в стратегічному управлінні і функціонуванні, наданні ресурсів 
і послуг. Результати оцінювання слід ураховувати в політиці та у процесах 
управління, організації, а також для виділення ресурсів для вдосконалення 
обслуговування.

Функція 7. Забезпечення сфери громадського здоров’я кваліфікова-
ними кадрами достатньої чисельності

Інвестиції в кадри для системи громадського здоров’я та їх розви-
ток є важливою передумовою забезпечення надання послуг і здійснення 
заходів у сфері охорони здоров’я. Кадри є найважливішим ресурсом для 
надання послуг громадського здоров’я. Ця оперативна функція передбачає 
базову та спеціальну підготовку, розвиток і оцінювання кадрів із метою 
ефективного розв’язання пріоритетних проблем громадського здоров’я 
і належного оцінювання заходів громадського здоров’я. Навчання не 
закінчується на університетському рівні. Для надання та вдосконален-
ня послуг охорони здоров’я і розв’язання нових проблем громадського 
здоров’я необхідно постійно проходити навчання на робочому місці з 
питань економіки, біоетики, управління кадрами і менеджменту. Шля-
хом ліцензування фахівців громадського здоров’я визначають вимоги до 
майбутніх кадрів щодо відповідної підготовки та досвіду роботи у сфері 
охорони здоров’я. Кадри для сфери громадського здоров’я включають 
такі категорії, як практичні працівники громадського здоров’я, праців-
ники сфери охорони здоров’я загалом та інші працівники, чия діяльність 
впливає на здоров’я людей.
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Функція 8. Забезпечення міцних організаційних структур і фінансу-
вання

Забезпечення міцних організаційних структур і фінансування означає 
створення механізмів надання ефективних комплексних послуг із мінімаль-
ним негативним впливом на довкілля і максимальним корисним ефектом для 
громадського здоров’я, які отримують належне фінансування, що створює 
можливість довгострокового планування з метою надійного захисту і зміцнення 
здоров’я людей сьогодні та в майбутньому. Поняття «фінансування» включає 
мобілізацію, накопичення і розподіл грошових коштів із метою задоволення 
потреб населення в охороні здоров’я на індивідуальному та колективному рів-
нях. Нормою для послуг із доведеною економічною ефективністю (як на рівні 
всього населення, так і на рівні індивідуальних послуг, які мають позитивний 
ефект не лише для безпосереднього одержувача послуги) є повноцінне дер-
жавне фінансування. Механізми фінансування охорони здоров’я мають вклю-
чати раціональні фінансові стимули для постачальників з метою забезпечення 
ефективного надання послуг та доступу до них усього населення. Водночас 
необхідно і для громадян створювати стимули, що забезпечують належний 
рівень користування послугами охорони здоров’я.

Функція 9. Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація), 
комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров’я

Комунікація у сфері охорони здоров’я спрямована на підвищення ме-
дико-санітарної грамотності та поліпшення здоров’я окремих громадян і 
населення загалом. Вона є мистецтвом і технікою інформування, здійснення 
впливу і створення мотивації індивідів, аудиторій, організацій щодо важли-
вих питань і детермінант (чинників) здоров’я. Комунікація покликана також 
розширювати можливості для доступу, розуміння і використання інформації 
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з метою зниження ризику виникнення і профілактики хвороб, зміцнення 
здоров’я, орієнтування в послугах охорони здоров’я та користування ними, 
просування заходів політики у сфері охорони здоров’я та підвищення добро-
буту, якості життя та покращення здоров’я людей всередині спільноти.

Комунікація з питань здоров’я охоплює низку сфер, у тому числі журналі-
стику, сферу розваг, освіту, міжособистісне спілкування, інформаційно-роз’яс-
нювальну діяльність у ЗМІ, комунікацію на рівні організацій, комунікацію 
щодо ризиків і в періоди криз, соціальну комунікацію і соціальний маркетинг. 
Вона може мати різні форми, такі як мультимедійні й інтерактивні (в тому числі 
мобільні та онлайнові) комунікації, а також більш традиційні комунікації з вико-
ристанням різних каналів залежно від культурних особливостей того чи іншого 
суспільства (міжособистісне спілкування, масові канали або такі, що охоплюють 
лише невеликі групи, радіо, телебачення, газети, блоги, дошки оголошень, обмін 
відеоматеріалами, повідомлення на мобільні телефони й онлайн-форуми). Ко-
мунікація у сфері охорони здоров’я дає суспільству змогу протидіяти активній 
рекламі шкідливої продукції (наприклад, тютюну) і нездорового способу життя. 
Це двосторонній обмін інформацією, який вимагає вміння слухати, збирати 
інформацію і з’ясовувати, як люди сприймають і формулюють повідомлення 
щодо здоров’я, з тим щоб передавати інформацію в більш доступній і пере-
конливій формі. Елементом комунікації у сфері громадського здоров’я також 
є прозорість, необхідна суспільству для розуміння того, про що йдеться, і що 
робиться від його імені.

