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Не сподівайтеся, що лікарі зроблять Вас здоровим. 

Вони можуть врятувати життя, навіть вилікувати хворобу,  

а далі - щоб жити надійно – 

 покладайтеся на себе".  
Микола Амосов  
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     Громадське здоров'я та охорона здоров'я як самостійна медична 

наука вивчає вплив соціальних умов і факторів зовнішнього 

середовища на здоров'я населення з метою розробки профілактик-

них заходів щодо його оздоровлення і вдосконаленню медичного 

обслуговування. Громадське здоров'я займається вивченням 

широкого кола медичних, соціологічних, економічних, управлін-

ських, філософських проблем в конкретних історичних умовах.           

     З погляду здоров’я особистого, суспільне здоров’я нікого не 

цікавить. А суспільство не є здоровим і з кожним часом воно 

робиться все хворішим. Усіх нас цікавить, як буде розвиватись 

система охорони громадського здоров’я в Україні. Стратегічною 

дорадчою групою з питань реформування системи охорони 

здоров’я в Україні в проекті Національної стратегії побудови нової 

системи охорони здоров’я в Україні на період на 2015-2025 роки 

передбачено й певні зміни в системі охорони громадського 

здоров’я. Зокрема передбачається раціоналізація заходів з охорони 

громадського здоров’я, модернізація законодавства з метою 

посилення заходів щодо зміцнення здоров’я, врахування соціальних 

детермінант та підготовки до надзвичайних ситуацій у сфері 

громадського здоров’я.  

     Цей рекомендаційний список надає можливість ознайомлення з 

існуючими на даний час україномовними теоретичними розроб-

ками ; матеріали взято як із фондів бібліотеки , так із світової 

мережі Інтернет. Сподіваємось, інформація стане у нагоді профе-

сіоналам, що займатимуться вирішенням проблем громадського 

здоров’я в Україні на сучасному етапі. 
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     1. Взаємодія « Держава – громада » заради  здоров’я: 

зарубіжний   досвід  боротьби з неінфекційними захворю-

ваннями/ Н.О.Рингач, О.М.Дзюба, О.Р.Ситенко, А.О.Кере-

цман // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-

2015.-№1.-С.35-41. 

      Проаналізовано результати інтервенційних втручань зі 

зниження поширеності хронічних неінфекційних хвороб, що 

здійснювались за співпраці держави і громади у різних країнах 

світу. Використано бібліосемантичний  метод та метод 

контент-аналізу. 

     2. Влияние граждан и их организаций на систему 

здравоохранения: международный опыт / В.Глуховский 

А.Гук, Г.Слабкий и др.; Проект Европейского Союза для 

Украины TacisIBPP Programme.-К.: Дизайн и полигра-

фия,2006.-100 с.    Шифр 610.2=/В-58 

     В брошурі висвітлений міжнародний досвід діяльності 

суспільних структур у сфері охорони здоров’я – альянсів, 

організацій пацієнтів, професійних медичних асоціацій та 

суспільних рад охорони здоров’я. Акцент зроблено на необхід- 
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ності проведення у життя принципів, що розроблені міжнародною 

спільнотою із залучення громадян в діяльність систем охорони 

здоров’я, з метою повного обліку їхніх думок  та сподівань в цій 

сфері. 

     3. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація 

охорони здоров’я.- К.: Медицина,2011.-208 с. 

         Шифр 610.2 /Г-60  

    Підручник містить дані про соціальну медицинy та організацію 

охорони здоров’я і медичної допомоги. Наведено дані про демо-

графічний стан в Україні, захворюваність, фізичний розвиток, 

інвалідність. Висвітлено питання законодавства України про 

охорону здоров’я, організацію медичної допомоги в місті і селі, 

організацію сімейної медицини, діяльність громадських організацій 

в охороні здоров’я. Подано відомості щодо планування, 

фінансування, організації страхової медицини, соціального 

забезпечення та соціального страхування, формування здорового 

способу життя. 

     4.  Грандт В.В.,Тітенкова Г.В. Теоретичний аналіз 

проблеми здоров’я особистості в сучасних психологічних 

дослідженнях // 

file:///C:/Users/User/Pictures/facebook/pspz_2013_2_7.pdf 

      Статтю присвячено теоретичному огляду проблеми здоров’я 

особистості. Розглянуто уяву про здоров’я в психологічній, 

медичній і філософській літературі. Проаналізовано основні 

підходи до розуміння феномену здоров’я. Визначено взаємозв’язки 

між структурними компонентами здоров’я. 

