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ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

Розширення ролі лікаря щодо включення соціальних та громадських аспектів 

профілактики, діагностики та лікування хвороб є відносно недавнім розвитком і 

називається соціальною медициною. Було зроблено багато визначень 

соціальної медицини, більш загальноприйнятих, які відображають зв’язок 

соціальних факторів з хворобою та смертю. Сьогодні існує загальна думка, що 

соціальна медицина являє собою вивчення медичних потреб суспільства та 

взаємодії медицини та суспільства, поряд із практикою включення соціальних 

факторів у суспільне здоров’я, профілактичну медицину, а також клінічний 

огляд та лікування пацієнтів. 

Ця концепція виросла з різноманітного досвіду протягом століть. У Лондоні 

XVII століття почав виходити тижневик «Білль про смертність», у якому 

перераховані смерті минулого тижня. Неповні та неточні, вони надихнули 

Джона Граунта (1620–1674), а згодом і Едвіна Чедвіка (1800–1890) пов’язати 

соціальні та економічні обставини зі смертністю.  

Так само в Італії Бернардіно Рамацціні (1633–1714) задокументував зв’язок 

хвороби з низкою професій. У дев’ятнадцятому столітті ці започатковані 

зусилля об’єдналися у конструкції соціальної політики. В Австрії Йоганн Петер 

Франк (1745–1821) опублікував монументальну шеститомну роботу про 

медичну політику як урядову діяльність – наприклад, для забезпечення чистої 

води й стічних вод та сприяння іншим регуляторним зусиллям на благо 

суспільства. Чедвік у Великій Британії закликав уряд взяти на себе 

відповідальність відповідно до Законів про бідність щодо захисту здоров’я 

зростаючого населення, зубожілого внаслідок посилення індустріалізації. 

Промислова революція сприяла потрясінням у всій Європі та підвищила 

обізнаність про соціальну причину хвороб та смерті, оскільки спричинила 

далекосяжні зміни у житті працюючих. У дослідженні Фрідріха Енгельса «Стан 

робітничого класу в Англії в 1844 р.» описується зв’язок таких хвороб, як 



 

туберкульоз, черевний тиф та висипний тиф з недоїданням, неналежним 

житлом, забрудненою водою та переповненістю населення. 

Тому на початку дев’ятнадцятого століття почалася трансформація ролі 

лікаря (Росен, 1974). Оскільки лікарі все більше визнавали вплив соціальних 

факторів на здоров’я своїх пацієнтів, вони побачили, що допомога окремим 

пацієнтам вимагає оцінки та реагування на соціальні аспекти їхнього життя 

разом із усім іншим, що може спричинити або продовжити хвороби їхніх 

пацієнтів. 

Термін соціальна медицина вперше був використаний у 1846 р. Для 

позначення «всіх тих аспектів медицини, які впливають на суспільство», проте 

його популяризацію в Європі зазвичай приписують Рудольфу Вірхову. Вірхов, 

який згодом став дуже шанованим патологоанатомом, був одним із перших, хто 

показав важливість соціальних факторів як факторів, що сприяють розвитку 

хвороб. У 1847 році на прохання прусського уряду Вірхов розслідував важку 

епідемію тифу в сільській місцевості Верхня Сілезія. У своєму звіті він 

рекомендував низку драматичних економічних, політичних та соціальних змін, 

які включали збільшення зайнятості, підвищення заробітної плати, місцеву 

автономію в уряді, сільськогосподарські кооперативи та більш прогресивну 

податкову структуру. Він описав причинно-наслідкові зв’язки з хворобами як 

багатофакторні, включаючи умови життя людей. Вірхов стверджував, для того, 

щоб бути ефективною, система охорони здоров’я повинна виходити за рамки 

лікування патологічних проблем у окремих пацієнтів.  

