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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Стан громадського здоров'я, який традиційно виз�

начає соціально�економічний, політичний та геополітич�

ний потенціал держави, залежить від впливу інтегратив�

них факторів, які забезпечують відповідний стиль жит�

тєдіяльності суспільства, впливають на якість та безпе�

ку його життя. Під інтегративними факторами громадсь�

кого здоров'я на нашу думку доцільно розуміти су�

купність умов, причин та параметрів, які впливають на

показники процесу оптимальної життєдіяльності грома�

дян. В даному контексті інтегративні фактори дозволя�

ють простежити рівень залежності громадського здо�

ров'я від зовнішніх об'єктивних й суб'єктивних умов та

причин фізичної повноцінності буття людини у сучасно�

му світі. З огляду на це, інтегративний фактор являє

собою опредмечені форми процесу й результату умов

налагодження повноцінної життєдіяльності людини,

шляхом досягнення відповідних параметрів гармоній�

ності та утвердження фізичної досконалості як умов

професійного розвитку та саморозвитку людини.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

При ідентифікації факторів, які розкривають зміст

інтегрованої взаємодії умов та причин, які визначають

якість фізичної життєдіяльності людини в сучасному

світі доцільно враховувати й "утаємничені перемінні",

які визначають сферу якості здоров'я та життя людини.

В цьому відношенні йдеться про обставини, які слугу�

ють або і за певних умов блокують розвиток життє�

діяльності людини, виступаючи у ролі транскрипційних

самостійних констант, на яких базується сфера опти�

мального буття людини. Це тим самим дозволяє розу�

міти під інтегративними факторами громадського здо�

ров'я універсальну умову забезпечення суб'єктивного

добробуту особистості в межах певної константної ре�

альності.

Саме такий контекст визначення змісту інтегратив�

них факторів громадського здоров'я розкриває їх транс�

крипційну основу, яка закладає умови динамізації не

лише індивідуального але й колективного простору бут�

тєвості людини. Слідуючи цьому інтегративні фактори
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громадського здоров'я дозволяють простежити кон�

стантність фізичного стану як основу розвитку індиві�

дуального й суспільного проекту, який і забезпечує

утвердження інноваційної практики динамізації суспіль�

ства блокуючи тим самим відповідні фактори ризику.

Останні характеризують собою перелік обставин, які

сприяють виникненню небезпечних ситуацій, які позна�

чаються на повноцінності фізичного стану людини, по�

рушуючи певну соціально�антропійну статичність світу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Більше ніж півстоліття тому, вченими "Римського

клубу" було встановлено, що "на долю системи охоро�

ни здоров'я припадає лише 10% факторів, які визнача�

ють громадське здоров'я" [1]. Виходячи із цього ними

було запропоновано чітко ранжовану структуру фак�

торів громадського здоров'я як структурної умови на�

ціональної безпеки держави: спосіб життя (50% впливу

займає від усіх факторів); екологічна ситуація (20—

25%); спадково�генетична обумовленість (15—20%)

[1]. При цьому варто відзначити, що вага впливу певних

факторів на виникнення певних захворювань та пара�

метрів збереження громадського здоров'я в межах

різних держав є відмінною. Більшість експертних даних

вказує на той факт, що в середньому всього 30—35%

від загального обсягу факторів на якість громадського

здоров'я мають безпосередній вплив (1) спосіб життя,

(2) харчування та (3) оточуюча дійсність [2]. При дос�

татньо високих показних керованості впливу таких фак�

торів на сферу збереження громадського здоров'я

Вдається мінімізувати їх негативний вплив, тим самим

створивши об'єктивні передумови для фізичного, психо�

логічного та соціального добробуту людини.

Досягнення високих показників громадського здо�

ров'я нації базується на запровадженні відповідних

профілактичних заходів з оздоровлення та застосуван�

ня якісних стандартів надання медичних послуг. А це у

свою чергу, має супроводжуватись розробленням та

впровадженням стратегічної політики держави щодо

укріплення здоров'я нації, яка б включала чітко регла�

ментований перелік форм та методів організації систе�

ми охорони здоров'я. Методологія розроблення стра�

тегічної політики держави має враховувати різновек�

торність та багатопробленість різних соціальних верств

суспільства. Так, зокрема більшість експертів одностай�

но наголошують на доцільності врахування трьох рівнів

громадського здоров'я: 1 — рівень (груповий), який

включає здоров'я малих соціальних та етнічних груп; 2 —

рівень (регіональний) — включає здоров'я населення

окремих адміністративних територій; 3 — рівень (попу�

ляційний), який включає здоров'я популяції вцілому [3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є здійснити теоретико�методологічний

