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О Ф І Ц І Й Н И Й  Р О З Д І Л

25 січня виповнилось 70 років академіку і віце-прези-
дентові НАМН України (2011–2016), ректорові На-

ціонального медичного університету ім. О. О. Богомольця 
(2003–2014), міністру охорони здоров’я України (2000–2002), 
Заслуженому діячеві науки і техніки України, Заслуженому 
лікарю України, доктору медичних наук, професорові Віта-
лію Федоровичу Москаленку.

В. Ф. Москаленко у 1972 р. закінчив лікувальний факультет 
Харківського медичного інституту. Трудову діяльність розпо-
чав лікарем-анестезіологом-реаніматологом клінічної лікарні 
№ 27 Харкова, працював лікарем (1975–1978) та завідувачем 
інфарктного відділення цього закладу (1978–1980). У 1982 р. 
на базі Харківського медичного інституту захистив канди-
датську дисертацію, а у 2001 р., працюючи міністром охорони 
здоров’я України (2000–2002) – докторську. У 2003-му та 2010 
рр. В. Ф. Москаленко обраний за конкурсом ректором Націо-
нального медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Основні напрямки наукової діяльності: формування 
політики та стратегії розвитку національної системи охо-
рони здоров’я з урахуванням світового та європейсько-
го досвіду; медичне обслуговування населення, розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 
медицини, забезпечення доступності і якості медичних по-
слуг;  збереження і зміцнення здоров’я населення, бо-
ротьба з соціально значущими та соціально небезпечними 
хворобами, формування здорового способу життя, утвер-
дження профілактичного напряму в охороні здоров’я; нор-
мативне та навчально-методичне забезпечення реформу-
вання вищої медичної освіти. 

Під керівництвом В. Ф. Москаленка відбувається впрова-
дження положень Болонської декларації у навчальний про-
цес та координація цієї діяльності серед ВМ(Ф)НЗ України, 
що високо оцінено експертами ВООЗ та ВФМО; започатко-
вано та активно впроваджено програмно-цільовий метод в 
охороні здоров’я. 

За безпосередньої участі та керівництва В. Ф. Моска-
ленка розроблено: Комплексні заходи щодо впровадження 
сімейної медицини в систему охорони здоров’я, Міжгалузеву 
комплексну програму «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, за-
тверджені постановами Кабінету Міністрів України; концеп-
туальну модель створення нормативно-правової бази охоро-
ни здоров’я України. 

Наукові розробки лягли в основу:  Концепції форму-
вання єдиного медичного простору; Концепції розвитку 
сімейної медицини в Україні; Концепції розвитку охорони 
здоров’я населення м. Києва; Концепції розвитку вищої ме-
дичної освіти в Україні; Концепції розвитку системи управ-
ління якістю медичної допомоги населенню України; систе-
ми рейтингової оцінки органів управління охорони здоров’я; 
системи рейтингової оцінки діяльності вищих медичних на-
вчальних закладів.

Автор понад 1200 наукових праць, у тому числі 44 мо-
нографій, 14 підручників, 38 посібників та керівництв.  
Наукові розробки широко впроваджені в практику охоро-
ни здоров’я, отримано 12 патентів, реалізовано 9 нововве-
день. Під його науковим керівництвом захищено 8 канди-
датських та 5 докторських дисертацій. 

Основні наукові праці: «Принципи побудови опти-
мальної системи охорони здоров’я: український контекст»» 
(2008); «Біостатистика» (2009); «Медична освіта у світі та 
Україні» (2009); «Економіка охорони здоров’я» (2010); 
«Етика наукових досліджень» (2011); «Здоровье и здраво-
охранение: ключевые императивы» (2011).

У 2002 р. В. Ф. Москаленка обрано віце-президентом 
Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я та членом правлін-
ня Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульо-
зом та малярією. Він є членом Комітету ВООЗ з політики 
і координації Спеціальної програми наукових досліджень, 
розробок і підготовки наукових кадрів у галузі відтворен-
ня населення. 

Головний редактор семи науково-практичних журналів, у 
т. ч. «Науковий вісник Національного медичного університе-
ту ім. О. О. Богомольця», «Східноєвропейський журнал гро-
мадського здоров’я» та ін.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V (2004), 
ІV (2009), ІІІ (2012) ступенів і іншими світовими та вітчизня-
ними орденами, медалями та відзнаками.

Президія НАМН України щиро вітає шановного Віталія 
Федоровича з ювілеєм, зичить йому міцного здоров’я та по-
дальших успіхів.

Академік НАМН України 
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