Раніше соціальна медицина була в основному підходом до медичної 

практики; прихильники визнали наслідки соціальних умов і взяли їх до уваги 

при боротьбі з хворобами у пацієнтів. У першій половині ХХ століття, коли 

Альфред Гротхан опублікував свою «Соціологічну патологію» (1912), а Рене 

Сенд – «Версія соціальної медицини» (1952), соціальна медицина стала більше, 

ніж аспектом медичної практики. Ці твори, серед іншого, встановили 

важливість і, можливо, навіть переважання соціальних факторів у причинно-



 

наслідковій формі захворювання, підтриманні та ремісії. З’явилася ціла нова 

галузь наукових досліджень, яка розуміла здоров’я, хвороби та роль медицини 

в цих термінах. Поза традиційною етикою відповідальності лікаря перед 

пацієнтом або перед іншими лікарями, соціальна медицина, яка займалася 

питаннями взаємозв’язку між здоров’ям та умовами життя суспільства, 

накладала на суспільство додаткову дисциплінарну відповідальності. 

Далі цю дисципліну удосконалив Джон Райл, професор медицини 

Кембриджського університету, який включив соціальні фактори до аналізу 

різноманітних реакцій пацієнтів на захворювання. Оскільки на індивідуальні 

реакції впливали сім’я, робота та економічні обставини пацієнта, він розглядав 

вивчення та клінічне застосування цих факторів як частину практики соціальної 

медицини.  

Оскільки стало зрозуміло, що багато збудників хвороб мають соціальний 

характер, соціальна медицина охоплює не тільки те, що зазвичай називають 

профілактичною медициною – тобто поради щодо запобігання хворобам, надані 

окремим людям та сім’ям у рамках медичної практики, – а й те, що зазвичай 

називають громадським здоров’ям – зусиллями щодо запобігання 

захворюванням у цілих громадах. Щодо здоров’я та хвороб, то було видно, що 

існує взаємодія між суспільством та медициною, а не лише між лікарем та 

пацієнтом. Сама сім’я, дім, робоче місце, навколишнє середовище та інші 

соціальні умови відігравали певну роль у тому, чи люди захворіли чи ні, як 

довго вони хворіли, чи одужали, і навіть чи були доступні медична допомога та 

інші медичні послуги. 

Соціальна медицина варіюється від використання лікарем соціальних 

факторів для постановки кращого діагнозу або надання кращого лікування 

(тобто підходу до клінічних проблем), а також надання профілактичної 

медицини, до допомоги медичній професії розпізнати соціальні фактори, які є 

патологічними або терапевтичними в суспільство (тобто підхід до охорони 

здоров’я населення).  



 

Соціальна медицина включає чотири компоненти: 

1) медична допомога: лікування окремого пацієнта (або сім’ї) для 

забезпечення заспокоєння та надії, полегшення симптомів і, коли це можливо, 

продовження задовільного та продуктивного життя чи навіть «лікування» 

хвороби; 

2) профілактична медицина: вказівки для окремого пацієнта (або сім’ї) 

щодо зміцнення здоров’я та запобігання захворюванням; 

3) громадське здоров’я: пропаганда та заходи щодо зміцнення здоров’я та 

профілактики захворювань у громаді; та 

4) соціального благополуччя (як використовується у визначенні «здоров’я» в 

Конституції Всесвітньої організації охорони здоров’я), включаючи зменшення 

голоду, безпритульності, безробіття, бідності та безнадії. 

Соціальна медицина в дії намагається: 

1. забезпечити справедливий доступ до ефективної та дієвої системи 

медичної допомоги; 

2. заохочувати профілактичну медицину, наприклад, навчаючи практиків; 

3. підтримувати широку діяльність у сфері охорони здоров’я; та 

4. збільшити ресурси та послуги для покращення соціального благополуччя. 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ЯК ЕТИЧНА МОДЕЛЬ 

Лікарі, що працюють у сфері соціальної медицини, повинні турбуватися про 

широкий спектр проблем, дисциплін та чинників, які охоплюють те, що 

звичайно розуміється як поза межами власних проблем медичної професії. Як 

тільки лікар визнає людину як соціальну істоту, весь спектр потреб пацієнта 

стає актуальним. Традиційно лікарі рідко вважали себе відповідальними за 

втручання з метою виправлення соціальної ситуації поза сім’єю, що могло 

сприяти хворобі пацієнта або перешкоджати одужанню. Можливо, соціально 

орієнтованій медичній професії доведеться вживати рішучих заходів в 

інтересах своїх пацієнтів для сприяння покращенню житла, харчування та 

можливостей навчання або для боротьби з расизмом, дискримінаційною 



 

