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ВСТУП
У період духовного відродження української нації й

розбудови державності України однією з головних проблем

вітчизняної вищої школи є формування високоосвіченого,

культурного, гармонійно розвиненого фахівця з глибокими

знаннями історії та культури Українського народу.

У контексті даного дослідження не можна не погодити1

ся з думкою відомого українського дослідника, вченого1ен1

циклопедиста і принципового політика Л.А. Пирога про те,

що "Значення історичної науки та історії культури як суспіль1

но1історичного явища для національної самосвідомості на1

роду не викликає сумнівів. Актуальність наукових досліджень

у цій галузі набуває особливої ваги для українців у нинішню

пору, пору відродження національної гідності, гуртування на

засадах національної ідеї та державотворення. …Інтеграль1

ною складовою загальної історії та культури народу є історія

медицини в широкому розумінні цього поняття" [11, с. 5].

УДК 351.77

Я. Ф. Радиш,
доктор наук з державного управління, професор,
Національна академії державного управління при Президентові України
В. В. Євтушенко,
здобувач, кафедра управління охороною суспільного здоров'я,
Національна академії державного управління при Президентові України

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА
ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН1:
ГЕНЕЗА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
(ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ І ЦІЛИТЕЛЬСТВА)

Y. Radysh,
Doctor of public administration , professor,
V. Ievtushenko,
applicant, Dept. of Public Health,
National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

UKRAINIAN COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
AS A NATIONAL PHENOMENON: GENESIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
(BEFORE THE PROBLEM OF STATE GOVERNANCE IN THE SPHERE OF COMPLEMENTARY
AND ALTERNATIVE MEDICINE AND HEALING)

У статті, на основі аналізу низки літературних джерел українських та російських авторів, дослід�

жено генезу та виявлено перспективи розвитку української народної медицини як національного

феномену, як філософії Українського народу.

The article, based on the analysis of a number of literature sources from Ukrainian and Russian authors,

the genesis was investigated and the prospects of Ukrainian alternative medicine as a national

phenomenon and Ukrainian people philosophy was found.

Ключові слова: українська народна медицина, цілительство, національний феномен, генеза та перс�
пективи розвитку, державне управління.

Key words: Ukrainian complementary and alternativ medicine, healing, national phenomenon, genesis and
development prospects, state governance.

"Суспільство живе визнаними істинами".

Оноре де Бальзак

"…медицина не может избегнуть эмпиризма и заимствова1

ний от народа, так как она создалась из народной медицины".

Митрополит Серафим (Чичагов)

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з невичерпних джерел пізнання зародків медич1

ної допомоги в Україні є вивчення заходів і засобів народ1

ної медицини. Вона також є "…основою для проведення

порівняльних досліджень, виявлення генетичних і етнокуль1

турних зв'язків між народами (З.Є. Болтарович). Народна

медицина далекого минулого відтворює взаємозв'язок між

елементами матеріалістичного та містичного пізнання світу,

глибинний взаємозв'язок між матеріальною та духовною

культурою наших предків, тисячолітні автохтонні традиції,

яких ми не сміємо забувати і зобов'язані примножувати все

те, що відповідає нашому сьогоднішньому баченню та ро1

зумінню світу" [11, с. 86].

Вивчення народної медицини потребує грунтовного

ознайомлення з її історією. Адже неможливо досліджувати

ті чи інші аспекти української народної медицини і цілитель1

ства без глибокого знання їх історії. Бо саме історія тієї чи

____________________________
1 Феномен — факт емпіризму; фізичне чи психічне явище, яке виступає предметом спостереження; у філософії І. Канта —

предмет можливого пізнання [27, c, 1411].

Феномен (грец. те, що з'являється) — 1. Рідкісне, незвичайне, виняткове явище. 2. Філос. Явище, єдине в своєму роді, взяте

в його цілісності, в єдності з його сутністю й дане нам у досвіді, сприйняте органами чуттів [24, с. 224].
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іншої галузі знань дає можливість зрозуміти її глибинну

сутність, дослідити основні етапи становлення та виявити

тенденції її подальшого розвитку.

Народна медицина як важлива галузь народної культу1

ри стоїть на межі двох наук — медицини та етнографії і, зро1

зуміло, привертає до себе увагу як медиків, так і етнографів.

Але якщо представників медико1біологічного циклу цікавлять

насамперед прикладні аспекти народної медицини, тобто

лікувальні засоби, які являють собою з точки зору медичної

практики2  найціннішу й найсуттєвішу її частину, то коло за1

цікавлень етнографії значно ширше. Крім чисто практичних

завдань, її цікавить народна медицина як складова частина

традиційно1побутової культури, в якій знайшов відображен1

ня світогляд народу, його багатий життєвий досвід [3, c. 3].

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА
ДОСЛІДЖЕННЯ

На важливості наукового пошуку щодо становлення та

перспектив розвитку народної медицини і цілительства в

Україні наголошують дослідники цієї проблеми: Н. Бенюх

[2], З. Болтарович [3], С. Верхратський [4], К. Гарник [19],

Т. Гарник [5], Я. Ганіткевич [6], О. Голяченко [6], І. Колодюк

[10], Л. Пиріг [11], В. Поканевич [12] , Ю. Поляченко [13],

Н. Серебряннікова [18], C. Соколовський [19], Ф. Ступак

[22], М. Сятиня [23], Є. Товстуха [25; 26] та інші дослідники.

Однак, незважаючи на певні розробки вітчизняних дослі1

дників, слід визнати, що досі залишаються невирішеними чи1

мало питань, пов'язаних з опрацюванням генези та виявлен1

ням перспектив розвитку української народної медицини.

Відтак, необхідність теоретичного обгрунтування системи дер1

жавного регулювання народних методів лікування і цілитель1

ства й зумовлюють актуальність теми даного дослідження.

Актуальність дослідження посилюється нагальною не1

обхідністю удосконалення національного законодавства

щодо державного регулювання народної медицини і ціли1

тельства в Україні в контексті реформування здоровоохо1

ронної галузі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даного дослідження полягає в науково1теоретич1

ному обгрунтуванні генези та виявленні перспектив розвит1

ку народної медицини і цілительства в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Коротко зупинимось на обговоренні поняття "народна

медицина".

Першим серед тих, хто займався спеціальним дослід1

женням прийомів, підходів і законів правильного мислення,

доказів, утворення понять та виведення з них нових суджень,

отримуючи при цьому нові знання, історики називають учня

Платона — видатного давньогрецького філософа і вчено1

го1енциклопедиста Аристотеля (384—322 рр. до н.е.). Його

думка про те, що шлях до сутності явища лежить через його

визначення, відома і поділяється вченими всього світу [28].

