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Су час ний етап ре фор му ван ня Зброй них сил Ук ра ї ни ста вить но ві ак ту аль ні зав -
дан ня що до ви рі шен ня проб лем збе ре жен ня здо ров’я вій сько вос луж бов ця. 

Вій сько вос луж бо вець – цен траль на фі гу ра про це су ре фор му ван ня зброй них
сил, а здо ров’я, но сі єм яко го він є, ба га то в чо му обу мов лює йо го фун кці о наль ні
мож ли вос ті, тим са мим вис ту па ю чи запорукою ефек тив но го ви ко нан ня зав дань ре -
фор му ван ня. Ана ліз пи тань збе ре жен ня здо ров’я особового складу стає не об хід ною
умо вою роз крит тя й удос ко на лю ван ня со ці аль но! про фе сій но го по тен ці а лу вій сько -
вос луж бов ця як ру шій ної си ли й го лов ної ме ти ар мій ської ре фор ми. 

У су час ній на у ці проб ле ма здо ров’я лю ди ни – од на з най більш склад них со ці аль -
но! фі ло соф ських проб лем. Дос лід жен ню різ но ма ніт них ас пек тів да ної проб ле ми,
особ ли вос тей її про я ву в різ них со ці аль них гру пах, прис вя че но без ліч ро біт. У них
ві доб ра же ні знан ня про здо ров’я, ви роб ле ні про тя гом всі єї іс то рії роз вит ку лю ди ни.
Ок ре мі ро бо ти прис вя че ні роз крит тю зміс ту ка те го рії “здо ров’я”, в ін ших дос лід жу -
ють ся клі ніч ні ас пек ти здо ров’я, при цьо му ак цент ро бить ся пе ре важ но на  па то ло -
гію, дос лід жу ють ся й фак то ри, що де тер мі ну ють здо ров’я, са мос тій ну гру пу
становля ть ро бо ти, що роз гля да ють шля хи й за со би охо ро ни здо ров’я лю ди ни. Час -
ти на дос лід жень ста нов лять те о ре тич ні, фун да мен таль ні роз роб ки, що ви рі шу ють
фі ло лоф сько! ме то до ло гіч ні пи тан ня здо ров’я та йо го охо ро ни, ін ші но сять більш
прик лад ний ха рак тер і ши ро ко ви ко рис то ву ють ся в прак ти ці охо ро ни здо ров’я. У
пе ре важ ній біль шос ті ро біт, особ ли во на ран ніх ета пах роз роб ки, у по нят тя здо ров’я
вкла да єть ся пе ре важ но ме ди ко! бі о ло гіч ний зміст і не береть ся до ува ги со ці аль ний
зміст. Ос тан нім ча сом ті й ін ші ви ди дос лід жень здо ров’я по єд ну ють ся в ком плек сні,
між дис цип лі нар ні, що ба га то в чо му під ви щує їх суспільну значущість і в те о ре тич -
но му, і в прак тич но му пла нах. При цьо му в роз роб ці проб лем здо ров’я по ряд із 
вче ни ми! ме ди ка ми бе руть участь пред став ни ки со ці аль но! гу ма ні тар них сус піль них
на ук: еко но міс ти, пси хо ло ги, фі ло со фи, пра воз нав ці, со ці о ло ги.
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Сьо год ні знач но ак ти ві зу ва ла ся  на у ко ва ро бо та з вив чен ня вій сько во! со ці аль -
них проб лем, яка про во дить ся у на у ко вих та нав чаль них зак ла дах Мі ніс терс тва 
обо ро ни Ук ра ї ни. Дос лід жен ню со ці аль них проб лем су час них зброй них сил та 
по шу ку адек ват них шля хів їх  розв’язан ня в умо вах пе ре хо ду до кон трак тно го прин -
ци пу ком плек ту ван ня, прис вя че ні на у ко во! дос лід ні ро бо ти, які ви ко ну ють ся на 
ка фед рі пси хо ло гії та пе да го гі ки Хар ків сько го уні вер си те ту По віт ря них Сил  іме ні
Іва на Ко же ду ба. Зок ре ма не що дав но за вер ше на на у ко во! дос лід на ро бо та, ме тою
якої бу ла роз роб ка кон цеп ту аль них за сад ви рі шен ня со ці аль них проб лем ком плек -
ту ван ня Зброй них сил Ук ра ї ни вій сько вос луж бов ця ми, які про хо дять вій сько ву
служ бу за кон трак том. Ок ре мі ре зуль та ти дос лід жен ня ав тор вик ла дає у цій стат ті. 

