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Кадрова політика у сфері охорони здоров'я в умовах загроз
національній безпеці України: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф.
за міжнар. участю (Київ, 23берез. 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди,
В. М. Князевича, Н. О. Васюк. - К. : ТОВ “ДКС-Центр”, 2017. - 208 с.

У матеріалах щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за
міжнародною участю приділено увагу сучасним технологіям формування і розвитку
кадрового потенціалу системи охорони здоров’я, висвітлено напрями удосконалення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і
фахівців для системи охорони здоров’я в сучасних умовах загроз національній безпеці
України, розглянуто особливості реалізації державної кадрової політики системи
охорони здоров’я.
Призначені для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і
практиків державного управління, а також усіх, хто цікавиться питаннями
формування та реалізації державної кадрової політики системи охорони здоров’я.
УДК 35.08:351:77](06)

Матеріали публікуються в авторській редакції

Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції
за міжнародною участю видані за підтримки
Всеукраїнської освітньої платформи "Сходи в Майбутнє"
Міжнародної фармацевтичної корпорації "Юрія-Фарм "

© Національна академія
державного управління
при Президентові України, 2017

І.В.Гущук
кандидат медичних наук, доцент,
керівник науково-дослідного центру
«Екології людини та охорони громадськогоздоров’я»
Національного Університету «Острозька академія»
Підготовка кадрів для системи громадського здоров'я
в контексті європейської інтеграції
Здоров’я населення є не тільки однією з найбільших цінностей та необхідним
компонентом розвитку й соціально-економічного процвітання будь-якої держави, а й
запорукою її національної безпеки.
Сьогодні світова спільнота закликає всі країни спрямувати зусилля на
вирішення проблем громадського здоров’я. Тому
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однією зі складових реформи

охорони здоров’я в Україні повинна стати розбудова системи громадського здоров’я,
стратегічним завданням якої, є збереження здоров’я населення України на засадах
превентивної (профілактичної) медицини, спрямованої на попередження виникнення
хвороб, продовження активного життя і зміцнення здоров’я людини як передумови
сталого розвитку та економічного зростання країни, у тому числі, керуючись
підходом «охорона здоров'я - в усіх політиках держави».
Ключовим кроком до розбудови системи громадського здоров’я повинно стати
розроблення та прийняття відповідного закону про громадське здоров’я, який
повинен передбачати комплексне реформування складових системи в т.ч. щодо
кадрового забезпечення, та бути спрямований на створення системи, орієнтованої на
здорову людину, системи, здатної забезпечити надання послуг на рівні розвинених
європейських держав,

що відповідає намірам

наближення до законодавчих,

нормативних та адміністративних актів держав-членів ЄС, які визначені програмою
«Європейська стратегія здоров’я - 2020».
Постановою КМУ від 01.02.17. «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» галузь знань 22 «Охорона здоров’я»
доповнено спеціальністю 229 Громадське здоров’я. На відміну від клінічних
дисциплін громадське здоров'я вивчає стан здоров'я не тільки окремих індивідів, а
колективів, соціальних груп і суспільства в цілому, в зв'язку з умовами та способом
життя. При цьому умови життя, виробничі відносини та стан довкілля, як правило, є
визначальними.
На наше

переконання,

мета

освітньо-професійної підготовки

фахівців

громадського здоров’я - підпорядкована реалізації нової стратегії вищої освіти, яка
полягає у сприянні всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності
суспільства, яка передбачає поглиблену загальну, професійну та науково-практичну
підготовку студентів, формування фахівця, в подальшому професіонала нового типу,
який був би спроможний вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми у
сфері громадського здоров’я.
В основу програми повинні бути покладені кращі зарубіжні та вітчизняні
практики та досвід у сфері профілактичної роботи (в т.ч. закладів державної санітарноепідеміологічної служби, центрів здоров’я, медичної статистики, соціального захисту
населення, та ін.), яка має забезпечити необхідні знання і сприяти максимальній
практичній спрямованості навчання. Програма підготовки за спеціальністю «громадське
здоров’я» повинна передбачати підготовку нової генерації фахівців для органів
державного управління, місцевого самоврядування, субєктів господарювання різних
форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері охорони громадського здоров’я,
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які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного
управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою,
зростанням захворюваності, інвалідизацїі та смертності серед населення, значною
суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою
економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров'я, незадоволенням значної
частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю
розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в
Україні за вшценаведеним загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я - в усіх
політиках держави».
Навчальний план спеціальності229 Громадське здоров’я повиненмістити
сучасні дисципліни: громадське здоров'я, біостатистика, епідеміологія інфекційних та
неінфекційних хвороб, загальна гігієна, управління ризиками, психічне здоров'я,
паліативна й хоспісна допомога, промоція здоров'я та ін.
Поряд з цим слід відзначити, що значну увагунеобхідно

приділити

формуванню високого рівня знань для організації захисту громадського здоров’я в
кризових та надзвичайних ситуаціях, захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я
та довкілля, питанням управління медичною галуззю її економічною та кадровою
політикою, що забезпечується такими дисциплінами: біобезпека, біоетика з основами
медичного права, екологічне право,

менеджмент в охороні здоров'я, економіка

охорони здоров'я та ін.
Висновок. Цілями спеціалізації громадське здоров’я є підготовка нової
генерації та перепідготовка фахівців для органів публічного управління у сфері
охорони здоров’я, біобезпеки, соціального та побутового забезпечення населення,
захисту довкілля, біостатистики, біоетики, та ін., діяльність яких буде спрямована на
збереження

та

зміцнення

здоров'я

українського

народу,

покращення

стану

навколишнього середовища, усунення біологічних загроз (в т.ч. біотероризму),
формування здорового способу життя на засадах саногенного мислення і. таким
чином, забезпечення сталого національного розвитку: реалізацію політики та
розбудову ефективної й результативної системи охорони громадського здоров'я, що
відповідає міжнародним стандартам.
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