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Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої (Глава 22. Громадське здоров‘я), Україна 

взяла зобов‘язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров‘я з 

метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров‘я людини як 

передумови сталого розвитку та економічного зростання, у тому числі 

керуючись підходом «охорона здоров‘я у всіх політиках держави». 

В теперішній час держава здійснює заходи з імплементації Глави 22 Угоди 

про асоціацію України з ЄС у контексті зміцнення системи охорони здоров‘я 

України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ, подальшого 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу; 

попередження і контролю над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД і 
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туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високопатогенних 

хвороб та імплементації міжнародних медико-санітарних правил;  

попередження та контролю над неінфекційними хворобами шляхом обміну 

інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу 

життя, визначення основних детермінант здоров‘я та проблем в галузі охорони 

здоров‘я; інформації та знань в галузі охорони здоров‘я. 

Базуючись на відданості нашої держави принципам Політичної декларації 

Наради високого рівня Генеральної асамблеї ООН зі зміцнення систем охорони 

здоров'я та справі досягнення цілей Глобальної стратегії, якими є зниження 

показників передчасної смертності та підвищення якості життя, – держава 

розглядає європейську політику «Здоров‘я – 2020: основи Європейської 

політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров‘я та 

благополуччя» [1], Європейський план дій щодо зміцнення потенціалу та 

послуг громадського здоров‘я [2], та визначені 10 основних оперативних 

функцій громадського здоров‘я, як інструменти для здійснення заходів на 

національному та регіональному рівнях, спрямованих на розбудову/розвиток 

системи громадського здоров‘я в Україні та посилення його потенціалу.  

На виконання рішень Кабінету Міністрів України, а також з метою 

забезпечення виконання пункту 413 Плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р, пункту 330 Плану заходів з 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р, Міністерством 

прийнято накази МОЗ України від 18 вересня 2015 р. № 604 «Про утворення 

державної установи «Центр громадського здоров‘я Міністерства охорони 

здоров'я України» [3]. 
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Під час ухвалення рішення про утворення державної установи «Центр 

громадського здоров‘я МОЗ України» були враховані положення Національної 

стратегії реформування системи охорони здоров‘я в Україні,  в рамках якої 

передбачається створення Національного центру контролю за захворюваннями 

і громадським здоров‘ям шляхом злиття ряду існуючих закладів та установ, 

створення регіональних (обласних) центрів громадського здоров‘я та єдиної 

лабораторної мережі реагування на загрози у цій сфері. 

Проводиться низка організаційних заходів з формування мережі закладів 

громадського здоров‘я на регіональному та національному рівнях. Створено 

регіональні центри громадського здоров‘я в окремих областях України, які 

використовують різні моделі та організаційно-правові форми власності.  

На першому етапі дослідження було запропоновано розподіл основних 

функцій громадського здоров‘я, які мають виконуватися на національному 

(галузевому) рівні та на регіональному рівнях [4]. 

В результаті проведеної роботи було запропоновано наведений нижче 

розподіл основних функцій. 

I. Національний (галузевий) рівень:  

1.1. Організаційні функції: визначення стратегії розвитку системи 

громадського здоров‘я в країні із всеохоплюючими між секторальними діями, 

що впливають на соціальні, економічні, екологічні та поведінкові детермінанти 

здоров‘я; розробка та адвокація законодавчої, нормативно-правової та 

методичної бази з забезпечення ефективної діяльності системи громадського 

здоров‘я; розвиток міжнародного та міжсекторального партнерства в сфері 

громадського здоров‘я; розробка та затвердження стандартів в сфері 

громадського здоров‘я; визначення пріоритетних проблем системи 

громадського здоров‘я та шляхів їх рішення; визначення механізмів 

фінансування системи та окремих програм і заходів громадського здоров‘я; 

рішення проблеми кадрового забезпечення системи кваліфікованими кадрами; 

рішення потреби в наукових дослідженнях, замовлення та контроль якості їх 

проведення, забезпечення використання результатів наукових досліджень в 
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практичній діяльності; підтримка діяльності незалежної агенції з акредитації та 

ліцензування в сфері громадського здоров‘я; розробка індикаторів, проведення 

моніторингу та оцінки діяльності як національної, так і регіональних систем 

громадського здоров‘я. 

1.2. Спеціальні функції: забезпечення моніторингу та реагування на 

хімічні, ядерні небезпеки, небезпеки пов‘язані з випромінюванням, 

біотероризмом, особливо небезпечними інфекційними хворобами; оцінювання 

ризиків для здоров‘я, які пов‘язані із зміною клімату; оцінювання ризиків для 

здоров‘я, які пов‘язані із ліками; забезпечення дотримання Міжнародних 

медико-санітарних правил у сфері планування та реагування на випадок 

надзвичайних ситуацій; проведення аналізу глибинних причин соціальних 

нерівностей у сфері охорони здоров‘я з розробкою заходів впливу на соціальні 

детермінанти здоров‘я; оцінювання впливу державної політики на здоров‘я 

населення; підготовка для центральних органів законодавчої та виконавчої 

влади аналітичних матеріалів щодо стану медико-демогафічної та санітарно-

епідеміологічної ситуації в країні. 