Функція 10. Сприяння розвитку досліджень у сфері охорони здоров’я 
для наукового обґрунтування політики і практики

Наукові дослідження мають найважливіше значення для обґрунтування 
політики та принципів надання послуг. Наукові дослідження можуть здій-
снюватися у форматах описових, аналітичних та експериментальних робіт. 
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Ця оперативна функція включає:
• дослідження з метою збільшення бази знань для реалізації науково 

обґрунтованої політики на всіх рівнях;
• розробку нових методів досліджень, інноваційних технологій і рішень у 

сфері охорони здоров’я;
• налагодження партнерства з дослідницькими центрами та академічни-

ми установами для здійснення своєчасних досліджень задля прийняття 
рішень на всіх рівнях громадського здоров’я.

Що ми мали? 

Радянська система охорони здоров’я в Україні збереглася майже у незмін-
ному стані. Успадкована з радянського періоду комплексна модель Семаш-
ка, за якої вся сфера охорони здоров’я належала до державної власності та 
фінансувалася державою, була спрямована на утримання лікарень, харак-
теризувалася фрагментарним управлінням, зосередженим переважно на 
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лікуванні нетяжких гострих станів та фактичною відсутністю профілактики. 
Система практично ігнорувала потреби здорового населення, що не давало 
змоги стримувати та системно впливати на підвищення рівня неінфекційних 
захворювань.

За роки незалежності поодинокі заходи щодо реформування системи 
охорони здоров’я тільки поглибили кризу профілактичної медицини. При-
чинами критичної ситуації, яка склалася зі здоров’ям населення, є соціаль-
но-економічна криза, несприятлива екологічна ситуація, високий рівень 
поширеності тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів, 
недостатні фізичні навантаження, нездорове харчування.

Структура і потенціал Держсанепідслужби, її діяльність, які традиційно 
були орієнтовані на профілактику та боротьбу з інфекційними хворобами 
шляхом регламентації факторів ризику і проведення перевірок дотримання 
вимог санітарного законодавства, залишилися неадаптованими до нових 
викликів суспільства та не відповідають сучасним підходам до епідеміоло-
гічного нагляду та зміцнення здоров’я населення. Зосередженість Держса-
непідслужби на здійсненні тотального контролю призвела до погіршення 
бізнес-клімату в країні та не сприяла покращенню ситуації з рівнем захворю-
ваності населення.

Функції у сфері громадського здоров’я у відповідній частині виконували 
інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання, які не включені до системи охорони здоров’я, зокрема Мінприроди, 
Мінагрополітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, МОН, Мінмолодьспорт, 
Держекоінспекція, ДСНС.

Зазначені центральні органи виконавчої влади не взаємодіяли з Держса-
непідслужбою та МОЗ у рамках єдиної системи, а конкурували і продовжують 
конкурувати між собою, їх функції та повноваження дублюються, обмін інфор-
мацією є формалізованим, що суттєво шкодить ефективності та оперативності 
реагування. Як наслідок, Держсанепідслужба вела контрольно-наглядову 



 czk2018.od@gmail.com

Інформаційний бюлетень Вип.1. Система громадського здоров’я

18

діяльність та надавала адміністративні послуги, а питання проведення моніто-
рингу, аналізу та оцінки ризиків стану здоров’я населення не вирішувалися 
в повному обсязі. Міжвідомча взаємодія зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади була неефективною.

У системі Держсанепідслужби на регіональному рівні існували окремі 
державні установи, які здійснювали лабораторні дослідження, брали участь 
у санітарно-епідеміологічних розслідуваннях та мали право надавати 
платні послуги. Попри розгалуженість лабораторної мережі, оснащення 
лабораторій є переважно застарілим, відсутні системи контролю якості 
досліджень, стандартні операційні процедури не використовуються, забез-
печення витратними матеріалами є недостатнім.

