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of globalization and civilization evolution are examined. The main attention is paid to the socio-cultural aspects which help create safe
ecological conditions for further existence of mankind. The problems
of labor safety are studied taking into account globalization and civilization changes occurring at present.
Key words: socio-cultural aspects, hermeneutics, protection and
improvement of health, ecological safety, people and nature, biosphere.

Метою статті є морфологічний аналіз традицій і способів тлумачень трансформаційних процесів у системі охорони та зміцнення здоров’я світового співтовариства з урахуванням еволюції
соціокультурних і екологічних аспектів.
У трансформаційних процесах формування системи охорони
та зміцнення здоров’я світового співтовариства важливу роль
відіграють соціокультурні аспекти, адже всi процеси в бiосферi
взаємозалежнi. Людство — незначна складова бiосфери, а людина є лише одним iз видiв органiчного життя — Homo sapiens
(людина розумна). Розум виокремив людину з тваринного свiту
i надав їй величезної могутності. Вона протягом столiть прагнула
не пристосуватися до природного середовища, а зробити його
зручним для свого iснування. Важливим є усвiдомлення того, що
будь-яка дiяльнiсть людини впливає на навколишнє середовище,
а погiршення стану бiосфери небезпечне для всiх живих iстот,
зокрема i людини. Всестороннє вивчення людини, її відносин
з навколишнiм свiтом дозволили усвідомити, що здоров’я — це не
тiльки вiдсутнiсть хвороб, але i фiзичне, психiчне й соцiальне благополуччя; капiтал, наданий не тiльки природою вiд народження,
але i тими умовами, в яких iснуємо [14; 17; 19; 23; 26; 31].
Нашому сучасникові — людинi кiнця XX — початку XXI ст. —
слід пам’ятати, що призначення людини полягає в тому, щоб продовжити свій рід, зберегти земну кулю придатною для подальшого
існування суспільного життя на планеті [1; 12].
Адже глобалістика свідчить, що з появою людини, особливо
з початком її виробничої дiяльностi, дедалі бiльше прискорюються
й поглиблюються змiни бiосфери. Це надало пiдстави В. I. Вернадському оцiнити людину як геологiчну силу, яка змiнює планету
Земля у фiзичному, хiмiчному й багатьох iнших аспектах. Стало
очевидним, що бiосфера переходить у новий еволюцiйний стан,
i роль людини в цьому процесi є неоднозначною. Нині вже остаточно утвердилося розумiння того, що настав час, коли подальша
еволюцiя планети i людського суспiльства спрямовується Розумом,
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i бiосфера все бiльше перетворюється на сферу Розуму — Ноо
сферу.
На початку XX ст. В. I. Вернадський стверджував, що бiогеннi
ефекти наукової думки проявляться яскраво через сотнi
декамiрiад1. Але подiї розвивалися значно стрiмкiше. На природу,
процеси в якій відбуваються тільки еволюцiйно, повільно, вплинули наслідки науково-технічної дiяльностi людини, зумовлені нау
ково-технічним прогресом [10; 24].
На жаль, до біосфери науково-технічна революція долучила
значно більше негативного, ніж позитивного. З’ясовано, наприклад, що заводи, фабрики, транспорт виділяють в атмосферу до
800 млн т сажі й кіптяви на рік. Крім того, промислові підприємства світу щорічно викидають у повітря близько 700 млн т пилу,
сірчистого ангідриду, окису вуглецю, окислiв азоту, вуглеводнів [1].
Антропогенний вплив на навколишнє середовище останнiми
роками сягнув таких масштабів, що виникла реальна загроза самому життю на планетi. Ідеться, насамперед, про шкiдливi для
бiосфери аерозолi й хiмiчнi речовини, що викидаються промисловими пiдприємствами i руйнують життєво важливий природний бар’єр — озоновий шар, який охороняє живi органiзми вiд дiї
ультрафiолетових променiв; про кислотні дощi, що пошкоджують
ґрунт, водойми; радiацiйне забруднення бiосфери; зневоднення
й перетворення на пустелi величезних регiонiв планети; «парниковий ефект» тощо [3].