Дос лід жу ю чи  проб ле ми у вій сько во! со ці аль ній  сфе рі, ми дій шли вис нов ку, що
сьо год ні ду же ак ту аль ні проб ле ми  ме дич ної сфе ри Зброй них сил Ук ра ї ни. 

Ана ліз су час но го ста ну ме дич ної сфе ри Зброй них сил Ук ра ї ни доз во лив нам 
зро би ти вис но вок, що біль шість ке рів них до ку мен тів, нас танов, на ка зів з прак тич ної
ро бо ти охо ро ни здо ров’я вій сько вос луж бов ців вра хо ву ють по каз ни ки, що  ві доб ра -
жу ють, як пра ви ло, не стіль ки здо ров’я, скіль ки па то ло гію (зах во рю ва ність, трав ми,
ін ва лід ність, смер тність). Інак ше ка жу чи, ана лі зу ють ся пе ре важ но не га тив ні 
ха рак те рис ти ки здо ров’я вій сько вос луж бов ця.  В ос но ву стра те гії ро бо ти ор га нів 
ме дич ної сфе ри Зброй них сил Ук ра ї ни також пок ла де ні  пе ре важ но по каз ни ки, що
ві доб ра жу ють не га тив ні ха рак те рис ти ки здо ров’я вій сько вос луж бов ців [1; 2]. 

Од нак про тя гом ос тан ньо го де ся ти літ тя у ме ди ци ні Ук ра ї ни від бу ва ють ся стрім -
кі змі ни, пов’яза ні як з роз вит ком ме дич ної на у ки у сві ті, так і роз вит ком со ці аль но! -
гу ма ні тар них на ук – по я вою но вих знань про лю ди ну, її мож ли вос ті, її бу до ву, 
про за леж ність її від нав ко лиш ньо го се ре до ви ща та со ці у му. 

Ба га то вче них сьо год ні вис лов лю ють дум ку про те, що настав час ме то до ло гіч ної
пе ре о рі єн та ції в ана лі зі ста ну здо ров’я лю ди ни. Во ни від зна ча ють, що не мож на в
ана лі зі й оцін ці здо ров’я орі єн ту ва ти ся тіль ки на по каз ни ки па то ло гії і, крім ме ди -
ко! бі о ло гіч них ас пек тів здо ров’я, вар то пов ні ше бра ти до ува ги со ці аль ні ас пек ти, 
умо ви про фе сій ної ді яль нос ті. Сут ність про по но ва ної ме то до ло гіч ної пе ре о рі єн та ції
ба чить ся в пе ре не сен ні ак цен ту з вив чен ня хво роб, хво рої лю ди ни, па то ло гії вза га лі
на дос лід жен ня са ме здо ров’я, здо ро вої лю ди ни. Та ка пе ре о рі єн та ція по вин на сто су -
ва ти ся не тіль ки пи тань вив чен ня здо ро вих лю дей і ви яв лен ня фак то рів, що де тер -
мі ну ють пря мі ха рак те рис ти ки здо ров’я, її мета при пус кає ак цен ту ван ня ува ги на
збе ре жен ні й роз вит ку здо ро вих лю дей. Інак ше ка жу чи, пе ре о рі єн та ція, про яку йде
мо ва, не мо же бу ти об ме же на тіль ки ме то до ло гіч ни ми рам ка ми, во на по вин на ма ти
прак тич ний ви хід, що сто су єть ся по си лен ня ува ги до та ких проб лем, як про фі лак ти -
ка, вклю ча ю чи дис пан се ри за цію й фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя.