В "Большой медицинской энциклопедии" (Москва, 1981)

основному поняттю досліджуваної нами проблеми дається

наступне визначення: "Народна медицина — нагромадже1

на народом у процесі історичного розвитку сукупність ем1

піричних знань про прояви захворювань, лікувальні власти1

вості рослин, речовин тваринного, мінерального походжен1

ня, а також низка практичних заходів, спрямованих на за1

побігання хворобам та їх лікування".

Ширше, але менш окреслене визначення, як зазначає

академік Л.А. Пиріг, подає З. Болтарович: "Народна меди1

цина — складний комплекс, в якому поєднались позитивні

емпіричні знання і засоби лікувальної магії, народні традиції

і пізніші елементи, що влились в народну медицину з про1

фесіональної, явища широкого міжнародного побутування

і досвід місцевих спостережень, нашарування різних епох"

[11, с. 177].

Автори поділяють думку вже цитованого вище Л.А. Пи1

рога про те, що поняття "традиційна медицина" слід вважа1

ти синонімом поняття "народна медицина". Але поняття "на1

родна медицина" недоцільно замінювати як синонімом тер1

міном "побутова медицина", що "…завужує і приземлює суть

і значущість традиційної медицини". В широкому плані на1

родна медицина може бути віднесена до альтернативної,

додаткової медицини [11, с. 178].

Народна медицина включає найрізноманітнішу медичну

практику, методи, знання і переконання у відношенні лікарсь1

ких засобів рослинного, тваринного і/або мінерального по1

ходження; духовну терапію; мануальні методи; вправи, що

виконуються окремо або у поєднанні для підтримки здоро1

в'я, а також для діагностики чи попередження хвороби.

Ширина, всеохопність терміну "народна медицина" і ве1

ликий діапазон видів практики, що ним позначаються, роб1

лять надзвичайно важким її визначення чи опис, особливо у

глобальному контексті. Народні медичні знання можуть пе1

редаватися усно з покоління в покоління, причому цілі сім'ї

можуть спеціалізуватися на конкретних видах лікування, або

вони можуть отримуватися в офіційно визнаних університе1

тах. Інколи практика народної медицини може бути обмеже1

на одним географічним районом, а в інших випадках таку

практику можна зустріти в різних районах світу. Однак у

більшості випадків медична система називається "народною",

якщо вона практикується в країні її походження.

Укладачі навчального посібника "Теоретичні аспекти

народної медицини" В.В. Поканевич та В.І. Первак подають

наступне тлумачення досліджуваному поняттю: "…народна

медицина — це одна з соціальних форм організації ліку1

вання людей" [12, c. 37]. На переконання вказаних вище

авторів, дане визначення "…вказує й на соціальне буття на1

родної медицини, і на її форми. Можна розглядати народну

медицину як форму людської діяльності подібної мистецт1

ву або релігії. Ця діяльність є творчою, доцільною, загальна

мета якої — здоров"я людини" [12, c. 37].

У контексті викладеного вище зазначимо, що відповід1

но до Наказу МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 360

"Лікар з народної і нетрадиційної медицини — це спеціаліст

з вищою медичною освітою, який має юридичне право на1

давати первинну багатопрофільну медико1соціальну допо1

могу населенню з застосуванням методів народної і нетра1

диційної медицини"3.

Головними навчальними закладами з підготовки лікарів

з народної і нетрадиційної медицини в Україні є [12, с. 60]:

— Медичний університет Української асоціації народ1

ної медицини;

— Національна медична академія післядипломної осві1

ти ім. П.Л. Шупика;

— Дніпропетровська державна медична академія;

— Львівський національний медичний університет ім.

Данила Галицького;

— Українська медична стоматологічна академія.

Комплементарна/альтернативна медицина. Терміни

"комплементарна медицина" і "альтернативна медицина" в

деяких країнах є взаємозамінними з терміном "народна

медицина". Поняття "комплементарна/альтернативна меди1

цина" часто відноситься до народної медицини, яка прак1

____________________________
2 13 червня 2003 р. у програмі "Для тих, хто вдома" на каналі УТ11 було проведено опитування населення щодо довіри до

народної медицини. Висловили довіру до неї 59%, у той час, як офіційній медицині довіряють 29% [12, с. 4].
3 Наказ МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 360 "Про внесення доповнень до Переліку лікарських посад у закладах охорони здоро1

в'я" //  Урегулювання діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини в Україні (Збірник матеріалів). — К., 2001. — С. 57—63.
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тикується в країні, але не є частиною її власних традицій. Як

свідчать самі поняття "комплементарна" і "альтернативна",

вони інколи використовуються для опису медичної допомо1

ги, яка вважається додатковою у відношенні до аллопатич1

ної медицини. Однак в окремих країнах юридичний статус

комплементарної/альтернативної медицини є еквівалент1

ним статусу аллопатичної медицини, і особа, яка надає пер1

винну медичну допомогу пацієнтам, є практиком комплемен1

тарної/альтернативної медицини.

Становлення та розвиток народної медицини на тере1

нах України.

Періодизація української народної медицини

Передумови розвитку та впровадження народної меди1

цини сягають у тисячолітнє минуле давніх культур. За своєю

сутністю, це найстаріша медицина, яка відома людству. Про1

тягом віків медицина в основному базувалась на природних

речовинах і холістичному підході до людини. Цей досвід зби1

рався, збагачувався, а найбільш цінна його частина викорис1

товувалась науковою медициною. У всіх народів існують свої

традиційні методи лікування, які віками відбирались і ретель1

но зберігались у пам'яті поколінь. Саме історичні корені на1

родної медицини дали початок офіційній медицині, яка грун1

тувалася на експерименті та матеріалістичній філософії.

 З часів перших цивілізацій незмінним супутником ліку1

вання, заснованого на засадах науки, було цілительство, яке

в різних народів у різні періоди практикувалося шаманами,

чаклунами, відьмами, жерцями, екстрасенсами, біоенерго1

інформаційними терапевтами тощо. Вони завжди були кон1

курентами у боротьбі за пацієнтів.

Народна медицина на українських теренах виникла і роз1

вивалася з давніх часів. На глибоке переконання авторів вико1

ристаних нами літературних джерел, українська народна ме1

дицина виникла фактично одночасно з початком історичного

життя нашого народу і завжди була і залишається невід'ємною

частиною культури Українського народу. Її коріння сягає навіть

доісторичної, язичної пори життя наших пращурів. Вона пере1

жила потім тисячолітній період вже історичного життя наших

попередників — і до наших днів зберегла за собою величезну

силу, існуючи поряд з медициною науковою.

До другої половини XVIII ст., тобто впродовж майже

двох тисяч років вітчизняна народна медицина залишалася

єдиним доступним засобом підтримки здоров'я народів, що

населяли терени сьогоднішньої України.