      5. Громадське здоров’я і громадське медсестринство / 

Є.А.Скляров, М.Б.Шегедин, Б.Б.Лемішко та ін..-

К.:Медицина,2008.-224 с.  

file:///C:/Users/User/Pictures/facebook/pspz_2013_2_7.pdf
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     Шифр 610.255 / Г-87 

     У підручнику викладено основні завдання громадської медичної 

сестри в справі збереження, зміцнення і відновлення громадського 

здоров’я, шляхи виконання цих завдань, первинної і вторинної 

профілактики найпоширеніших патологічних процесів у дорослого 

населення і дітей, планування сім’ї і запобігання небажаній 

вагітності 

     6. Громадське здоров’я як наука // 

http://ukrbukva.net/2372-Obshestvennoe-zdorov-e-kak-

nauka.html 

         На відміну від різних клінічних дисциплін громадське здоров'я 

вивчає стан здоров'я не окремих індивідів, а людських колективів, 

соціальних груп і суспільства в цілому у зв'язку з умовами та 

способом життя. При цьому умови життя, виробничі відносини, 

як правило, є визначальними для стану здоров'я людей. Провідне 

значення при вивченні даної дисципліни має питання про ефектив-

ність впливу на здоров'я населення всіх заходів, які проводить 

держава, і ролі в цьому охорони здоров'я, окремих медичних 

установ. 

 

     7. Громадські ради в системі охорони здоров’я: 

створення і робота: Метод.посіб./ В.В.Глуховський, 

О.В.Ангелов, О.Д.Кравецький, Г.О.Слабкий.-

Миколаїв:Дизайн і поліграфія,2008.-124 с. 

          Шифр 610.207 /Г-87 

    У методичному посібнику подані огляд та аналіз діяльності 

громадських рад у сфері охорони здоров’я на міжнародному та 

національному рівні, описані конкретні правові й організаційні 

механізми їх створення й подальшої роботи, подані практичні  

 

http://ukrbukva.net/2372-Obshestvennoe-zdorov-e-kak-nauka.html
http://ukrbukva.net/2372-Obshestvennoe-zdorov-e-kak-nauka.html
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рекомендації для використання міжнародного досвіду в умовах 

системи охорони здоров’я України. 

   

      8. Европейский план действий по укреплению 

потенциала и услуг общественного здравоохранения  

//http://infection-control.com.ua/documents 

 

     9. Жалінська Є.В. Сучасні підходи до оцінювання 

громадського здоров’я як складової соціально-економічної 

політики  file:///C:/Users/User/Pictures/ecpros_2013_75_10.pdf 

       У статті розглядаються актуальні підходи до оцінювання 

громадського здоров’я населення регіону в якості інформаційно-

аналітичного забезпечення розробки політики.Визначено сучасні 

вимоги до оцінювання,серед яких: релевантність, надійність, 

повнота, можливість проведення порівнянь,своєчасність та 

гнучкість, доступність та об’єктивність. 

    10. Короленко В.В. Реформа громадського здоров’я 

України як частини глобального здоров’я  

http://www.slideshare.net/v_korolenko/160115-43620185 

      У статті розкривається зміст поняття «громадське 

здоров»я», подано дані про  основні документи щодо розвитку 

системи громадського здоров’я в Україні як частини глобального 

здоров’я на період до 2020 року. 

 

    11.  Ляшко В. Громадське здоров’я потребує 

законодавчого врегулювання 

 //http://infection-control.com.ua/posts/1346813 

http://www.slideshare.net/v_korolenko/160115-43620185
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     Розпорошеність питань щодо охорони громадського здоров’я 

серед значної кількості законодавчих актів є одним із головних 

чинників відсутності чіткої державної політики у сфері 

громадського здоров’я. 

     12. Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013 р., 

м.Київ // Східноєвропейський журнал громадського 

здоров’я / Гол.ред.В.Ф.Москаленко.-2013.-№1.-304 с.   

     Шифр 610.2( =) /М-34 

     Незаперечною є необхідність наукового супроводу та іннова-

ційного поступу у вирішенні будь-якої проблеми громадського 

здоров’я. Перед науковцями постають важливі завдання щодо 

розвитку наукових досліджень зі створення нових методів, спосо-

бів, технологій, кращого використання існуючих ліків, можливос-

тей реабілітації, формування сучасних систем моніторингу за 

поширенням чинників ризику, розробки національної стратегії 

боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями. 

 

   13.  Медицина. Медичні послуги від А до Я /В.Болгов.-

К.,2011.-Вип.1.-230 с.      Шифр 610.2 /М-42 

      В довіднику подано стислу інформацію про всі медичні та 

фармацевтичні заклади столиці ,що надають послуги з діагно-

стики, лікування,страхування в яких може отримати кваліфіко-

вану медичну допомогу будь-який громадянин України. 

     14. Міжнародний благодійний фонд «Українська 

фундація громадського здоров’я» 

//http://www.ufb.org.ua/aboutus/kerivnuctvo/members/fundaciy

a_zdorovya.htm 
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    15. Посібник із соціальної медицини та організації 

охорони здоров’я / За ред..Ю.В.Вороненка.- К.: 

Здоров»я,2002.-360 с.   Шифр 610.2 /П-61 

    У навчальному посібнику наведено головні статистичні 

методики, методи аналізу й оцінювання рівня та структури 

показників здоров’я, аналізу організації медичного забезпечення 

окремих контингентів населення, проведення медико-соціальної 

експертизи працездатності. 