Пе ре о рі єн та ція у вив чен ні проб лем здо ров’я лю ди ни пос та ви ла ряд проб лем, 
се ред яких од ні єю з ос нов них є уточ нен ня зміс ту са мо го по нят тя “здо ров’я”, а вір ні -
ше,   – по шук най більш адек ват но го йо го виз на чен ня. При цьо му під адек ват ніс тю
по нят тя ма єть ся на увазі здат ність йо го най біль ш пов но ві доб ра жа ти яви ща й 
про це си, що від бу ва ють ся в ре аль но му жит ті, без врахування яких важ ко або й без -
глуз до го во ри ти про здо ров’я.

СОЦІОЛОГІЯ
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Роз гля не мо ево лю цію пог ля дів на зміст ка те го рії “здо ров’я”. Тривалий час у
переважній більшості ро біт здо ров’я трак ту ва ло ся як ме ди ко! бі о ло гіч на ка те го рія,
але згодом у про по но ва них  виз на чен нях все час ті ше по ча ли при ді ля ти ува гу й со ці -
аль ному ас пекту здо ров’я, пропонувати відповідні зміни до його де фі ні цій. 
Це ціл ком обґ рун то ва но, ос кіль ки здо ров’я без сум нів но не тіль ки склад на ме ди -
ко!бі о ло гіч на ка те го рія, але в ній ві доб ра жу єть ся й со ці аль на сут ність, со ці аль ні
умо ви й ре зуль та ти жит тє ді яль нос ті лю ди ни. Зок ре ма, ба га то ав то рів ста ли ро зу мі -
ти під здо ров’ям стан не тіль ки бі о ло гіч ної, але й со ці аль ної адап та ції, у хо ді якої лю -
ди на прис то со вує нав ко лиш нє се ре до ви ще до сво їх пот реб, а не тіль ки прис то со ву -
єть ся до нього сама [3].

Усе біль ше при хиль ни ків зна хо дить точ ка зо ру, від по від но до якої здо ров’я ін ди -
ві да мо же бу ти виз на че не як стан ор га ніз му лю ди ни, що за без пе чує пов но цін не й
ефек тив не ви ко нан ня ним со ці аль них фун кцій. При цьо му важ ли вою умо вою збе ре -
жен ня, зміц нен ня й роз вит ку цьо го ста ну є ве ден ня ін ди ві дом здо ро во го спо со бу
жит тя. Та ке виз на чен ня має на ува зі і ме ди ко! бі о ло гіч ний ас пект, тоб то по год же -
ність у вза є мо дії всіх сис тем ор га ніз му, урів но ва жен ня їх ді яль нос ті із се ре до ви щем,
адап та ція ор га ніз му до умов се ре до ви ща й со ці аль ний ас пект. Під пов но цін ним й
ефек тив ним ви ко нан ням лю ди ною со ці аль них фун кцій ро зу мі єть ся ці лий ком плекс
зав дань, ви ко ну ва них лю ди ною. Наз ве мо ос нов ні з них. По! пер ше, пов не в об ся зі 
і якос ті ви ко нан ня тру до вих обов’яз ків від по від но до ста те вих та ві ко вих особ ли вос -
тей ін ди ві да; по! дру ге,  участь у сус піль но! по лі тич но му жит ті; по! тре тє, спри ят ли ві
осо бис ті від но си ни із чле на ми тру до во го ко лек ти ву; по! чет вер те, ви ко нан ня сі мей -
них обов’яз ків (від по від но до сі мей но го ста ту су, нас та нов  у ро ди ні, статі 
й ві ку ін ди ві да).