аналіз інтегративних факторів громадського здоров'я

як умови національної безпеки держави. Досягнення

мети обумовлює вирішення таких завдань: розробити

власну концепцію ранжування керованих, некерованих

та опосередкованих умов, які визначають сферу повно�

цінної життєдіяльності людини у сучасному світі та за�

безпечують створенню оптимуму показників соціальної

безпеки суспільства та громадянина.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасні держави акумулюють свою політику на роз�

робленні "програм перебудови охорони здоров'я" які

враховують всі фактори, які впливають на громадське

здоров'я як структурної умови національної безпеки

держави. Це свідчить про те, що стан громадського здо�

ров'я залежить від ефективності організаційної струк�

тури керованості факторів, які визначають рівень здо�

ров'я населення. В той же час доцільно чітко розмежо�

вувати фактори, які перебувають у сфері керованості

охорони здоров'я та які перебувають за її межами, зок�

рема спосіб життя, оточуюче середовище, соціально�

економічні та спадково�генетичні передумови. Це у такий

спосіб, підтверджує аргументацію приведену С. Мор�

тоном, на думку якого "людина є сама ковалем власно�

го здоров'я, оскільки 90 %, які визначають індивідуаль�

не здоров'я (генетика, екологія та спосіб життя) прямо

чи опосередковано залежать від індивідуума" [4]. На

основі цього вченим ідентифіковано три групи факторів,

які негативного впливають на індивідуальне здоров'я

людини:

1) керовані, які безпосередньо залежать від особи�

стості: а) шкідливі звички (надмірне вживання алкого�

лю, куріння, наркотична залежність); б) спосіб життя

(малорухливість, переїдання, нестаток сну, надмірне за�

хоплення комп'ютерами, відсутність повноцінного відпо�

чинку; в) харчування (відсутність повноцінного та зба�

лансованого з точки зору корисності харчування, що

досить часто лежить у сфері життєвих переконань та

орієнтирів особистості); г) менталітет та характер (хро�

нічний неспокій, невдоволення опонуючим світом, звич�

ка працювати без відпочинку та відчувати свою не�

замінність, відсутність життєвих цілей, відсутність у жит�

тєвих установках пріоритетів здоров'я; д) мотивація —

населення має бути зацікавленим у збереженні та у

зміцненні свого здоров'я, оскільки бути хворим не ви�

гідно з моральної й матеріальної точки зору (з цією ме�

тою держава та працедавці мають формувати менталі�

тет та створювати відповідну мотивацію з використан�

ням законодавчих актів та підвищення заробітної

платні);

2) опосередковані — які залежать від індивідуума:

добробут та освіта, які формують відповідний спосіб

життя, який має сприяти зміцненню здоров'я, а з іншого

— провокує виникнення відповідних захворювань, адже

досягнення високого рівня добробуту, освіти та форму�

вання способу й рівня життя переважною мірою залежить

від особистості; вплив факторів оточуючого середови�

ща (вода, повітря, умови проживання та праці на 25 %

впливають на здоров'я громадян (теоретично певною

мірою ці фактори можуть бути керованими, однак реаль�

но вони надзвичайно важко піддаються корекції);

3) некеровані — не залежать від індивідуума: вік

(детермінуючий фактор, який здійснює негативний
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вплив на здоров'я людини і який не керується люди�

ною, однак уповільнити фізичне старіння людина в

змозі за умови ведення здорового способу життя);

спадковість (здоров'я обумовлене генетичними особ�

ливостями і залежить від генетичного здоров'я батьків

та протікання вагітності у матері до 20%, однак новітні

медичні технології дозволяють коректувати цю про�

блему) [4].

Важливу роль у межах цього аналізу посідає кон�

цепція класифікації факторів громадського здоров'я

розроблена експертами Англійської агенції у сфері гро�

мадського здоров'я. До таких факторів ними відносено

таку їх послідовність:

— біологічні (спадковість, тип вищої нервової діяль�

ності, конституція тіла, темперамент і т. п.);

— природні (клімат, ландшафт, флора, фауна і т. д.);

— стан навколишнього середовища;

— соціально�економічні;

— рівень розвитку охорони здоров'я [5].