практикою. Соціальна медицина вважає, що лікар має етичну відповідальність 

вживати заходів щодо зміни патогенних ситуацій для захисту суспільства, 

частиною якого є конкретний пацієнт, за якого він або вона несе 

відповідальність. За таких обставин практика соціальної медицини може 

поставити лікаря в серйозну протидію багатьом могутнім силам суспільства, не 

виключаючи більшість членів його чи її професії. Навіть при більш м’яких 

зусиллях лікарі, які займаються практикою соціальної медицини, можуть 

зіткнутися з опором у використанні своєї професійної ролі для поліпшення 

патогенних соціальних ситуацій, таких як неправильне харчування або 

недоїдання; нещасні випадки та хвороби, які трапляються з тими, хто живе в 

неадекватному житлі; небезпечні умови праці; екологічна небезпека або 

зруйновані квартали; і забруднене повітря і вода.  

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

Конституція України (ст. 49) проголошує право кожного на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я 

забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медикосанітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Проте, в силу 

різноманітних факторів (недостатнє фінансування, недосконалість 

законодавства, непослідовна соціально-економічна політика тощо) відбувається 

погіршення стану медичної системи в країні та створюється загроза для 

реалізації конституційного права людини на отримання медичної допомоги в 

нашій державі. Тому в Україні назріла гостра необхідність у модернізації 

існуючої системи охорони здоров’я. Національна стратегія реформування 

системи охорони здоров’я на період 2015-2020 рр. створює основу для 

критичної оцінки існуючих регуляторних механізмів та розробки нових планів 

розвитку цієї системи. Відповідно до вказаної Національної стратегії базовими 

принципами усіх секторів охорони здоров’я повинні бути: вивчення потреб 

людей; пошук нових організаційних форм медичної допомоги населенню; 

налагодження відносин між різними учасника системи охорони здоров’я 



 

(управлінцями, постачальниками, покупцями послуг тощо); дослідження 

результативності допомоги та профілактичних програм; аналіз інформації про 

якість надання послуг. 

Саме така наукова дисципліна як соціальна медицина є ефективним 

інструментарієм реалізації положень Національної стратегії реформування 

системи охорони здоров’я на період 2015–2020 рр. Значний внесок у 

становлення і розвиток соціальної медицини зробили такі українські вчені, як 

В.А. Огнєв, Н.О. Галічева, В.Ф. Москаленко та ін. Разом з тим, виникає 

нагальна потреба осмислення нової ролі та місця соціальної медицини в житті 

українського суспільства. 

Інформативною основою Національної стратегії реформування системи 

охорони здоров’я на період 2015–2020 рр. став аналіз основних статистичних 

показників по охороні здоров'я регіонів України та Європейських держав 

(ВООЗ «Здоров’я для всіх»), який щорічно готує ДЗ «Центр медичної 

статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України». Наприклад, за даними 

статистичних показників цих баз основними причинами смертності в Україні є 

неінфекційні захворювання, зокрема серцево-судинні, онкологічні, обміну 

речовин. Ці статистичні дані підтверджують факт незахищеності українців від 

таких факторів ризику, як: куріння, надмірне вживання алкоголю, нездорове 

харчування, забруднення навколишнього середовища, брак фізичної активності 

тощо. Опрацювання зазначених статистичних показників сприяла визначенню 

однієї із основних соціальних цінностей оновленої системи охорони здоров’я – 

покращення якості життя українців. Обробка статистичних даних про витрати 

державного бюджету на заклади охорони здоров’я засвідчила факт їх 

переважного витрачання на заробітну плату (71–74 %). Вивчення цих 

статистичних показників призвело до формування такого принципу 

Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я, як 

ефективного використання обмежених ресурсів, який передбачає спрямування 

державних коштів на охорону здоров’я винятково на благо громадян. 