Відомий український історик медицини С.А Верхратс1

кий стверджує, що ще з сивої давнини серед східних сло1

в'ян спостереження і відомості медичного характеру пере1

давалися з покоління в покоління за допомогою легенд, би1

лин і переказів. Цілительство в ті часи об'єднувало в собі

реальне знання лікувальних сил природи та віру в її диво1

вижні тайни. Поступово почали виділятися люди, які, воло1

діючи певними здібностями до зцілення та використовуючи

досвід попередніх поколінь, краще інших займалися ліку1

ванням захворювань у своїх одноплемінників. Саме вони і

стали першими народними лікарями древньої Руси, які

увійшли в нашу літературу під назвами знахарів, волхвів (так

до XVII ст. продовжували називати знахарів), чародіїв, зе1

лейщиків. Вже в ті часи окремі з них "спеціалізувалися" в

лікуванні ран, переломів, пусканні крові, інші — в замов1

лянні зубів, лікуванні очей, прийманні пологів тощо. Для

частини цих осіб лікувальна справа була не основним за1

няттям, а лише додатковим приробітком. Із збільшенням

населення міст (за часів найбільшого розвитку населення

стародавнього Києва досягало 100 тисяч) великий попит на

медичну допомогу сприяв виділенню значної кількості осіб,

для яких лікувальна справа була основною професією, час1

тіше спадковою. Основою знань цих лікарів1ремісників був

віковий досвід народної емпіричної медицини з елемента1

ми містичного характеру, що зумовлювалося тогочасним

світоглядом. Ці народні лікарі користувалися довір'ям у на1

селення і представників влади [4, с. 164].

У народі вони вважалися посередниками між людиною

і таємними силами природи, які вміли направляти ці сили на

користь (чи на на шкоду) людині. У сферу їх діяльності вхо1

дили: суспільні магічні дійства, лікувальне знахарство, га1

дання щодо особистої долі. За порадою і допомогою до них

зверталися як прості люди, так і великі князі, наприклад,

перший князь Київський Олег (882 — 912) [1, с. 6; 21, с. 145].

У ранніх наших збірниках законоположень ("Руська

правда", ХІ ст.) згадується про лікарів і винагороду їм за ліку1

вання. В цьому ж документі є повідомлення про те, що крив1

дник, який завдав побої, зобов'язаний окрім виплати потер1

пілому винагороди в три гривні також оплатити його ліку1

вання в лікаря [22, с. 84]. У пізніших списках "Руської прав1

ди" ця винагорода називається "лікувальною" [21, с. 146].

Свої лікарські знання та секрети прадавні цілителі пе1

редавали з покоління в покоління, від батька до сина, від

матері до доньки, створюючи так звані "сімейні школи".

У лікувальній практиці лічці широко використовували

різноманітні засоби рослинного, тваринного та мінерально1

го походження. Так, великою популярністю серед населен1

ня користувалися ліки, виготовлені з рослин: полину, кро1

пиви, подорожника, квітів липи, листя берези, кори ясеня,

ягід ялівця, а також цибулі, часнику, хріну, березового соку

тощо. Серед ліків тваринного походження особливе місце

посідали мед, сира печінка тріски, кобиляче молоко, бор1

сукове сало. Хорошим лікувальним ефектом володіли і при1

родні засоби мінерального походження.

Пам'ятки давньої літератури, літописи, рукописні травни1

ки, лікарські порадники донесли до нас досвід народу в галузі

лікування того періоду. Із них довідуємось про народних ціли1

телів, що лікували травами та ліками власного виготовлення.

Маємо дані про дівицю Февронію, яка лікувала муромського

князя, про Дем'яна Цілебника; про Агапіта, що жив у Києві (ХІ

ст.), лікував князя Володимира і прекрасно знав, яким зіллям

лікувати ту чи іншу хворобу. Згадуються в джерелах Єфрем

Переяславський, що відкрив у ХІІ ст. в Переяславі "лічебни1

цю"; Григорій Премудрий, Іпат Цілебник та ін.

Традиції української народної медицини тісно пов'язані

з монастирями. Так, з великокнязівської доби дійшли до нас

згадки про знамениті городи при Лаврському монастирі у

Києві, де крім городніх культур вирощували цілющі зела.

При монастирях організовувалися шпиталі, де широко за1

стосовувалися традиційні народні методи лікування. Як відо1

мо, такий шпиталь існував при Трахтимирівському монас1

тирі, а після його зруйнування (1678 р.) подібні шпиталі ви1

никають при київському Межигірському монастирі, самарсь1

кому Пустинно1Миколаївському монастирі, який знаходив1

ся в Самарській паланці (сьогодні Новомосковськ Дніпро1

петровської області) [3, c. 9].

Як стверджує відомий дослідник у галузі медичного пра1

ва проф. С.Г. Стеценко, порівнюючи якість надання медичної

допомоги при різних формах організації лікарської допомоги

в Київській Русі (народна медицина, монастирська медицина

та світська (міська) медицина), перевага була за світською

(міською) медициною, що пояснюється наступним: лікарі у

сфері міської медицини працювали на професійній основі; на1

дання медичної допомоги було джерелом їх прибутків; княжі

сім'ї та знатні люди в разі потреби зверталися до міських

лікарів, що було додатковим стимулом для підтримки високо1

го рівня якості надання медичної допомоги4.

 Українська народна медицина привернула увагу до1

слідників з середини ХІХ ст., хоча, як зазначалося вище, над1

звичайно великий досвід народного лікування містять пи1

семні пам'ятки давньоруської культури, зокрема "Ізборник"

____________________________
4 Стеценко С.Г. Медицинское право: учебник. — СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004. — 572 с.
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Святослава (1073 р., 1076 р.), літописи, "Травники", "Вер1

тогради". Ці своєрідні медичні енциклопедії набувають по1

ширення на теренах України з XVI ст. [3, c. 5].

З тогочасних праць енциклопедичного характеру, в яких

міститься багато відомостей медичного змісту, особливе

місце займає "Ізборник Святослава", перекладений у Х ст. з

грецької на болгарську мову і переписаний у 1076 р. для сина

Ярослава Мудрого Святослава.

В "Ізборнику" знаходимо поради, як лікувати шлунко1

во1кишкові розлади, шкірні хвороби, дається опис деяких

виродливостей, раку. З ліків згадується блекота, болиголов,

полин, оцет, мед, жовч, мідь, припікання залізом. Підкрес1

люється особливе значення для здоров'я постійного підтри1

мання бадьорості — "печаль далече отрини от себя, да не1

вскоре состареешися" [4, с. 165].

Основним методом лікування ран у давнину були пов'я1

зи, або "об'язи", як їх тоді називали. Згодом почали вико1

ристовувати і деякі хірургічні прийоми: зшивання нитками,

трепанація черепа, "оттираніє" (ампутація) кінцівок, "вилу1

щування лохтіїв". З середини XVII ст. починають проводити

операції на кістках. Виймати сторонні тіла, зондувати рани.