Система звітності про захворювання в країні є неструктурованою, часто 
дублюючою. Паралельно із системою санітарно-епідеміологічної служби 
створено інші системи епідеміологічного нагляду за окремими інфекцій-
ними хворобами, зокрема ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, інфекціями, що 
передаються статевим шляхом.

Тривалий час були відсутні інформаційні системи обліку, моніторингу за-
хворювань, що функціонують у режимі реального часу. Вся звітність ведеться 
або дублюється на паперових носіях, що значно уповільнює процес передачі 
актуальної інформації, призводить до необґрунтованих витрат людських ре-
сурсів та не використовується для прийняття управлінських рішень. Обсяг да-
них, що збираються, є необґрунтованим, а відсутність інформаційних систем 
призводить до неможливості ефективної обробки. Паралельні системи збору 
інформації спотворюють кінцеві дані, що не сприяє ухваленню ефективних 
управлінських рішень.

Хоча на регіональному рівні існують центри здоров’я, які повинні вико-
нувати окремі функції у сфері громадського здоров’я, однак через недостатнє 
фінансування, а також відсутність координуючої установи такі центри не 
інтегровані до загальної системи громадського здоров’я.
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Залучення громадянського суспільства, суб’єктів підприємницької діяль-
ності, громадських та благодійних організацій до формування та реалізації 
політики у сфері громадського здоров’я є формальним, крім сфери протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, в якій завдяки міжнародній допомозі 
відіграє провідну роль.

Розгалужена мережа науково-дослідних інститутів та аналітично-до-
слідних установ у галузях епідеміології, інфектології, гігієни праці, охо-
рони навколишнього природного середовища тощо у структурі МОЗ та 
Національної академії медичних наук не сприяє розвитку системи гро-
мадського здоров’я. Медична наука не інтегрована до світового наукового 
простору, не використовує сучасні методи аналізу та моделювання ситуа-
ції, що призвело до формування політики у сфері громадського здоров’я 
майже без урахування сучасних наукових розробок.

Система санітарних норм та правил, що сформована за радянських часів, 
не відповідає сучасним вимогам законодавства та кращій практиці ЄС і по-
требує невідкладного удосконалення.

Через розгалуженість та нескоординованість системи громадського 
здоров’я не виконуються на належному рівні Міжнародні медико-санітарні 
правила, імплементація яких у систему охорони здоров’я країни є частиною 
зобов’язань щодо європейської інтеграції України.

Забезпечення розвитку кадрових ресурсів у сфері громадського здо-
ров’я є нескоординованим, систему підвищення кваліфікації фахівців 
фактично замінено на періодичні атестації, відсутня система мотивації, 
система конкурсного відбору та кар’єрного зростання. Актуальною про-
блемою є низький рівень оплати праці, що призводить до неможливості 
залучення високопрофесійних кадрів. Пріоритетним завданням є впровад-
ження спеціальності та спеціалізації “громадське здоров’я”.

Фінансування галузі охорони здоров’я було неефективним. Постійне 
недофінансування державних програм призводить, зокрема, до суттєвого 
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зниження рівня вакцинації населення. Виконання програм боротьби з ВІЛ-ін-
фекцією/СНІДом та туберкульозом залежить від допомоги, що надається між-
народними донорами. Водночас значні ресурси витрачаються на утримання 
інфраструктури Держсанепідслужби та інших профілактичних закладів охо-
рони здоров’я, а не на їх фінансування з урахуванням результатів діяльності.

Тривалий час питання біологічної безпеки та біологічного захисту, зо-
крема у контексті ризиків, що виникають у глобалізованому світі, та обо-
рони і безпеки, практично не були врегульовані. Спеціалізована установа, 
що здійснювала координацію реагування на спалахи особливо небезпечних 
інфекційних хвороб, не була включена до загальної системи епідеміологічного 
нагляду. Значна частина функцій у галузі біологічної безпеки не виконувались 
жодною установою.