 

Таким чином, сучасними завданнями соціальної медицини є: поглиблене 

вивчення стану здоров’я населення; всебічне дослідження динаміки показників 

здоров’я населення країни в цілому, а також на регіональному та локальному 

рівнях; подальше опрацювання напрямків довгострокових і короткострокових 

програм оздоровлення населення; детальний аналіз діяльності закладів охорони 

здоров’я; розробка інноваційних планів розвитку системи охорони здоров'я, 

спрямованих на покрашення здоров’я та самопочуття українців. 

ДОКАЗОВА СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА – СУЧАСНИЙ НАПРЯМОК У 

РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Стрімкий розвиток доказової клінічної практики в наданні медичної 

допомоги спонукав фахівців із доказової медицини (ДМ) звернути увагу на 

наукову обґрунтованість прийняття управлінських рішень організаторів 

охорони здоров’я (ОЗ) та тих, хто впливає на її політику, а також дослідити 

роль доказовості в цьому процесі. Виявилось, що хоча менеджери ОЗ і політики 

активно заохочують клініцистів застосовувати підхід, заснований на фактичних 

об’єктивних даних, насправді набагато повільніше впроваджують ті ж ідеї у 

власній практиці управління. 

Разом із тим, існують дані, що тотожні проблеми (недостатнє використання 

ефективних доведених заходів і надмірне застосування неефективних) не менш 

поширені в управлінні ОЗ, ніж у клінічній практиці. Нерідко, особливо у 

напрямках ОЗ, що швидко розвиваються, особи, які приймають рішення, в 

основному покладаються на те, що, на їх думку, позитивно зарекомендувало 

себе в минулому і на власне трактування проблеми. Розуміння фахівцями з ДМ, 

що управління якістю медичного обслуговування є важливим напрямком 

розвитку систем ОЗ, призвело до тези, що і прийняття рішень у цій сфері 

потребує чітких наукових доказів. 

Останніми роками почали з’являтись публікації, присвячені напрямку 

доказової соціальної медицини, хоча цей термін і не є широко застосовуваним 



 

навіть серед фахівців соціальної медицини. Проведені дослідження засвідчили, 

що рішення, які приймаються на всіх рівнях управління, не мають належного 

наукового обґрунтування та не проходять обговорення із зацікавленими 

сторонами (наприклад, у перелік обстежень про проведенні диспансеризації 

включаються окремі дослідження, ефективність яких не доведена). Цього 

можна було б уникнути проведенням простого аналізу систематичних оглядів з 

ефективності скринінгових програм. Отож, однією з найбільш серйозних 

проблем в управлінні ОЗ виявився низький управлінський потенціал і 

прийняття непродуманих управлінських рішень, тобто, по-суті, неякісних. 

У 2005 р. керівник Кокранівського співробітництва В. Власов стверджував, 

що ДМ – це різновид медичної практики, що базується на кращих наукових 

результатах, і представляє собою найбільше звуження того, що ми можемо 

знайти на поліклінічної епідеміології (її ще образно називають наукою 

мистецтва медицини). Науковець засвідчив появу за кордоном таких нових 

понять як «доказова сестринська справа», «доказовий менеджмент в ОЗ», 

«доказове витрачання фінансів в ОЗ». Він вважає це виправданим, оскільки всі 

дії в управлінні ОЗ повинні базуватись на твердій науковій основі. Можливість 

існування доказової соціальної медицини передбачав ще на початку 2000-х 

років відомий вітчизняний організатор ОЗ та визнаний фахівець із соціальної 

медицини проф. Пономаренко В.М. В решті решт, ДМ перебудувала клінічну 

діяльність, забезпечивши її основою для прийняття науково обґрунтованих 

клінічних рішень. З часом використання принципу науково обґрунтованого 

підходу, заснованого на доказах, стало дійсно з успіхом використовуватися за 

кордоном у різних напрямках медицини: етиці, психотерапії, медсестринстві, 

стоматології, згодом – в організації та управлінні ОЗ. 

Дослідженнями в дальньому зарубіжжі було доведено, що доказове 

управління в ОЗ пояснює, як менеджери ОЗ можуть переходити від 

суб’єктивного прийняття рішень до використання всієї наявної об’єктивної 

інформації для прийняття виважених, доказових та науково-обґрунтованих 



 

рішень. Такий підхід був названий Evidence-Based Management (EBM) 

(доказовий менеджмент, доказове управління), що дозволяє організатору ОЗ 

об’єктивізувати своє рішення на основі фактичних даних управління, 

отриманих із різних авторитетних джерел і спеціально оцінених. Діапазон 

дієвості цього підходу доволі широкий – від планування кількості стаціонарних 

ліжок та операційних до впливу на розвиток професійних якостей лідера. 