Для лікування переломів кісток на пошкодженні місця на1

кладали мазі або пластирі, а для іммобілізації використову1

вався лубок. Для лікування опіків використовували листя ло1

боди, подорожника. Стародавні лікарі вміли лікувати відмо1

роження . З цією метою використовували ліки, які цілителі го1

тували з сировини рослинного або тваринного походження.

У рукописах XVII—XVIII ст. коліт і ентероколіт, які час1

то спостерігалися у військових колективах, описуються як

"утробний понос" або "утробное течение". Для їх лікування

призначали відвари лікарських рослин, які мають в'яжучу

(кора дуба, ромашка лікарська) та протизапальну (подорож1

ник) дію. Коли ж у перебігу хвороби переважав запор, то

рекомендували їсти сливи та вишні.

Під час визвольної війни українського народу 1648—1654

рр. під проводом Богдана Хмельницького для лікування

гнійних ран застосовували вологу хлібну цвіль (прообраз су1

часних антибіотиків), а також настої подорожника великого,

звіробою звичайного, калгану, родовика лікарського, дере1

вію звичайного та ін. Козаки цього періоду мали певні знання

гігієни. Так, відомий дослідник битви під Берестечком

І.К.Свєшніков пише: "Кількість знахідок на переправі дозво1

ляє ствердити, що кожний козак носив ложку у шкіряному

футлярі на поясі…". Це свідчить про високий рівень особис1

тої культури й гігієни у козацькому війську, так само як і зви1

чай голити голову. Козацька верхівка інколи користувалася

металевими посрібненими ложками та столовими прибора1

ми, що складались із столового ножика та двозубої виделки

у подвійному шкіряному футлярі. На відміну від козаків, як

свідчить дослідник питань, пов'язаних з кулінарією серед1

ньовічної Польщі, Т. Пжипковський, рядовий шляхтич носив

ложку за халявкою, будучи завжди готовим витягнути її на

запрошення до столу магната, який часто пригощав біднішу

шляхетську братію. Свої люльки запорозькі козаки, як писав

Д. Яворницький, вкладали за смушеву оторочку шапки [7].

Серед козацьких речей загального користування, знай1

дених групою українських археологів під час розкопок на

місці Берестейської битви, виявлено й предмети пов'язані з

козацькою "медициною". Знайдено невеличку сіро1корич1

неву мисочку з лійчасто розхиленими стінками, в якій місти1

лася чорно1коричнева маса зі слабким смолоподібним за1

пахом, а зверху лежав шматочок якогось мінералу. Аналіз

засвідчив, що чорно1коричнева маса є маззю, яка за своїм

складом нагадує концентрат дистильованого дьогтю з дом1

ішкою порошку антимоніту. Відомо, що антимоніт був ос1

новною складовою частиною ліків від різних хвороб, у його

цілющі властивості середньовічні медики вірили як у пана1

цею, застосовуючи як і при внутрішніх, і при зовнішніх зах1

ворюваннях, у тому числі й для лікування ран. Відомий своєю

вченістю Миколай Остророг, прозваний Б. Хмельницьким

"Латиною" у листі до луковського старости Б. Казановсько1

го у 1633 р. писав, що вміння без чесності "…є як чистий

антимоніт, котрий є отрутою, але коли є злагоджений інши1

ми засобами є прекрасним ліком" [14, с. 66—69].

Під час згаданих вище розкопок знайдено кулясту пляш1

ку з тонкого скла вишневого кольору зі свинцевою наріза1

ною горловиною і вгнутим дном та опуклістю в центрі. Ма1

буть, вона використовувалась для зберігання ліків. Для цьо1

го ж, певно призначалася ще одна знахідка — невеличка

чотиригранна посудина з прозорого скла з лійковою гор1

ловиною і округлим заглибленням у центрі. На внутрішній

поверхні її стінок зберігся шар якоїсь білої твердої речови1

ни мінерального походження.

Були серед знахідок і ймовірні козацькі хірургічні

інструменти: трикутний ніж з загостреною по боках і на кінці

робочою частиною та чотиригранним держаком, ланцето1

подібний предмет з видовжено1овальною робочою части1

ною і округлим держаком з розклепаною головкою та при1

кріпленою до неї рухомою петелькою1вушком.

Не можна тут не сказати і ще про одну дуже цікаву зна1

хідку, що була свідком Берестейської битви, — шкіряний

гаманець з винятково оздобленим прорізним орнаментом

передньою стінкою. Композиція орнаменту складається з

солярних знаків (вписані у кола хрести), ес1овидних, оваль1

них, прямокутних, ромбовидних, напівкруглих та округлих

порізів, під якими, очевидно, буда підкладена червона тка1

нина. Орнамент, на думку дослідників, має магічне значен1

ня (знаки сонця, рослин, та родючості) і очевидно, викону1

вав функції оберегу, захищаючи свого володаря від недо1

брих очей. Нашим предкам, звичайно теж надокучали зах1

ворювання зубів та ротової порожнини, які у той час нази1

вали "ртяною хворью". Для лікування різних видів стомати1

ту використовували мед, який, як тепер відомо, має добрі

бактерицидні та ранозагоювальні властивості. Серед засте1

режень, про які нагадувалося військовикам, знаходимо і

таке, що: "… печень у мужчин болит после питья излишне1

го…". Для лікування захворювань печінки запорізькі коза1

ки використовували лікарські рослини , які мають спазмо1

літичний і жовчогінний вплив. Це ганус звичайний, м'ята пер1

цева, полин гіркий, ромашка лікарська, чистотіл великий.

Ці рослини дуже широко використовуються в медицині й

сьогодні. А подальше вивчення давньоукраїнських медич1

них джерел є одним із найперспективніших напрямів істо1

рико1медичних досліджень, які можуть відігравати позитив1

ну роль у духовному відродженні української медицини.

Ґрунтуючись на викладеному вище, автори поділяють

думку З. Болтарович про те, що Запорізька Січ мала добре

продуману систему надання медичної допомоги хворим та по1

раненим козакам. Тут були свої досвідчені костоправи, ха1

рактерники, добрими знавцями фітотерапії були старі коза1

ки1пасічники. Починаючи з XVI ст. медичну допомогу запор1

ізьким козакам надають представники народної хірургії —

цирульники, які здобували фахові знання в цехах цирульників,

що існували в багатьох містах та містечках України. За часів

гетьманування Івана Мазепи відомим центром культивування

лікарських рослин були Лубни, які зберегли цю традицію до

захоплення влади більшовиками і навіть довше. Перед Пер1

шою світовою війною тут ще існували гуртові комори, куди

селяни звозили сушене зілля зі своїх плантацій. Лубни були

одним з кращих постачальників лікарської сировини на екс1

порт в перші роки більшовицької влади [3, c. 10].