      16.  Путров С.Ю. Здоров’я у контексті предметного 

самовизначення філософії 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_152.pdf 

     У статті вказано, що у філософському плані проблема здоров’я 

– це проблема цілісності людини, яка включає проблему особистої 

участі та зусиль в підтримці здоров’я. Філософія здоров’я                               

розглядає сутність людини як певний потенціал, який має бути 

реалізований у процесі існування людини. Проблема здоров’я 

людини є однією з найскладніших і актуальніших. Філософія з 

повним правом відносить її до сучасних глобальних проблем. Автор 

зазначає, що одним з найважливіших завдань, що покликані 

вирішувати науки про людину, є розроблення проблеми здоров’я 

людини як фундаментального права та особливої цінності сучасної 

цивілізації. Актуальним є розгортання наукових досліджень не 

лише на медико-біологічному або психологічному, але й на 

філософському рівні.  

     17. Рингач Н.О. Громадське здоров’я як чинник 

національної безпеки   

//http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5

CMonografiy%5Ceb888b29-b062-4a77-bb62-

ab02e68a21e5.pdf 
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    У монографії здійснено аналіз громадського здоров'я як чинника 

національної безпеки України, розроблено і обґрунтовано 

теоретико-методологічні засади удосконалення державного 

управління у сфері охорони громадського здоров'я як складової 

системи національної безпеки. За результатами дослідження 

отримано сукупність наукових та практичних результатів, 

спрямованих на вдосконалення механізмів управління охороною 

громадського здоров'я, що мають на меті збереження людського 

капіталу шляхом мінімізації ризиків для національної безпеки, 

пов'язаних зі здоров'ям. Адресована науковцям, викладачам, 

державним службовцям, аналітикам, слухачам і студентам, а 

також усім, хто професійно цікавиться даною проблематикою. 

 

       18. Соціальна медицина та організація охорони 

здоров’я: Підручник для поза аудиторної самостійної 

підготовки до практичних занять / За ред..В.В.Рудня.-

Львів,2004.-595 с. 

            Шифр 610.2/Р-83 

    Згідно вимог Європейського стандарту до кожного практик-

ного заняття сформульована мета та її обґрунтування; поданий 

перелік практичних знань та навичок, які студент повинен вдо-

сконалювати, контрольні запитання та варіанти завдань, добірка 

обліково-звітніх документів, витяги нормативно-директивних 

документів.  

     19.  Структура проекту Закону «Про охорону 

громадського здоров’я» 

// http://infection-control.com.ua/documents 

 

  

http://infection-control.com.ua/documents


- 8 -  

     20. Угода про асоціацію з ЄС. Глава 22. Громадське 

здоров’я 

//http://stbcu.com.ua/2014/eu-assoc-agreement/ 

 

     21. Філософія медицини ХХІ сторіччя : українські реалії 

// Укр.мед часопис.-2013.-№1.-С.8-9. 

     Економічна, політична демографічна ситуація в країні та світі 

постійно і динамічно змінюється, виникають нові запити населен-

ня та держави до системи охорони здоров’я. Відповісти на гострі 

питання спробували учасники засідання «Українського медичного 

клубу» 25.12.2012 р. 

    

     22. Як писати про громадське здоров’я . Права пацієнтів: 

Довідник.Частина 1-а. 

//http://www.aup.com.ua/uploads/health.pdf 

     Довідник «Як писати про громадське здоров’я. Права пацієнтів. 

Довідник. Частина перша» допоможе розібратися в основних на- 

прямах та нормативних документах медичної журналістики. Звер- 

таємо особливу увагу читачів на онлайн версію посібника, розмі- 

щену на сайті Академії Української Преси (www.aup.com.ua). Там 

містяться інтерактивні посилання на приклади статей та історії 

захисту прав пацієнтів, що можуть стати в нагоді при підготовці 

матеріалів.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт Департаменту охорони здоров'я - http://guoz.lviv.ua  

Сайти  КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична 

бібліотека":   http://www.lvonmb.narod.ru  або  

http://www.lonmb 13 ucoz.ua  
Електронна адреса  КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова 

медична бібліотека" - lvivmedlibrary@yandex.ru  

 

 

 

 

 

79008, м.Львів, вул. Руська 20 

КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека" 

Директор – Лозинська Світлана Сергіївна  

Тел: 235-78-00; 235-61-39            Факс: 235-78-00 

 

http://guoz.lviv.ua/
http://www.lvonmb.narod.ru/
http://www.lonmb/
mailto:lvivmedlibrary@yandex.ru
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79008, м.Львів, вул.Руська,20 

КЗ ЛОР «Львівська обласна наукова медична бібліотека» 

Відділ наукової медичної інформації 

Тел. 235-61-39, 235-78-00 