Методологія EBM в ОЗ охоплює також аспекти потенційних витрат і вигод 

щодо застосування доказового управління в ОЗ. На сучасному етапі розвитку 

суспільства концепція EBM стрімко поширюється за кордоном. Її суть полягає 

у використанні при прийнятті управлінських рішень незаперечних фактів, а не 

певних міркувань керівників. Використання принципів ЕВМ сьогодні визнано 

важливим інструментом для перевірки ефективності запропонованих 

організаційних технологій, що дає змогу на основі аналізу великих сукупностей 

фактичних даних отримати систему доказів для прийняття управлінських 

рішень. При цьому ВООЗ рекомендує, щоб системи ОЗ підвищували 

ефективність роботи, взявши на озброєння принцип ЕВМ на засадах науково-

обґрунтованого підходу. 

Поняття «науково-обґрунтованого» підходу, запозичене з клінічної 

медицини, в організації ОЗ почало застосовуватися спочатку для оцінки 

ефективності профілактичних програм, пропаганди здорового способу життя, 

пізніше призвело до розробки науково обґрунтованої політики в ОЗ – Evidence 

based policy (EBP). У глосарії науково обґрунтованої ОЗ EBP визначається як 

діяльність у галузі ОЗ, під час якої відбувається обґрунтоване, чітке та обачливе 

використання доказових даних для прийняття рішень щодо розвитку системи 

ОЗ задля досягнення поставлених перед нею цілей. Із наведеного стає 

зрозумілим, що доказова соціальна медицина дістала повне право на існування,  

проте опанування її постулатами виявилось навіть складнішим за аналогічні 

стосовно ДМ, що застосовується в клінічній практиці. 



 

На це вже вказують і вітчизняні науковці, зокрема В.М. Лехан. Автор 

стверджує, що парадигма ДМ для організаторів ОЗ дещо розширюється – окрім 

класичних постулатів, для управлінців з’являється необхідність використання 

певної системи доказів як основи для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень. Потрібні не лише докази ефективності медичних технологій, як у ДМ, 

але й інша доказова інформація. Необхідно достовірно знати, які проблеми 

вимагають першочергового рішення, які стратегії розвитку найбільш доцільні, 

які втручання і медичні технології доведено ефективні, які з ефективних 

втручань мають найбільш позитивний вплив на здоров’я населення, в т.ч. при 

обмеженій кількості ресурсів, яка модель управління якістю медичної допомоги 

(ЯМД) найбільш відповідає ситуації тощо. Слід зазначити, що ЕВМ виходить із 

того, що опора на факти і використання більш надійної і глибокої логіки 

дозволяє досягти більших успіхів. Фактичний аналіз ефективності або 

неефективності тих чи інших управлінських новацій; розуміння небезпеки 

напівправди, яка становить значну частку постулатів менеджменту, що 

вважаються беззаперечними; відмова від явних помилкових поглядів, іноді 

рекомендованих вельми поважними особами складає основу ЕВМ. Аналіз 

можливих шляхів реалізації впровадження в Україні EBM, як елементу 

доказової соціальної медицини, засвідчив, що такий підхід нерозривно 

пов'язаний з глобальною системою – Оцінкою Технологій в ОЗ, Health 

Technology Assessment (НТА), яка сьогодні активно впроваджується в ЄС. Адже 

пріоритетною ціллю НТА (мультидисциплінарного процесу, що підсумовує 

інформацію щодо медичних, соціальних, економічних та етичних питань, які 

стосуються використання медичних технологій у систематичному, прозорому, 

неупередженому, розвинутому форматі є сприяння формуванню безпечної, 

ефективної політики ОЗ, що зосереджена на пацієнті та націлена на досягнення 

найкращої цінності. В сучасних умовах розвитку світової ОЗ НТА розширилась 

до вирішення питань на всіх рівнях прийняття рішень у медичній галузі. 