Природно, що забруднення атмосфери, води, ґрунту, їжi
нiтратами, пестицидами, ртуттю, радiонуклiдами й iншими
шкiдливими речовинами призводить до загибелi тварин i рослин,
викликає найтяжчi захворювання людей. Так, згідно з даними
Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, значна частка хвороб
(80 %) викликана станом екологiчного напруження [4].
З’ясувалося, що всi шкiдливi впливи, серед яких — хронiчний
стрес i зниження рiвня і якостi iмунного захисту органiзму, зазвичай, пiдсумовуються, знижуючи здатнiсть органiзму людини
до опору [5]. Останнє надає пiдстав деяким ученим говорити про
«екологiчний СНIД». Вiн збiгся з виникненням СНIДу iнфекцiйного
i, ймовiрно, зробив його агресивнішим.
Ще одним негативним чинником для органiзму сучасної людини є гiпокiнезiя, яка виникла порiвняно недавно, але її вплив на
органiзм людини посилюється надто швидко. Академiк А. I. Берг
1

Декамiрiада — сто тисяч рокiв
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ще в 1969 р. наводив цифри, стверджуючи, що в усiй вироблюванiй
людством енергiї частка м’язових зусиль за останнi 100 рокiв скоротилася з 94 до 1 %. Особливо згубно обмеження рухливості позначається на органiзмi дiтей i пiдлiткiв.
Таким чином, негативнi чинники антропогенного впливу
значно знижують резерви здоров’я як на iндивiдуальному, так
i на популяцiйному рiвнях. I в цих умовах органiзм людини безу
пинно адаптується до цiлого комплексу природно-клiматичних
i соцiально-виробничих чинників, що стрiмко змiнюються. «Цiна
адаптацiї» при цьому залежить вiд дози чинника, що впливає,
й iндивiдуальних особливостей людини. Тому одним з головних завдань медицини є вивчення механiзмiв адаптацiї з метою
повноцiнного використання природних адаптогенiв для лiкування
й профiлактики рiзних хвороб [14; 17; 19; 23; 26; 31].
Свiт вступив у ХХI ст. i нове тисячолiття. Для народiв багатьох
країн i регiонiв головними подiями ХХ ст. стали двi свiтовi вiйни,
революцiї та потрясiння, крах колонiальної системи, виявлення
протирiччя мiж сучасним промисловим виробництвом, що особ
ливо швидко розвивалося саме у ХХ ст., й обмеженими можливостями природи компенсувати антропогеннi змiни в природних
процесах та в їх сформованому балансi на Землi. Людству загрожує загибель у разі ескалацiї конфлiктiв чи подальшого розвитку
негативних тенденцiй у технiчному, економiчному i соцiальному
життi суспiльства.
Людство набуло й випробувало досвiд тоталiтарного або плю
ралiстичного розвитку суспiльства, створило ядерну й iншi види
зброї масового знищення, зіткнулося з безлiччю постiйно тлiючих
вогнищ насильства й конфлiктiв у свiтi. Тому народи свiту ввійшли
у ХХI ст. з великою тривогою, розчаруваннями, невирiшеними
проблемами i, водночас, з новими i значними надiями, шукають нової парадигми розвитку й методів вирiшення комплексу
найскладнiших проблем, які загрожують самому iснуванню i подальшому розвиткові людства [7; 11].
Значнi змiни у ХХ ст. вiдбулися в таких важливих сферах, як
медицина й охорона здоров’я, медичне право й етичнi традицiї.
У медичнiй науцi ХХ ст. пов’язується з поглибленням розумiння
сутi здоров’я i хвороби, успiхами загальної бiологiї, мiкробiологiї,
вiрусологiї, iмунологiї, вивченням нервової й ендокринної
регуляцiї, спадковостi та генетики; з поширенням на бiологiю
й медицину досягнень науково-технiчної революцiї. НТР сприяла
переозброєнню медичної науки, впровадженню принципово нових
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методiв вивчення, дiагностики й лiкування захворювань. Прогрес
був особливо відчутним у методологiї дослiдження всiх медикобiологiчних проблем [31; 32; 35].
У медичнiй практицi виникли принципово новi методи
профiлактики, дiагностики i лiкування багатьох хвороб, величезнi
досягнення здійснено в боротьбi з епiдемiями й iнфекцiйними
захворюваннями, значних успiхiв домоглися вченi та практики
в хiрургiї, онкологiї, кардiологiї.