II.Регіональний рівень: 

2.1.Організаційні функції: розробка та забезпечення виконання 

регіональних програм з громадського здоров‘я по збереженню та зміцненню 

здоров‘я населення; визначення пріоритетних проблем системи громадського 

здоров‘я в регіоні та шляхів їх рішення; розвиток міжсекторального 

партнерства в сфері громадського здоров‘я; визначення потреби в кадрах та 

забезпечення функціонування системи безперервного підвищення професійної 

майстерності працівників сфери громадського здоров‘я; фінансування системи 

громадського здоров‘я включаючи мобілізацію, накопичення і розподіл 

грошових коштів з метою задоволення потреб населення в охороні здоров‘я на 

індивідуальному та колективному рівнях при стимулюванні постачальників 

послуг з метою ефективного надання вказаних послуг та забезпечення доступу 

до них всього населення; комунікація та соціальна мобілізація в інтересах 
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здоров‘я; сприяння проведенню наукових досліджень та активне використання 

наукових здобутків в практичній діяльності. 

2.2. Спеціальні функції: проведення епіднагляду для моніторингу частоти 

виникнення і поширення хвороб, а також отримання медико-санітарної 

інформації кількісного оцінювання захворюваності і показників стану здоров‘я 

населення; оцінка показників здоров‘я населення громад, виявлення проблем і 

нерівностей за показниками здоров‘я конкретних груп населення; оцінювання 

ризиків для здоров‘я, що включають ризики навколишнього середовища, умов 

праці, навчання та лікування, харчових продуктів, поведінкових аспектів 

здоров‘я, а також забезпечення управління даними ризиками; профілактику як 

інфекційних, так і неінфекційних хвороб включаючи конкретні заходи 

превентивного впливу; створення умов, коли люди мають змогу збільшити 

контроль за своїм здоров‘ям та його детермінантами і таким чином покращити 

його стан включаючи заходи щодо зміцнення здоров‘я, які охоплюють все 

населення та групи з підвищеним ризиком негативних наслідків для здоров‘я в 

таких сферах, як сексуальне здоров‘я; психічне здоров‘я; ВІЛ-інфекція/СНІД та 

інші соціально небезпечні інфекційні захворювання; боротьба із вживанням 

психоактивних речовин; контроль над вживанням алкоголю та тютюну; фізична 

активність; профілактика ожиріння; гігієна харчування; безпека харчових 

продуктів; підготовка для органів регіональної влади аналітичних матеріалів 

щодо стану медико-демогафічної та санітарно-епідеміологічної ситуації в 

країні. 

На наступному етапі дослідження, з урахуванням функцій на різних рівнях 

управління, було розроблено та запропоновано організаційну структуру 

національної системи громадського здоров‘я України. Вона розділяється за 

рівнями управління. 

На національному рівні для виконання покладених функцій створено Центр 

громадського здоров’я МОЗ України та Міжрегіональні лабораторні центри ГЗ 

на базі існуючих лабораторних центрів для реагування на надзвичайні події у 

сфері громадського здоров‘я (лабораторії з рівнем захисту не нижче BSL-2), у 
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тому числі референс-лабораторій за основними видами лабораторних 

досліджень. Для забезпечення його ефективної діяльності нами пропонується   

функціонально-організаційна модель даного центру.   

З метою законодавчого забезпечення діяльності системи громадського 

здоров‘я має бути розроблений та прийнятий Закон України» «Про громадське 

здоров‘я» яким необхідно визначити правові засади діяльності системи, її 

функції та задач і, а також функції влади і системи на всіх рівнях управління. 

Важливою складовою забезпечення функціонування системи громадського 

здоров‘я науково-методичне забезпечення її діяльності. В цьому напрямку 

рекомендовано в складі центру створення відділу координації наукових 

досліджень. Відділ має визначати потребу в наукових дослідженнях та 

проводити їх замовлення на конкурсній основі, контролювати проведення 

досліджень та забезпечити використання в практичній діяльності. Виконавцями 

досліджень можуть бути відокремлені структурні підрозділи, Вищі навчальні 

заклади, наукові установи Національної академії наук та відомчі наукові 

установи. 

Принципово новим структурним підрозділом є ресурсний о центр для 

забезпечення управлінців, працівників та населення комплексною об‘єктивною 

інформацією з питань громадського здоров‘я.  