Виходячи із цієї класифікації вченими встановлено,

що громадське здоров'я обумовлюється в середньому

на "50% — способом життя на, 15—20% станом на�

вколишнього середовища, 15—20% — спадковістю і

на 10% охороною здоров'я (діяльність його органів і

установ)" [5]. Дещо інші показники впливу факторів на

збереження громадського здоров'я представлено екс�

пертною групою ВОЗ, які запропонували іншу органіку

співвідношення впливу факторів згрупувавши їх у чоти�

ри основні групи, зокрема: генетичні чинники — 15—

20% (20%); стан навколишнього середовища — 20—

25% (20%); медичне забезпечення — 10—15% (7—

8%,); умови і спосіб життя людей — 50—55% (53—

52%) [6].

Забезпечуючи реалізацію цієї дослідницької мети,

постає завдання розроблення авторської класифікації

інтегративних факторів громадського здоров'я як струк�

турної умови національної безпеки держави, виходячи

із аналізу різних методологічних та експертних позицій,

які мають належне відображення у практиці суспільної

життєдіяльності сучасної людини. При цьому також вар�

то відзначити, що в межах майже кожного дослідниць�

кого підходу присвяченого артикуляції факторів гро�

мадського здоров'я представлена власна концептуаль�

на архітектоніка їх класифікації, що тим самим усклад�

нює сферу її об'єктивності та можливість власного ав�

торсько обгрунтування.

Визначальну роль у шкалі факторів громадського

здоров'я посідають генетичні фактори, оскільки пара�

метри повноцінної життєдіяльності людини визначають�

ся генною програмою, яку унаслідує людина генеало�

гічно від батьків, що тим самим визначає відповідний

варіант розвитку її генофонду. Потреби, інтереси, здіб�

ності та можливості людини, в тому числі і схильність

до певних захворювань у більшості випадків також заз�

нають генетичної детермінації, що свідчить про визна�

чальну роль спадкових факторів у статиці громадсько�

го здоров'я. Це дозволяє простежити відповідну інди�

відуальну специфіку генної тривалості життя та якості

його облаштування, а відтак й органіку пояснення при�

чин виникнення відповідних захворювань. На думку ке�

рівника дослідницької групи М.�Р. Маклюеда, "хромо�

соми статевих клітин та їх структурні елементи — гени

можуть піддаватися шкідливим впливам неправильної

поведінки, екологічної ситуації, перенесених захворю�

вань, низького рівня здоров'я і т.п., що безпосередньо

позначується на генетичному матеріалі майбутніх

батьків на будь�якому віковому етапі розвитку" [7]. Це

свідчить про те, що "генна програма, успадкована від

батьків, яка і визначає генетичні особливості дитини, —

незмінна протягом усього життя людини, середовище

лише може змінити потенціал людини в межах "норм

реакцій", але не змінити сам геном, а тому дуже важли�

во, щоб її спосіб життя відповідав цій програмі, від чого

залежатимуть здоров'я і тривалість самого життя даної

людини" [7]. Слідуючи цьому оптимум життєдіяльності

людини, що стосується способу життя, професійного

спрямування та забезпечення якості облаштування жит�

тя передбачає врахування специфіки спадкової генези.

Дотримання такої детермінації є особливо важливе в

контексті того, що "досить часто суспільство або окре�

ма людина формують таке середовище життєдіяльності,

яка вступає в протиріччя з її генною програмою, що за�

кономірно призводить до порушення механізмів її адап�

тації та розвитку, чи до виникнення відповідних захво�

рювань" [8]. Підтвердженням факту такої деструктив�

ної органіки є також і те, що в "структурі спадкової па�

тології, властивої майже двом відсоткам населення

Землі, переважне місце належить захворюванням, по�

в'язаним зі способом життя і зі здоров'ям майбутніх

батьків і матері в період вагітності" [8]. Це у такий спосіб

підтверджує стратегічний вплив генетичного фактору на

стан громадського здоров'я, нівелювання якого поси�

лює дію негативних умов на досягнення фізичної гар�

монії буття людини у сучасному світі.

Важливим фактором громадського здоров'я висту�

пає створення безпечного навколишнього середовища.

