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Преамбула 5

ПРЕАМБУЛА 

Пандемія коронавірусу COVID-19 стала пер-
шою за безпрецедентністю масштабів упро-
довж останнього століття. Криза, нею спри-
чинена, є першим випробуванням такого 
ґатунку для глобалізованого суспільства, що 
переходить до постіндустріальної інформа-
ційної формації. Людство загалом та держа-
ви світу зокрема організовують реагування 
та подолання наслідків такого роду кризи 
вперше в контексті системи, побудованої на 
принципах Статуту Організації Об’єднаних 
Націй, прав людини і прагнення до сталого 
розвитку, втіленого у Порядку денному для 
сталого розвитку до 2030 р.

Особливість України в цих умовах полягає 
у посиленні негативного впливу коронаві-
русної кризи («коронакризи») на тлі інших 
факторів. По-перше, це збройний конфлікт, 
що триває з 2014 року, втрата, за участі ін-
шої держави-члена ООН та постійного члена 
її Ради Безпеки Російської Федерації, україн-
ською державою контролю над територіями 
у східних областях і на Кримському півостро-
ві, та спричинена цими факторами безпеко-
ва та гуманітарна криза. В Україні нарахову-
ється майже півтора мільйони внутрішньо 
переміщених осіб1, а понад три мільйони 
осіб потребують гуманітарної допомоги2. 
При цьому, міжнародно визнаним урядом не 
контролюється близько 7% міжнародно ви-
знаної території держави. По-друге, це масш-
табне реформування державної та соціаль-
но-економічної системи, у тому числі сфер 
публічного управління і охорони здоров’я, 
яке є домінантним мотивом внутрішньої по-
літики держави. Одним із ключових імпульсів 

1 За даними Міністерства соціальної політики: Внутрішньо переміщені 
особи – Міністерство соціальної політики України 

2 За даними ООН: https://www.unocha.org/ukraine 

до такого реформування, поруч із потужним 
суспільним запитом, виступають міжнародні 
зобов’язання у рамках регіональної інтеграції 
з Європейським Союзом. Кризу, спричинену 
COVID-19, таким чином, можливо розгляда-
ти для України не тільки як загрозу, але й як 
можливість до консолідації та застосування 
свого досвіду та надбань, набутих у кризово-
му контексті, а також стимулювання перехід-
них і трансформаційних процесів у держав-
ному управлінні, суспільних відносинах та 
царині розвитку. Протягом останніх п’яти ро-
ків Україна досягла прогресу в імплементації 
15-ти з 17-ти Цілей сталого розвитку3, а ви-
щим керівництвом держави ЦСР визначені 
як стратегічний орієнтир для національного 
Уряду4. Провідним елементом планування та 
впровадження програм і проєктів із віднов-
лення від коронакризи має стати глибша ніж 
будь-коли інтеграція Цілей сталого розвитку, 
адже з одного боку необхідна консолідація 
надбань попередніх років, а з іншого – вико-
ристання потенціалу від шокового впливу на 
систему урядування для активізації поступу 
щодо Порядку денного сталого розвитку.

Криза COVID-19 є масштабною кризою гро-
мадського здоров’я, але носить також яскра-
во виражений міжсекторальний характер. 
Характерною особливістю кризи є обмеже-
ність її розуміння, адже протягом тривалого 
часу підготовленість до пандемії не входила 
до числа превалюючих домінант дискурсу 
міжнародної безпеки. Разючим є значення, 
що надається навіть у технологічно найроз-
виненіших країнах дотриманню таких базо-

3 Добровільний національний огляд щодо досягнення Цілей сталого 
розвитку Україною: https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf

4 Указ Президента України № 722/2019: https://www.president.gov.ua/
documents/7222019-29825

https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html
https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html
https://www.unocha.org/ukraine
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26295VNR_2020_Ukraine_Report.pdf
https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
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вих мір як фізичне дистанціювання у добу 
штучного інтелекту та мобільних технологій.

Обмеженим лишається й розуміння соці-
альних та природних факторів поширення 
захворювання. Новітність інфекції та трива-
ючий характер її дослідження обмежують 
технічний вимір такого розуміння. Техніч-
ні чинники помножуються на обмеження, 
спричинені загальноприйнятими підходами 
щодо захисту персональних даних, особли-
во у медичній сфері. Обмеження також обу-
мовлюються міркуваннями щодо запобіган-
ня поширенню недостовірної інформації та 
спричинення паніки в умовах легко доступ-
них комунікацій – запобіжниками поширення 
«інфодемії»5. Карантинні обмеження, введе-
ні практично в усіх країнах світу, мають, по-
руч зі зрозумілим піклуванням про здоров’я 
населення, побічну площину суттєвого, у 
залежності від суворості заходів, обмеження 
свобод і практик життєдіяльності, унормова-
них на побутовому рівні у сучасному суспіль-
стві споживання.

З урахуванням актуальності комплексних 
досліджень соціальних, політичних і еконо-
мічних аспектів коронакризи, недостатньо 
зрозумілим, у тому числі, є різниця впливу 
COVID-19 на різні етнічні (особливо в етнічно 
та расово строкатих суспільствах) та соціаль-
ні (трудові мігранти, біженці) групи, аналіз 
якого є важливим в умовах глобальної мо-
більності та унормованого у соціально-полі-
тичному дискурсі сучасності різноманіття. 
Прикладом потенційних наслідків впливу 
протиепідемічних обмежень в умовах су-
спільства, орієнтованого на особисті права 
і свободи, але з присутнім відчутним сту-
пенем соціального розшарування, можуть 
слугувати прояви громадського неспокою у 
США в кінці весни – на початку літа 2020 р.

Коронакриза стає викликом для бінарних 
підходів у сфері розвитку. Серед п’ятірки 
країн світу з найвищою кількістю зафіксова-
них випадків інфікування COVID-19 держа-
ви, що представляють такий спектр різно-
маніття соціально-економічних показників і 
політичних систем, як США, Бразилія, Індія, 
Російська Федерація і Південно-Африкансь-
ка Республіка. Підходи до обрахунків леталь-

5 «Україна після коронакризи – шляхи одужання». Тези наукової доповіді. 
Національний інститут стратегічних досліджень, 2020.

ності від вірусу варіюються у залежності від 
особливостей систем охорони здоров’я ок-
ремих країн, що практично унеможливлює 
виведення єдиних коефіцієнтів за певними, 
глобально прийнятими стандартами. Ймовір-
но, потребує дослідження залежність ключо-
вих показників пандемії у різних країнах від 
вікового розподілу населення, кліматичних 
чинників, соціально-побутових практик на 
рівнях спільнот6.

Утім, беззаперечною виявляється необхід-
ність формування дієвого альянсу між, що-
найменше, національними урядами країн, 
міжнародними організаціями та громадян-
ським суспільством за участі наукових кіл7 
для реагування, відновлення та подолання 
наслідків коронакризи на місцевих, регіо-
нальних і глобальному рівнях.

Основним завданням національних урядів 
у реагуванні та подоланні наслідків кризи, 
спричиненої COVID-19, на основі відповідних 
рекомендацій8 Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я (ВООЗ) є підтримання балансу 
між боротьбою з епідемією та недопущен-
ням найбільш згубних соціально-економіч-
них наслідків карантинних обмежень. Чим 
радикальнішими є карантинні обмеження, 
тим дієвішим є запобігання поширенню хво-
роби. У цьому ж випадку, найсуворішими є 
похідні кризові економічні явища. Економіч-
на криза у подальшому робить уразливих до 
захворювання ще уразливішими, ускладню-
ючи їх доступ до медичних послуг та штов-
хаючи до нехтування міркуваннями власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих заради під-
тримки життєзабезпечення, утворюючи та-
ким чином порочне коло.

«Золотою серединою» за таких умов вигля-
дає обраний Урядом України шлях ризико-
орієнтованого або адаптивного карантину, 
що є рівновіддаленим як від підходу набуття 
групового імунітету через відсутність обме-
жень, так і від жорсткого, тотального каран-

6 За повідомленням Міністра охорони здоров’я України, зробленим 
26 червня 2020р., летальність від коронавірусу в середньому по Україні 
складає 2,6%, у той час, коли у Німеччині – 4%, США – 5%, Іспанії – 9,5%, 
Франції – 18%.

7 Варто у цьому контексті зазначити, що агрегатор інтерактивних даних 
з моніторингу COVID-19 на глобальному рівні було запроваджено аме-
риканським Університетом Джонса Хопкінса.

8 Strengthening and adjusting public health measures throughout the 
COVID-19 transition phases. Policy considerations for the WHO European 
Region.
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тину на невизначений термін до винайдення 
та розповсюдження у достатніх обсягах вак-
цини від коронавірусу COVID-19.

Метою цього документу є стратегічний ана-
ліз міжсекторальних аспектів реагування на 
кризу та посткризового відновлення в Укра-
їні у контексті пандемії COVID-19 та виро-
блення пропозицій, на основі наявних націо-
нальних планів і міжнародних рекомендацій, 
для їх подальшого урахування при розробці 
відповідних міжсекторальних політик (у со-
ціально-економічній, гуманітарній сферах, 
сфері охорони здоров’я тощо). Такі міжсек-
торальні політики планується розробити та 
запропонувати для впровадження централь-
ними органами виконавчої влади та інши-
ми державними установами України (як то 
Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я), а також міжвідомчими та 
колегіальними органами (як то Державна ко-
місія з питань техногенно-екологічної безпе-
ки та надзвичайних ситуацій) в та при Уряді 
України.

Окрім того, на основі цього стратегічного 
огляду та міжсекторальних політик пла-
нується розробка відомчих планів щодо 
управління та координації в кризових і над-
звичайних ситуаціях для центральних орга-
нів виконавчої влади України. Зокрема, се-
ред ЦОВВ, для яких передбачається підго-
товка таких планів, Міністерство соціальної 
політики, Міністерство закордонних справ, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства, Міністерство 
розвитку громад та територій, Міністерство 

інфраструктури, Міністерство молоді та 
спорту, Міністерство цифрової трансформа-
ції, Міністерство освіти та науки, Міністер-
ство культури та інформаційної політики, 
Міністерство енергетики.

Доктринальною канвою огляду є поєднання 
стратегічної важливості збереження життя 
і здоров’я населення та розвитку громад-
ського здоров’я зі стратегічною важливістю 
відновлення усіх стандартних аспектів ді-
яльності людини та держави, зменшення та 
мінімізації впливу на них коронакризи. Спря-
муванням стратегічного огляду є допомога у 
виробленні підходів та механізмів для кризо-
вого управління, підтримки моніторингу та 
координації заходів з реагування на кризову 
ситуацію з врахуванням ґендерних аспектів. 
У руслі такого спрямування, особлива увага 
приділяється виробленню ініціатив, що до-
повнюють та концептуально розвивають ті 
стратегічні та оперативні кроки, що їх Уряд 
України був прийняв у контексті реагування 
на пандемію COVID-19, зокрема внесення 
змін до національного законодавства про 
інфекційні захворювання, прийняття норма-
тивно-правових актів і галузевих стандартів, 
направлення бюджетних коштів, створення 
інформаційно-аналітичних засобів тощо. Роз-
раховується, що продуктом стратегічного ог-
ляду, міжсекторальних політик та відомчих 
планів кризового управління стануть підходи 
та механізми, що зможуть застосовуватись 
у системі виконавчої влади України не лише 
для реагування та відновлення у контексті 
кризи, викликаної COVID-19, а й в інших кри-
зових ситуаціях та явищах.
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ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО 
СТАНУ

Перший випадок COVID-19 в Україні був за-
фіксований 3 березня 2020 р. в Чернівецькій 
області, а активна фаза пандемії, тобто пере-
вищення показника одного випадка на 1 міль-
йон населення, розпочалася 25  березня9. У 
серпні 2020 р. кількість випадків інфікування 
вірусом COVID-19 в Україні перетнула познач-
ку в 100 тисяч осіб (близько половини з яких 
на той момент – активні випадки хвороби), а 
кількість померлих серед них – у 2 тисячі, за 
понад 1,3  млн проведених тестів. Кількість 
виявлених випадків інфікування, з певною по-
правкою на обсяги тестування, є близькою до 
середнього загальносвітового показника.

Ключовими аспектами на рівні державного 
управління в кризових ситуаціях є норма-
тивно-правове забезпечення й інформаційні 
процеси. Протягом березня-травня 2020  р. 
було внесено ряд змін до Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хво-
роб»10. Цими змінами зокрема були встанов-
лені:

• доплати медичним та іншим працівникам, 
які безпосередньо зайняті на роботах з 
ліквідації захворювання на коронавірусну 
хворобу;

• положення щодо самоізоляції, обсервації, 
тимчасових та спеціалізованих 
лікувальних закладів на території 
карантину;

• положення про епідеміологічний пошук 
шляхом тестування;

• дозвіл на обробку персональних 
даних без згоди особи у контексті 
протиепідемічних заходів;

9 За даними ГС «Центр економічного відновлення»
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

• страхові виплати медичним та іншим 
працівникам, залученим до боротьби 
з COVID-19.

Внесення змін до вже існуючого рамкового 
Закону стало оптимальним рішенням з боку 
Уряду України з огляду на необхідність не-
гайних дій, адже прийняття нового законо-
давчого акту потребувало більш тривалого 
часу та процедурного навантаження на різні 
ланки урядування. Водночас, у контексті ши-
ршого відновлення та на основі аналізу набу-
того за весняні та літні місяці 2020 р. досвіду 
можливе подальше удосконалення чинного 
тематичного законодавства з метою його 
приведення до рівня, що уможливлював би 
оптимальне правозастосування у контексті 
як COVID-19, так і можливих спалахів інших 
інфекційних захворювань.

Наприклад, Закон містить визначення бак-
теріоносія, але не містить визначення носія 
вірусу. Оскільки присутнє поняття хворих на 
інфекційні хвороби, то не до кінця виявляєть-
ся ясним, наприклад, до якої категорії відпо-
відно до букви Закону відносяться інфіковані 
особи, в яких не проявляються симптоми 
хвороби (що виявилось достатньо пошире-
ним явищем при пандемії COVID-19). З огля-
ду на напрацювання сучасної науки, можуть 
бути актуальними розширення, доповнення 
чи уточнення таких визначень.

Аналіз Закону в контексті відновлення та 
підвищення підготовленості до можливих 
інших спалахів інфекційних хвороб чи епі-
демічного контролю пропонується прове-
сти МОЗ, як центральному органу виконав-
чої влади, відповідальному за формування 
та реалізацію відповідного напрямку дер-
жавної політики, за участі Центру громад-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text
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ського здоров’я, як державної установи, 
що відповідає за збереження і зміцнення 
здоров’я населення, соціально-гігієнічний 
моніторинг захворювань, епідеміологіч-
ний нагляд і біологічну безпеку, групову та 
популяційну профілактику захворювано-
сті, боротьбу з епідеміями та стратегічне 
управління у сфері громадського здоров’я. 
Технічна підтримка в аналізі та розроблен-
ні пропозицій щодо удосконалення зако-
нодавства з інфекційних хвороб в Україні, 
зокрема в розрізі питань урядування, може 
бути надана органом з координації управ-
ління кризовими ситуаціями при Секрета-
ріаті Кабінету Міністрів.