В органiзацiї охорони здоров’я головними пiдсумками ХХ ст.
стали:
• визнання здоров’я соцiальним правом людини;
• усвiдомлення соцiальної системностi охорони здоров’я i її
рiзномасштабних проблем;
• кардинальнi реформи в управлiннi й самоврядуваннi цiєї
системи;
• розвиток мiжнародного спiвробiтництва в цiй галузi.
У реформах охорони здоров’я проявилася певна iсторична
логiка, найважливiшими етапами яких стали 1918, 1948, 1971, 1978
i 2000 рр. [2].
1918 рiк. Проголошення в Радянській Росії права народу на
охорону здоров’я і вiдповiдальностi держави за його забезпечення,
об’єднання «всiєї медико-санітарної справи» під керівництвом
Наркомздраву (першого у свiтi Мiнiстерства охорони здоров’я),
використання для вирiшення медико-соцiальних проблем усiєї
полiтичної сили держави (незважаючи на ослаблену економiку)
й ентузiазму трудящих, вироблення нових принципiв органiзацiї
охорони здоров’я.
1948 рiк. 1946—1948 рр. — нацiоналiзацiя медичних установ
та створення нацiональної (державної) служби охорони здоров’я
у Великобританiї, створення в межах ООН Економiчної і соцiальної
ради (ЕКОСОС), Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я (ВООЗ)
i Дитячого фонду (ЮНIСЕФ).
У Статуті ВООЗ (1948 р.) зазначено: здоров’я — це стан повного фізичного, психічного i соціального благополуччя, на
яке людина має повні права, а уряди несуть вiдповiдальнiсть за
здоров’я своїх народiв тощо.
Незважаючи на те, що в наступнi десятилiття була зруйнована
колонiальна система, свiт розколовся на протилежнi вiйськовополiтичнi табори i почалася «холодна вiйна», в охоронi здоров’я
набуто досвiду спiлкування та спiвробiтництва мiж рiзними країнами, виявлялися мiжнацiональнi, регiональнi й загальносвiтовi

18

Культура України. Випуск 48. 2015

медико-санiтарнi та соцiальнi проблеми. До останніх належать
такі: глобальний епiднагляд, розвиток i координацiя науки, охорона бiосфери, виробництво й контроль лiк, проблеми харчування,
демографiчна динамiка тощо.
ВООЗ i ЮНIСЕФ почали не тільки розширювати технічну допомогу країнам, що розвиваються, але й відігравати в забезпеченні
медико-санітарного благополуччя країн i народів дедалі помітнішу
iнформацiйну та науково-координаційну роль. У 60-тi й 70-тi рр.
стали укладати мiжурядовi угоди щодо охорони здоров’я навіть
мiж країнами з рiзними політичними системами.
Результати міжнародного спiвробiтництва очевидні — успiхи
в боротьбі з епiдемiями, розуміння промислових забруднень навколишнього середовища (ґрунту, води, повітря) i загалом біосфери, демографічними проблемами та труднощами в забезпеченні продуктами харчування, виявлення соціальних проблем
у різних сферах життя людини, зокрема охороні здоров’я й медицині. Однією з нових i надто небезпечних проблем є СНIД [20;
21; 30; 34].
Але проголошене право на здоров’я тривалий час залишалося
лише правом. У країнах, що розвиваються, через надзвичайну
бiднiсть i низький рівень життя населення вiдсутнi лiкарськi
й iншi медико-санiтарнi кадри, інфраструктура охорони здоров’я.
У країнах, що розвиваються, спостерігалися труднощі у зв’язку
з недостатністю асигнувань, відставанням у забезпеченні лiками
й сучасним технiчним оснащенням, недостатнiм будiвництвом
i реконструкцiєю лiкарень, низькою оплатою працi лiкарiв та iнших
працiвникiв охорони здоров’я, затримками в освоєнні досягнень
медичної науки тощо. I хоча в провiдних медичних центрах допомога надається на достатньо високому рiвнi, розрив мiж потребами охорони здоров’я і її технiчними можливостями, особливо на
периферії, вiдчувається дедалі гостріше. Установлення нових, але
технiчно недостатньо забезпечених лiкарняних лiжок у пристосованих примiщеннях, а також прискорена пiдготовка дедалі бiльшої
кількості лiкарiв i медичних сестер лише частково компенсували
недолiки, але не усували їх цiлком. У промислово розвинених країнах медична допомога технiчно досконаліша, збільшуються арсенал
лiків, дiагностичне й лiкувальне устаткування.