Що ми будуємо
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НАУКОВО 
ДОСЛІДНИЦЬКИ ЦЕНТРИ

ЛАБ.ЦЕНТРИ

ЗМІ

МІНФІН

ГРОМАДСЬКИ ОБ'ЄДНАННЯ

ГРОМАДИ

МОЗ

ДСНС

ЗАКЛАДИ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

ЦЕНТРИ
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ЗДОРОВ'Я



 czk2018.od@gmail.com

Інформаційний бюлетень Вип.1. Система громадського здоров’я

21

У 2016 році Уряд схвалив Концепцію розвитку системи громадського 
здоров’я для створення єдиної системи профілактичної медицини. Пріо-
ритетом розвитку такої системи став принцип, за якого інтереси здоров’я 
мають враховуватися в усіх сферах державної політики. Це можливо шляхом 
налагодження ефективного механізму співпраці з усіма центральними орга-
нами виконавчої влади, для обміну інформацією про фактори, що впливають 
на стан здоров’я населення. Концепція визначила засади, напрями, завдан-
ня, механізми і строки розбудови системи громадського здоров’я з метою 
формування та реалізації ефективної державної політики для збереження та 
зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості 
життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного 
віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль 
усього суспільства. Реалізація цієї Концепції триває з 2017 року. 

 Система громадського здоров’я як основа профілактичної медицини 
передбачає основні заходи у сфері охорони здоров’я та спрямована на збере-
ження здоров’я населення і зменшення обсягу витрат на медичне обслугову-
вання. Структурні реформи, які запроваджуються у сфері охорони здоров’я, 
передбачають збільшення інвестицій у цю сферу.

Засадами формування системи громадського здоров’я є:
• право на здоров’я та охорону здоров’я як одне з базових прав людини 

незалежно від її раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, віку, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, мовних або інших ознак, у тому числі стану здоров’я. Суспільство 
може досягти свого розвитку за умови, що його члени залишатимуться 
здоровими. Здоров’я населення є одним з основних факторів національ-
ної безпеки та благополуччя держави, а стан індивідуального і громадсь-
кого здоров’я — запорукою гармонійних відносин у суспільстві;
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• принцип пріоритетності збереження здоров’я населення в усіх на-
прямах діяльності органів державної влади, що передбачає визнання 
актуальних проблем у галузі охорони здоров’я комплексними і пов’я-
заними із соціальними детермінантами здоров’я. Соціальні детер-
мінанти здоров’я — це умови, в яких люди народжуються, ростуть, 
живуть та старіють, у тому числі сфери, що впливають на ці умови, 
зокрема рівень економічного розвитку, соціальні норми, державна 
політика та політична система країни.

• принцип досягнення справедливості щодо здоров’я, що гарантує 
створення умов для реалізації кожною людиною права на здоров’я, 
передбачає вжиття заходів до впливу на таку соціальну детермінанту 
здоров’я, як громадський транспорт, доступ до освіти та медичного 
обслуговування, доступ до здорового харчування та фізичної культури, 
економічні можливості.

• принцип солідарної відповідальності визнає взаємну залежність та 
відповідальність певних територіальних громад, спільнот, сімей та 
окремих осіб за їх діяльність або бездіяльність щодо досягнення та 
підтримки найвищого рівня показників здоров’я. Держава зобов’я-
зується залучати суб’єктів підприємницької діяльності, професійних 
об’єднань та громадянського суспільства для прийняття спільних 
рішень щодо усунення загальних загроз здоров’ю та покращення бла-
гополуччя населення;

• принцип доказовості та економічної доцільності як базовий принцип 
прийняття управлінських рішень у системі громадського здоров’я з 
метою забезпечення права на здоров’я та охорону здоров’я у довго-
строковій перспективі. Держава буде використовувати та розвивати 
наявний потенціал для визначення найбільш оптимальних шляхів 
розв’язання проблем громадського здоров’я з урахуванням передово-
го міжнародного досвіду та кращої світової практики. Пріоритетність 
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напрямів здійснення заходів у системі громадського здоров’я визнача-
тиметься з урахуванням ефективності витрат;

• принцип цілісного підходу до здоров’я, що передбачає сукупність 
його фізичної, психічної, психологічної, духовної і соціальної скла-
дових.