При встановленні та подовженні дії каран-
тину Кабінетом Міністрів було видано дві 
послідуючі постанови (11  березня, з ура-
хуванням рішення Державної комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10  березня, та 
20  травня 2020  р., з подальшими зміна-
ми). Дію загальнодержавного карантину, 
встановленого з 12  березня, було визна-
чено до 22 травня та потім тричі послідов-
но подовжено до 31  липня, 31  серпня та 
1  листопада, з модифікацією його режиму 
до адаптивного та введенням відповідних 
критеріїв адаптивності. Критеріями було 
встановлено показники до визначення регі-
онів із значним поширенням COVID-19. При 
цьому, посилення або припинення протиепі-
демічних заходів могло застосовуватись на 
території регіону (області, АР Крим або мм. 
Києва чи Севастополя) або окремих адміні-
стративно-територіальних одиниць на під-
ставі рішення регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій за поданням головного 
державного санітарного лікаря регіону. До 
другого, більш «локалізованого» варіанту, 
було здійснено перехід із серпня 2020 р. із 
введенням чотирьохступеневої класифіка-
ції режиму адаптивного карантину за зону-
ванням на рівні районів і населених пунктів 
обласного значення. Такий підхід, з одного 
боку, виявив більшу гнучкість та адресність, 
але з іншого викликав невдоволення серед 
місцевих громад у світлі їхнього віднесен-
ня до зон дії суворіших карантинних режи-
мів. Було встановлено двотижневий термін 
перегляду МОЗ віднесення до «червоної», 
«помаранчевої» та «жовтої» зон.

20 травня 2020 р. було встановлено порядок 
самоізоляції (з можливістю використання 
електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного 
державного веб-порталу електронних по-
слуг) та обсервації11 у контексті COVID-19. З 
огляду на зростання фіксації випадків інфіку-
вання COVID-19 через місяць після введення 
зазначених порядків, а потім, суттєво, в ос-
танні тижні літа 2020 р., слід провести аналіз 
ефективності заходів самоізоляції та обсер-
вації, а також виявити проблемні питання у 
застосуванні цих засобів із метою протидії 
поширенню коронавірусу. Такий аналіз має 
ураховувати факультативність вибору осо-
бою для самоізоляції контролю через мо-
більний додаток системи «Дій вдома» або 
контролю за участі працівників Національної 
поліції, Національної гвардії, епідеміологами 
або іншими уповноваженими особами. Необ-
хідно виявити, який засіб контролю самоізо-
ляції є більш дієвим, завдяки яким факторам, 
та яким чином підвищити загальну ефектив-
ність заходів самоізоляції. Подібним чином 
слід провести аналіз ефективності заходів 
обсервації, з урахуванням їх обов’язкових і 
факультативних аспектів, а також динаміки 
прибуття громадян до України під час пан-
демії, особливо потоків вимушено прибулих, 
зокрема трудових мігрантів. Додатково до 
зазначеного аналізу ефективності самоізо-
ляції та обсервації, необхідно здійснювати 
постійний поточний аналіз ходу та резуль-
татів епідеміологічних розслідувань (обсте-
жень) та виробити стандарти операційних 
процедур (СОП) для залучених з боку уряду 
осіб, а також пам’яток, видаваних під розпис, 
для осіб, у відношенні яких проводяться такі 
розслідування.

У рамках адаптивного карантину для при-
булих з-за кордону введено розподіл на дві 
групи країн щодо необхідності самоізоляції/
обсервації – «зелену», де кількість активних 
випадків COVID-19 менша, ніж 40 на 100 тис. 
населення і після прибуття з яких відповідно 
самоізоляція не вимагається, та «червону», 
де відповідний показник активних випадків 
перевищує 40 на 100 тис. населення і після 
прибуття з яких самоізоляція/обсервація є 
обов’язковою. Інші країни світу визначили 
свої власні підходи до допуску іноземних 
громадян на свою територію під час панде-
мії. Проблемним питанням у цьому контек-
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2020-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/291-2020-%D0%BF#Text
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сті залишається «закриття» для українських 
громадян переважної більшості держав Єв-
ропейського Союзу – основного економічно-
го партнера України. З одного боку, в Україні 
в кінці літа дійсно спостерігається відчутне 
зростання кількості фіксацій інфікування 
COVID-19. З іншого боку, подібні процеси у 
зазначений період мають місце у ряді інших 
країн і можуть у випадку України бути зокре-
ма пов’язані з нарощуванням обсягів тес-
тування серед населення, а також виявлен-
ня та відстеження ланцюжків захворювань 
завдяки більш активному та ефективному 
проведенню епідеміологічних розслідувань. 
Показники перебігу епідемії не мають ано-
мального характеру, а радше, станом на кі-
нець серпня 2020 р., відповідають середнім 
світовим і регіональним значенням.

Разом із тим варто зазначити, що Наказом від 
02.04.2020 № 762 «Про затвердження прото-
колу «Надання медичної допомоги для ліку-
вання коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
Міністерство охорони здоров’я запровадило 
єдиний державний протокол лікування хво-
рих на COVID-19 і країна наразі працює щодо 
подолання епідемії за оновленими медични-
ми стандартами надання медичної допомоги 
хворим, розробленими на підставі протоколів 
ВООЗ. У цьому світлі пропонується Міністер-
ству закордонних справ активізувати зусил-
ля щодо зняття обмежувальних заходів для 
громадян України в частині перетину кордону, 
зокрема шляхом перегляду та імплементації 
відповідного плану заходів щодо співпраці з 
консульськими установами держав Європей-
ського Союзу і надання дипломатичними ка-
налами протоколів медичної допомоги для 
лікування коронавірусної хвороби та тесту-
вання пацієнтів хворих на COVID–19, які були 
розроблені та затвердженні Міністерством 
охорони здоров’я, дипломатичним установам 
відповідних країн в Україні.

Оскільки відповідно до Закону «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» на Кабі-
нет Міністрів покладено роль із фінансово-
го та матеріально-технічного забезпечення, 
а також міжвідомчої координації робіт із 
ліквідації епідемій, 25 березня 2020 р. було 
прийнято постанову Кабінету Міністрів про 
надання бюджетної субвенції місцевим бю-
джетам для протидії COVID-19 у розмірі 
близько 1,75 млрд грн., головним розпоряд-

ником якої призначено Міністерство охоро-
ни здоров’я12. Такий регіонально-орієнтова-
ний підхід цілком відповідає поширеній під 
час пандемії практиці, особливо серед країн, 
порівняних за розмірами до України, щодо 
надання місцевим органам влади ключової 
ролі у боротьбі з епідемією, а також пріори-
тетним засадам національної політики щодо 
децентралізації та розвитку місцевих спро-
можностей.

Кабінетом Міністрів було також звільнено 
від оподаткування ввезення ряду медичних 
товарів, необхідних у боротьбі з COVID-19, 
та полегшення їх закупівель13. Головним 
державним санітарним лікарем упродовж 
боротьби з пандемією в Україні були видані 
тимчасові санітарно-епідеміологічні реко-
мендації14 щодо діяльності з торгівлі, громад-
ського харчування, громадських заходів, об-
слуговування в офісних приміщеннях, надан-
ня стоматологічних і побутових послуг, робо-
ти транспорту тощо. Доцільно проаналізува-
ти досвід із реалізації зазначених режимів 
імпорту і закупівель, а також санітарно-епі-
деміологічних рекомендацій, та узагальнити 
його у вигляді зведених рекомендацій щодо 
медичних закупівель та щодо санітарно-епі-
деміологічних заходів у кризових умовах.

Міністерством охорони здоров’я були ви-
значені протоколи щодо лікування корона-
вірусної хвороби COVID-1915. На основі дос-
віду впровадження оновлених стандартів 
з COVID-19, можлива актуальність удоско-
налення наявних стандартів щодо інших ін-
фекційних хвороб або розробки таких, чиїх 
спалахів можна очікувати чи прогнозувати у 
майбутньому.

Епідемія COVID-19 в Україні була визначена 
Державною комісією з питань техногенно-е-
кологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
медико-біологічною надзвичайною ситуаці-
єю державного рівня, керівництво робіт з 
ліквідації якої було покладено на заступника 
Міністра охорони здоров’я – головного дер-
жавного санітарного лікаря України. Для гар-
монізації управлінських заходів із реагуван-

12 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2020-%D0%BF#Text
13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-%D0%BF#Text
14 Головний державний санітарний лікар України
15 Наказ МОЗ України від 16.06.2020 № 1411 «Про внесення змін до Стан-

дартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-%D0%BF#Text
https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
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ня та відновлення у контексті коронакризи 
та можливих інших криз, спричинених поши-
ренням інфекційних захворювань, необхідно 
провести аналіз наявних систем кризового 
управління та координації на рівні Кабінету 
Міністрів та центрального органу виконавчої 
влади, відповідального за формування та ре-
алізацію державної політики у сфері охорони 
здоров’я – Міністерства охорони здоров’я, зі 
системою реагування на надзвичайні ситуа-
ції, репрезентованою механізмами Держав-
ної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, очолю-
ваної Прем’єр-міністром зі заступниками 
у особі Міністра розвитку громад та тери-
торій, Міністра внутрішніх справ та Голови 
Державної служби з надзвичайних ситуацій. 
Дві системи (загальноурядової стратегічної 
координації та екстреного оперативного ре-
агування на надзвичайні ситуації) мають бути 
синхронізовані, зокрема, особливо, на регіо-
нальному та субрегіональному рівнях. Інши-
ми словами, необхідна синхронізація право-
вих та управлінських режимів «карантину» 
(за Законом України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб») і «надзвичайної 
ситуації» (за Кодексом цивільного захисту 
України). На підставі аналізу слід розробити 
управлінський алгоритм системи реагуван-
ня на прикладі поточної кризи з COVID-19 
за блоками: загальноурядова ідентифікація 
кризового явища, що може потребувати вве-
дення режиму надзвичайної ситуації, та стра-
тегічна координація→ роль відповідного про-
фільного ЦОВВ (у цьому випадку – МОЗ)→ 
медико-біологічна надзвичайна ситуація 
державного рівня та її регіональні та субре-
гіональні аспекти→ медико-біологічна над-
звичайна ситуація регіонального рівня та її 
субрегіональні аспекти. На основі такого ал-
горитму в подальшому можливо буде розро-
бити стандарти операційних процедур (СОП) 
для залучених посадовців різних рівнів, від 
співробітників ЦОВВ до представників міс-
цевих адміністрацій і місцевого самоуправ-
ління, працівників правоохоронних органів, 
соціальних служб, освітян тощо.

На прикладі управлінського алгоритму сис-
теми реагування, розробленої за прикладом 
медико-біологічної надзвичайної ситуації, 
можливе у подальшому або паралельно роз-
роблення аналогічних управлінських шабло-
нів для надзвичайних ситуацій іншого харак-

теру, відповідно до номенклатури Державної 
комісії.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, клю-
човим при реагуванні в контексті пандемії 
COVID-19 і плануванні адаптивних заходів із 
пом’якшення чи посилення карантинних об-
межень є наявність аналітичних даних зі ста-
ну захворюваності у країні, на рівні регіонів та 
окремих громад. Кабінетом Міністрів України 
публікується аналітика даних, розміщених у 
відкритому доступі на веб-сайті covid19.gov.
ua, де для їх візуалізації служать аналітичні 
панелі (дашборди). Деталізація даних наразі 
здійснюється на рівні областей та міста Киє-
ва. Для виявлення кластерних спалахів інфі-
кування та випадків поширення захворюван-
ня в окремих населених пунктах, рекоменду-
ється розглянути технічні можливості щодо 
візуалізації аналітичних даних на нижчих 
рівнях адміністративно-територіального поді-
лу – районів, територіальних громад, окремих 
населених пунктів, особливо тих, що є від-
даленими від обласних чи районних центрів 
або лабораторних чи лікувальних закладів. 
Така локалізація аналітичних даних підвищить 
поінформованість управлінських рішень, а 
також зробить більш зрозумілою картину по-
ширення COVID-19 для населення, зокрема у 
місцевостях невисоких рівнів урбанізації.

Поруч із питанням локалізації аналітичних 
даних пропонується розглянути можливості 
для інтеграції наявних інформаційних ресур-
сів і процесів із COVID-19 в єдину систему 
управління інформацією щодо реагування та 
відновлення у контексті пандемії. Така систе-
ма управління інформацією могла би поєд-
нувати додатково можливості бази даних та 
геоінформаційної системи, а також модулі з 
епідеміологічних розслідувань, наданої допо-
моги хворим, аналізу маршрутів поширення 
інфекції на рівні громад, адміністративно-те-
риторіальних одиниць і країни у цілому тощо. 
Система має забезпечувати можливості до 
максимально можливої дезагрегації даних за 
статтю і за віком. Обсяг доступних у системі 
даних може визначатись рівнем прав досту-
пу відповідного оператора (читання/користу-
вання/адміністрування або технічні дані/ана-
літичні дані/управлінські дані). Інтегрована 
система управління інформацією з COVID-19 
могла би у свою чергу мати інтегруючі лан-
ки до інших автоматизованих інформаційних 
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систем кризового реагування та управління 
в Україні, а також до інформаційних систем, 
що відносяться до інших інфекційних хвороб 
або інфекційних хвороб у цілому (наприклад, 
Електронна інтегрована інформаційна систе-
ма спостереження за інфекційними захво-
рюваннями (ЕЛІССЗ)). Інтегрована система 
управління інформацією здатна слугувати 
як управлінській спільноті, у тому числі для 
подання періодичних статистичних зведень, 
що наразі публікуються Радою національної 
безпеки і оборони, але зі збільшеним аналі-
тичним елементом, так і у якості публічно-
го інтерфейсу для громадськості. Переду-
мовою для функціонування такої системи є 
визначення інформаційних потреб і процесів 
усіх стейкхолдерів, а також диференційова-
ність рівнів доступу різних категорій корис-
тувачів або операторів.

Високе значення у загальному аналізі ма-
ють показники динаміки тестування, тобто 
кількість проведених тестів на кількість ви-
явлених випадків інфікування. Постійне на-
дання і оновлення таких даних забезпечує 
можливість кращого розуміння природи змін 
у статистиці при пом’якшенні чи посиленні 
карантинних обмежень. Додатковим питан-
ням, яке потребує уточнення для складання 
аналітичної картини, є наявність серед зраз-
ків дублювань, тобто більше, ніж одного тес-
ту, забраного від однієї особи.