Означені процеси багато в чому пов’язані з міграцією населення,
яка спричиняє створення так званих мультиетнічних і мультикультурних прошарків, що ускладнює вирішення проблем охорони
здоров’я [13; 15; 16; 18; 22; 25; 26–29; 33].
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1971 рiк. У 1971 р. прийнятi важливi резолюцiї Всесвiтньої асамблеї охорони здоров’я щодо принципів нацiональних систем охорони
здоров’я, довгострокових планів та стратегiї ВООЗ, обговорювалися
питання про роль ВООЗ у науцi, змiст «технiчної допомоги» країнам, що розвиваються, довгостроковi мiжнароднi медико-санiтарнi
програми та iн.
Ставало дедалі очевиднішим, що епiдемiї та хвороби поширюються i дiйсно «нерiвномiрний розвиток у рiзних країнах заходiв
у галузi охорони здоров’я й боротьби з хворобами, особливо із
заразними, є загальною небезпекою» i що «здоров’я всiх народiв
є основним чинником у досягненнi миру й безпеки i залежить вiд
повного спiвробiтництва окремих осiб та держав».
1978 рiк, Алма-Атинська декларацiя. У 1973 р. у Всесвiтнiй
органiзацiї охорони здоров’я висловлено iдею про «первинну
медико-санiтарну допомогу», що розумiлася як «зона першого
контакту мiж людиною (родиною, громадою) й нацiональними
системами охорони здоров’я», як їх «невiд’ємна складова», «головна функцiя» i «центральна ланка». Концепцiя докладно обговорена на мiжнароднiй конференцiї ВООЗ i ЮНIСЕФ в АлмаАтi (6-12 вересня 1978 р.) за участю делегацiй 134 країн та
представникiв 67 мiжнародних органiзацiй, на якій прийнято
Алма-Атинську декларацiю i 22 рекомендацiї. У Декларацiї проголошено, що найважливiшим завданням урядiв, мiжнародних
органiзацiй i всiєї свiтової громадськостi є «досягнення всiма
народами свiту до 2000 р. такого рiвня здоров’я, що дозволить
їм вести продуктивний у соцiальному й економiчному аспектах
спосiб життя», i що головним iнструментом для цього є розвиток нацiональних систем охорони здоров’я, головною функцiєю,
центральною ланкою та невiд’ємною складовою яких є первинна
медико-санiтарна допомога. У рекомендацiях цi положення
розгорнутi докладнiше [2].
Висновки й рiшення Алма-Атинської конференцiї були
пiдтвердженi Всесвiтньою Асамблеєю охорони здоров’я, а потiм
Генеральною Асамблеєю ООН у 1979 р., а також iншими
мiжнародними i мiждержавними угодами i декларацiями.
Найправильнiших й далекоглядних висновків після АлмаАтинської конференцiї дійшли країни Захiдної Європи, якi стали
серйозно впроваджувати стратегiю «Здоров’я для всiх до 2000
року», критерiї в органiзацiї первинної медико-санiтарної допомоги,
явно випередивши не тiльки країни, що розвиваються, але i США,
а також СРСР з iншими країнами «соцiалiстичної спiвдружностi».
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Європейський регiон (близько 870 млн осіб у 51 державi) завжди
посідав особливе місце, тому що в нього входили й азiатськi народи (як республiки СРСР). На початку розвитку ВООЗ Європа ще
була регiоном великих колонiальних держав. Пiсля деколонiзацiї їх
вплив на країни, що розвиваються, i їх нацiональну елiту зберiгся,
але до них же були висунуті й основнi вимоги цих країн про зростаючу економiчну і технiчну допомогу. Задовольнити цi вимоги
захiдноєвропейськi країни просто не могли, але не могли і знехтувати цiєю відповідальністю [4; 5; 12].