Сьогодні, завдяки методам НТА, стало можливим прийняття обґрунтованих 



 

рішень на 4-х рівнях. Щодо принципів ЕВМ, то нас би особливо цікавили такі 

рівні НТА як прийняття обґрунтованих рішень на рівні популяції (наприклад, 

втручання на рівні ОЗ, які спрямовані на покращення здоров’я населення, в 

основному за допомогою профілактичних заходів); а також на рівні політики 

(наприклад, шляхи організації, законодавство і фінансування системи ОЗ). 

Разом із тим, НТА використовуються різними фахівцями ОЗ, які приймають 

рішення, однак, у ракурсі ЕВМ об’єктом нашої уваги будуть частково 

регулюючі органи для прийняття дозвільних рішень; платники медичних 

послуг системи ОЗ (в частині керівників ОЗ), які повинні вирішувати, чи має 

бути включена технологія в перелік послуг та пільг і, якщо так, то як вони 

повинні відшкодовуватися; керівники ОЗ, які планують запровадження програм 

з громадського здоров’я (наприклад, вакцинації, діагностики та екологічних 

програм у галузі). 

Вперше в Україні термін НTA вживається в матеріалах Проекту ЄС 

«Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» (Project 

EuropeAid/123236/C/SER/UA). Певні аспекти ЕВМ в ОЗ, хоча й без посилання 

на НТА, вивчались і частково впроваджувались вітчизняними науковцями 

Лехан В.М., Крячковою Л.В., Зюковим Л.О. Проте, в дослідженнях названих 

авторів йшлося про перші два рівні обґрунтування рішень за методами НТА – 

на технологічному рівні (наприклад, застосування лікарських засобів, 

обладнання, методів діагностики тощо) та на рівні особи/пацієнта (клінічних 

втручань, які спрямовані на покращення здоров’я окремих пацієнтів). Першою 

досить глибокою оглядовою працею в Україні щодо міжнародного досвіду 

застосування саме НТА вважаємо дослідження Т.М. Думенко. 

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

Медична освіта повинна включати не лише технічні, лабораторні та клінічні 

моделі того, що лікар може робити, повинен знати та вміти з ним працювати; 

вона також повинна дати майбутньому лікарю інструменти для розпізнавання 

соціальних обставин – промислових, районних, законодавчих, 



 

адміністративних, які відіграють роль у розвитку хвороб або впливають на 

медичну допомогу. Вплив на соціальну медицину як важливий компонент 

медичної освіти, поряд з прикладом для наслідування та тим, про що викладачі 

мають інформувати, впливатиме на уявлення студентів, а пізніше 

практикуючих лікарів про те, які їхні обов’язки можуть бути описані.  

Таким чином, рання медична етика здебільшого обмежувалася концепцією 

діади лікар-пацієнт. Соціальні відносини патогенних факторів були невідомі 

або ігнорувалися. До початку двадцять першого століття стало зрозуміло, що 

соціальні аспекти запобігання, причинно-наслідкового зв’язку, підтримки чи 

лікування хвороби неможливо адекватно вирішувати виключно у відносинах 

«один на один». Розширені уявлення про відповідальність лікаря, що 

ґрунтуються на соціальних чинниках, мають бути включені до сучасних 

формулювань медичної етики. Лікар повинен навчитися розпізнавати та 

формулювати суспільні вимоги щодо змін у ситуаціях, які є шкідливими для 

пацієнтів та суспільства, а не просто вирішувати проблеми, що виникають у 

його пацієнтів. 

З цією метою лікарі повинні знати більше про соціальні ситуації, в яких 

виникає захворювання або які сприяють захворюванню; вони повинні взяти на 

себе адвокатську роль у досягненні змін та об’єднатися з іншими медичними 

працівниками у забезпеченні відповідних соціальних заходів для виправлення. 

Соціальна медицина заслуговує невід’ємного місця в рамках більш традиційної 

медичної етики. На жаль, питанням соціальної медицини часто надається 

низький пріоритет у медичній освіті та в медичній практиці. 