Окрім динаміки тестування, важливу роль 
відіграє дезагрегація, до рівня максимально 
можливого розукрупнення, даних щодо по-
казників індикаторів адаптивного карантину 
за статтю і віком. Вона надає змогу аналізу-
вати охоплення тестуванням або динаміку 
приросту захворювань безпосередньо се-
ред груп ризику (зокрема, похилого віку), а 
також виявляти можливі дисбаланси реагу-
вання у ґендерній площині.

З огляду на зазначену серед рекомендацій 
ВООЗ потребу балансування протиепідеміч-
них заходів та соціально-економічних мірку-
вань, при поточному аналізі ситуації та плану-
ванні карантинних і відновлювальних заходів 
необхідно брати до уваги специфіку України у 
порівнянні з іншими країнами регіону та світу.

Зокрема, за класифікацією Світового банку 
Україна відноситься до країн із нижньо-се-

реднім рівнем доходів16, отже карантинні об-
меження мають бути особливо чутливими до 
урахування їх економічних наслідків як для 
чоловіків, так і для жінок. Середній рівень фі-
нансових заощаджень населення є низьким17.

Разом із тим, Україна характеризується висо-
ким значенням індексу людського розвитку, 
передусім завдяки високому рівню освічено-
сті населення. Це дає підстави розраховувати 
на відносно високий рівень свідомості насе-
лення за умов його інформованості та, відпо-
відно, потенціал інтенсивної інформаційної та 
комунікаційної (роз’яснювальної) роботи.

Стратегія такої інформаційної та комуніка-
ційної (роз’яснювальної) роботи може поєд-
нувати застереження щодо обмежень з по-
зитивними прикладами. Позитивні приклади 
можуть базуватись, зокрема, на «історіях 
успіху» людей, які подолали вірус, та заклика-
ють населення до дотримання встановлених 
правил, або результативно проведених епі-
деміологічних розслідувань з перерваними 
ланцюжками інфікування у певних громадах 
чи місцевостях. У протилежному випадку 
фокусування виключно на заборонах, серед 
громадян, що добросовісно дотримуються 
карантинних обмежень протягом усього пе-
ріоду їхньої дії, може спостерігатись знижен-
ня мотивації до такої поведінки. Причиною 
цього, серед іншого, можуть бути попередні 
неодноразові твердження в публічних заявах 
посадовців періоду березня-травня 2020  р. 
про необхідність за допомогою суворих об-
межень початкової фази карантину насам-
перед виграти час для розбудови спромож-
ності медичної системи та щодо проведення 
епідеміологічних розслідувань. Критичним у 
світлі довіри людини до держави є запобіган-
ня потенційного пояснення заборон аргумен-
тацією про неспроможність державних інсти-
туцій. Питання довіри загострюється у світлі 
недостатньо інтенсивного та розгорнутого 
пояснення причин зростання показників кіль-
кості інфікувань у другій половині літа 2020 р.

В такій ситуації вкрай необхідним стає від-
новлення довіри суспільства та ефективного 
діалогу між управлінцями та населеннями. 

16 Lower middle income | Data 
17 Відповідно до опитування, проведеного Info Sapiens наприкінці берез-

ня 2020 р. серед понад восьмиста респондентів, 67% опитуваних мали 
кошти лише на два місяці при жорсткому карантині.

https://data.worldbank.org/income-level/lower-middle-income
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Критичною є потреба у ефективніших кому-
нікаціях з іншим підходом, які враховують 
весь попередній досвід організації боротьби 
з COVID-19 та комунікації цих дій.

Цілями оновленої комунікаційної стратегії 
щодо COVID-19 мають стати:

• запровадження та сталість нових 
соціальних норм у суспільстві, які би 
допомагали у ефективній боротьбі 
з COVID-19.

• відновлення довіри суспільства до 
прийнятих управлінських рішень, їх 
підтримка та виконання.

• належне спільне виконання тактики 
подолання епідемії COVID-19 серед усіх 
представників зацікавлених сторін.

• командність у діях суспільства та усіх 
державних управлінських структур щодо 
тактики боротьби та організаційних мір 
з подолання епідемії COVID-19, спільне 
усвідомлення реальних потреб, проблем і 
очікувань.

Нова стилістика комунікаційної стратегії має 
відзначатись переходом від наказового до 
менторського способу доведення інформа-
ції, послідовності та поступовості, єдності 
правил для усіх без виключень і демонстра-
ції власних позитивних прикладів.

Коронакриза становить особливо відчутний 
виклик для країн, що розвиваються та з пе-
рехідними моделями економіки та врядуван-
ня (до числа яких відноситься Україна). Па-
ралельні природні катаклізми, зокрема пове-
ні кінця червня 2020  р. у західних регіонах 
або липневі лісові пожежі в Луганській обл., 
генерують додаткові виклики. Протягом ос-
танніх шести років Україна вже переживає 
комплексну гуманітарну кризу (complex 
humanitarian emergency), пов’язану зі зброй-
ним конфліктом. Є доцільним визначення на 
рівні гуманітарної спільноти України як краї-
ни, що має справу з подвійною комплексною 
гуманітарною кризою, та планування міжна-
родної допомоги у контексті гуманітарного 
реагування з урахуванням цього. Пропону-
ється звернення з цього приводу на рівні Ка-
бінету Міністрів (Апарату Прем’єр-міністра) 
або Міністерства закордонних справ Украї-
ни до Гуманітарного координатора системи 

ООН в Україні та перегляд і уточнення від-
повідних потреб і планів, зокрема у частині 
фінансування, гуманітарного реагування.

В Україні наразі відсутній орган, який би ко-
ординував різні сфери гуманітарного реагу-
вання на загальнонаціональному, централь-
ному рівні. Пропозиція щодо провідної ролі 
Кабінету Міністрів і Апарату Прем’єр-міні-
стру, зокрема у цьому випадку, зроблена на 
підставі, передусім, головування Прем’єр-мі-
ністра у Державній комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, що могла би слугувати прообразом 
такого координуючого органу. Технічну під-
тримку комісії та Апарату Прем’єр-міністра 
у цьому процесі міг би надавати орган з ко-
ординації управління кризовими ситуаціями, 
спрямованого на підтримку моніторингу та 
координації заходів з реагування на кризову 
ситуацію з врахуванням ґендерних аспектів, 
утворений при Секретаріаті Кабінету Міні-
стрів.

Окрім того, Україна має зобов’язання щодо 
політичної асоціації та економічної інтегра-
ції з Європейським Союзом. Очевидно, що 
реагування та відновлення від коронакри-
зи впливає на спроможність України щодо 
виконання цих зобов’язань, зокрема щодо 
розподілу ресурсів у відповідних секторах. 
У цьому контексті пропонується Офісу Ві-
це-прем’єр-міністра з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції за технічної 
підтримки органа з координації управління 
кризовими ситуаціями при Секретаріаті Ка-
бінету Міністрів та у координації з відповід-
ними секторальними відомствами здійсни-
ти аналіз впливу коронакризи на виконання 
зобов’язань держави щодо імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Розроблені на підставі такого аналізу про-
позиції будуть представлені партнерам у 
Європейському Союзі та складуть план дій 
щодо мінімізації негативного впливу на еко-
номічну інтеграцію та політичну асоціацію 
України з ЄС. Пропозиції та план дій слугу-
ватимуть основою для підготовки та реалі-
зації відповідних адресних проєктів зі Сто-
роною ЄС, як у секторальних вимірах, так і 
у контексті гуманітарного реагування зі за-
лученням Директорату цивільного захисту і 
гуманітарних операцій Європейської Комісії 
(DG ECHO).
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СЕКТОРАЛЬНІ ЗАХОДИ 
ЩОДО РЕАГУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ 
НАСЛІДКІВ COVID-19

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Сектор охорони здоров’я зіткнувся з ви-
кликами COVID-19 під час структурних 
змін. 1-го квітня вступила в дію нова мо-
дель фінансування охорони здоров’я, яка 
передбачає пряме фінансування лікарень, 
за обсягами наданої допомоги від єдино-
го платника Національної служби здоров’я 
України.

Загальне недофінансування системи охоро-
ни здоров’я, що спостерігалося протягом 
останніх років призвело до неготовності сис-
теми реагувати на нові виклики.

Оцінки свідчать, що в Україні рівень витрат 
на охорону здоров’я на душу населення 
становить близько 150 дол. США, а більша 
частина їх (54%) надходить з кишень пацієн-
тів. У 2016 р. близько 40% витрат на охоро-
ну здоров’я покрито за рахунок державних 
джерел. Державне фінансування охорони 
здоров’я становило близько 87  дол. (в по-
стійних цінах 2018 р., що виражені в дола-
рах) (або 3,2% ВВП), як і очікувалося для 
рівня доходів України. Витрати «з кишені» 
пацієнтів були значно вищими, ніж в інших 
країнах із порівнюваним рівнем доходу, та-
ких як Білорусь, Вірменія, Грузія, Польща, 
Румунія та ін.

Серед перших викликів, з якими зіткнулася 
система охорони здоров’я у контексті роз-
гортання епідемії COVID-19 в Україні, необ-
хідно відзначити управлінську кризу, неза-
безпеченість матеріальними ресурсами, від-
сутність визначених правил, брак навчених 
медичних працівників.

Управлінська криза була спричинена зміною 
у проміжку з лютого по квітень 2020 р. трьох 
міністрів охорони здоров’я, невідбудованою 
системою громадського здоров’я та захисту 
від інфекційних хвороб (служба громадсько-
го здоров’я наразі перебуває у процесі реор-
ганізації).

Незабезпеченість матеріальними ресурсами 
проявилася у нестачі засобів індивідуального 
захисту медичних працівників, зокрема че-
рез відсутність централізованих закупівель, 
і є однією з причин високого рівня захворю-
ваності серед лікарів. Також стала помітна 
відсутність спеціалізованого обладнання, що 
потрібне для важких пацієнтів.

Враховуючи відсутність в наявного персо-
налу досвіду у боротьбі з пандеміями, дуже 
важливим стало навчання з цієї тематики. 
Дефіцит знань, від простих  – користування 
ЗІЗ, до складних – ведення пацієнтів до ре-
жиму штучної вентиляції легенів (ШВЛ), ста-
ли суттєвим викликом і вимагали побудови 
системи перепідготовки медичних працівни-
ків.

Підготовленість сфери охорони здоров’я є 
однією з ключових у питаннях реагування 
на виклики COVID-19. Саме від її спромож-
ностей та здатності до оперативної адаптації 
залежить у великій мірі ефективність між-
секторальних зусиль. Всю діяльність секто-
ру слід розділити та сконцентрувати у таких 
напрямках:

• Моментальне реагування

• Визначення ключових загроз;

• Формування спроможної мережі 
надання медичної допомоги;
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• Формування запасів лікарень;

• Визначення маршрутів, протоколів;

• Формування стратегії лабораторного 
тестування;

• Формування стратегії поводження з 
різними групами населення;

• Правила роботи різних сфер, 
карантинні обмеження, підхід до їх 
застосування, вплив на поширення 
епідемії; та

• Фінансування.

• Стратегічне реагування

• Підготовка мережі до наступних хвиль;

• Формування вертикалі швидкого 
реагування;

• Формування політики державного 
резерву; та

• Побудова моделі фінансування системи 
реагування на інфекційні виклики.

Безпосередньо серед зазначених напрямків 
увагу доцільно зосередити на викладених 
нижче аспектах.

•	 ВИЗНАЧЕННЯ	КЛЮЧОВИХ	ЗАГРОЗ

На перших етапах пандемії, не існувало за-
гального уявлення про місткість медичної 
системи, кількість лікарень, що здатні нада-
вати специфічну допомогу, їх забезпеченість 
обладнанням, кадрами та ліками. Аналогічна 
ситуація була у системі невідкладної допомо-
ги та лабораторних центрів.

Приділення більшої уваги призвели до отри-
мання додаткового фінансування. Це дозво-
лило дообладнати лабораторні центри, роз-
почати централізовані закупівлі.

Для оцінки потреб була створена централі-
зована система збору потреб, а МОЗ були 
затверджені нормативи забезпечення пер-
соналу засобами індивідуального захисту. 
Саме на підставі цих розрахунків проводять-
ся закупівлі.

При оцінці потреб необхідно враховувати по-
треби жінок і чоловіків, зокрема:

• збираючи дані, розділені за статтю, 
віком та іншими соціальними 
ідентифікаторами (показники 
інфікування населення серед різних 
груп, серед медичних працівників 
та інших професійних категорій, що 
знаходяться на «передовій» в умовах 
епідемії тощо), щоб відслідковувати, 
як вірус впливає на жінок та чоловіків і 
яким чином проявляється цей вплив у 
різних вікових групах;

• аналізуючи ґендерні стереотипи і ролі, які 
впливають на життя жінок і чоловіків; та

• аналізуючи погляди на коронавірус 
та особливості сприйняття його 
проблематики («perceptions and 
attitudes») серед жінок та чоловіків, а 
також наслідки цього сприйняття серед 
ґендерних і вікових груп, щоб адаптувати 
стратегії реагування.

Вартим уваги в контексті оцінки потреб і 
процесу прийняття рішень, а також для от-
римання якісних даних для доповнення кіль-
кісних оцінок, є активне залучення медичних 
працівниць та жіночих груп і організацій гро-
мадянського суспільства.

Визначення переліку лікарень першої хвилі 
(затверджені розпорядженням Головного 
державного санітарного лікаря України) ви-
рішило проблему розпорошення зусиль і 
дозволило концентрувати як потреби, так і 
ресурси їх забезпечення.

Інвестиції в лабораторні центри значно 
збільшили спроможність до виконання ла-
бораторних досліджень полімеразно-ланцю-
гової реакції (ПЛР) з 1000 до 11 000.

Але всі ці дії на початковому етапі відбува-
лися не системно, а за принципом «гасіння 
пожеж». Зараз, коли загальний стан систе-
ми можна оцінювати як «задовільний», слід 
проаналізувати наявні ресурси, здатність 
системи до реагування, з’ясувати вузькі 
місця, та до кожної ключової загрози сфор-
мувати стратегію дій на випадок її реалізації.

Для прикладу такими загрозами можуть ста-
ти пропускна здатність лікарень, лаборатор-
них центрів, відсутність реєстрації випадків, 
відсутність забезпечення тощо.
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•	 ФОРМУВАННЯ	СПРОМОЖНОЇ	МЕРЕЖІ	
НАДАННЯ	МЕДИЧНОЇ	ДОПОМОГИ

На перших етапах був визначений перелік 
опорних лікарень для госпіталізації хворих 
на COVID-19. Визначення відбувалося за да-
ними про забезпеченість обладнанням, пер-
соналом, які були в наявності в Національній 
службі здоров’я України (НСЗУ), однак по-
дальший розвиток подій показав часткову 
невідповідність цих даних реальному стану 
справ, а також, іноді, неврахування деяких 
суттєвих факторів при визначенні переліку 
лікарень.