Українській народній медицині за час її існування суди1

лося пережити періоди бурхливого розвитку і стагнації, спа1

ду та нового піднесення. Слід наголосити на тому, що інте1

рес до народної медицини на теренах України помітно зро1

став у скрутні часи, часи воєнних лихоліть і розрухи.

Сьогодні ми є свідками дедалі зростаючого інтересу до

цієї ще недавно незаслужено забутої, ігнорованої науковою
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медициною ділянки народних знань, важливої складової

української національної культури.

Автори поділяють думку відомого українського дослі1

дника в галузі народної медицини і цілительства З. Болта1

рович про те, що причиною відновлення широкої зацікавле1

ності надбаннями народної медицини є не тільки кризовий

стан офіційної медицини. Важливу роль в цьому відіграє

прагнення Українського народу до відродження своїх ду1

ховних цінностей, пізнання отчих звичаїв і традицій, націо1

нальних надбань духовної та матеріальної культури. І украї1

нська народна медицина, що увібрала в себе мудрість бага1

тьох поколінь, зберегла свою етнічну специфіку, ставши

філософією українців, характеризується багатством локаль1

них варіантів, наявністю багатьох архаїчних елементів, є

вдячним матеріалом. Відрадно, що після багатьох років ігно1

рування до неї звертається й офіційна медицина [3, c. 10].

Як стверджує знаний у світі фітотерапевт Є. Товстуха, в

українській народній медицині та фітотерапії наразі не вико1

ристовується навіть тисячної долі її потужних властивостей,

можна сподіватися, що третє тисячоліття неодмінно стане для

української народної медицини потужним проривом на ліку1

вально1профілактичній ниві. Суспільству належить пильно

оберігати справжніх носіїв етнічних фітотерапевтичних знань,

всіляко пропагувати їхній раціональний досвід та успіхи. Пам1

'ятаймо, що навіть універсальні наші символи пішли від життя1

буття, пісень1замовлянь, кольору неба та збіжжя. А моделлю

слугували рослини — перестріч гайовий та айстра степова, які

цвітуть блакитно1жовтими квітами і успадковані на полотнищі

національного прапора України. Вищі феномени здоров'я —

це і є наше правічне звичаєве право, наше життя та буття, в

якому виникла та спадкувалась у тисячоліттях народна меди1

цина і фітотерапія. Вони оптимізувались у взаємодії з буйною

природою (екологією) і долинули до нашого часу. Фітотера1

пія як національне диво минулого, сучасного та майбутнього

повинна, нарешті, стати наріжним пластом сучасних чи найсу1

часніших універсальних лікарських засобів. ...Адже національ1

на ідентичність українців постає не в женьшені, китайському

лимоннику чи елеутерококу..., а в материнці, родовику лікарсь1

кому, омані високому, перстачі прямостоячому (калгані). В

отому споконвічному зв'язку з вічним зелом для здоров'я і

родоводу, з піснею, працею, культурою віків... [25; 26].

Як зазначалося вище, українська народна медицина

привернула увагу дослідників з середини ХІХ ст. Окремі відо1

мості про медичні знання українців у XVI — XVII ст. вияв1

лені в мемуарах іноземних послів та мандрівників, що побу1

вали тоді в Україні. Певні дані з народної медицини знайш1

ли висвітлення в етнографічних описах губерній, округів і

воєводств5 середини — другої половини ХІХ ст. та початку

ХХ ст., дослідженнях про окремі міста, містечка та етног1

рафічні території, зокрема Гуцульщини6.

Починаючи з 701х років ХІХ ст. з'являються спеціальні

дослідження, присвячені питанням народної медицини. Се1

ред них повнотою охоплення та докладністю описів відзна1

чаються праці С.Носа "Ліки своєрідні з домашнього обходу

і в картинах життя" (К., 1875), Г. Коваленка та І. Манжури "К

народной медицине малоруссов" (1894), В. Милорадовича

"Народная медицина в Лубенском уезде Полтавской обла1

сти" (К., 1902), В. Доманицького "Народна медицина в Ро1

венському повіті на Волині" (Матеріали до українсько1русь1

кої етнології. — 1905. — Т.6). Значний фактологічний ма1

теріал інформаційного характеру з питань народної медици1

ни зафіксований в узагальнюючих працях В. Бабенка, З. Бол1

тарович, С. Верхратського, Т. Гарник, В. Кархута, І. та

Ю. Липи, М. та І. Носалів, С. та Я. Окуневських, А. Онищука,

Г. Смика, М. Сумцова, Є. Товстухи, П. Чубинського, В. Шу1

хевича, В. Ястребова [3, c. 5 — 7; 14, 15]. Ціла низка питань

народної медицини ще очікує свого дослідника.

Скориставшись напрацюваннями українських [3; 6; 9;

20] та російських [1, 21] авторів пропонуємо свій варіант пе1

ріодизації української народної медицини (табл. 1).

Розвиток народної медицини як один із шляхів удоско1

налення державного регулювання медичної діяльності в

Україні.

Характерною особливістю останніх років для законо1

давств багатьох країн світу у сфері охорони здоров'я є по1

силення уваги до проблем правового урегулювання діяль1

ності в галузі народної і нетрадиційної медицини (НіТМ).

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ) визнала, що знання натуральної медицини належить

народам, в котрих вони повинні повною мірою поважатися.

Науковці провідних країн світу дійшли спільної думки, що

народна медицина значно випереджає за ефективністю ака1

демічну медицину, наприклад, при лікуванні ракових пух1

лин у деяких випадках дієвість методів народної медицини

у 2,5—3 рази вища, ніж академічної.

Таким висновкам радіють не тільки дипломовані лікарі

зі світовими досягненнями, але і пройдисвіти, що обіцяють

за символічну плату вилікувати від найтяжчих хвороб, поси1

лаючись на практику ВООЗ.

Сучасна народна і нетрадиційна медицина України ба1

зується здебільшого на використанні методів, які мають сло1

в'янські корені (фітотерапія, апітерапія), так і на запозиче1

них та модифікованих методах. Зі сходу в Україні найбіль1

ше використовуються такі методи, як мануальна терапія,

акупунктура, літотерапія, біоенергоінформотерапія. Досяг1

ненням західних вчених є гомеопатія, іридодіагностика, на1

туропатія, водолікування та інші.