Організаційними принципами формування системи громадського здо-
ров’я є:

• законність — відповідність Конституції, законам України та міжнарод-
ним договорам;

• міжгалузеве співробітництво та координація — створення механізмів 
узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів у сфері громадського 
здоров’я;

• визначення пріоритетів — послідовність виконання програм та здій-
снення заходів відповідно до потреб держави та очікувань суспіль-
ства;

• ефективність — досягнення максимально можливих результатів за 
рахунок мінімально необхідних витрат;

• підзвітність — регулярне звітування перед суспільством та тери-
торіальними громадами про результати роботи у доступній формі;

• спадкоємність — збереження та передача цінностей, норм, знань, 
досвіду для подальшого використання і забезпечення послідовної 
реалізації державної політики незалежно від політичної ситуації.
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Що ми будемо робити
З метою розв’язання проблем заплановані наступні кроки:

• створення багатосекторальної системи громадського здоров’я з коор-
динуючою роллю МОЗ;

• посилення ролі міністра охорони здоров’я у сфері громадського здо-
ров’я через запровадження принципу пріоритетності збереження 
здоров’я населення в усіх напрямах діяльності органів державної влади 
та визначення на законодавчому рівні повноважень міністра щодо 
подолання загроз та наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати 
негативний вплив на здоров’я населення;

• гармонізація нормативно-правової бази в сфері громадського здоров’я 
з європейським законодавством;

• запровадження багатосекторального підходу до розв’язання проблем у 
сфері громадського здоров’я для раціонального використання наявних 
людських та матеріальних ресурсів;

• забезпечення функціонування Центру громадського здоров’я МОЗ як 
координатора програм та проєктів у сфері громадського здоров’я;

• зменшення політичного впливу на діяльність Центру громадського 
здоров’я МОЗ шляхом утворення в його структурі наглядової ради з 
відповідними повноваженнями;

• задоволення на національному та регіональному рівнях потреби насе-
лення щодо здоров’я, проведення оцінки ризиків і розв’язання проблем 
у сфері громадського здоров’я;

• забезпечення централізації та децентралізації через передачу визначе-
них функцій у сфері громадського здоров’я та ресурсів органам місце-
вого самоврядування;

• залучення медичних працівників усіх рівнів, насамперед первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги, до виконання окремих завдань 
у сфері громадського здоров’я та розширення їх повноважень щодо 
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надання послуг у сфері громадського здоров’я (від профілактичних до 
паліативних);

• визначення пріоритетів у сфері громадського здоров’я для забезпечен-
ня їх першочергового фінансування;

• удосконалення аналітичної та інформаційної складових діяльності у 
сфері громадського здоров’я, створення інформаційних баз даних та 
системи обміну інформацією у режимі реального часу;

• перехід від системи тотального контролю до системи стимулювання 
особистої відповідальності за збереження та зміцнення здоров’я;

• утворення при МОЗ міжвідомчої координаційної ради з питань фор-
мування замовлення наукової продукції у сфері громадського здоров’я 
за кошти державного бюджету з включенням до її складу представників 
зацікавлений центральних органів виконавчої влади, громадських та 
професійних об’єднань;

• запровадження механізмів фінансування системи громадського здо-
ров’я, забезпечення прозорості та підзвітності використання доступ-
них ресурсів.

Забезпечення розвитку системи громадського здоров’я здійснювати-
меться за такими напрямами:

• створення єдиної системи громадського здоров’я;
• реалізацію визначеного Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

принципу пріоритетності збереження здоров’я населення в усіх напря-
мах діяльності органів державної влади;

• посилення ролі МОЗ як центрального органу виконавчої влади, від-
повідального за реалізацію державної політики у сфері громадського 
здоров’я;

• проведення аудиту, оптимізація мережі та консолідація аналітичних 
ресурсів науково-дослідних установ та лабораторних центрів МОЗ;
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• покладення на Центр громадського здоров’я МОЗ функцій із супро-
воду управлінських рішень у сфері громадського здоров’я, зокрема 
зі створення та підтримки єдиної інформаційно-аналітичної систе-
ми медичної інформації, методичного керівництва лабораторною та 
аналітичною роботою регіональних центрів громадського здоров’я;

• визначення провідних спеціалізованих дослідних установ МОЗ у сфері гро-
мадського здоров’я, зокрема біологічної безпеки та біологічного захисту;

• проведення аудиту мережі лабораторних центрів МОЗ з метою її оп-
тимізації;

• посилення функцій з біологічної безпеки та біологічного захисту МОЗ;
• визначення ефективного механізму співпраці центральних органів ви-