Ключовими факторами мали б стати: наяв-
ність можливості надання допомоги, забез-
печеність обладнанням та персоналом, те-
риторіальне покриття, наявність відповідної 
кількості ліжок різного профілю у розрахун-
ку на 100 тисяч населення. Також слід брати 
до уваги необхідність забезпечення насе-
лення іншими видами медичної допомоги, 
навіть, під час пандемії, спричиненої певним 
конкретним захворюванням.

Для визначеного переліку лікарень на міс-
цевому рівні були побудовані маршрути гос-
піталізації пацієнтів. Прийняття рішень на 
місцевому рівні подекуди призвело до роз-
порошення потоків пацієнтів по декількох 
лікарнях, замість їх концентрації.

Враховуючи вже накопичену історію при-
йняття та реалізації управлінських рішень, 
має бути проведений аналіз наявної мережі, 
її забезпеченість необхідним обладнанням, 
персоналом тощо. Такий аналіз має проводи-
тись у прив’язці до специфіки регіонів. Про-
гнозування розвитку подій дасть можливість 
визначити потенційно необхідну кількість 
ресурсів.

Після аналізу, лікарні мають бути розділені 
на 1-у, 2-у та 3-ю хвилі реагування. Для кож-
ної хвилі мають існувати чітко визначені кри-
терії переходу. Формування ліжкового фонду 
слід здійснювати враховуючи наявну статис-
тику важкості перебігу захворювання та ві-
кових груп серед тих, хто захворіли, у розрізі 
відповідної динаміки. Зокрема, за останньою 
тенденцією наприкінці літа 2020 р. спостері-
галось певне збільшення частки госпіталіза-
цій хворих з наявністю COVID-19.

Маршрути госпіталізацій мають бути побудо-
вані з урахуванням наявної доступної мережі 
лікарень та розв’язання питання концентра-
ції хворих.

•	 ФОРМУВАННЯ	ЗАПАСІВ	ЛІКАРЕНЬ

Одним з найбільш суттєвих викликів перших 
днів боротьби з епідемією в Україні стало за-
безпечення лікарень медичним обладнанням 
та витратними матеріалами. Наразі існують 
три джерела постачання таких ресурсів: цен-
тралізовані закупівлі (здійснює МОЗ на під-
ставі розрахунку потреб), прямі закупівлі ліка-
рень (здійснюються директором, на підставі 
оцінки необхідності), волонтерська допомога.

Відсутність координації трьох джерел призво-
дять до широкого спектру наявних проблем-
них ситуацій, неоднорідності забезпечення, 
де в лікарні, в якій немає пацієнтів, може бути 
значна кількість апаратів ШВЛ, а, натомість, в 
завантаженій їх буде не вистачати.

Вочевидь, в поточній ситуації, слід перегля-
нути стратегію по забезпеченню, таким чи-
ном, щоб вона координувала все постачання 
і дозволяла перерозподіляти ресурси за по-
требою. При перегляді стратегії необхідно, 
зокрема, враховувати потреби з розподілу 
засобів індивідуального захисту з тим, щоб 
вони потрапляли у достатній кількості до 
тих, хто їх потребує найбільше та є найураз-
ливішими категоріями. Це включає у себе 
надання відповідних ЗІЗ і гігієнічних засобів 
для медичних працівниць, ураховуючи пара-
метри дизайну та розмірів спорядження.

Після побудови карти мережі, слід, врахову-
ючи кількість персоналу, ліжок, потенційне 
моделювання хворих, розрахувати необхідні 
запаси засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), 
персоналу, обладнання.

Окрім того, слід сформувати логістичну 
стратегію, яка б враховувала такі аспекти: 
наявність локальних запасів в лікарнях, на-
явність регіональних складів (можливо за 
рахунок складів держрезерву), формування 
безперервного постачання.

Особливу увагу при цьому слід звернути на 
забезпеченість потреб серед особливо ураз-
ливих категорій, зокрема людей, що мають 
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ВІЛ та інші соціально значущі хвороби. Для 
таких людей доцільно створити резерви 
медикаментів та інших засобів лікування та 
розробити способи доставки та надання по-
слуг із терапії та лікування з тим, щоб мінімі-
зувати ризики їхнього нараження на додат-
кові небезпеки коронавірусу.

Окрема стратегія має бути створена щодо 
обладнання та включати закупівлі, критерії 
розподілу обладнання, формування резерву, 
можливості для переміщення обладнання за 
потреби. Також має бути врахована необхід-
ність періодичного технічного обслуговуван-
ня обладнання.

Окремий комплекс зусиль має бути при-
свячений політиці роботи з персоналом, а 
саме – формуванню окремих змін, порядку 
тестування персоналу, правилам залучення 
зовнішнього персоналу, формування резерв-
ного персоналу на випадок масових захво-
рювань, поведінка персоналу у випадку вияв-
лення осередку зараження серед медичних 
працівників. Необхідно здійснювати регуляр-
ні заходи серед медпрацівників щодо нагаду-
вання про необхідність дотримання вимог із 
користування засобами індивідуального за-
хисту, а також запроваджувати інструменти 
моніторингу такого дотримання.

•	 ВИЗНАЧЕННЯ	МАРШРУТІВ,	ПРОТОКОЛІВ

Для забезпечення системного та уніфікова-
ного реагування системи на початку квітня 
2020 р. МОЗ був затверджений протокол лі-
кування пацієнтів на коронавірусну хворобу. 
Він включив у себе визначення випадків хво-
роби, підходи до лабораторної діагностики, 
алгоритм маршрутизації хворих.

Змінюючись у відповідності до зміни світо-
вих підходів, протокол суттєво розширював-
ся. Остання його зміна мала місце 21 липня 
2020 р. Наразі протокол включає в себе:

клінічні маршрути пацієнта, визначення ви-
падків (загальна термінологія), правила забо-
ру матеріалу для лабораторних досліджень, 
форму направлення на лабораторне дослі-
дження, стандарт роботи з контактними осо-
бами, правила використання ЗІЗ, методику 
розрахунку кількості ЗІЗ, заходи з інфекцій-
ного контролю, рекомендації по очищенню 

та дезінфекції поверхонь, рекомендації по 
догляду за пацієнтом в домашніх умовах, 
перелік клінічних синдромів і тактика щодо 
них, підходи до лікування септичного шоку, 
методи профілактики ускладнень, особли-
вості ведення вагітних.

Таким чином, на сьогодні на національному 
рівні існує протокол по веденню хворих на 
коронавірусну хворобу.

На його впровадження на регіональних рів-
нях мають бути створені маршрути пацієнтів 
та положення щодо дій медичних працівників 
у разі виявлення підозри або підтвердження 
діагнозу. В протоколі на основі оперативного 
досвіду вже виявлені певні недоліки, які слід 
врахувати при його подальшій зміні.

При розробці та удосконаленні протоколів 
слід враховувати, що під час пандемії кожна 
особа, яка звертається до медичного закла-
ду, незалежно від причини звернення має 
розглядатися як потенційно інфікована або 
та, що може інфікуватися.

При визначенні маршрутів слід пам’ятати 
про необхідність доступу до медичної до-
помоги інших груп пацієнтів з гострими та 
хронічними захворюванням. Слід визначити 
групи ризику серед пацієнтів з хронічними 
захворюваннями та створити маршрути так, 
щоб максимально зменшити ризики їх інфі-
кування при взаємодії з медичною системою 
в умовах пандемії.

•	 ФОРМУВАННЯ	СТРАТЕГІЇ	
ЛАБОРАТОРНОГО	ТЕСТУВАННЯ

Лабораторне тестування є важливою лан-
кою аналізу поширення інфекції та водно-
час  – інструментом контролю. Саме тому 
стратегія тестування має бути побудована у 
двох напрямках – своєчасне діагностування 
осіб, щодо яких є підозра на захворювання 
(особи, які звернулися за медичною допомо-
гою), та контроль поширення через тесту-
вання груп підвищеного ризику. Розуміння 
поширення захворюваності серед цих груп 
дає уявлення про наявний контроль над по-
ширенням інфекції.

Наявна спроможність по виконанню тестів 
потребує суттєвого розширення. Рекомен-
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дації ВООЗ по тестуванню (Laboratory testing 
strategy recommendations for COVID-19: 
interim guidance18) включають в себе можли-
ві підходи до застосування стратегії, що доз-
воляють значно збільшити пропускну здат-
ність лабораторних центрів. Окремої уваги 
потребує стратегія тестування контактних 
осіб, оскільки наразі в світі немає загальних 
підходів.

Затвердженим МОЗ протоколом регламен-
товані групи в яких проводиться тестування, 
а також спосіб його проведення. Крім того, 
в останній редакції постанови Кабінету Мі-
ністрів України №392 визначена можливість 
тестування прибуваючих в країну іноземців, 
для того, щоб уникнути обов’язкового 14-и 
денного карантину.

Аспектом, на який слід у цьому контексті 
звернути увагу, є маркування зразків, що 
потрапляють в лабораторії у відповідності 
до належності до різних груп. Це дозволить 
формувати статистику більш репрезентатив-
но, розподіляючи її на кількість осіб з симп-
томами, у яких виявили захворювання, та 
поширення захворювання серед пересічно-
го населення.

•	 ФОРМУВАННЯ	СТРАТЕГІЇ	ПОВОДЖЕННЯ	З	
РІЗНИМИ	ГРУПАМИ	НАСЕЛЕННЯ

Відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо 
критичної підготовленості, готовності та 
реагування на COVID-19 (WHO Critical 
preparedness, readiness and response 
actions for COVID-19)19 населення має бути 
розділено на певні групи за оцінкою ризи-
кованості захворюваності та можливими на-
слідками. Відповідно для кожної групи має 
бути сформована медична стратегія щодо 
ізоляції, виявлення, отримання медичної 
допомоги, госпіталізації, тестування та соці-
альної підтримки. Це дозволить зменшити 
кількість важких випадків, необґрунтованих 
госпіталізацій та перевантаження медичної 
системи.

Аналіз для визначення ступенів і особливос-
тей ризикованості у груповому розрізі має 
бути проведений використовуючи розподіл 

18 Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19
19 Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19

даних за статтю і віком за враховуючи спе-
цифічні потреби та особливості жінок і чоло-
віків. Серед груп ризику необхідний також 
глибинний розгляд особливостей, що при-
таманні таким категоріям, як внутрішньо пе-
реміщені особи (ВПО), жінки, які піддаються 
підвищеному ризику насильства, літні люди, 
люди з ВІЛ, туберкульозом, хронічними за-
хворюваннями (діабет, респіраторні захво-
рювання, серцево-судинні хвороби), люди з 
обмеженими можливостями, бездомні, люди 
у місцях тримання під вартою та обмеження 
волі, одинокі матері, особи, що піддаються 
маргіналізації або перебувають в особливо 
скрутних матеріальних обставинах.

Для цієї стратегії мають бути сформовані чіт-
кі строки і механізми перегляду з урахуван-
ням світових даних по поширенню інфекції, а 
до її розробки залучені експерти з соціальної 
політики. Такий блок питань наразі відсутній 
в наявних регулюючих документах уряду або 
МОЗ.

•	 ПРАВИЛА	РОБОТИ	РІЗНИХ	СФЕР,	
КАРАНТИННІ	ОБМЕЖЕННЯ,	ПІДХІД	
ДО	ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ,	ВПЛИВ	
НА ПОШИРЕННЯ	ЕПІДЕМІЇ

Формування стратегії адаптивного каранти-
ну передбачає не тільки перелік обмежень 
та послаблень, а і критерії їх застосування. 
Застосування обмежень має базуватися на 
чіткому розумінні їх впливу на епідемічний 
процес. Для цього при аналізі статистики 
поширення слід завжди зважати на ті дії, які 
здійснені, і аналізувати поширення з точки 
зору наслідків цих дій.

Така постійна робота дозволить сформувати 
пріоритетність застосування обмежень. Та-
кож саме це дозволить швидко адаптувати 
(змінювати правила для різних сфер бізнесу) 
карантин, щоб зменшити його негативний 
вплив.

Формування правил поведінки має також від-
буватися у двох напрямках: загальні та спеці-
альні. Загальні правила стосуються всіх сфер 
діяльності, тоді як спеціальні мають врахову-
вати особливості окремої сфери. Слід зважа-
ти на те, що перегляд та зміна правил має 
бути динамічним процесом, який є реакцією 
на аналіз епідеміологічного впливу.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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Наразі правила затверджуються постанова-
ми Головного державного санітарного лікаря 
України. Вже розроблені та затверджені їхні 
збірки з таких тематичних питань, як музеї 
та культурні установи, спортивні змагання, 
готелі, заклади громадського харчування, 
проведення атестації, перевезення, заклади 
дошкільної освіти, торгівля, заклади психіа-
тричної та соціальної допомоги.

Однак зазначений перелік не охоплює усіх 
сфер діяльності, що потребують адаптації 
відповідно до карантинних обмежень. До 
того ж відсутність загальних, рамкових пра-
вил (тих, що застосовуються до усіх сфер 
діяльності) ускладнюють впровадження їх у 
життя.

Важливим аспектом є також побудова сис-
теми контролю за дотриманням правил, як 
через систему виконавчої влади, так і з залу-
ченням громадськості.

•	 ФІНАНСУВАННЯ

Враховуючи значне загальне недофінансу-
вання медичної галузі, а також наявність 
окремого ресурсу, виділеного на боротьбу 
з COVID-19, слід напрацювати критерії, які 
б дозволили найбільш ефективно та раціо-
нально витрачати кошти.

8 квітня 2020 року в систему фінансування 
(програму медичних гарантій) були внесені 
зміни, що передбачили окреме фінансуван-
ня для лікарень, бригад екстреної медичної 
допомоги, а також медичного персоналу, що 
здійснює відбір зразків. Це значно покращи-
ло реакцію системи і дозволило підвищити 
як забезпеченість лікарень, так і оплату ро-
боти медперсоналу.

Водночас слід бути обережним зі створен-
ням фінансових стимулів, бо оплата за паці-
єнта, що знаходиться в стаціонарі, за умов 
недостатності контролю за медичною скла-
довою, неминуче призведе до надлишково-
го утримання хворих в лікарнях.

Значну увагу в процесі фінансування слід 
приділити мобільності медичних ресурсів. 
Аспекти фінансування, які підлягають оп-
рацюванню і формуванню певних політик, 

включають в себе: фінансування лікарень, 
оплата праці персоналу, закупівля, соціальна 
підтримка.

Фінансування лікарень має бути достатнім, 
щоб забезпечити надання медичної допомо-
ги, проведення лабораторного тестування, 
дотримання вимог інфекційного контролю.