Но ві знан ня про здо ров’я лю ди ни знай шли ві доб ра жен ня в офі цій них до ку мен -
тах. Так, виз на чен ня, що бу ло прий ня те Всес віт ньою ор га ні за ці єю охо ро ни здо ров’я
(ВО ОЗ), знач но роз ши ри ло зміст ці єї ка те го рії. У ньому вка зу єть ся, що “здо ров’я є
ста ном пов но го фі зич но го, ду шев но го і со ці аль но го бла го по луч чя, а не тіль ки 
від сут ність хво роб і фі зич них де фек тів”. Це виз на чен ня має кіль ка прин ци по вих 
пе ре ваг. По! пер ше, здо ров’ю на да ний са мос тій ний, не за леж ний від хво ро би ста тус;
по! дру ге, в ньо му під крес лю єть ся не од ноз нач ність спів від но шень між здо ров’ям і
хво ро ба ми, від сут ність ос тан ніх не є аб со лют ним кри те рі єм здо ров’я, у си лу чо го
лю ди на, здо ро ва за тра ди цій ни ми ме дич ни ми по нят тя ми, мо же не перебувати в “зо -
ні бла го по луч чя” і, от же, бу ти нез до ро вою за більш стро гими оцін ками. По! тре тє, у
виз на чен ні ВО ОЗ в один ряд із тра ди цій ни ми ком по нен та ми здо ров’я (фі зич ним і
пси хіч ним) пос тав ле ний ще один ком по нент – со ці аль ний. Не роз рив ність бі о ло гіч -
но го і со ці аль но го в при ро ді лю ди ни ро бить та кий під хід ціл ком вип рав да ним. І, на -
реш ті, по! чет вер те, да не виз на чен ня міс тить ос нов ні ком по нен ти здо ров’я – фі зич не,
пси хіч не, со ці аль не. Як наслідок, здо ров’я пос ту по ве пе рес та ло роз гля да ти ся як
тіль ки ме дич не по нят тя, а набуло більш ши ро кого трак ту ван ня. 

Та ким чи ном, при фор му лю ван ні по нят тя “здо ров’я” пот рі бен ши ро кий під хід з
ура ху ван ням не тіль ки со ці аль них і бі о ло гіч них спроможностей лю ди ни, але й
умов, у яких во ни ре а лі зу ють ся у виз на че них ти пах про фе сій ної ді яль нос ті. Та ка
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пос та нов ка пи тан ня, за якої ха рак те рис ти ки ін ди ві да, що ві доб ра жа ють по нят тя
здо ров’я, тіс но зв’яза ні зі спо со бом жит тя, спри яє орі єн та ції на про фі лак тич ний ас -
пект здо ров’я, йо го оцін ки з по зи цій про фе сій ної ді яль нос ті і йо го охо ро ни. 
У рам ках цьо го під хо ду ін ди ві ду аль не здо ров’я роз гля да єть ся крізь приз му жит тє -