Iнтеграцiйнi процеси в Захiднiй Європi за умов існування
безлiчi рiзноманiтних систем медичної практики, медичного
страхування, унiверситетської та приватної клiнiчної медицини,
санiтарно-карантинних i екологiчних заходiв змушували переосмислювати органiзацiю багатьох традицiйних медико-санiтарних
служб, потребували їх взаємодiї. Виявлялося i пiдвищення
соцiальної активностi широких верств населення. Європейське
Бюро ВООЗ послiдовно розробило цiлi й стратегiю «Здоров’я для
всiх», розпочало збiр i аналiз медико-соцiальної статистики, а також монiторинг реформ служб та систем охорони здоров’я.
У США i, почасти, в Канадi медицина залишалася найдорожчою
й марнотратною. Суспiльство ще якось це витримувало, незважаючи
на прояви кризи, а прiоритети надавалися iншим сферам — розвиткові медико-бiологiчних дослiджень i медико-фармацевтичної
промисловостi, де успiхи США ставали дедалі очевиднішими.
Поступово людство визначило глобальну стратегiю досягнення
«Здоров’я для всiх» у ХХI ст. Нині свiтове спiвтовариство висуває
новi завдання сталого розвитку суспiльства в гармонiї з природою;
формування гуманiстичної парадигми; захисту i забезпечення прав
людини й народiв у всьому свiтi та, нарешті, досягнення у ХХI ст.
«Здоров’я для всiх».
Полiтика досягнення здоров’я для всiх у XXI ст. являє собою
перспективне бачення цiєї проблеми. У нiй викладенi глобальнi
прiоритети на першi два десятилiття нового століття. Вiдповiдно
до них сформульованi завдання, якi, з одного боку, визначають
конкретнi цiлi, а з iншого — умови для досягнення й пiдтримки
якомога вищого рiвня здоров’я. Таким чином, «Здоров’я для
всiх» — це iдеологiя, наукове обґрунтування тих практичних дiй,
що повиннi i можуть сприяти послiдовному полiпшенню стану
здоров’я людей [11; 12; 17].
Завдання «Здоров’я для всiх» пiдтверджене 51-ою Всесвiтньою
асамблеєю охорони здоров’я, що заснувала на вiдповiдній
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доповiді (А51/5) розробку майбутньої полiтики ВООЗ i держав.
У прийнятiй 16 травня 1998 р. «Всесвiтнiй декларацiї з охорони
здоров’я» Асамблея врочисто пiдтвердила чиннiсть принципу, що
найвищий досяжний рiвень здоров’я є одним з основних прав кожної людини i стосовно здоров’я всi мають рiвнi права, обов’язки
й вiдповiдальнiсть.
У Декларацiї пiдтверджуються: полiпшення здоров’я i доб
робуту людей як мета соцiального й економiчного розвитку;
важливiсть зменшення соцiальної й економiчної нерiвностi
для полiпшення здоров’я всього населення; етичних концепцiй
рiвностi, солiдарностi i соцiальної справедливостi; необхідність
здiйснення полiтики досягнення здоров’я для всiх на XXI ст. через
вiдповiднi регiональнi i нацiональнi полiтики й стратегiї.
Декларацiя охорони здоров’я пiдтверджує взаємозалежнiсть
усiх країн, громад, родин i окремих осiб у їх дiяльностi щодо досягнення здоров’я для всiх. Спiвтовариство держав дiятиме спiльно
заради усунення загальної загрози здоров’ю й змiцнення загального добробуту. Iз закликом пiдтримати концепцiю «Здоров’я для
всiх» у XXI ст. i об’єднати зусилля для її здiйснення Асамблея звертається до всiх народiв i установ.