Організувавши поточну роботу медичної сис-
теми з хворими, слід пам’ятати про страте-
гічні цілі. Концентрація зусиль і визначення 
пріоритетів дозволить підготувати систему 
до наступних хвиль захворюваності.

Загальне розуміння ситуації на сьогодні 
включає в себе усвідомлення того, що до по-
яви вакцини або дієвого лікування, людство 
буде періодично зіштовхуватися з сплеска-
ми розповсюдження хвороби. Медична си-
стема має бути готова до можливих пікових 
навантажень.

Для цього має бути визначена стратегія 
утримання інфекційних лікарень або відді-
лень у періоди між спалахами, наявність ре-
зервів ліків та засобів захисту, періодичність 
їх перегляду. Критерії розгортання другої та 
третьої хвилі, обсяги ліжкового фонду пер-
шої хвилі на періоди між спалахами мають 
також бути визначені.

Стратегія прийняття рішень має включати в 
себе опис процедури реєстрації та виявлен-
ня випадків, контактних осіб, дії по сповіщен-
ню, а також дії відповідних органів влади, на-
правлених на локалізацію осередку.

Слід сформулювати та розробити стратегію 
формування Державного резерву засобів 
реагування, яка водночас забезпечувала б 
ефективне використання ресурсів, поточне 
оновлення та розподіл. Пропозиції до такої 
стратегії мають включати в себе структуру 
системи, параметри її розподілу і централі-
зації, необхідний перелік засобів, їх обсяги 
(формули розрахунку), період оновлення та 
перегляду, критерії використання.

Фінансове забезпечення системи охорони 
здоров’я має бути побудовано за принципом 
двофазної моделі, включаючи у себе забез-
печення готовності до спалаху, а також мож-
ливість задіяння додаткового фінансового 
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ресурсу на випадок безпосереднього спала-
ху захворювання.

Модель має враховувати необхідність утри-
мання значної кількості ліжок, персоналу, 
обладнання у режимі постійного очікування 
(включаючи обслуговування, перевірки, пе-
репідготовку та підвищення кваліфікації ме-
дичного персоналу).

Така система має включати в себе також фі-
нансування профілактичних заходів, прове-
дення епідеміологічних розслідувань спала-
хів, що з’являються, постійну систему моні-
торингу випадків та звітування, накопичення 
статистичної інформації.

Певним викликом є також фінансування 
аналітичних центрів, які б постійно відслід-
ковували б наявну ситуацію та пропонували 
заходи реагування. В залежності від зміни 
протоколів лікування слід додатково постій-
но оновлювати наявну фінансову модель, за-
безпечуючи достатній рівень ресурсів.

В умовах пандемії COVID-19 важливим питан-
ням для сектору охорони здоров’я є баланс 
між заходами з реагування на коронавірусні 
виклики та забезпечення потреб хворих на 
інші захворювання. В Україні наразі склала-
ся одна з найгірших у Європі ситуацій із по-
ширенням ВІЛ і захворюваністю на туберку-
льоз. Увага має бути приділена недопущен-
ню її ескалації та запобіганню ризикам пере-
хресних негативних факторів коронавірусу 
та соціально значущих хвороб. Ключовим є 
підтримання ефективності в умовах корона-
кризи систем профілактики та лікування не-
інфекційних хвороб, ВІЛ/СНІД, туберкульо-
зу, психосоматичних розладів, забезпечен-
ня сексуально-репродуктивного здоров’я, 
психосоціальної підтримки (особливо серед 
осіб, що зазнали насильства), імунізації та 
реабілітації. Необхідна адаптація в умовах 
карантинних обмежень наявних систем і ме-
ханізмів перенаправлення для постражда-
лих від насильства у сім’ї та сексуально чи 
ґендерно обумовленого насильства. Особи, 
що мають неінфекційні захворювання, ВІЛ і 
туберкульоз мають бути визначені як кате-
горії підвищеного ризику в умовах COVID-19.

У довгостроковій перспективі відновлення 
імплементації Цілі сталого розвитку  3 «За-

безпечення здорового способу життя та 
сприяння благополуччю для всіх у будь-яко-
му віці» має слугувати як стратегічним орі-
єнтиром, так і концептуальною основою для 
подальших заходів, зосереджених на про-
блематиці COVID-19. Достатнє фінансування 
та продовження реформування національної 
системи охорони здоров’я є таким чином пе-
редумовою як руху України шляхом сталого 
розвитку, так і безпосередньо подолання ко-
ронакризи.

Особливо важливим як у соціальному плані, 
так і для стійкого функціонування системи 
охорони здоров’я у період масштабного на-
вантаження та викликів, є захист медичних 
працівників, які знаходяться на «передовій» 
боротьби з пандемією. Необхідний збір та 
поширення дезагрегованих за статтю та 
іншими ідентифікаторами даних щодо ме-
дичних працівників, залучених до протидії 
COVID-19, для кращої оцінки потреб у їх 
підтримці та захисті, розробка та впрова-
дження систем психосоціальної підтримки 
для усіх співробітників системи охорони 
здоров’я, які працюють в умовах епідемії, 
вжиття заходів щодо профілактики та не-
поширення інфекції серед членів сімей ме-
дичних працівників. Важливу роль у захисті 
прав та інтересів представників лікарської 
професії відіграють галузеві профспілки. 
Існує потенціал також для активізації інсти-
туцій громадянського суспільства у цьому 
напрямку, адже в Україні достатньо помітні 
пацієнтські організації, тоді ж аналогів, які 
би виступали від імені медиків (на кшталт 
світових мереж «Лікарі без кордонів», «Лі-
карі світу»), бракує.

В умовах епідемії та навантаження на си-
стему охорони здоров’я, спричиненого по-
ширенням коронавірусу, необхідна подвій-
на увага з боку регуляторних органів щодо 
запобігання фальсифікаціям лікарських за-
собів та поширенню фальсифікатів серед 
населення, що потребує медичних послуг. 
У цьому контексті необхідне посилення з 
боку держави контролю за виробництвом 
лікарських засобів, підтримки передових 
практик у виробництві та клінічній діяльно-
сті, а також налагодження обміну інформа-
цією з національними установами з контр-
олю за якістю лікарських засобів інших 
країн.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР
Запровадження карантинних заходів з ме-
тою протидії COVID-19 в Україні та вплив 
зовнішніх чинників зумовили значне спо-
вільнення економічної діяльності. Зокрема, 
падіння промислового виробництва у трав-
ні 2020  року, на момент переходу до адап-
тивного карантину, становило 12,2%20. Спад 
реального ВВП в другому кварталі становив 
близько 11%21, а за підсумками року очіку-
ється на приблизно 8%22. Негативний вплив 
кризи також є відчутним у виробництві спо-
живчих товарів, сфері роздрібної торгівлі, 
транспорту, сфері послуг. З огляду на зна-
чний негативний вплив кризи, пов’язаної з 
COVID-19, на економіку України Уряд запро-
вадив низку антикризових заходів з метою 
підтримки реального сектору економіки. 
Враховуючи масштаб викликів спричинених 
COVID-19 та беручи до уваги структурні ди-
сбаланси в економіці України, які позначи-
лися на рівні економічного зростання в до-
кризовий період, головним завданням для 
Уряду є забезпечення сталого економічного 
зростання та забезпечення соціально-еко-
номічних прав громадян. Для забезпечення 
економічного зростання протягом тривалого 
часу необхідно імплементувати структурні 
зміни, які мають на меті підвищення конку-
рентоспроможності країни (зокрема, здатно-
сті виготовляти високотехнологічні товари, 
які є конкурентноздатними на світових рин-
ках), підвищення продуктивності (де голов-
ним драйвером є конкурентна боротьба23) та 
рівня інвестицій (для забезпечення швидкої 
трансформації рівень інвестицій повинен 
становити щонайменше 25% ВВП24)  – клю-
чових складових економічного зростання. У 
зв’язку з цим, існує необхідність доповнити 
антикризові заходи в різних сферах запрова-
дженням додаткових інструментів, що мають 
на меті відновлення економіки та забезпе-

20 Державна служба статистики, Економічна статистика, (Електронний ре-
сурс). – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html

21 Національний банк України, Інфляційний звіт – квітень 2020 року, ст. 40, 
(Електронний ресурс). – Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_
uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4

22 IMF, IMF Country Report No. 20/197, p.7 (Електронний ресурс). – Режим 
доступу: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2020/
English/1UKREA2020001.ashx

23 «The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and ....» p.44, https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507. Accessed 29 Jun. 2020.

24 «The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and ....», p.34, https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507. Accessed 29 Jun. 2020.

чення сталого економічного зростання. Такі 
інструменти для реалізації трансформацій-
них змін розглядаються для таких сфер, як:

• промисловість;

• сільське господарство;

• підтримка малих та середніх підприємств; 
та

• регуляторне середовище.

Надалі розглядається ситуація, рекомендації 
та пропозиції окремо у кожній з перелічених 
сфер.

•	 ПРОМИСЛОВІСТЬ

Країни, які досягли успіху в економічній тран-
сформації, базували свої економічні стратегії 
на розвитку індустріальної спроможності, а 
не спеціалізації відповідно до їх порівняль-
них переваг25. Враховуючи зазначене, при 
формуванні стратегій економічного зростан-
ня розвиток промисловості відіграє одну з 
ключових ролей.

З огляду на системну природу кризи в про-
мисловості, яка характеризується тривалим 
спадом та низьким рівнем прибутку на при-
ватні інвестиції26, окрім впровадження захо-
дів з усунення адміністративних перешкод 
та покращення бізнес-середовища (спро-
щення ліцензування та дозвільної системи, 
боротьба з корупцією, судова реформа) для 
залучення у галузь інвестицій постає необ-
хідність в формуванні ефективної індустрі-
альної політики, яка б мала на меті віднов-
лення та розвиток промисловості – системо-
утворюючої галузі економіки України. Ґрун-
туючись на дослідженнях таких міжнародних 
організацій як IMF, UNIDO, UNCTAD, OECD 
в цьому розділі сформульовано складові, що 
визначають успішність промислової політики 
держави.

Для запровадження ефективної індустрі-
альної політики важливою складовою є 
створення єдиного органу виконавчої вла-

25 «Growth after the crisis (English) | The World Bank.» 1 Jan. 2009, p.4, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/527211468341071399/
Growth-after-the-crisis. Accessed 29 Jun. 2020.

26 The World Bank, Ukraine Growth Study, p.92, (Електронний ре-
сурс). – Режим доступу: http://documents1.worldbank.org/curated/
en/543041554211825812/pdf/Ukraine-Growth-Study-Final-Document-
Faster-Lasting-and-Kinder.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507
http://documents.worldbank.org/curated/en/527211468341071399/Growth-after-the-crisis
http://documents.worldbank.org/curated/en/527211468341071399/Growth-after-the-crisis
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ди, який би забезпечував формування та 
реалізацію промислової політики. Таке рі-
шення підвищило би рівень координації дій 
та якість прийняття рішень27. Також, для 
уникнення корупційних ризиків та запобі-
гання неефективного витрачання держав-
них коштів промислова політика повинна 
формуватися перш за все на усуненні нее-
фективних ринкових механізмів (проблеми 
координації, наявність інформаційної асиме-
трії, відсутність необхідної інфраструктури, 
відсутність достатньої кількості кваліфікова-
них працівників, доступ до фінансування)28, 
а не наданні допомоги окремим підприєм-
ствам29. Іншим важливим аспектом є акцент 
на експорті та виробництві високотехноло-
гічних товарів з високою доданою вартістю, 
які є конкурентноздатними на зовнішніх 
ринках на противагу імпортозаміщенню30. 
При цьому такі форми підтримки промисло-
вості як державні закупівлі є неефективни-
ми оскільки вони призводять до зростання 
витрат споживачами та перерозподілом 
коштів на користь місцевих підприємств, 
сприяючи таким чином нерівності в краї-
ні31. При формуванні промислової політики 
важливо сформулювати чітку місію, яка би 
заохочувала нову діяльність і була сфокусо-
вана на чітко визначених цілях, а не на під-
тримці вже існуючих компаній. Такий підхід 
сприятиме інноваційній діяльності і дасть 
можливість сфокусуватися на розробці но-
вих технологій. Крім того, державна під-
тримка повинна надаватись на основі пев-
ної діяльності, а не сектору, і бути обмеже-
ною в часі – такий підхід дозволить охопити 
відразу кілька секторів.

На основі викладеного пропонуються до роз-
гляду такі рекомендації у промисловій сфері:

• впровадження заходів з усунення 
адміністративних перешкод та 

27 Rodrik Dani, One economics, many recipes: globalization, institutions, and 
economic growth, Princeton University Press, 2007. p.113

28 UNСTAD, Rethinking Industrial Policy, 2007, p.3 (Електронний ресурс). – 
Режим доступу: https://unctad.org/en/docs/osgdp20072_en.pdf

29 OECD, Industrial Policy and the Promotion of Domestic Industry, p. 
6 (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://one.oecd.org/
document/DAF/COMP/LACF(2018)5/en/pdf

30 Cheriff, R., Hasanov F., The Return of the Policy That Shall Not Be Named: 
Principles of Industrial Policy, IMF Working Paper, p.59. Електро-
нний ресурс). – Режим доступу: https://www.imf.org/~/media/Files/
Publications/WP/2019/WPIEA2019074.ashx

31 OECD, Industrial Policy and the Promotion of Domestic Industry, p. 
7 (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://one.oecd.org/
document/DAF/COMP/LACF(2018)5/en/pdf 

покращення бізнес-середовища 
(спрощення ліцензування та дозвільної 
системи, боротьба з корупцією, судова 
реформа) для залучення у галузь 
інвестицій;

• створення окремого центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізацію промислової 
політики;

• промислова політика повинна 
ґрунтуватися перш за все на усуненні 
неефективних ринкових механізмів, а не 
на підвищенні конкурентоспроможності 
окремих підприємств;

• надання державної підтримки тим 
експортоорієнтованих підприємствам, 
що виготовляють продукцію з 
високою доданою вартістю, яка є 
конкурентоздатною на зовнішніх ринках;

• формулювання при формуванні 
промислової політики чіткої місії, яка 
би заохочувала нову діяльність і була 
сфокусована на чітко визначених цілях, а 
не на підтримці вже існуючих компаній; та

• надання державної підтримки на основі 
певної діяльності, а не сектору, і бути 
обмеженою в часі.

•	 СІЛЬСЬКЕ	ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство, відіграючи важливу 
роль в структурі економіки України, зазна-
ло значного негативного впливу у зв’язку із 
скороченням експорту через кризу, пов’я-
зану з COVID-19. Проте потенціал розвитку 
галузі стримується також такими структур-
ними чинниками як низький рівень продук-
тивності землі та праці32, обмежений доступ 
до фінансових інструментів, низький рівнем 
прозорості економічних транзакцій в цій 
сфері, недосконалість даних в Державному 
земельному кадастрі. Ринок оренди значною 
мірою перебуває в тіньовому секторі.