На сьогодні особливо актуальним і своєчасним є роз1

роблення теоретичних проблем вивчення незаконного за1

няття народною медициною (цілительством). Ця проблема

ще не знайшла наукового обгрунтування і висвітлення у пра1

цях сучасних правників, однак відомий український дослід1

ник академік Л.А. Пиріг [11, с. 160 — 182] та окремі журна1

лісти [8] занепокоєні поширенням останнім часом під вивіс1

ками "народна медицина" та "цілительство" звичайного шар1

латанства, що нерідко призводить до серйозних афер на

здоров'ї українців. Через засоби масової інформації (ЗМІ)

своє ставлення до цієї проблеми висловлює і церква.

На жаль, у вітчизняній літературі, проблематика, що по1

в'язана з наданням медичної допомоги з використанням за1

ходів народної та нетрадиційної медицини, не знаходить ши1

рокого висвітлення. В основному теоретико1методологічні

дослідження стосуються державного управління та механізмів

державного регулювання охороню здоров'я України.

____________________________
5 Коли мова йде про округи та воєводства, маються на увазі території України, які знаходились у складі Австро1Угорської

імперії та Польщі — авт.
6 "Народна медицина в гуцулів на високому рівні. Понад 350 видів рослин нарахував Василь Комендар, автор довідника

"Лікарські рослини Карпат" (Ужгород, 1971). Збиранням лікарських рослин займалося майже все населення Гуцульщини. Але

найбільше — місцеві ворожбити, акушерки і ворожки. Вони мали вроджені лікарські здібності і довголітній досвід у розпізнаванні

лікарських рослин, їх збиранні й виготовленні з них ліків…" [17, с. 146 — 152].

Незадовільний стан офіційної медицини на (Гуцульщині — авт.)  сприяв поширенню знахарства. Лікар Косівського повіту

М. Хомин у статті "Народна медицина" (газета "Народне здоров'я") писав, що серед сільського населення Галичини процвітає

знахарство з "вірованням", "заговорами", "заклинаннями", "суєвірями". Лікар Ю. Мановський, який працював на Гуцульщині,

відмічав, що "поки гуцул надумає звернутися до лікаря, через його хату пройде ціла плеяда шептунів і знахарів" [Державне управ1

ління охороною здоров'я в Україні: ґенеза і перспективи розвитку: / [Кол. авт.; Упорядник — проф. Я.Ф. Радиш, Передмова —

проф. Т.Д. Бахтеєва; загальна редакція — проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша]. — К. : Вид1во НАДУ, 2013. — 424 с.].
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Системний аналіз наукових праць

українських авторів свідчить про те, що

розвиток державного управління охоро1

ною здоров'я, взагалі та державного

регулювання народної та нетрадиційної

медицини, зокрема, ще залишається не1

достатньо вивченим. Дослідження даної

проблеми все ще розрізнені, методич1

но не об'єднані. Окремі ж праці нау1

ковців дають змогу лише незначною

мірою розкрити суть проблеми.

З огляду на це, ми можемо визна1

чити найважливіші напрями проблеми

державного регулювання народної та

нетрадиційної медицини, що потребу1

ють наукового дослідження.

На глибоке переконання авторів,

найважливішим сьогодні слід вважати

удосконалення нормативно1правової

бази з регулювання діяльності в галузі

народної і нетрадиційної медицини. По1

требує постійної уваги й моніторинг об1

ліку фахівців у галузі народної та нетра1

диційної медицини.

Комплексний аналіз літературних джерел за темою до1

слідження свідчить, що кількість цілителів, які використовують

народні та нетрадиційні методи лікування, просто вражає. Так,

лише у Києві на сьогодні діють понад 30 різних центрів, шкіл і

навіть інститутів цілительства, магії та чаклування. За підрахун1

ками фахівців налічується понад 15 тис. одинаків1цілителів, а

місячний обіг цього бізнесу становить від 20 до 100 тис. дол.

В Україні до нетрадиційної медицини, за інформацією

федерації сприяння охороні здоров'ю, щороку звертається

понад п'ять мільйонів людей. Про популярність цього сег1

мента здоровоохоронної галузі свідчить хоча б те, що деякі

великі страхові компанії навіть пропонують види страхуван1

ня, пов'язані з нетрадиційною медициною. Загалом, як

стверджують автори проаналізованих нами літературних

джерел, народним лікарям довіряють 40—60 % українців.

Для порівняння нижче наведемо низку окремих статис1

тичних показників.

В Африці 80% населення використовують народну меди1

цину. В Азії і Латинській Америці переважна більшість населен1

ня продовжує використовувати народну медицину з урахуван1

ням історичних та культурних традицій. У Китаї за своїм обся1

гом народна медицина досягла 40 %. Відсоткове співвідношен1

ня для населення, котре хоча б раз зверталося до послуг народ1

ної медицини, становить: 48% в Австралії, 70 % в Канаді, 42 %

в США, 38 % у Бельгії і 75 % у Франції. У Малайзії приблизно

500 млн дол. США щороку витрачається на послуги народної

медицини проти 300 млн дол. США на класичну медицину. В

Японії 60—70 % лікарів з академічною освітою виписують своїм

пацієнтам ліки нетрадиційної медицини. Нами встановлено, що

в багатьох країнах світу витрати на народну медицину не тільки

високі, але і постійно зростають.

Законодавець України визначив поняття народної ме1

дицини (цілительства) як методи оздоровлення, профілак1

тики, діагностики і лікування, що грунтуються на досвіді

багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і

не потребують державної реєстрації.

 Право на заняття народною медициною (цілительством)

мають особи, які отримали спеціальний дозвіл на заняття на1

родною медициною (цілительством), виданий Міністерством

охорони здоров'я України або уповноваженим ним органом.

Законом також визначено заборону проведення цілительства

на масову аудиторію, у тому числі з використанням засобів

масової інформації. Також законодавством визначено, що до

загальнодозволених видів медичної діяльності не належать:

лікування онкологічних хворих; лікування хворих на

інфекційні захворювання, у тому числі венеричні та заразні

шкірні; СНІД; лікування хворих на наркоманію; лікування пси1

хічно хворих, які потребують невідкладної госпіталізації; ви1

давання висновку про психічний стан здоров'я; догляд та ліку1

вання ускладнень вагітності; хірургічні втручання, у тому числі

аборти; проведення розрахованих на масову аудиторію ліку1

вальних сеансів та інших аналогічних їм заходів із викорис1

танням методу гіпнозу та інших методів психічного або біое1

нергетичного впливу. Реклама, що спростовує норму, закрі1

плену законодавцем у повсякденному житті, нам зустрічається

досить часто. Сьогодні газети буквально переповнені ого1

лошеннями різноманітних цілителів, знахарів, провісників

народної медицини, які пропонують хворим свої послуги, обі1

цяючи зцілення навіть від хвороб, які на сучасному етапі ево1

люції людства медиками визнані невиліковними.