 

Питання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна 

медицина»   

1. Етика й здоров’я – сутність, історичний зв’язок понять, сучасний стан  

значення етики і здоров’я у формуванні здорового способу життя.  



 

2. Соціальна медицина і соціальна гігієна у вирішенні проблем здоров’я 

людини: зміст, предмет відмінності.  

3. Поняття про професійні захворювання, їх соціальні наслідки й 

соціально-економічні заходи профілактики професійних захворювань.  

4. Індивідуально-моральні якості соціального працівника, їх значення для 

здоров’я клієнтів, які обслуговуються.  

5. Поняття про інвалідність, обмеження життєдіяльності людини внаслідок 

хвороби та концепції соціальних наслідків хвороби.  

6. Основні принципи збереження здоров’я, що декларуються Всесвітньою 

програмою дій стосовно інвалідів. Історія виникнення і завдання Всесвітньої 

програми дій стосовно інвалідів.  

7. Механізм впливу куріння на розвиток пов’язаних із цим захворювань 

людини.  

8. Механізм впливу алкоголю на розвиток пов’язаних із цим захворювань 

людини.  

9. Механізм впливу наркотичних речовин на розвиток пов’язаних із цим 

захворювань людини.  

10. Поняття й основні правила вирішення медико-соціальних проблем 

здоров’я в документах ООН “Стандартні правила забезпечення рівних 

можливостей для інвалідів”.  

11. Закон України “Про соціальний захист інвалідів (основні розділи, 

концептуальні положення)”.  

12. Структурна схема й завдання різних відомств, задіяних  у  службі 

реабілітації  інвалідів в Україні.  

13. Медико-соціальні принципи збереження здоров’я в Законі України “Про 

попередження інвалідності і реабілітацію інвалідів”.  

14. Поняття про соціальну реабілітацію інвалідів (відповідно до законів 

України).  



 

15. Поняття про медико-професійну реабілітацію інвалідів (відповідно до 

законів України).  

16. Поняття про професійну реабілітацію інвалідів (відповідно до законів 

України).  

17. Поняття про медико-соціальну експертизу.  

18. Групи і причини інвалідності.  

19. Порядок  встановлення  причинного  зв’язку  захворювань  та  

інвалідності  з  роботами, пов’язаними з аварією на Чорнобильській атомній 

станції.  

20. Організація роботи щодо запобігання соціальним наслідкам вад здоров’я 

у дітей.  

21. Медико-соціальні проблеми збереження здоров’я в літньому віці.  

22. Визначення понять здоров’я у трактуванні ВООЗ.  

23. Медико-соціальна інтерпретація складових здоров’я.  

24. Суспільне здоров’я.  

25. Виробничий травматизм, його соціально-економічні наслідки.  

26. Виробничий травматизм і шляхи його запобігання.  

27. Виробничий травматизм і зниження його наслідків.  

28. Автодорожний травматизм, його соціально-економічні наслідки.  

29. Автодорожний травматизм і шляхи його запобігання.  

30. Автодорожний травматизм — зниження наслідків. 

31. Принципи соціального захисту населення, їх роль у формуванні здоров’я 

людини.  

32. Хвороби цивілізації, їх виникнення та подолання.  

33. Принципи визначення очікуваної тривалості життя при народженні.  

34. Динаміка тривалості життя — показник здоров’я чоловіків.  

35. Динаміка тривалості життя — показник здоров’я жінок.  

36. Динаміка тривалості життя — показник здоров’я осіб, які проживають у 

місті.  



 

37. Динаміка тривалості життя — показник здоров’я осіб, які проживають у 

селі.  



 

 

Типові тестові завдання 

 

1. Соціальна медицина – це наука: 

1) про закономірності громадського здоров’я та охороні здоров’я; 

2) про громадське здоров’я; 

3) про систему заходів щодо охорони здоров'я населення; 

4) про соціологію здоров'я; 

5) про оптимальні форми організації медичної допомоги. 

2. Основним методом соціально-гігієнічних досліджень є: 

1) історичний; 

2) статистичний; 

3) експериментальний; 

4) економічний; 

5) науковий. 