Для усунення перешкод, що стримують роз-
виток агросектору в Україні, потрібно запро-
вадити повноцінний ринок землі – можливість 
розпоряджатися своїм майном дозволить за-
32 The World Bank, Ukraine Growth Study, p.101, (Електронний ре-

сурс). – Режим доступу: http://documents1.worldbank.org/curated/
en/543041554211825812/pdf/Ukraine-Growth-Study-Final-Document-
Faster-Lasting-and-Kinder.pdf 
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лучити необхідні інвестицій та новітні техно-
логії в аграрну галузь. Крім того, повноцінний 
ринок землі полегшить доступ до фінансів 
для представників малих та середніх фермер-
ських господарств, оскільки вони матимуть 
можливість отримати кредити під заставу 
землі. Іншою важливою складовою є забез-
печення прозорості економічних відносин в 
агросекторі. З метою усунення маніпуляцій 
з документами, що стосуються прав власно-
сті, необхідно створити умови для доступу до 
даних Державного земельного кадастру та 
забезпечити сумісність даних між кадастром 
та Державним реєстром речових прав на не-
рухоме майно. Також необхідно забезпечи-
ти повноцінне функціонування Державного 
аграрного реєстру на всій території України, 
що дасть можливість, зокрема, надавати 
адресну державну допомогу представникам 
малих фермерських господарств. Проблему 
обмеженого доступу до фінансування ферме-
рів можна також вирішити, зокрема, створен-
ням установи, яка б надавала часткові гарантії 
щодо виданих кредитів під заставу землі.

На основі викладеного пропонуються до 
розгляду такі рекомендації у сфері сільсько-
го господарства:

• запровадження повноцінного ринку землі 
для усунення перешкод, що стримують 
розвиток агросектору в Україні;

• забезпечити сумісності даних 
Державного земельного кадастру з 
Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно;

• запровадження державних програм з 
цифровізації у сфері сільського, лісового 
та рибного господарств, які би дозволили 
не лише підвищити технологічність, 
а разом із тим продуктивність та 
ефективність процесів господарської 
діяльності у цих сферах, але й створити 
дієві механізми моніторингу використання 
природних ресурсів з позицій сталого 
розвитку та екологічної чутливості;

• забезпечення повноцінного 
функціонування Державного аграрного 
реєстру на всій території України; та

• розглянути можливість створення 
установи, яка б надавала часткові гарантії 
фермерам щодо виданих кредитів під 
заставу землі.

•	 МАЛІ	ТА	СЕРЕДНІ	ПІДПРИЄМСТВА

Малі та середні підприємства (МСП), які ро-
блять значний внесок в створення робочих 
місць і доданої вартості, економічне зростан-
ня та конкурентоспроможність України, за-
знали відчутного негативного впливу коро-
накризи у своїй економічній діяльності як 
щодо попиту (суттєве зниження попиту на 
продукцію та послуги МСП), так і щодо про-
позиції (карантинні заходи обмежують мож-
ливості найму та діяльності працівників, об-
меження в ланцюжках постачань, що є важ-
ливими для економічної діяльності МСП). З 
огляду на обмежені фінансові та операційні 
можливості МСП порівняно з великими під-
приємствами та враховуючи їх роль в еконо-
міці постає необхідність в запровадженні ко-
ротко- і довгострокових заходів з підтримки 
МСП, зокрема:

Короткострокові	 заходи. При запровадженні 
короткострокових заходів важливо забез-
печити можливість для МСП продовжувати 
операційну діяльність під час дії карантин-
них заходів або відновити економічну ак-
тивність після повного чи часткового зняття 
обмежувальних заходів. З цією метою важ-
ливо забезпечити доступ до фінансування 
шляхом гарантування кредитів  – такий за-
хід сприятиме активнішій видачі кредитів 
МСП комерційними та державними банка-
ми. Вже діюча програма доступних кредитів 
на 5-7-9% може бути розширена, а її умови 
пом’якшені з метою охоплення більшої кіль-
кості МСП. Також проблеми з ліквідністю в 
МСП можуть бути частково вирішені завдя-
ки наданню дотацій та субсидій за певних 
умов (приміром, зменшення обороту як на-
слідок коронакризи більше ніж 70%, вироб-
ництво товарів, які призначені для боротьби 
з COVID-19).

Довгострокові	 заходи. Мета довгострокових 
заходів – забезпечити здатність МСП адап-
туватися до нових умов економічної діяль-
ності після зняття обмежувальних заходів, 
а також системно посилити їх спроможність 
до подальшого зростання. Зокрема, пропо-
нується розглянути можливість запрова-
дження таких заходів як надання допомоги 
в пошуках нових ринків збуту (заохочення 
великих підприємств до залучення МСП в 
ланцюжки поставок, активніше сприяння 
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Офісу з просування експорту України, ство-
рення служб супроводу експортерів), за-
провадженні нових цифрових інструментів 
в їх операційній діяльності (надання безко-
штовних цифрових послуг (відеоконферен-
ції, кібербезпека, онлайн-платформи для 
навчання) МСП протягом певного періоду; 
сприяння з впровадження МСП нових біз-
нес-практик (безконтактний роздрібний про-
даж та доставка, стандартизоване пакування 
свіжої їжі, онлайн-навчання, онлайн-офіс); 
придбання хмаркових технологій для можли-
вості МСП займатись електронною комерці-
єю, для онлайн-навчання, віддаленої роботи, 
здійснення спільних науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт; підтримки 
інноваційної діяльності (заходи із заохочення 
МСП здійснювати інноваційне виготовлення 
товарів (які стосуються лікування, тестуван-
ня, моніторингу для боротьби з COVID-19), 
допомога в запровадженні навчальних про-
грам для працівників (навчання з підтримки 
наявних навичок, підвищення кваліфікації)33.

На основі викладеного пропонуються до роз-
гляду такі рекомендації щодо підтримки МСП:

• забезпечення доступу до фінансування 
шляхом гарантування кредитів для МСП;

• розширення програми доступних 
кредитів на 5-7-9% та пом’якшення її 
умов з метою охоплення більшої кількості 
МСП;

• надання дотацій та субсидій за певних 
умов (приміром, зменшення обороту як 
наслідок коронакризи більше ніж 70%, 
виробництво товарів, які призначені для 
боротьби з COVID-19);

• надання допомоги в пошуках нових ринків 
збуту (заохочення великих підприємств 
до залучення МСП в ланцюжки поставок, 
активніше сприяння Офісу з просування 
експорту України);

• сприяння в запровадженні нових 
цифрових інструментів в їх операційній 
діяльності (надання безкоштовних 
цифрових послуг (відеоконференції, 
кібербезпека, онлайн-платформи для 
навчання) МСП протягом певного 
періоду;

33 OECD, Coronavirus (COVID-19): SME Policy Responses, p.31 (Елек-
тронний ресурс). – Режим доступу: https://read.oecd-ilibrary.org/
view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses

• впровадження навчальних програм 
для МСП та потенційних підприємців 
із розвитку цифрових навичок, особливо 
у сільських і низькоурбанізованих 
місцевостях;

• сприяння у впровадженні МСП 
нових бізнес-практик (безконтактний 
роздрібний продаж та доставка, 
стандартизоване пакування свіжої їжі, 
онлайн-навчання, онлайн-офіс);

• придбання хмаркових технологій для 
можливості МСП провадити електронну 
комерцію, онлайн-навчання, віддалену 
роботу, здійснювати спільні науково-
дослідні і дослідно-конструкторські 
роботи);

• «озеленення», шляхом засобів 
фінансової та регуляторної підтримки, 
діяльності МСП задля зниження рівню 
карбонових викидів, заохочення сталих 
та екологічно чутливих державних 
закупівель з розрахунком підвищення 
спроможності та перспектив МСП 
до участі у них;

• підтримка інноваційної діяльності 
(заходи із заохочення МСП здійснювати 
інноваційне виготовлення товарів (які 
стосуються лікування, тестування, 
моніторингу) для боротьби з COVID-19); 
та

• надання допомоги в запровадженні 
навчальних програм для працівників та 
програм перепідготовки для працівників, 
на робочі місця яких потенційно або 
фактично справив вплив перебіг 
коронакризи (навчання з підтримки 
наявних навичок, підвищення 
кваліфікації, додаткове навчання з 
формування і поглиблення цифрових 
навичок).

•	 РЕГУЛЯТОРНЕ	СЕРЕДОВИЩЕ

Економічна криза, пов’язана з COVID-19, ак-
туалізувала необхідність покращення регуля-
торного середовища, яке має визначальний 
вплив для успішного розвитку підприємств 
в Україні та залучення інвестицій. Після 
пом’якшення чи скасування обмежувальних 
заходів всі регуляторні акти, прийняті в кри-
зовий період, повинні бути ретельно проана-
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лізовані щодо їх скасування або ж адаптації 
з метою усунення невизначеності для бізне-
су. Нові економічні реалії також вимагають 
спрощення процедур для різних секторів 
щодо необхідності дотримання регуляторних 
норм (приміром, відстрочення подання звітів 
щодо дотримання регуляторних вимог). Крім 
того, аналіз умов ведення бізнесу34 свідчить 
про необхідність системного підходу щодо 
реформування регуляторного середови-
ща. Зокрема, пропонується переглянути та 
імплементувати План заходів щодо дерегу-
ляції господарської діяльності та покращен-
ня бізнес-клімату, впровадити в регуляторні 
акти норму, що визначає обмежений строк 
чинності акту, покращити застосування ана-
лізу регуляторного впливу35.

Пропонуються до розгляду такі рекоменда-
ції щодо покращення регуляторного сере-
довища:

• здійснення перевірки всіх регуляторних 
актів, прийнятих в кризовий період, щодо 
їх скасування або ж адаптації з метою 
усунення невизначеності для бізнесу;

• перегляд та імплементація Плану заходів 
щодо дерегуляції господарської діяльності 
та покращення бізнес-клімату;

• впровадження в регуляторні акти норми, 
що визначає обмежений строк чинності 
акту; та

• покращення застосування аналізу 
регуляторного впливу.

У сфері зайнятості потрібна розробка комп-
лексної стратегії, що відобразила би взаємо-
зв’язки між залученням прямих іноземних 
інвестицій, промисловою політикою, розвит-
ком інфраструктури, торгівлі та професій-
но-технічною освітою зі створенням робочих 
місць і зміцненням потенціалу таких інсти-
туцій як Державна служба з питань праці й 
профспілки. Політика у сфері зайнятості має 
ураховувати контекст децентралізації та мак-
симізувати можливості для місцевих ініціа-
тив, зокрема відповідно до підходів Міжна-

34 The World Bank, Doing Businesses 2020, Ukraine, (Електронний ре-
сурс). – Режим доступу: https://www.doingbusiness.org/content/dam/
doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf

35 Besedina Olena, Crawling Deregulation: Why Ukraine’s Economy is Still 
Heavily Regulated, 2019, (Електронний ресурс). – Режим доступу: 
https://voxukraine.org/en/tightening-the-screws-why-is-ukrainian-
economy-still-regulated/

родної організації праці. Слід розширювати 
практики щодо збереження робочих місць 
та фінансової підтримки для працівників не-
формального сектору економіки, сезонних 
працівників, самозайнятих осіб.

На всіх рівнях економічної діяльності необ-
хідне зосередження на безпечному робочо-
му середовищі для усіх працівників із суво-
рим дотриманням правил охорони праці, у 
тому числі протиепідемічних та санітарно-гі-
гієнічних вимог. Слід здійснити перегляд 
наявної системи класифікації професійних 
ризиків задля її адаптації до реалій корона-
кризи. Необхідно при цьому проаналізувати 
рівень захворюваності серед різних профе-
сійних груп, статистику щодо темпів її поши-
рення, задля чого збирати та класифікувати 
відповідні дані за широкими та різнобічними 
критеріями дезагрегації.

Окрім того, загальною є рекомендація щодо 
подальшого впровадження та розширення 
можливостей систем електронного уряду-
вання для зменшення адміністративних і ре-
гуляторних бар’єрів. Особливо актуальним є 
поширення таких практик у віддалених сіль-
ських місцевостях та регіонах, постражда-
лих унаслідок збройного конфлікту та стихій-
них лих, необхідність якого унаочнив досвід 
періоду дій карантинних обмежень.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціально-економічний розвиток України 
зазнав значних негативних наслідків через 
кризу, спричинену поширенням коронавірус-
ної хвороби COVID-1936. Разом з цим, забез-
печення належного соціального захисту є 
вкрай важливим, особливо в часи боротьби 
з пандемією. Для прикладу, у 2014 році під 
час поширення вірусу Ebola у Західній Афри-
ці більше людей загинуло не від зараження 
вірусом, а через припинення постачання со-
ціальних послуг та спричинену поширенням 
вірусу економічну кризу37. З огляду на за-

36 Н. Бородчук, Л. Черенько. Боротьба з COVID-19 В Україні: початкові 
оцінки впливу на бідність. 15 квітня 2020 р. (Електронний ресурс). – Ре-
жим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/
files/2020-05/COVID%20Impact%20on%20poverty%20-%20UKR.pdf

37 A UN Framework For The Immediate Socio-Economic Response To 
COVID-19. Р. 13. (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://unsdg.
un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-
socio-economic-response-to-COVID-19.pdf

https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files/2020-05/COVID Impact on poverty - UKR.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/files/2020-05/COVID Impact on poverty - UKR.pdf
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значене, забезпечення належного доступу 
населення до соціальних послуг та захисту 
вразливих категорій населення, як деталізо-
вано нижче, є одним з пріоритетних завдань 
Уряду.

Очікується, що рівень бідності в Україні у 
зв’язку з економічною кризою, зумовленою 
пандемією, може зрости до рівня 6,3-9 млн38. 
З позиції ризику опинитися за межею бідно-
сті, експерти виокремлюють декілька кате-
горій населення, уразливих до негативних 
соціально-економічних наслідків, зумовле-
них пандемією в Україні:

(і) домогосподарства з трьома та більше 
дітьми;

(іі) одинокі батьки з дітьми;

(ііі) домогосподарства з дітьми до трьох 
років;

(iv) одинокі пенсіонери, які досягли 
65-річного віку.

Додатково, ООН до вразливих категорій 
відносить: жінок, які піклуються про членів 
сім’ї, трудових мігрантів в домашніх умовах, 
працівників неформального сектору еко-
номіки39. Зазначені категорії соціально не-
захищених осіб є досить численними. Для 
прикладу, станом на 2019 рік в Україні 21% 
населення40 зайнято в неформальному сек-
торі економіки. Водночас, така група насе-
лення опинилася значною мірою поза дією 
заходів соціально-економічної підтримки 
держави.

