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Н

ародився 14 липня 1967 р. у Львові в сім’ї служ
бовців.
У 1984 р. із золотою медаллю закінчив Львівську
школу № 21 і вступив до Львівського державного медич
ного інституту. В 1992 р. отримав диплом із відзнакою за
спеціальністю «Лікувальна справа». У 1986–1988 рр.
Андрій Гук служив у Радянській армії.
В 1985 р. розпочав трудову діяльність санітаром брига
ди швидкої медичної допомоги. Упродовж 1988–1992 рр.
успішно поєднував навчання в інституті з роботою на посаді
фельдшера бригади швидкої і невідкладної допомоги місь
кої клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги
м. Львова і палатної медсестри нейрохірургічного відділення.
З 1992 до 1994 р. проходив клінічну ординатуру на
кафедрі нейрохірургії неврології та нейрохірургії ЛДМІ,
а з 1994 р. працював ординатором нейрохірургічного від
ділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної
допомоги м. Львова і за сумісництвом асистентом кафед
ри неврології та нейрохірургії.
У 1998–1999 рр. Андрій Петрович був консультан
том проекту міжнародної технічної допомоги «Здрав
Реформа», який фінансувався Агентством США з між
народного розвитку (USAID) та виконувався амери
канською консалтинговою компанією «Аbt Associates
Inc.». Проект надавав технічну допомогу МОЗ у розроб
ці основних напрямків реформуванні системи охорони
здоров’я України.
У 1999–2000 рр. А. П. Гук обіймав посаду провідного
спеціаліста Відділу акредитації, ліцензування та медич
ного страхування МОЗ України (м. Київ).
З 1998 р. — науковий співробітник, а з 2005 р. — стар
ший науковий співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України». Упродовж
2000–2005 рр. працював старшим науковим співробітни
ком, помічником віцепрезидентів АМН України.
Протягом 2002–2006 рр. був позаштатним консуль
тантом комітету Верховної Ради України з питань охо
рони здоров’я, материнства та дитинства, помічником
консультантом народного депутата М. Є. Поліщука, а
впродовж 2001–2005 рр. — консультантом проектів
Представництва Європейської Комісії в Україні «Озна
йомлення з досвідом країн Європи у фінансуванні галузі
охорони здоров’я», «Аналіз можливостей перепра
цевлаштування медичних працівників в Україні».

Є співавтором спільного звіту Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства економіки України, Світового
банку, Європейської комісії, Шведського агентства з
міжнародного розвитку «Основні шляхи подальшого
розвитку системи охорони здоров’я України» (2005).
У 2005–2007 рр. А. П. Гук працював позаштатним
радником міністрів охорони здоров’я, став одним із ос
новних розробників «Національного плану розвитку
системи охорони здоров’я на період до 2010 р.».
У 2008–2010 рр. був членом Національної ради з пи
тань охорони здоров’я при Президентові України. У 2007–
2012 рр. працював директором проекту «Розвиток ВІЛ/
СНІДсервісу в Україні», який виконувала дослідницька
компанія «Futures Group International» (США) на кошти
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Андрій Петрович бере участь у громадській діяль
ності: упродовж 2005–2011 рр. був заступником голови
Громадської ради при МОЗ України та головою Комісії
з питань реформування галузі охорони здоров’я цієї
ради. З 2011 р. є головою правління ГО «Ініціативи у
громадській охороні здоров’я», Громадської ради при
Державній службі України з питань протидії ВІЛ
інфекції/СНІДу й інших соціально небезпечних захво
рювань, виконавчим директором Всеукраїнського бла
годійного фонду «Ф’ючерс Груп Україна».
Неодноразово стажувався у провідних закордон
них навчальних закладах і клініках: у США (Денвер,
1998 р.; Вашингтон, 2002, 2004, 2008; СентЛуїс, 2006;
Пітсбург, 2011), Австрії (Зальцбург, 2002), Індії (Нью
Делі, 2003), Словаччині (Братислава, 2003), Німеччині
(Аугсбург, Бад Хомбург, 2008, 2011).
З 2001 р. він — генеральний директор ТОВ «Східно
європеська консалтингова група», яке надає консалтин
гові послуги у сфері охорони здоров’я.
Андрій Петрович є автором понад 95 наукових праць
з питань організації медичної допомоги, забезпечення її
доступності і якості, нейротравматології. Завершує ро
боту над докторською дисертацією.
Разом із дружиною Ольгою виховує двох синів Пет
ра та Павла та двох доньокдвійнят Анастасію і Софію.
Серед захоплень А. П. Гука — музика, художня літе
ратура, ретроавтомобілі, садівництво, великий теніс.
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