Всесвiтня Органiзацiя охорони здоров’я сформулювала в межах
програми «Здоров’я для всiх» у ХХI ст. 10 головних завдань:
• посилення справедливостi щодо здоров’я та полiпшення
можливостей для виживання й пiдвищення якостi життя;
• протидiя глобальним тенденцiям стосовно п’яти основних
пандемiй — iнфекцiйних хвороб, неiнфекцiйних захворювань, травматизму i насильства, алкоголiзму й наркоманiї,
палiння;
• повне або часткове виліковування певних хвороб (полiомiєлiт
та iн.);
• полiпшення доступу до водопостачання, санiтарiї, харчових
продуктiв i житла, до комплексної, якiсної медико-санiтарної
допомоги;
• сприяння здоровому i протидiя нездоровому способам життя;
• пiдтримка наукових дослiджень у галузi охорони здоров’я;
• упровадження глобальних i нацiональних систем медичної
iнформацiї та епiдемiологiчного нагляду;
• розробка, здiйснення й монiторинг полiтики досягнення
«Здоров’я для всiх» у країнах світу [6; 8; 13; 16; 22; 24; 33].
Це свідчить, що нинiшнi реформи охорони здоров’я в США,
Великобританiї, країнах Схiдної i Захiдної Європи й iнших
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регiонах свiту здійснюються не в рiзних напрямах i не до подальшої комерцiалiзацiї медицини, а iнтеграцiї, системного розвитку,
«сходяться» до деякої загальної точки з урахуванням соцiальної
(й етичної) вiдповiдальностi держав i тих закономiрностей, якi
сформульованi в Алма-Атi 37 рокiв тому.
Отже, iдея й стратегiя «Здоров’я для всiх» пiдтверджують
невiд’ємне право людини на здоров’я, вiдповiдальнiсть людини i
всього суспiльства за реальне забезпечення цього права, системний
розвиток охорони здоров’я, спiвробiтництва у формуваннi глобальної системи охорони здоров’я, а також монiторинг просування
до цiєї перспективної цiлi.
У вирішенні основних проблем концепції «Здоров’я для всіх»
значну роль відіграли рiшення Європейського регiонального
бюро ВООЗ, які передбачали, що глобальна полiтика досягнення
здоров’я для всiх має здiйснюватися за допомогою проведення
вiдповiдної регiональної та нацiональної стратегiй.
У прийнятому у вереснi 1998 р. Документi Європейського
регiонального бюро ВООЗ зазначено, що країни Європейського
регiону перебувають на винятково важливому етапі своєї iсторiї. Минуло ХХ ст., перша половина якого позначилася двома руйнiвними
свiтовими вiйнами, а останнi роки — збройними конфлiктами i проявами несправедливостi та нерiвноправностi в питаннях охорони
здоров’я. Проте нині збройнi конфлiкти порiдшали, а криза охорони здоров’я в схiднiй частинi регiону досягла своєї кульмiнацiї.
Сподіваємося на те, що ХХІ ст., можливо, стане першим столiттям
в iсторiї європейського регiону, коли основнi зусилля спрямовуватимуться на цiлi гуманiтарного розвитку.
21 завдання XXI ст. З часу свого введення в 1980 р. полiтика
досягнення здоров’я для всiх забезпечувала всеосяжнi межі для
дiяльностi щодо полiпшення здоров’я в Європейському регiонi
i мала iстотний вплив на охорону здоров’я. Вiдгуком на запити XXI ст., сформульовані у Всесвiтнiй декларацiї з охорони
здоров’я, стало прийняття нової Європейської стратегiї з досягнення здоров’я для всiх — «Здоров’я — 21». Переглядаючи й удос
коналюючи 38 регiональних завдань з досягнення здоров’я для
всiх і зважаючи на минулий досвiд i нові завдання, в межах програми «Здоров’я — 21» ставиться і визначається 21 завдання на
XXI ст. Вони не є остаточним перелiком розпоряджень, але разом
визначають суть регiональної стратегiї. У цьому документi набули
вiдображення питання, пов’язанi з глобальними цiнностями, завданнями i стратегiями «Здоров’я для всiх», актуальнi проблеми
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охорони здоров’я в регiонi, а також полiтичнi й соцiальноекономiчнi змiни, що вiдбуваються в ньому. «Здоров’я — 21» надає
керiвникам усiх рiвнів етичнi й науковi основи для оцiнки впливу
на здоров’я полiтики, яку вони здійснюють. Таким чином, формулюються вимоги до будь-якої соцiальної дiяльностi всiх секторiв i
прошаркiв суспільства [6; 8; 9; 24].