ді яль нос ті, са ме на ній ро бить ся го лов ний ак цент і через неї виз на ча єть ся як стан
оп ти маль ної жит тє ді яль нос ті лю ди ни, що за без пе чує пов но ту ре а лі за ції її сут ніс -
них сил. Те о ре тич на ба за та ко го під хо ду зна хо дить ся в рам ках ві та ліс тич ної 
кон цеп ції, яку ак тив но роз роб ля ють ро сій ські вче ні під ке рів ниц твом С.І. Гри -
гор’єва.  Сьо год ні ця кон цеп ція ак тив но роз ви ва єть ся у рам ках но вої со ці о ло гіч ної
па ра диг ми – со ці о ло гії жит тя, яка, по! пер ше, бу ду єть ся на єд нос ті те о ре ти ко!
ме то до ло гіч но го та ем пі рич но го рів нів со ці о ло гіч но го знан ня, по! дру ге, в цен трі її
ува ги зна хо дить ся со ці аль на лю ди на, вза є мо ді ю ча з ба га то ви мір ною лю ди ною як
суб’єк том жит тє ді яль нос ті: куль тур ним, бі о ло гіч ним, ду хов но! пси хіч ним, кос міч -
ним то що; по! тре тє, во на роз гля дає со ці аль ну ре аль ність як ба га то рів не ву, тіс но
пов’яза ну з ба га то ви мір ним жит тє вим се ре до ви щем [4]. Фун да мен таль не зна чен ня
має та обс та ви на, що ві та ліс тич на со ці о ло гія на по ля гає на не об хід нос ті ці ліс но го
ана лі зу лю ди ни як бі оп си хо со ці аль ної іс то ти, яка має не тіль ки ак ту аль ний со ці -
аль ний кон текст бут тя, але й бі оп си хо со ці аль ну іс то рію, не об хід нос ті сис тем но го
роз гля ду та ких проб лем, які на пер ший пог ляд, да ле кі од на від од ної, але які 
нас прав ді ста ли най важ ли ві ши ми ха рак те рис ти ка ми сьо год ніш ньої со ці аль ної 
ре аль нос ті.  Важ ли вим є той факт, що ав то ри ві та ліс тич ної со ці о ло гії, роз кри ва ю чи
зміс тов ні по ло жен ня кон цеп ції жит тє вих сил лю ди ни, пос тій но на го ло шу ють на
важ ли вос ті та кої її ха рак те рис ти ки, як здо ров’я, причо му ак цент ро бить ся не на
тра ди цій но му тлу ма чен ні цьо го по нят тя, тоб то фі зич но му здо ров’ї, а на здо ров’ї як
со ці аль но му фе но ме ні, що ха рак те ри зу єть ся єд ніс тю фі зич но го здо ров’я, фі зич ної
си ли лю ди ни, мож ли вос тей її пси хі ки, со ці аль но го по тен ці а лу, сус піль них зв’яз ків,
вмінь, на ви чок, знань то що [5].