конавчої влади з метою обміну інформацією про фактори, що вплива-
ють на стан здоров’я населення;

• утворення національного та регіональних міжвідомчих колегіальних 
дорадчих органів з питань громадського здоров’я, залучення до їх ро-
боти представників громадянського суспільства;

• забезпечення зв’язку із системою первинної медико-санітарної допомоги, 
зокрема шляхом визначення пріоритетів та проведення спільних заходів;

• виконання функцій у сфері громадського здоров’я на регіональному 
рівні шляхом об’єднання та оптимізації наявних ресурсів;

• запровадження стратегічного планування розвитку системи громадсь-
кого здоров’я із залученням зацікавлених сторін, що дасть змогу визна-
чити місію, цілі та заходи у сфері громадського здоров’я на національ-
ному, регіональному та місцевому рівнях;

Удосконалення законодавчої бази, що передбачає:
• визначення на законодавчому рівні засад державної політики у сфері 

громадського здоров’я та прийняття закону про систему громадського 
здоров’я;
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• підготовку проєктів нормативно-правових актів, що регулюють питання 
у сфері громадського здоров’я, з метою забезпечення функціонування 
єдиної системи громадського здоров’я, оптимізації регуляторної політи-
ки у сфері громадського здоров’я;

• удосконалення санітарних норм і правил з урахуванням міжнародної 
практики та сучасних соціально-економічних умов;

• адаптацію законодавства у сфері громадського здоров’я до законодав-
ства ЄС, зокрема перехід до застосування технічних регламентів (у 
частині безпеки нехарчової продукції);

Посилення ролі МОЗ, Центру громадського здоров’я МОЗ та розвиток 
системи громадського здоров’я в цілому передбачає:

• посилення інформаційно-аналітичної діяльності, зокрема шляхом 
удосконалення та уніфікації підходів до підготовки статистичної звіт-
ності та впровадження єдиних інформаційних систем і технологій;

• розроблення та впровадження навчальних програм з урахуванням 
кращого європейського та міжнародного досвіду;

• проведення центральними органами виконавчої влади державного соціаль-
но-гігієнічного моніторингу та формування бази даних про стан здоров’я 
населення та середовища життєдіяльності людини за результатами аналізу 
причин та наслідків впливу цього середовища на стан здоров’я населення;

• покращення якості послуг, що надаються лабораторними установа-
ми, шляхом стандартизації порядку і процедур діяльності, розвиток 
існуючої мережі референс-лабораторій, запровадження нових методик 
проведення досліджень;

• розмежування функцій з проведення оцінки та управління ризиками у 
сфері громадського здоров’я;

• удосконалення процедури проведення моніторингу, оцінки та обґрун-
тування процесу ухвалення рішень;
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Формування інформаційної та комунікаційної складових системи гро-
мадського здоров’я передбачає:

• організацію проведення загальнонаціональних інформаційно-просвіт-
ницьких кампаній щодо попередження захворювань та переваг здоро-
вого способу життя;

• підтримку та розвиток технологій, спрямованих на здобуття знань, 
вмінь та навичок щодо управління здоров’ям;

• забезпечення системності інформаційних повідомлень стосовно здо-
ров’я населення;

• удосконалення механізмів фінансування та консолідація державних 
ресурсів для системи громадського здоров’я, що передбачає:

• залучення додаткових коштів за рахунок джерел, не заборонених 
законодавством;

• додаткове фінансування регіональних ініціатив у сфері громадсь-
кого здоров’я шляхом проведення відкритих конкурсів на засадах 
конкуренції та відбору найкращих пропозицій;

• формування державної політики з урахуванням принципів держав-
но-приватного партнерства для вирішення соціально значимих питань 
у сфері громадського здоров’я;

• оптимізацію ресурсів, у тому числі фінансових, які спрямовувалися на 
утримання інфраструктури, за рахунок запровадження сучасних техно-
логій та методів роботи, а також розв’язання питання щодо можливої 
передачі лабораторних центрів МОЗ на обласному та районному рівні у 
спільну власність територіальних громад;

• запровадження механізмів функціонування, зокрема фінансування, ла-
бораторних підрозділів закладів охорони здоров’я незалежно від фор-
ми власності та підпорядкування як єдиної мережі з метою реагування 
на загрози у сфері громадского здоров’я, у тому числі міжрегіональних 
(міжобласних) лабораторних центрів.
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