Таким чином, політика «Здоров’я для всіх» основується на трьох
основних етичних цiнностях:
• визнання здоров’я найважливiшим правом людини;
• справедливiсть у питаннях здоров’я i його охорони й дiєва
солiдарнiсть країн та груп населення всерединi країн з цих
питань;
• участь у дiяльностi з охорони здоров’я i вiдповiдальне ставлення до неї всiх прошаркiв та секторiв суспільства [6; 8; 9;
24; 33].
Плануючи настiльки масштабну роботу, слід сформулювати
основнi регiональнi принципи й умови, вiд дотримання яких багато в чому залежатиме її ефективнiсть. Iдея мiжсекторального
пiдходу до проблем здоров’я населення потребує створення адекватної органiзацiйної структури світу — можливо, Національних
iнститутiв здоров’я. Основним завданням останніх можуть бути:
розробка науково обґрунтованої політики у сфері зміцнення й охорони здоров’я населення з урахуванням регіональної специфіки
ситуації; розробка вiдповiдно до рекомендацій ВООЗ національної
програми «Здоров’я для всіх», що поєднує зусилля різних галузей
i відомств щодо критеріїв здоров’я; створення системи моніторингу здоров’я населення; об’єктивне інформування керівних органів своїх країн (президент, уряд, парламент, рада безпеки, глави
адмiнiстрацiй суб’єктів федерацій та iн.) стосовно стану, тенденцій
та прогнозу здоров’я населення, про необхiднi заходи для поліпшення ситуації.
Таким чином, у процесах трансформації герменевтики охорони
та зміцнення здоров’я земної спільноти важливу роль відіграють
духовні, соціокультурні аспекти, які сприяють створенню безпечних екологічних умов для охорони та зміцнення здоров’я землян.
Людство починає усвідомлювати необхідність збереження природи, безпечного екологічного середовища для подальшого існування сучасної цивілізації та її культури. Саме реалізація концепції
«Здоров’я для всіх» має слугувати запорукою створення соціокультурних, економічних та екологічно безпечних умов майбутнього
людської спільноти. Особливо це актуально нині для України, яка
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опинилася в складному воєнно-економічному, культурно-політичному та гуманітарно-екологічному стані.
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TRANSFORMATION OF HERMENEUTICS OF THE SYSTEM
OF PROTECTION AND IMPROVEMENT OF PEOPLE' S HEALTH:
SOCIO-CULTURAL AND ECOLOGICAL ASPECTS
Sheyko V. M., Doctor of Historical Sciences, Professor, Kharkiv State
Academy of Culture, Kharkiv
rector@ic.ac.kharkov.ua
The aim of this paper is the morphological analysis of traditions and
ways of transformation processes interpretations in the system of
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protection and improvement of health of the international community
on the basis of evolution of socio-cultural and ecological aspects.
Research methodology. The problem of evolution of the system of
protection and improvement of people's health, its socio-cultural and
environmental conditionality are examined taking into account one
of the integral principles and methods of morphology of culture, i.e.
hermeneutics which significantly fill in a set of the culturological principles and methods of up-to-date research of the current problems
of humanitaristics.
Results. It is proved that it is impossible to consider hermeneutics of
transformation processes of the system of protection and improvement of people's health without examining socio-cultural and ecological aspects. It has been shown that it is immaterial socio-cultural
and ecological conditions that contribute to implementation of the
programs "Health for All People".
Novelty. The results of the research of this subject taking into account
one of the key methods of morphology of culture, i.e. hermeneutics
makes it possible to confirm the core significance of the culturological
factor in examining the archetype of "health" as a product which is not
only natural, but also dependent to a large extent upon the sociocultural, economic, ecological, political and economic conditions of
world civilization, including Ukraine.
The practical significance. The results of the analysis of various interpretations by different authors concerning the transformation of the
system of protection and improvement of people's health in certain
socio-cultural and ecological conditions have proved their practical
significance. Firstly, while studying the subject stated above the author has added some new methods and principles of research from
the reserve of the morphology of culture to the existing ones. Secondly, the results of this research can be used in further scientific study
of the subject as well as for improvement and development of the
system of health protection, socio-cultural and ecological environment
of the modern world people.
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