Ефективна діяльність ресурсного центру може бути забезпечена шляхом 

використання:  

- сучасних технологій комунікацій з різними групами комунікативного 

впливу в залежності від поставленої мети; 

- сучасних методів інформування населення з питань формування у 

населення відповідального ставлення до особистого здоров‘я, здорового 

способу життя, профілактики хронічних неінфекційних та інфекційних хвороб, 

та інших актуальних питань громадського здоров‘я; 

- своєчасності та об‘єктивності представлення необхідної інформації; 

 - прогнозування позитивної та негативної реакції представників цільових 

груп комунікативного впливу на отриману інформацію, форму її подачі. 
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З метою забезпечення ефективної діяльності системи громадського 

здоров‘я Центр громадського здоров‘я МОЗ України, під керівництвом МОЗ 

України, має здійснювати професійні зв‘язки з Верховною Радою України, 

КМУ в цілому та окремо з усіма Міністерствами і відомствами, а також з 

центральними органами, організаціями та закладами діяльність яких пов‘язана 

із впливом на здоров‘я населення. 

На регіональному рівні для виконання покладених функцій необхідно 

створення регіональних центрів громадського здоров’я в склад яких входять 

регіональні лабораторії епідмоніторингу соціально значимих захворювань 

(інфекційних та неінфекційних) та моніторингу і контролю факторів впливу на 

здоров‘я зовнішнього середовища (умов праці та навчання, екологічних, 

хімічних і т.д. 

Діяльність регіонального центру громадського здоров‘я має забезпечити 

його основну стратегічну задачу – зміцнення та покращення здоров‘я 

населення.  

Організація ефективної діяльності системи громадського здоров‘я 

неможлива без її інформатизації. На даному етапі складовими інформатизації 

системи громадського здоров‘я є комп‘ютеризація всіх структурних підрозділів 

системи та створення автоматизованих робочих місць з доступом до мережі 

Інтернет, створення сайтів закладів громадського здоров‘я та використання в 

системі єдиних інформаційних програм. 

На рівні адміністративних територій пропонується створення відділів 

громадського здоров‘я керівного органу охорони здоров'я органу 

самоврядування або організації роботи польових епідеміологів, як штатних 

працівників регіонального центру громадського здоров‘я, які відряджені на 

роботу на території обслуговування на постійній основі з основною функцією 

по забезпеченню рутинного моніторингу медико-демографічної та санітарно-

епідеміологічної ситуації та визначеній території. 

Враховуючи, що системою охорони громадського здоров‘я охоплюється 

все населення країни з виділенням, в залежності від мети діяльності, цільових 
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груп, система є міжсекторальною. З метою ефективного забезпечення 

міжсекторальної взаємодії та координації діяльності нами рекомендовано 

створення на всіх рівнях управління міжвідомчих рад громадського здоров‘я з 

метою координації комплексної діяльності із збереження та зміцнення здоров‘я 

населення.  

Створення організаційної структури системи громадського здоров‘я в 

країні її потребує забезпечення кваліфікованими кадрами. Тому нами далі 

запропоновані наступні пропозиції до рішення даної проблеми. Вони полягають 

в наступному. 

Для виконання покладених на систему громадського здоров‘я функцій 

необхідні кадри за наступними напрямками: політика і управління в сфері 

громадського здоров‘я; епідеміологія та біостатистика; соціологія; комунікації 

в охороні здоров‘я; наукові дослідження (доктор філософії); інформатизація в 

сфері громадського здоров‘я; промоція здоров‘я. 

Підготовка вказаних кадрів має бути передбачена при розробці освітнього 

стандарту за напрямком підготовки 229 «Громадське здоров‘я». 

На науковому рівні  розроблено   функціонально-організаційну систему 

громадського здоров‘я країни. Дана система має  організаційну структуру 

наповнення якої залежить від рівня управління.  

Структурну основу моделі складають наявні ресурси діючої системи 

охорони здоров‘я. Її впровадження вимагає додаткових фінансових ресурсів для 

підготовки та використання кадрів нової фармації, впровадження сучасних 

технологій громадського здоров‘я, додаткового матеріально-технічного 

забезпечення та проведення наукових досліджень. 

Стратегічним напрямком запропонованої моделі є збереження та 

зміцнення здоров‘я населення країни при усуненні соціальних нерівностей у 

сфері охорони здоров‘я з мінімізацією негативного впливу соціальних 

детермінант на здоров‘я. 

Тактичним напрямком моделі є епіднагляд та оцінювання стану здоров‘я і 

благополуччя населення; моніторинг та реагування на небезпеки для здоров‘я 
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під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров‘я; захист здоров‘я, в 

тому числі забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, навчання, 

харчових продуктів; зміцнення здоров‘я населення; профілактика хвороб, у 

тому числі раннє виявлення порушень здоров‘я; комунікація і соціальна 

мобілізація в інтересах здоров‘я, управління ризиками для здоров‘я населення. 