Вис нов ки ві та ліс тич ної со ці о ло гії доз во ля ють по! но во му по ди ви ти ся на проб ле -
му здо ров’я лю ди ни. Нап рик лад, вирі шен ня ак ту аль них проб лем за без пе чен ня
ефек тив но го фун кці о ну ван ня й роз вит ку суб’єк тів со ці аль но го жит тя не об хід но 
шу ка ти на між дис цип лі нар но му рів ні. Ство рен ня умов для пов но цін но го ви ко нан ня
ос нов них ро лей лю ди ни не тіль ки в про фе сій ній сфе рі й у ро ди ні, але й в ін ших 
сфе рах гро мад сько го жит тя мож ли ве тіль ки при дос тат ньо му рів ні фі зич но го, 
пси хіч но го й со ці аль но го здо ров’я лю ди ни од но час но. Са ме прин цип єд нос ті, 
ці ліс нос ті жит тє во го прос то ру, вза є мо за леж нос ті фі зич но го, пси хіч но го й со ці аль но -
го здо ров’я лю дей по ви нен бу ти пок ла де ний в ос но ву та кої ро бо ти. 

Зап ро по но ва ні змі ни в те о ре тич них судженнях про здо ров’я, без сум нів но, 
ви су ва ють проб ле му йо го ви мі ру, йдучи від пря мих, а не від зво рот них йо го 
ха рак те рис тик, тоб то ха рак те рис тик, що від би ва ють по зи тив ну сто ро ну бі о ло гіч но -
го, пси хо ло гіч но го й со ці аль но го ста ну ін ди ві да. Не ви рі шив ши проб ле ми ви мі ру
здо ров’я з по зи тив них по зи цій, не мож на го во ри ти про пе ре о рі єн та цію в дос лід жен -
ні здо ров’я, тоб то, як від зна ча ло ся ви ще, пе ре не сен ня ак цен ту на вив чен ня ста ну 
здо ро вих лю дей. 
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Імо вір но, на про ти ва гу по каз ни кам, що ха рак те ри зу ють та кі не га тив ні яви ща, як
зах во рю ва ність, ін ва лід ність, смер тність й ін ші, у цьо му ви пад ку бу де пот ріб на 
сис те ма по зи тив них по каз ни ків. Що та ке по зи тив ний по каз ник здо ров’я? На на шу
дум ку, це по каз ник, що міс тить сут ніс ні ха рак те рис ти ки здо ров’я ін ди ві да. Йо го ве -
ли чи на дає пря му ха рак те рис ти ку ста ну ор га ніз му ін ди ві да на пев ний мо мент і йо го
здат нос ті пов но цін но ви ко ну ва ти со ці аль ні фун кції. Ос кіль ки та ка ве ли чи на дає 
по зи тив ну ха рак те рис ти ку (а не не га тив ну, не від про тив но го), як спра вед ли во по мі -
ти ла Є. Н. Куд ряв це ва, її з пов ним пра вом мож на наз ва ти по зи тив ною [3].

Як ос нов ні кри те рії виз на чен ня по зи тив них по каз ни ків здо ров’я ін ди ві да, крім
на яв нос ті в ньо го ме ди ко! бі о ло гіч них оз нак здо ров’я,  та кож не об хід но бра ти до ува -
ги пов но цін не ви ко нан ня ним со ці аль них фун кцій.  Та ким чи ном, кри те рії охоп лю -
ють ме ди ко! бі о ло гіч ну (фі зі о ло гіч ну), пси хо ло гіч ну, со ці аль ну пе ре ду мо ви, що ле -
жать в ос но ві мож ли вос ті для лю ди ни ви ко ну ва ти свою ос нов ну со ці аль ну роль. 

Ви роб лен ня по зи тив них по каз ни ків здо ров’я ін ди ві да – це пев ний спо сіб ви ко -
рис тан ня знан ня про та кі про це си, що від бу ва ють ся в ор га ніз мі лю ди ни, які спри я -
ють не тіль ки бі о ло гіч но му йо го роз вит ку, але й ста нов лен ню йо го як осо бис тос ті.
Від по від но до цьо го от ри ма не знан ня мо же слу жи ти не тіль ки за со бом оцін ки здо -
ров’я, але й за со бом, що спри яє ви рі шен ню ін ших со ці аль них зав дань, пов’яза них із
прис ко рен ням на у ко во! тех ніч но го прог ре су, про ве ден ням ре форм у різ них сферах
на род но го гос по дарс тва. При род но, що для збо ру да них, не об хід них для виз на чен ня
по зи тив них по каз ни ків здо ров’я ін ди ві да, тіль ки ме дич них по каз ни ків не дос тат ньо,
пот ріб на й ін фор ма ція, от ри ма на в хо ді спе ці аль них со ці о ло гіч них дос лід жень. 
У цих умо вах стає ак ту аль ним зав дан ня ство рен ня сис те ми со ці аль но! гі гі є ніч но го
мо ні то рин гу. 