3. За визначенням ВООЗ, здоров'я – це: 

1) відсутність хвороб; 

2) нормальне функціонування систем організму; 

3) стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб або фізичних дефектів; 

4) стан організму людини, коли функції його органів і систем урівноважені з 

зовнішнім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни; 

5) відповідь 1 та 2 вірні; 

4. Ведучий критерій громадського здоров'я для практичного 

здоров’язбереження:  

1) демографічні показники; 

2) захворюваність населення; 

3) фізичний розвиток; 

4) інвалідність; 



 

5) смертність. 

5. Провідні чинники, що формують здоров'я населення 

1) біологічні; 

2) природні; 

3) соціально-економічні; 

4) організація медичної допомоги; 

5) наукові. 

6. Найбільший вплив на формування здоров'я населення має: 

1) генетичний ризик; 

2) навколишнє середовище; 

3) спосіб життя населення; 

4) рівень та якість медичної допомоги. 

5) усе вище згадане. 

7. Універсальним інтегрованим показником здоров'я населення є: 

1) середня тривалість майбутнього життя; 

2) народжуваність; 

3) смертність; 

4) природний приріст (спад); 

5) усе вище згадане. 

8. Дитяча смертність – це смертність дітей: 

1) до 14 років; 

2) до 4 років; 

3) на першому році життя; 

4) на першому місяці життя; 

5) до 1 року. 

9. Материнська смертність – це смертність вагітних, породіль і годувальниць, 

в тому числі протягом: 

1) одного тижня після пологів; 

2) одного місяця після пологів; 



 

3) 42 днів після пологів; 

4) 6 місяців після пологів; 

5) до пологів. 

10. Профілактичні медичні огляди сприяють виявленню захворювань: 

1) гострих; 

2) хронічних; 

3) на ранніх стадіях; 

4) інфекційних; 

5) усе вище згадане. 

11. Джерелом вивчення захворюваності за зверненнями є: 

1) контрольна карта диспансерного спостереження; 

2) медична карта стаціонарного хворого; 

3) статистичний талон уточнених діагнозів; 

4) листок непрацездатності; 

5) усе вище згадане. 

12. Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з 

тимчасової втратою працездатності є: 

1) листок непрацездатності; 

2) акт огляду в медико-соціальній експертній комісії; 

3) контрольна карта диспансерного спостереження; 

4) медична карта амбулаторного хворого; 

5) усе вище згадане. 

13. Джерелом вивчення інфекційної захворюваності є: 

1) медична карта амбулаторного хворого; 

2) термінове повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре 

професійне отруєння; 

3) медична карта стаціонарного хворого; 

4) статистичний талон уточнених діагнозів; 

5) усе вище згадане. 



 

14. Основною причиною смертності населення є: 

1) шлунково-кишкові захворювання; 

2) серцево-судинні захворювання; 

3) онкологічні захворювання; 

4) травми, отруєння; 

5) нещасні випадки. 

15. У структурі захворюваності за зверненнями 1 місце займають хвороби: 

1) системи травлення; 

2) системи кровообігу; 

3) органів дихання; 

4) опорно-рухового апарату; 

5) нервової системи. 

16. У структурі причин інвалідності 1 місце займають: 

1) захворювання органів дихання; 

2) серцево-судинні захворювання; 

3) травми, нещасні випадки, отруєння; 

4) злоякісні утворення; 

5) психічні розлади. 

17. Група інвалідності встановлюється 

1) заступником головного лікаря з експертизи працездатності; 

2) клініко-експертною комісією; 

3) медико-соціальною експертною комісією; 

4) завідувачем відділенням. 

5) головним лікарем. 

18. Одиницями спостереження можуть бути: 

1) певні контингенти осіб; 

2) окремий метод дослідження; 

3) окрема особа; 

4) сукупність осіб чи явищ, що досліджуються; 



 

5) випадок окремого явища. 

19. Об’єктами спостереження можуть бути: 

1) певні явища, предмети; 

2) окремий метод дослідження; 

3) окрема особа; 

4) сукупність осіб чи явищ; 

5) окреме явище. 

20. Що характеризує показник інтенсивності: 

1) поширеність явища; 

2) питому вагу; 

3) частоту; 

4) структуру; 

5) рівень. 
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