Підтвердженням цього, на думку С. Гейріча та Дж. Грей�

та, слугує той факт, що "при порушенні балансу між са�

мостійним функціонуванням людини та її соціальними

контактами виникають проблеми, які зумовлюють зміни

стану здоров'я" [9]. Це обумовлено тим, що протягом

всього антропного періоду, людина вимушена була при�

лаштовуватись до об'єктивних умов свого існування, які

мали достатньо високий вплив на параметри її життєді�

яльності. В даному відношенні йдеться про "енергетичні

впливи (включаючи фізичні поля), певні характеристи�

ки атмосфери, водного середовища, ландшафт місце�

вості і характер її біосистем, збалансованість і стабіль�

ність кліматичних і пейзажних умов, енергетичні впли�

ви, ритм природних явищ та ін.)" [9]. У підтвердження

цього більше ста років тому, відомий вчений А.Л. Чи�

жевський вказав на енергетичний вплив Сонця, (який

безпосередньо пов'язаний з 14�літнім періодом коли�

вань сонячної активності) на стан людини та поширен�

ня відповідних хвороб, зокрема на її психіку, самопо�

чуття, згортання крові [10]. Це дозволило йому охарак�

теризувати залежність людини від "періодичності соняч�

ної та місячної активності", що відображається на чер�

гуванні відповідних біоритмів, які позначаються на стані

її здоров'я, що тим самим і є поясненням причин фізич�

ного, психічного та інтелектуального станів людини, на

підставі чого можна передбачити найбільш сприятливі

та найменш сприятливі періоди життєдіяльності люди�

ни.
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Передбаченість впливу певних природних факторів

на здоров'я людини, дозволяє їй виробити певний імуні�

тет захищеності від об'єктивної дійсності, створюючи

сприятливі умови для своєї життєдіяльності шляхом під�

лаштування її під свої потреби. Виходячи із цього, на

думку Т. Грінхелда, таке прилаштування навколишньої

дійсності під потреби людини здійснюється за відпові�

дними напрямами, серед яких:

— використання природних ресурсів на користь

власних потреб (ліс, нафта, метал, вугілля, глина);

— створення гармонійного для людини середови�

ща шляхом прилаштування природи під її потреби (бу�

дівництво каналів і водосховищ, висадження лісових за�

хисних смуг, встановлення греблі і навіть спроби навіть

розгорнути русло річок);

— цілеспрямоване втручання людини у природне се�

редовище з метою забезпечення розвитку економіки (на�

приклад, пестициди та інсектициди, мінеральні добрива і

т.д.), так і у формі побіжних продуктів виробництва (відхо�

ди виробництва, викиди в атмосферу продуктів виробниц�

тва підприємств, автомобільний транспорт та ін.) [11].

У такий спосіб людина прилаштовуючи об'єктиву

дійсність під власні потреби тотально втручається в її

органіку, що тим самим приводить до незворотних про�

цесів, які створюють ситуації еволюційної деконструкції,

коли людина "перебудовує природу виключно під себе",

в замін нічого не залишаючи самій природі. Така діяль�

ність людини по перетворенню об'єктивної дійсності

створює в той же час створює нові умови життєдіяль�

ності і самої людини, зокрема це стосується глобаль�

ного порушення органічної статики природного сере�

довища. Так, зокрема на сьогодні лише "третина площі

суші Землі не несе на собі видимих слідів діяльності

людини (в Північній Америці — 37,5%, в Африці —

27,5%, в Європі — 2,8%), а з безлічі лісових масивів,

які раніше покривали Землю і забезпечували її атмосфе�

ру киснем, лише ліси Сибіру і басейну Амазонки ще досі

продовжують виконувати цю роль" [12].

Варто також відзначити, що сучасна екологічна си�

туація деструктивно поглиблюється не лише локальни�

ми змінами, які відбуваються в географічних та кліма�

тичних умовах, але й завдяки розвитку певних галузей

виробництва, що приводить до суттєвого забруднення

навколишнього середовища, що тим самим провокує

високі показники захворюваності населення. Так, зок�

рема "збільшення викидів від технологічних процесів

призвело до появи в атмосферному повітрі до 350 різних

канцерогенів, серед яких кожен шостий на планеті во�

лодіє особливо вираженими патогенними властивостя�

ми" [13]. Саме тому людина у своєму пошуку методів

прилаштування навколишнього оточення відповідно до

власних потреб має займати морально�свідому й раціо�

нальну позицію, яка дозволить їй оволодіти прийомами

діяльності в умовах зміни традиційної моделі її екологіч�

ного буття. Це тим самим має слугувати утвердженню

новітньої культури життєдіяльності людини, яка ба�

зується на сучасних принципах валеологічної освіче�

ності та відчуття персональної відповідальності перед

майбутніми поколіннями за наслідки свого деконструк�

тивного втручання у навколишнє оточення.

Відтак, виходячи із того, що однією із універсаль�

них потреб людини є збереження та підтримання її

нормального функціонування шляхом облаштування

"оптимальної життєдіяльності" для забезпечення гро�

мадського здоров'я людини "стратегічно важливо відчу�

вати фізичний та душевний комфорт", а він можливий

лише в умовах безпечного навколишнього середовища.