Додатково, UNICEF особливо наголошує 
на загрозі зростання бідності серед дітей в 
Україні з огляду на скорочення доходів до-
могосподарств. За попередніми оцінками 
рівень бідності за абсолютними показни-
ками зросте до 50,8%, а серед дітей  – до 

38 Н. Бородчук, Л. Черенько. Боротьба з COVID-19 В Україні: початкові 
оцінки впливу на бідність. 15 квітня 2020 р. (Електронний ресурс). – Ре-
жим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/sites/unicef.org.ukraine/
files/2020-05/COVID%20Impact%20on%20poverty%20-%20UKR.pdf

39 A UN Framework For The Immediate Socio-Economic Response To 
COVID-19. Р. 12. (Електронний ресурс). – Режим доступу: https://unsdg.
un.org/sites/default/files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-
socio-economic-response-to-COVID-19.pdf

40 Неформально зайняте населення за статтю, місцем проживання та 
статусом зайнятості. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/
rp/eans/eans_u/arch_nzn_smpsz_u.htm

58,5%41. Зокрема, найбільша частка домо-
господарств серед усіх «нових» бідних за 
категоріями буде представлена домогоспо-
дарствами з дітьми (59,9%), переважно че-
рез відсутність диверсифікованих доходів. 
Поміж іншим, втрата можливості харчува-
тися в школах спричинила додаткове фінан-
сове навантаження на домогосподарства 
таких дітей42.

Вплив пандемії є асиметричним на різні ві-
кові групи. Для прикладу, найбільш соціаль-
но-економічно вразливими є представники 
вікової категорії до 25 років. Так, за оцінками 
ОЕCD43 ризик втрати зайнятості серед такої 
категорії у 2,5 разів більше ніж серед тих, хто 
віком від 25  до 64. Натомість, за оцінками 
МОП цей показник може виявитися більшим 
навіть в три рази44. Зазначене зумовлене у 
переважній більшості відсутністю трудового 
стажу. Додатково, ця вікова категорія є враз-
ливою з огляду на відсутність, як правило, у 
людей достатньої кількості заощаджень45.

Також соціально незахищеними є одинокі 
пенсіонери, які досягли 65 років. Так, частка 
осіб похилого віку становить 23% усього на-
селення України46, а більшість літніх людей 
має щонайменше одне хронічне захворю-
вання47. У цьому аспекті важливо наголоси-
ти, що близький до зазначеного показник 
(29%) спостерігався в Італії, де була зафік-
сована найвища смертність на ранніх етапах 

41 Для порівняння, в Україні у 2018 році рівень бідності складав 43,2%, а 
бідність дітей – 49,9 %. Н. Бородчук, Л. Черенько. Боротьба з COVID-19 В 
Україні: початкові оцінки впливу на бідність. 15 квітня 2020 р. Електро-
нний ресурс). – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/sites/
unicef.org.ukraine/files/2020-05/COVID%20Impact%20on%20poverty%20
-%20UKR.pdf.

42 A UN Framework For The Immediate Socio-Economic Response 
To COVID-19. Р. 8. Available athttps://unsdg.un.org/sites/default/
files/2020-04/UN-framework-for-the-immediate-socio-economic-
response-to-COVID-19.pdf

43 OECD (2018), OECD Labour Force Statistics 2018, OECD Publishing. Available 
at https://doi.org/10.1787/oecd_ lfs-2018-en

44 ILO, Global Employment Trends for Youth 2020, Р.13. Available at https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/
documents/publication/wcms_737648.pdf

45 OECD (2018), OECD Labour Force Statistics 2018, OECD Publishing. Available 
at https://doi.org/10.1787/oecd_lfs-2018-en

46 Ukraine 2020 Emergency Response Plan For The Covid-19 Pandemic 
Issued March 2020. Available at https://reliefweb.int/report/ukraine/
ukraine-2020-emergency-response-plan-covid-19-pandemic-march-
2020-enuk

47 HelpAge International (2018) «Missing Millions: How Older People with 
Disabilities are Excluded from Humanitarian Response». Available at 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/
document/helpage-report-missing-millions-how-older-people-
disabilities-are
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пандемії у європейському регіоні. З огляду 
на зазначене особливий фокус має бути на 
роз’ясненні заходів, спрямованих на захист 
від інфікування.

У свою чергу, за оцінками ООН 46% осіб, 
які досягли 60-річного віку, мають обмежені 
можливості48, а загалом, люди з обмежени-
ми можливостями є особливо вразливими 
до наслідків пандемії, перебуваючи в зоні 
ризику49. Окрім цього, вони мають підви-
щену потребу в інклюзивності, поліпшенні 
соціальних та економічних умов, оскільки 
людям з обмеженими можливостями склад-
ніше забезпечити фізичне дистанціювання, 
подолати перешкоди в отриманні відповідної 
інформації, а також вони можуть стикатися 
з погіршенням умов вже існуючої соціаль-
ної ізоляції. Часто саме люди з обмеженими 
можливостями працюють в неформальному 
секторі економіки або зайняті на соціально-
му виробництві. Це підвищує їх вразливість 
до наслідків пандемії50. З огляду на зазначе-
не, ООН робить особливий наголос на необ-
хідності впровадження заходів, спрямованих 
на соціально-економічне забезпечення за-
значеної верстви51.

З метою зменшення негативних наслідків 
монетарної бідності та підвищення рівня 
соціально-економічного захисту населення 
Урядом вже було вжито ряд заходів  – для 
прикладу, спрощено порядок включення до 
програми субсидій на житлово-комунальні 
послуги, запроваджено мораторій на стяг-
нення пені та відключення споживачів, які 
оплачують комунальні послуги із затримкою. 
Однаĸ, варто зазначити, що такі заходи сто-
суються перш за все осіб, яĸі мають власне 
житло. Натомість, держава наразі не вживає 
достатніх заходів захисту прав орендарів. 
Реалізація зазначеного ускладнена переваж-

48 UN DESA Disability and Ageing. Available at https://www.un.org/
development/desa/disabilities/disability-and-ageing.html

49 WHO (2020) Disability Considerations During The COVID-19 Outbreak. 
Available at https://www.who.int/publications/i/item/disability-
considerations-during-the-covid-19-outbreak

50 UN Secretary-General (2020) Policy Briefs: The Impact of COVID-19 on 
older persons and A Disability-Inclusive Response to COVID-19. Available 
at https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-
Disability-Inclusive-Response-to-COVID-19.pdf

51 UN Secretary-General (2020) Policy Brief: A Disability-Inclusive Response 
to COVID-19. Available athttps://www.who.int/publications/m/item/
policy-brief-of-the-un-secretary-general-a-disability-inclusive-
response-to-covid-19

но відсутністю формалізованого підходу до 
оренди житла.

Пропонуються до розгляду такі рекомендації 
щодо покращення становища, реагування та 
відновлення у контексті кризи COVID-19:

Зважаючи на те, що COVID-19 загрожує 
здатності України досягти запланованих по-
казників Цілей сталого розвитку, справляє 
негативний вплив на динаміку їх досягнення 
та враховуючи прогнози щодо можливого 
подальшого розвитку пандемії критичним є 
забезпечення таких соціально-економічних	
гарантій:

• безперервність усіх базових послуг та 
соціальних виплат (як універсальних, 
так і адресних) для охоплення найбільш 
вразливих категорій населення 
(наприклад, допомоги у зв’язку з 
народженням дитини, допомоги 
малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, 
одиноким батькам);

• коригування порядку оформлення 
і виплати соціальної допомоги з 
урахуванням вимог щодо запобігання 
поширенню COVID-19. Наприклад, 
в окремих випадках нарахування 
субсидій на житлово-комунальні послуги 
не здійснюється до складення акту 
обстеження житлових умов. Натомість 
останнє, на думку управлінь соціального 
захисту, є можливим після завершення дії 
обмежувальних заходів;

• можливість надання продовольчої 
підтримки окремим категоріям з метою 
поліпшення соціально-економічного 
благополуччя домогосподарств, 
особливо у випадку порушення 
ланцюжків поставок (особливо це 
актуально для прифронтових територій 
на сході);

• забезпечення доступу до альтернативних 
заходів догляду для вразливих груп 
населення, наприклад, дітей, які можуть 
бути тимчасово позбавлені батьківського 
піклування через поширення коронавірусу 
COVID-19 (через госпіталізацію або 
смерть батька чи годувальника), навчання 
для прийомних сімей та персоналу 
малих групових будинків з догляду та 
психосоціальної підтримки;
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• запровадження роботи з громадами 
для розвитку соціальних послуг, 
зокрема денного догляду для дітей з 
обмеженими можливостями та осіб з 
обмеженими можливостями; супроводу 
під час інклюзивного навчання; 
тимчасового відпочинку для батьків або 
осіб, які їх замінюють, що здійснюють 
догляд за дітьми з обмеженими 
можливостями; та

• можливість запровадити часткову/повну 
компенсацію витрат на альтернативну 
допомогу для працюючих батьків.

У сфері	зайнятості:

• впровадження заходів підвищення 
зайнятості населення враховуючи 
міжвікову вразливість різних категорій 
до поширення коронавірусу COVID-19;

• забезпечення та заохочення можливості 
віддаленої роботи, де це можливо, 
та оперативне оволодіння новими 
навичкам для осіб, що втратили роботу 
внаслідок коронакризи. Для прикладу, 
окремі країни запровадили субсидовані 
ваучери безробітним працівникам 
для підвищення професійних 
навичок та перекваліфікації. Такі 
програми переважно спрямовані на 
підтримку працівників неформального 
сектору економіки та малих та 
мікропідприємств, які постраждали від 
COVID-1952.

• моніторинг безробіття серед молоді для 
вжиття цільових заходів для сприяння 
зайнятості молоді;

• забезпечення інтеграції різних 
аспектів підтримки осіб з обмеженими 
можливостями у всі заходи, що 
стосуються зменшення наслідків 
поширення коронавірусу COVID-19; 
забезпечення належного професійного 
розвитку та навчання впродовж життя 
для осіб з обмеженими можливостями; 
створення умов для розвитку 
нових навичок та можливостей для 
працевлаштування в «Індустрії 4.0» на 
умовах дистанційної роботи;

52 Gentilini, Ugo, Almenfi, Mohamed, Orton, Ian, and Dale, Pamela. 2020. 
«Social Protection and Jobs Responses to COVID-19,» April 2020. Available 
at https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635 

• заохочення запровадження гігієнічних 
заходів, організаційних заходів та засобів 
індивідуального захисту для того, щоб 
працівники були захищеними від ризиків, 
пов’язаних із впливом COVID-19;

• продовження реалізації заходів із 
забезпечення охорони праці та безпеки 
для тих, хто не може працювати з дому 
або віддалено, зокрема забезпечення 
належним захисним обладнанням, 
перевірки стану здоров’я, розумного 
робочого часу, психічного здоров’я, 
етичної підтримки та консультування;

• забезпечення базового доходу, у тому 
числі для працівників у неформальному 
секторі економіки, допомоги на доступне 
житло, доступу до продуктів харчування, 
води, охорони здоров’я, та підтримки 
щодо догляду під час карантину, особливо 
для літніх людей, дітей, одиноких батьків 
та осіб з обмеженими можливостями.

У сфері соціальної	захищеності:

• мобілізація ресурсів для підтримки 
бездомних і найбільш вразливих категорій 
населення та створення центрів для 
координації дій органів влади, громадських 
ініціатив і соціальних ініціатив бізнесу з 
допомоги малозахищеним та одиноким;

• підвищення обізнаності про охорону 
здоров’я та соціальні потреби людей 
похилого віку серед соціальних 
працівників та волонтерів, що працюють 
з COVID-19, і навчають їх виявляти та 
відповідати на ці потреби.

У довгостроковій перспективі відновлення 
необхідна інтеграція підходів, побудованих 
на правах людини, до визначення прогалин у 
соціальному захисті та шляхів їх подолання. 
Для цього потрібний збір і обробка даних, 
дезагрегованих за ґендерними та соціаль-
ним ідентифікаторами, визначення уразли-
вих груп серед усіх категорій населення та 
зосередження на подоланні нерівностей та 
дискримінації у соціальній структурі суспіль-
ства. Стратегічним підходами у цьому на-
прямку є запровадження прогресивної сис-
теми оподаткування, підвищення спромож-
ностей щодо збирання податків, запобігання 
уникненню від оподаткування та боротьба з 
корупцією.



Секторальні заходи щодо реагування та подолання наслідків COVID-19 29

Слід розширити наявні механізми соціаль-
ного захисту та забезпечення. Це зокре-
ма стосується збільшення допомоги на 
утримання дитини, де варто розглянути 
подвоєння розмірів місячних виплат та по-
довження строків її дії. Важливим, особли-
во для соціально незахищених сімей, є пи-
тання шкільного харчування, дію програми 
якого варто розширити та залучити шляхи 
співфінансування (наприклад, на 70% та 
30%) із державного та місцевих бюджетів. 
Варто розглянути також питання розши-
рення можливостей гарантування безу-
мовного доходу та допомоги з безробіття 
та працевлаштування. Ресурси можуть 
бути консолідовані з фондами житлово-ко-
мунальних субсидій та програм для одино-
ких матерів.

ОСВІТА І НАУКА
За останніми даними UNESCO пандемія 
та карантин у світі вплинули на приблизно 
1,7 мільярдів здобувачів освіти різних рівнів 
(від дошкільної до вищої), з них 6,7 мільйо-
на – в Україні.53

Відтак в усьому світі гострою стала потре-
ба у використанні альтернативних підходів 
до навчання. Для продовження навчально-
го шкільного року вдалися до занять на ра-
діо та телебаченні, в залежності від широти 
покриття, дублювання їх онлайн або вико-
ристання окремих онлайн-занять, надання 
учням робочих зошитів для самонавчання 
та щоденного дистанційного контролю їх ви-
конання.54 Університети перейшли до оціню-
вання на основі проходження онлайн-курсів, 
проведення лекцій та семінарів за допомо-
гою додатків онлайн-зв’язку, віддаленого 
контролю завдань для самонавчання. Закла-
ди дошкільної освіти функціонували по різ-
ному у різних країнах світу: закривались на 
загальний карантин, працювали тільки для 
дітей професіоналів першої черги реагуван-
ня та працівників критичної інфраструктури, 
продовжували працювати у звичному режи-
мі із додатковими протиепідемічними захо-
дами.