Варто зазначити, що умови та організація роботи цілите1

ля (особи, яка не має спеціальної медичної освіти, але володіє

певним обсягом професійних знань та вмінь у галузі народної

та нетрадиційної медицини) визначаються Положенням про

організацію роботи цілителя, який здійснює медичну діяльність

у галузі народної та нетрадиційної медицини, затвердженим

наказом Міністерства охорони здоров'я № 36 від 11 лютого

1998 р. У цьому Положенні визначається, що цілитель надає

допомогу населенню методами народної та нетрадиційної ме1

дицини під контролем лікаря або в умовах лікувального зак1

ладу, повинен узгоджувати свої дії щодо надання консульта1

тивної та лікувальної допомоги пацієнтам лікарем1спеціалістом,

вести облікову документацію, знати принципи медичної етики

та деонтології тощо. На жаль, перелічене вище відсутнє в умо1

вах інтернет1спілкування. Науково1практичний коментар Ко1

дексу України про адміністративні правопорушення визначає

суб'єктами правопорушення осіб, що отримали у встановле1

ному порядку спеціальний дозвіл на провадження медичної

діяльності у галузі народної і нетрадиційної медицини, та інших

осіб. До числа "інших осіб" навряд чи можна віднести адміні1

страторів сайтів, скоріше тих шарлатанів, котрі розміщують

оголошення в газетах та на зупинках міського транспорту.

Як свідчить практика, таких нюансів не знають не лише

пересічні громадяни, а й багато представників офіційних

органів, які покликані стежити за порядком у цій галузі. Та

й підставою для перевірки особи, яка займається цілитель1

ством, є скарга від хворих. Якщо ж заявник посилається на

інтернет1ресурс, то адреса "цілителя" у цьому випадку буде

відсутня, відповідно і перевірка проводитись не буде.

Підкреслимо, що до компетенції МОЗ України не належить

* Регулювання медичної діяльності в Галичині впродовж періоду, що детерміно1

ваний XVIII ст. — першою половиною ХХ ст., відбувалося під впливом та за зразками

різних держав (Австро1Угорська імперія, Західноукраїнська Народна Республіка,

Польща, радянська влада, німецька окупація, побудова в цьому регіоні системи охо1

рони здоров'я згідно радянських законів) [20].

Таблиця 1. Основні етапи становлення та розвитку
української народної медицини
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урегулювання діяльності тих осіб, які не мають передбаче1

них законодавством України кваліфікаційних та дозвільних

документів на проведення медичної практики. Діяльність

таких осіб регулюється службою податкового нагляду, пра1

воохоронними органами, регіональними управліннями за1

хисту прав споживачів або іншими органами виконавчої вла1

ди (залежно від порушень вимог чинного законодавства).

Однак з метою запобігання випадкам незаконної медичної

практики МОЗ співпрацює з Податковою адміністрацією

України, МВС, СБУ, службою прокурорського нагляду, Дер1

жавним комітетом з питань споживчої політики. Досліджен1

ня причин, чому і як "цілителі" отримують ліцензії, а голов1

не їх правомірність, залишається поза межами статті, це

компетенція інших органів.

Існують випадки, а нині це просто необхідність, яка без1

заперечно діє на психіку та свідомість деякої категорії гро1

мадян, коли "цілителі" розміщують на сторінках сайту, в

оголошеннях, газетах неправдиву інформацію про номер

ліцензії нібито виданої МОЗ, а також печатку з реквізитами

міністерства та підписами.

На нашу думку, було б доцільно запровадити можливість

надсилання запиту через електронну мережу Інтернет на офі1

ційний сайт МОЗ України з метою з'ясування дійсності і відпо1

відності виданої ліцензії та запобігання цього виду правопору1

шення. Така практика вже використовується на урядовому пор1

талі Міністерства охорони здоров'я України Державною служ1

бою лікарських засобів і виробів медичного призначення. Сто1

рінка сайту містить інформацію про Державний реєстр ліцензій

та лікарських засобів. Необхідно лише ввести номер свідоцт1

ва або ліцензії, номер наказу, дату та інші реквізити.

На жаль, на сторінці сайту "Регуляторна політика та

дозвільна діяльність" у розділі "Народна медицина" містить1

ся лише текст Конституції України та накази, що регулюють

цей вид діяльності. Особливістю такого методу швидкого

отримання інформації є те, що таким реєстром можуть ско1

ристатися пересічні громадяни будь1де і будь1коли. І вже

потім самостійно зможуть вирішувати, звертатися їм за до1

помогою в лікуванні чи ні.

Водночас перші кроки до вирішення зазначеного питан1

ня відкривають широке поле для науково1теоретичного дос1

лідження цього напряму. Українці повинні серйозно зане1

покоїтись окресленою проблематикою, адже здоров'я нації

є найдорожчим скарбом держави. І кожен з нас сам оби1

рає, кому він надає право рятувати своє здоров'я — народній

медицині або академічній. Феномен катастрофічного поши1

рення нетрадиційної медицини у розвинених країнах світу

розглядається як непояснене явище.

Проведений нами короткий аналіз і критика поширених

у суспільстві лженаук і пара1нормальних вірувань ставлять

законодавця у безвихідне становище. А спроби здійснюва1

ти на державному рівні різноманітні проекти в цьому напрямі

не дають бажаного результату, хоча певна тенденція у ЗМІ і

навіть на законодавчому полі є.

Як стверджують дослідники ролі та місця народної ме1

дицини у традиційній культурі українців, останнім часом у

контексті реалій "перехідного періоду" помітно актуалізу1

валася проблема вивчення традиційної народної медицини

(етномедицини). На їх глибоке переконання, народна меди1

цина тісно пов'язана з матеріальним життям і побутом су1

спільства, чутливо реагує на рівень економічного, соціально1

го, морального, екологічного комфорту людини. Надто різкі

й болісні трансформаційні процеси на шляху від соціалізму

до ринкової економіки породили безліч кризових явищ. За

цих умов зростає інтерес до так званої альтернативної ме1

дицини. Все більше людей користується природними

лікарськими засобами й традиційними методами оздоров1

лення, доцільність яких перевірена не одним поколінням.

У контексті викладеного вище, не можна не погодитися

з думкою І. Колодюк [10] та Н. Серебряннікової [18] і про

те, що окрім суто практичного значення народна медицина

виступає одним з джерел у дослідженнях світоглядних уяв1

лень, сфери функціонування етнічних стереотипів і ритуал1

ізованих форм поведінки. Як важлива галузь народних знань

вона є частиною духовної культури, яка включає в себе за1

лишки різностадіальних синкретичних вірувань, магічні

практики й цінні емпіричні відомості. Адже добре відомо,

що й сучасна професійна медицина, біля витоків якої стояли

Гіпократ, Авіцена (Ібн1Сіна), Агапіт, Гален та інші, також

базується на тисячолітньому народному досвіді.