Запропонована система визначає функції; організаційну структуру; 

суб‘єкти між секторальної взаємодії; необхідні ресурси; моніторинг і оцінку 

ефективності діяльності системи громадського здоров‘я на різних рівнях 

управління. 

Отже, у відповідності до рекомендацій ВООЗ проведено розподіл функцій 

громадського здоров‘я на базі яких розроблено функціонально-організаційні 

моделі центрального та регіонального центрів громадського здоров‘я. 

Визначено міжнародні та міжсекторальні зв‘язки центрів громадського 

здоров‘я. 

Визначальну роль в  розвитку системи громадського здоров‘я в країні  має  

відіграти Закон України «Про систему громадського здоров‘я» про 

оприлюднення  проекту якого повідомило Міністерство охорони здоров‘я [5].    

Як зазначено в інформації про оприлюднення даного проекту Закону він   

визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування 

системи громадського здоров‘я в Україні, зокрема: 

— вводить на законодавчому рівні поняття «громадське здоров‘я» як сфера 

знань та організована діяльність суб‘єктів у системі громадського здоров‘я 

щодо зміцнення здоров‘я, запобігання хворобам та збільшення тривалості 

життя; 

— визначає суб‘єктів відносин у системі громадського здоров‘я; 

— визначає і розмежовує повноваження Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров‘я, інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

в системі громадського здоров‘я; 
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— передбачає створення Національної ради з питань громадського 

здоров‘я як постійного консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів 

України щодо питань громадського здоров‘я; 

— визначає статус та функції Національного центру громадського здоров‘я 

та регіональних центрів громадського здоров‘я в системі громадського 

здоров‘я; 

— визначає оперативні функції громадського здоров‘я, тобто основні 

напрямки діяльності, які здійснюються в державі для забезпечення 

максимально високих показників здоров‘я і благополуччя населення, а також 

найбільш повного дотримання принципу справедливості щодо здоров‘я; 

— встановлює засади для надання послуг у сфері громадського здоров‘я, 

зокрема можливість надання таких послуг через регіональні центри 

громадського здоров‘я; 

— визначає основні засади здійснення оперативної функції 

епідеміологічного нагляду, у тому числі формування інформаційного фонду 

громадського здоров‘я як державного інформаційного ресурсу, що містить дані 

про стан здоров‘я, благополуччя населення і показники середовища 

життєдіяльності; 

— визначає основні засади здійснення оперативної функції моніторингу, 

готовності і реагування на небезпечні чинники та надзвичайні ситуації у сфері 

громадського здоров‘я, у тому числі положення щодо виконання Міжнародних 

медико-санітарних правил; 

— визначає основні засади кадрового, наукового та фінансового 

забезпечення системи громадського здоров‘я. 

Законопроект також вносить зміни до значної кількості законодавчих 

актів, серед яких слід виокремити викладення в новій редакції Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (далі 

– «Законопроект про санітарно-епідемічне благополуччя»). Законопроект про 

санітарно-епідемічне благополуччя передбачає, зокрема: 
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— встановлення чіткого переліку наглядових (контрольних) функцій та 

повноважень органів державного нагляду (контролю) у сферах господарської 

діяльності, які можуть становити ризик для санітарного та епідемічного 

благополуччя населення; 

— усунення дублювання функцій контролю за дотриманням санітарного 

законодавства у сферах господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; 

— позбавлення МОЗ окремих контрольно-наглядових та дозвільних 

функцій, притаманних органам державної санітарно-епідеміологічної служби, і 

покладення таких функцій на інші центральні органи виконавчої влади; 

— скасування процедури проведення державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, як така що є дублюванням та суперечить вимогам 

Закону № 2735-VI та Закону № 2736-VI; 

— узгодження процедури гігієнічної регламентації з Регламентом (ЄС) № 

1907/2006 про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин 

та препаратів (REACH); 

— скасування процедури отримання дозволу державної санітарно-

епідеміологічної служби на джерела іонізуючих випромінювань як документа, 

який дублює дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання 

ядерної енергії; 

— виключення статей чинного Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», які дублювали 

відповідні положення Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» № 1645-III від 6 квітня 2000 року; 

— встановлення вимог до проведення розслідування випадків інфекційних 

хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань 

(отруєнь), радіаційних уражень людей; 

— остаточне виключення положень щодо «головного державного 

санітарного лікаря» та передання відповідних повноважень іншим посадовим 

особам; 
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— покладення повноважень щодо забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення на органи місцевого самоврядування, як 

це передбачає Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» № 333-р від 1 

квітня 2014 року; 

— ліквідацію відомчих санітарно-епідеміологічних служб. 
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