Су час ні тен ден ції в ме дич но му й со ці аль но! гу ма ні тар но му знан ні, без сум нів но,
по вин ні знай ти своє ві доб ра жен ня й у вдос ко на лен ні ме дич ної сфе ри Зброй них сил
Ук ра ї ни. Со ці аль на до мі нан та ре фор му ван ня ме дич ної сфе ри Зброй них сил Ук ра ї ни
повин на ста ти ос нов ною. Так, роз роб ка сис те ми по зи тив них по каз ни ків здо ров’я
вій сько вос луж бов ця має за ме ту вирі шен ня від по від них зав дань: по! пер ше, ана ліз
кон крет них со ці оп си хо бі о ло гич них  явищ, які вті лю ють ся в цих по каз ни ках; 
по! дру ге, ус та нов лен ня ті єї прак тич ної зна чи мос ті, що бу де нада на цим по каз ни кам.
Що сто су єть ся пер шо го зав дан ня, то в по зи тив них по каз ни ках здо ров’я по вин ні ві -
доб ра жа ти ся різ ні сто ро ни жит тє ді яль нос ті вій сько вос луж бов ця, які виз на ча ють
йо го бла го по луч ний фі зич ний, пси хіч ний і мо раль ний стан, йо го здат ність пов но -
цін но ви ко ну ва ти со ці аль ні фун кції й вес ти здо ро вий спо сіб жит тя. Прак тич на ж
зна чи мість цих по каз ни ків по ля гає в мож ли вос ті для ко ман ди рів і на чаль ни ків ма ти
у сво є му роз по ряд жен ні да ні про “за пас” здо ров’я вій сько вос луж бов ця, зок ре ма про
ве ли чи ну со ці аль но! про фе сій но го по тен ці а лу вій сько вос луж бов ця [6]. Для вій сько -
вих ке рів ни ків від кри ва єть ся мож ли вість  уп рав ля ти со ці аль но! про фе сій ним по тен -
ці а лом вій сько вос луж бов ця в ін те ре сах бо йо вої го тов нос ті під роз ді лу. 

При виз на чен ні по зи тив них по каз ни ків здо ров’я вій сько вос луж бов ця не об хід но
вра хо ву ва ти йо го по тен цій ні ха рак те рис ти ки. У цьо му ви пад ку мо ва йде про здо -
ров’я вій сько вос луж бов ців, які, на дум ку лі ка ря й за влас ною оцінкою, ціл ком 
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здо ро ві, пов но цін но й ефек тив но ви ко ну ють свої со ці аль ні фун кції, але од но час но
ма ють шкід ли ві звич ки у спо со бі жит тя (курять, злов жи вають ал ко го лем, не ви ко -
нують на леж них гі гі є ніч них ви мог до ре жи му дня, хар чу ван ня, від по чин ку й т.д.). 
Хо ча по каз ни ки здо ров’я  та ко го вій сько вос луж бов ця до сить ви со кі на даний 
мо мент, по тен цій но він нез до ро вий, ос кіль ки пе ре лічені по ру шен ня є фак то ра ми 
ри зи ку, що мо жуть вик ли ка ти те або ін ше зах во рю ван ня. Під сум ко ві по каз ни ки здо -
ров’я та ко го вій сько вос луж бов ця не мо жуть ма ти ви со кої оцін ки. 

При род но, що по каз ни ки здо ров’я вій сько вос луж бов ця – не ста тич ні, раз і на зав -
жди да ні оцін ки, во ни ди на міч ні, мі ня ють ся ра зом з вій сько вос луж бов цем і со ці у -
мом, у яко му він пе ре бу ває. 

На на шу дум ку, спро би сфор му лю ва ти кіль кіс ні по каз ни ки здо ров’я бу дуть
спри я ти ус ві дом лен ню юри дич них ас пек тів здо ров’я лю ди ни, фор му лю ван ню юри -
дич них норм від нос но прав та обов’яз ків вій сько вос луж бов ців, пов’яза них з їх ньою
про фе сій ною ді яль ніс тю. Ре зуль та ти та кої ро бо ти по вин ні бу ти зак ріп ле ні в нор ма -
тив но! пра во вій ба зі. То му не об хід но най ближ чим ча сом за вер ши ти ро бо ту над про -
ек том За ко ну Ук ра ї ни “Про стан дар ти про фе сій но го здо ров’я вій сько вос луж бов ців”,
який уста но вить нор ми по ве дін ки вій сько вос луж бов ця для збе ре жен ня ним влас но -
го здо ров’я; нор ми за без пе чен ня умов пра ці та по бу ту вій сько вос луж бов ця і чле нів
йо го ро ди ни; від по ві даль ність сто рін за по ру шен ня ви мог да но го за ко ну. Та ка ро бо -
та бу де спри я ти ста нов лен ню су час них Зброй них сил Ук ра ї ни як ор га ні за ції но во го,
єв ро пей сько го ти пу [7].
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