Звернення до спадщини народного лікування збагачує

сучасну науку. Це яскраво засвідчили численні факти вико1

ристання набутків народної медицини у професійній ліку1

вальній сфері. Так, у роботах З.Фрейда та К.Юнга, фунда1

торів такого напрямку як психоаналіз, був використаний

еврістичний потенціал народних засобів лікування у роз1

робці світоглядних архетипів. Вони переконливо доводять

важливість психотерапевтичних аспектів у контексті "хворо1

ба1хворий1лікар".

Посилення інтересу громадськості до народної меди1

цини значною мірою спричинено як прагненням зберегти її

духовну складову в контексті відродження національних

звичаїв і традицій, так і прагматичними зацікавленнями, які,

на жаль, часто мають характер спекуляції чи моди. Насам1

перед, це стосується магічних елементів практики сучасних

знахарів і цілителів, навколо яких штучно створюється ро1

мантичний ореол містично1окультної таємничості.

Зважений науковий підхід допомагає зрозуміти народ1

ний погляд на етіологію захворювання, "логіку" обраного

терапевтичного методу і його світоглядну мотивацію, розме1

жовувати раціональні та ірраціональні прийоми лікування.

Сьогодні українська народна медицина розглядається

як важлива складова традиційної культури Українського

народу, в змісті якого поєдналися позитивні емпіричні знан1

ня, засоби лікування словом, досвід місцевих спостережень,

світоглядні уявлення та вірування різних епох. Етнографіч1

ний підхід до дослідження проблеми передбачає вивчення

таких питань, як розвиток народних уявлень про анатомію і

фізіологію людини, народне розуміння етіології захворю1

вань, погляди на народних лікарів, методи діагностики та

профілактики, санітарно1гігієнічні норми, класифікація ліку1

вальних засобів.

Дослідження народної медицини в етнографічному

вимірі дає ключ до розв'язання важливих етнологічних зав1

дань, пов'язаних з проблемами походження та розвитку

світоглядних уявлень та народних знань українців. Адже

народні методи лікування на теренах сучасної України, спо1

соби приготування ліків, їх асортимент і застосування відзна1

чаються багатством етнічних та етнорегіональних форм.

Вивчення їх є базою для проведення порівняльних дослід1

жень, передусім народної медицини і сучасної фармакології.

Удосконалення нормативно1правової бази з регулювання

народної медицини та цілительства в Україні розглядається

як один із надійних шляхів удосконалення системи держав1

ного управління здоровоохоронною сферою в нашій дер1

жаві.

Основними напрямами розвитку НіНМ в Україні визна1

чені такі [5]:

— удосконалення законодавчої бази з урегулювання

галузі НіНМ;

— опрацювання заходів, спрямованих на реформуван1

ня галузі НіНМ, розроблення пропозицій щодо визначення

перспективних напрямів розвитку НіНМ та реалізація їх на

державному рівні;

— інтеграція методів НіНМ в офіційну медицину;

— науково1методичне обгрунтування методів та засобів

НіНМ;

— удосконалення системи професійної підготовки

лікарів шляхом впровадження методів НіНМ;
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— визначення обсягу корисності та переваг надання

медичної допомоги методами НіНМ;

— розширення міжнародного співробітництва та обмін

досвідом з іноземними спеціалістами, які практикують ме1

тодами НіНМ;

— ведення просвітницької діяльності серед населення;

— вивчення та розвиток цілительства як самобутнього

напряму народного лікування.

…Комплексний аналіз літературних джерел за темою

дослідження дає підстави стверджувати, що людство з до1

історичних часів шукало шляхи до видужання, застосовую1

чи з цією метою силу природи та її стихії. І вже тоді Вогонь,

Вода, Повітря і Земля відігравали величезну роль у лікуванні

різних захворювань. Засоби та прийоми народного лікуван1

ня вироблялися в результаті емпіричного досвіду впродовж

всієї історії людства, з часу виникнення людини до наших

днів. Вивчення історіографії та джерел народної медицини

привертає все більшу увагу фахівців різного профілю —

медиків, біологів, етнографів [12].

Симбіоз наукової медицини з українською народною

медициною — це поклик сьогодення, наше майбутнє дже1

рело невичерпних, дуже часто, універсальних лікарських

засобів [26, с. 13].

ВИСНОВКИ
Грунтуючись на викладеному вище, робимо наступні

висновки:

1. Українська народна медицина така сама древня, як і

людство, що населяло терени нашої держави. Її зароджен1

ня сягає доісторичних часів і викликане інстинктивними за1

собами самозбереження народу. Адже вже первісна люди1

на змушена була надавати собі медичну допомогу при різно1

го роду травмах та захворюваннях. Саме це заставило шу1

кати наших пращурів необхідних засобів у навколишній при1

роді, насамперед — у світі рослин, оскільки протягом тися1

чоліть первісні люди харчувалися рослинною їжею. А це, в

свою чергу, давало їм можливість пізнавати властивості рос1

лин — відрізняти їстівні від неістинних, отруйних. Так на1

громаджувалися певні примітивні відомості про дію тієї чи

іншої рослини на організм людини. Поява землеробства,

розвиток тваринництва розширюють пізнання людини про

рослинний і тваринний світ. Ряд рослин увійшов до арсена1

лу лікарських на основі спостережень над тваринами, які

при нездужанні споживають певний вид рослин. Обробка

сировини збагачувала людей знаннями про нові лікувальні

властивості засобів рослинного й тваринного походження.

При обробці шкір, наприклад, дізналися про в'яжучі влас1

тивості дубової та вербової кори.

2. Доведено, що первісна, емпірична медицина розви1

валася під впливом практики, спостережень над природою,

збагачувалася та передавалася із покоління в покоління. Із

нагромадженням цього досвіду утворюється певна група

людей, для яких лікування стає професією, основним занят1

тям і способом існування. В Київській Русі такий "професій1

ний" прошарок представлений "волхвами", "відунами", у

практиці яких широко використовувалися різні засоби —

лікарські рослини, мінерали, тваринні організми.

3. Виявлено, що народні методи лікування на теренах

сучасної України, способи приготування ліків, їх асорти1

мент і застосування відзначаються багатством етнічних та

етнорегіональних форм, особливо це стосується Гуцуль1

щини.

4. Обгрунтовано, що сьогодні особливо актуальним і

своєчасним є вивчення незаконного заняття народною ме1

дициною та доведено, що зазначена проблема ще не знайш1

ла належного наукового обгрунтування і висвітлення у пра1

цях сучасних правників, що призводить до значного поши1

рення під вивісками "народна медицина" та "цілительство"

звичайного шарлатанства та серйозних афер на здоров'ї ук1

раїнців. Глибоке дослідження різних аспектів даної пробле1

ми може стати предметом подальших наукових розробок.
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