Йдеться здебільшого про те, що "забезпечення нор�

мального розвитку у відповідності з генетичними та інди�

відуальними особливостями, які створюють передумо�

ви для формування та самоповаги слугують фактором

збереження здоров'я, що тим самим сприяє повноцінній

життєдіяльності людини у сучасному світі" [14].

Саму сферу розуміння навколишнього середовища за�

гальноприйнято структурувати на два рівні: макро�

середовище (оточуюча об'єктивна дійсність в межах якої

природньо перебуває людина, і яка впливає на параметри її

громадського здоров'я) та мікросередовище (умови, які

безпосередньо оточують конкретну людину у чітко визна�

ченому інституційному просторі). До факторів мікросере�

довища належать побутові та виробничі умови, які вплива�

ють на громадське здоров'я людини, у більшості випадків

створюючи умови безпечності навколишньої дійсності. При

цьому варто враховувати також і конструкцію А. Маслоу,

яка досить чітко дозволяє конкретизувати гностичні потре�

би людини, які чітко опредмечуються через сферу функці�

онування навколишнього середовища [15]. Виходячи із цьо�

го ним доведено, що "найвищою соціальною потребою лю�

дини є потреба в самоповазі, самореалізації", тобто в

творчій діяльності, без чого надзвичайно складно уявити

розвиток особистості, а тому потреба в самостійному піз�

нанні навколишнього світу людиною є важливою когнітив�

ною потребою, яка визначає сферу його функціонування,

а відтак і визначає параметри її громадського здоров'я.

Слідуючи цьому до визначальних факторів навко�

лишнього середовища, які визначають параметри по�

вноцінності громадського здоров'я як умови національ�

ної безпеки держави належать:

— соціально�економічні умови, в яких відбуваєть�

ся розвиток конкретного індивідууму (ступінь економіч�

ного розвитку, соціальна політика регіону, країни, дос�

тупність медичних послу, рівень безробіття, рівень якос�

ті життя) [16];

— оточуюче фізичне середовище (ступінь урбані�

зації, забезпечення безпечним житлом, повноцінним

харчуванням, умовами для повноцінного відпочинку та

дозвілля) [17].

Врахування саме цих факторів навколишнього сере�

довища є стратегічною передумовою для забезпечення

керованості відповідних процесів, які детерміновано стри�

мують можливість належної фізичної й соціальної життє�

діяльності людини в межах конкретної об'єктивної реаль�

ності. При цьому стратегічним пріоритетом для держави

виступає створення та збереження безпечного навколиш�

нього середовища, особливо в умовах "неконтрольовано�

го розвитку промисловості" та актуалізації відповідних

екологічних проблем, які у сукупності негативно вплива�

ють на параметри громадського здоров'я. Це у свою чер�

гу дозволяє чітко ідентифікувати основні фактори навко�

лишнього середовища, які негативно позначуються на

стані громадського здоров'я людини. Серед них:

— забруднення атмосферного повітря різними ток�

сичними викидами (свинець, кадмій, ртуть), особливо в

промислових районах;
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— наявність величезної кількості алергенів, у тому

числі харчових й домашніх;

— хімічна (нітрати, пестициди) і бактеріальна (збуд�

ники гепатиту, сальмонельозу, дизентерії, холери і т.д.)

забрудненість харчових продуктів та води;

— неякісна питна вода, низький рівень санітарної

культури;

— вплив підвищеного рівня шуму від промислових

підприємств, транспорту;

— вплив токсичних відходів промисловості;

— вплив іонізуючого опромінення (сонце, "озонові

дірки", джерела штучного освітлення, електромагнітні

поля природного і штучного походження);

— техногенні аварії та катастрофи, а також стихійні

лиха, що призводять до травм і загибелі людей, психо�

логічних перевантажень [17].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, здійснений нами аналіз інтегративних

факторів громадського здоров'я як умови національної

безпеки держави дозволив запропонувати власну кон�

цепцію ранжування керованих, некерованих та опосе�

редкованих умов, які визначають сферу повноцінної

життєдіяльності людини у сучасному світі. Саме їх іден�

тифікація та врахування функціонального впливу слу�

гують створенню оптимуму показників соціальної без�

пеки суспільства та громадянина. Це у такий спосіб ста�

вить питання про деталізацію гностичних показників, які

забезпечують з'ясування індикативної якості громадсь�

кого здоров'я, що тим самим закладає методологічні

передумови подальшого розроблення даної проблема�

тики в межах вітчизняної державно�управлінської науки.
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