53 COVID-19 Impact on Education, UNESCO School closures caused by 
Coronavirus (Covid-19) 

54 Jason Miks and John McIlwaine, UNICEF, Keeping the world’s children 
learning through COVID-19 

Поточна епідеміологічна ситуація показала, 
що категорія осіб, які складають найбільшу 
частку здобувачів освіти (3-25 років), статис-
тично є найменш вразливою до COVID-1955. 
Тому після послаблення карантинних заходів 
у світі, різні країни вдавались до різних так-
тик. Зокрема, частина країн перенесла при-
йняття рішення про відкриття закладів осві-
ти усіх рівнів на місцеву владу і не вводила 
обмеження на національному рівні. Випускні 
випробування, у той же час, зазвичай було 
прийнято проводити. Частина країн проводи-
ла їх онлайн або у інший спосіб визначала ре-
зультат випробувального іспиту, наприклад, 
Великобританія і Чехія, частина – проводила 
підсумкові оцінювання знань очно, напри-
клад, Німеччина, Польща, Російська Федера-
ція, Румунія.

За час карантину оцінювались та готува-
лись рекомендації щодо протиепідемічних 
заходів під час очного навчання. Окрім за-
гальноприйнятих миття рук та дезінфек-
ції, соціального дистанціювання, носіння 
масок, що покривають ніс та рот, форму-
вались додаткові рекомендації та підходи. 
Наприклад, частина країн рекомендує но-
сіння медичних респіраторів та масок або 
тканих масок (в тому числі виготовлених 
самостійно), однак, наприклад, у США ре-
комендовано для загалу носіння тканинних 
масок, адже медичних потребують меди-
ки. Також рекомендовано носіння масок за 
умов неможливості дотримання соціальної 
дистанції для осіб старших 2  років (окрім 
тих, хто має проблеми з диханням, знахо-
дяться в непритомному стані, недієздатні 
або з інших причин не можуть зняти маску 
без сторонньої допомоги), тобто, в разі їх 
роботи, в усіх закладах освіти.

З 12  березня 2020  року навчальні заклади 
усіх рівнів у більшості областей України були 
закриті на карантин у відповідь на епідемію 
COVID-19, що відповідало загальним світо-
вим тенденціям, а з 16 березня обмеження 
щодо відвідування освітніх закладів було вве-
дено на території всієї країни. У світлі каран-
тину з 6 квітня 2020 року на національному 
телебаченні розпочались заняття для дітей 

55 Florian Götzinger, Begoña Santiago-García, Antoni Noguera-Julián, Miguel 
Lanaspa, Laura Lancella, et al., COVID-19 in children and adolescents 
in Europe: a multinational, multicentre cohort study – Lancet Child 
Adolescent Health 2020, Published Online June 25, 2020 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.unicef.org/coronavirus/keeping-worlds-children-learning-through-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/keeping-worlds-children-learning-through-covid-19
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30177-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30177-2/fulltext
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5-11  класів; з 28  квітня стартували заняття 
для 1-4 класів – в рамках Всеукраїнської шко-
ли онлайн.56

Від 20  травня відвідування закладів освіти 
дозволялося у кількості до 10 осіб у групі. Зо-
крема заклади дошкільної освіти усіх форм 
власності відновили свою роботу 25 травня 
2020  року з вимогами дотримуватись про-
тиепідемічних заходів, що затверджені від-
повідною Постановою Головного державно-
го санітарного лікаря України (далі – ГДСЛ)57. 
Вона зокрема стосувалась регулярної тер-
мометрії, соціальної дистанції та обмеження 
кількості осіб у групах, розмежування груп 
за часом початку дня, часом харчування та 
часом прогулянок, виключення з простору 
м’яких іграшок, килимів, багаторазових руш-
ників, заборону на проведення масових за-
ходів та очних батьківських зборів.

Хоча роботу закладів середньої та вищої 
освіти не було повністю відновлено до кін-
ця навчального року, було прийнято рішен-
ня про проведення підсумкових незалежних 
оцінювань  – пробне та основне Зовнішнє 
незалежне оцінювання (ЗНО) для вступу на 
бакалаврат58, Єдине фахове вступне випро-
бування (ЄФВВ) та єдиний вступний іспит 
(ЄВІ) ) для вступу на магістратуру59, спеціа-
лізовані випробування для студентів-меди-
ків  – атестація у формі тестових екзаменів 
ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК». 
Також дозволено здійснення підтвердження 
кваліфікації моряків, проведення підготовки 
моряків, членів екіпажів торговельних суден, 
зокрема тих, що здійснюють плавання вну-
трішніми водними шляхами України, та про-
ведення підготовки судноводіїв малих/мало-
мірних суден. Для проведення незалежних 
оцінювань Міністерством охорони здоров’я 
та Міністерством освіти були погоджені про-

56 6 квітня стартують онлайн-уроки для учнів 5-11 класів на карантині: 
час та програма занять, де та як приєднатися до навчання. https://
mon.gov.ua/ua/news/6-kvitnya-startuyut-onlajn-uroki-dlya-uchniv-5-11-
klasiv-na-karantini-chas-ta-programa-zanyat-de-ta-yak-priyednatisya-
do-navchannya

57 Постанова ГДСЛ №25 https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/
Головний%20Санітарний%20лікар/Постанова%2025.pdf 

58 Затверджено графік ЗНО-2020: основна сесія відбудеться 25 червня – 
17 липня, результати оголосять до 29 липня. https://mon.gov.ua/ua/
news/zatverdzheno-grafik-zno-2020-osnovna-sesiya-vidbudetsya-25-
chervnya-17-lipnya-rezultati-ogolosyat-do-29-lipnya

59 Вступ до магістратури 2020: у перший день на ЄВІ та ЄФВВ зареє-
струвалось понад 900 вступників. https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-
do-magistraturi-2020-u-pershij-den-na-yevi-ta-yefvv-zareyestruvalos-
ponad-900-vstupnikiv

тиепідемічні заходи, що були затверджені 
відповідною постановою ГДСЛ60. Проведен-
ня незалежних оцінювань були забезпече-
ні усіма необхідними засобами згідно з по-
становою ГДСЛ з благодійною допомогою 
групи компаній Нафтогаз, ЮНІСЕФ та По-
сольства Швейцарії в Україні61. Були також 
підготовлені письмові рекомендації щодо дій 
медичного працівника під час проведення 
незалежних оцінювань, рекомендації щодо 
розподілу засобів індивідуального захисту 
у областях, організації доставки учасників 
до пунктів тестування, підготовлено інфор-
маційні плакати для пунктів тестувань щодо 
носіння масок та дезінфекції рук, етикету 
кашлю та чхання, проведено навчання заді-
яних працівників щодо маршрутів учасників, 
організації черг та контролю протиепідеміч-
них заходів згідно з листом самоконтролю, 
залучено Держпродспоживслужбу до пе-
ревірок пунктів тестування до проведення 
оцінювань. Однак, у стислий період за 2 дні 
до проведення, було прийнято рішення про 
скасування очного пробного ЗНО та пере-
несення його у режим проведення вдома62, 
що було зроблено у зв’язку з погіршенням 
епідеміологічної ситуації, однак через рапто-
вість рішення його не було достатньо добре 
прокомуніковано суспільству. Також задля 
зменшення кількості учасників та ризиків під 
час проведення було внесено та прийнято за-
конопроєкт щодо скасування обов’язковості 
проходження Державних підсумкових атес-
тацій (ДПА)63 у закладах середньої освіти, 
який встановлює для учасників можливість 
самостійно прийняти рішення про проход-
ження ДПА. Основні сесії ЗНО, ЄФВВ та ЄВІ 
було прийнято проводити з огляду на відпо-
відність критеріям епідеміологічної ситуації 
та готовності пунктів тестування до безпеч-
ного проведення незалежних оцінювань.

60 Постанова ГДСЛ №24 https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/
Головний%20Санітарний%20лікар/Постанова%2024.pdf 

61 МОН готове провести ЗНО у безпечних умовах, його скасування є 
неприпустимим і може створити корупційні ризики під час вступу – 
заява МОН. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-gotove-provesti-zno-
u-bezpechnih-umovah-jogo-skasuvannya-ye-nepripustimim-i-mozhe-
stvoriti-korupcijni-riziki-pid-chas-vstupu-zayava-mon

62 Через погіршення епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО 
проходитимуть тестування вдома. https://mon.gov.ua/ua/news/
cherez-pogirshennya-epidemiologichnoyi-situaciyi-uchasniki-probnogo-
zno-prohoditimut-testuvannya-vdoma

63 Рада скасувала обов’язкову підсумкову держатестацію для шко-
лярів-випускників у 2020 році. https://www.unian.ua/m/society/
atestaciya-2020-rada-skasuvala-obov-yazkovu-pidsumkovu-
derzhatestaciyu-dlya-shkolyariv-novini-ukrajini-11041388.html

https://mon.gov.ua/ua/news/6-kvitnya-startuyut-onlajn-uroki-dlya-uchniv-5-11-klasiv-na-karantini-chas-ta-programa-zanyat-de-ta-yak-priyednatisya-do-navchannya
https://mon.gov.ua/ua/news/6-kvitnya-startuyut-onlajn-uroki-dlya-uchniv-5-11-klasiv-na-karantini-chas-ta-programa-zanyat-de-ta-yak-priyednatisya-do-navchannya
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 25.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 25.pdf
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-zno-2020-osnovna-sesiya-vidbudetsya-25-chervnya-17-lipnya-rezultati-ogolosyat-do-29-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-zno-2020-osnovna-sesiya-vidbudetsya-25-chervnya-17-lipnya-rezultati-ogolosyat-do-29-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-grafik-zno-2020-osnovna-sesiya-vidbudetsya-25-chervnya-17-lipnya-rezultati-ogolosyat-do-29-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-gotove-provesti-zno-u-bezpechnih-umovah-jogo-skasuvannya-ye-nepripustimim-i-mozhe-stvoriti-korupcijni-riziki-pid-chas-vstupu-zayava-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-gotove-provesti-zno-u-bezpechnih-umovah-jogo-skasuvannya-ye-nepripustimim-i-mozhe-stvoriti-korupcijni-riziki-pid-chas-vstupu-zayava-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-gotove-provesti-zno-u-bezpechnih-umovah-jogo-skasuvannya-ye-nepripustimim-i-mozhe-stvoriti-korupcijni-riziki-pid-chas-vstupu-zayava-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/cherez-pogirshennya-epidemiologichnoyi-situaciyi-uchasniki-probnogo-zno-prohoditimut-testuvannya-vdoma
https://mon.gov.ua/ua/news/cherez-pogirshennya-epidemiologichnoyi-situaciyi-uchasniki-probnogo-zno-prohoditimut-testuvannya-vdoma
https://www.unian.ua/m/society/atestaciya-2020-rada-skasuvala-obov-yazkovu-pidsumkovu-derzhatestaciyu-dlya-shkolyariv-novini-ukrajini-11041388.html
https://www.unian.ua/m/society/atestaciya-2020-rada-skasuvala-obov-yazkovu-pidsumkovu-derzhatestaciyu-dlya-shkolyariv-novini-ukrajini-11041388.html


Секторальні заходи щодо реагування та подолання наслідків COVID-19 31

Щодо відновлення роботи закладів серед-
ньої та вищої освіти у новому навчальному 
році, то наразі офіційні коментарі свідчать, 
що формат навчання залежатиме насам-
перед від епідеміологічної ситуації.64 На-
разі окрім встановлених карантинних об-
межень на всеукраїнському рівні, важелі 
впливу передано регіональним комісіям 
ТЕБ та НС, які за поданням регіонального 
головного санітарного лікаря та за умов 
невідповідності встановлених показників 
епідеміологічної ситуації, можуть запрова-
джувати додаткові протиепідемічні заходи 
в регіоні та окремих адміністративно-тери-
торіальних одиницях, в тому числі закриття 
на карантин закладів освіти.65 Отримавши 
досвід організації дистанційного навчання 
Міністерством освіти і науки вже затвер-
джено «Рекомендації щодо впровадження 
змішаного навчання у закладах фахової 
передвищої та вищої освіти»66, підготов-
лено проєкт «Положення про дистанційну 
форму здобуття освіти»67, аби заклади мог-
ли організувати освітній процес так, щоб 
будь-які виклики, як зокрема епідемія ко-
ронавірусу, не загрожували здобуванню та 
якості освіти. Також МОН повідомляє про 
роботу над загальною гармонізацією зако-
нодавства для легшої організації змішано-
го та дистанційного навчання в Україні. Од-
ночасно, проявляють ініціативу і окремі Де-
партаменти освіти в регіонах. Так, Київська 
міська державна адміністрація вже підготу-
вала власні рекомендації для роботи закла-
дів дошкільної та середньої освіти68.

64 Любомира Мандзій: МОН не переводить школи на дистанційну освіту, 
формат навчання з 1 вересня залежатиме виключно від епідеміоло-
гічної ситуації. https://mon.gov.ua/ua/news/lyubomira-mandzij-mon-
ne-perevodit-shkoli-na-distancijnu-osvitu-format-navchannya-z-1-
veresnya-zalezhatime-viklyuchno-vid-epidemiologichnoyi-situaciyi

65 Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», пункт 4 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-п#n192 

66 Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фа-
хової передвищої та вищої освіти. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-
osvita/rekomendacij-shodo-vprovadzhennya-zmishanogo-navchannya-
u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti

67 МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про 
дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти. https://mon.
gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-
proyekt-polozhennya-pro-distancijnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-
serednoyi-osviti

68 Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Ки-
єва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень https://
don.kyivcity.gov.ua/news/10249.html 

Напередодні початку 2020/2021 навчально-
го року МОН було розроблено і поширено 
рекомендації щодо особливостей органі-
зації навчального процесу в умовах каран-
тинних обмежень з урахуванням прийнятих 
30 липня 2020 р. Тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних захо-
дів у закладах освіти в період карантину в 
зв’язку з поширенням коронавірусної хво-
роби (COVID-19)69. На зміну Тимчасовим 
рекомендаціям 22 серпня були затверджені 
протиепідемічні заходи у закладах освіти, 
які й стануть основою для підходів з навчан-
ня в умовах карантину в освітньому секто-
рі70. Заходи включили у себе розроблення 
маршрутів пересування здобувачами освіти 
територією навчальних закладів задля за-
побігання їх скупчень, носіння маски у при-
міщеннях за виключенням під час безпо-
середнього проведення навчальних занять 
і школярів молодших класів, мінімізація 
групового переміщення учнів (проведення 
максимально можливої кількості занять для 
певного колективу в єдиному приміщен-
ні), збільшення уваги до провітрювання та 
дезінфекції приміщень, можливостей про-
ведення навчальних заходів на відкритому 
повітрі. Необхідно у світлі загального визна-
чення основних рис режиму, за яким буде 
організовуватись функціонування закладів 
освіти від початку навчального року органі-
зувати постійний поточний аналіз із стану в 
них захворюваності.

Серед проблемних питань, що постали у 
зв’язку з коронакризою в освітній галузі, слід 
також відмітити, що перехід на дистанційне 
навчання не враховує специфіĸу шĸолярів/
студентів з особливими освітніми потреба-
ми. Такі учні можуть бути не підготовлені до 
раптового переходу на навчання онлайн у 
разі погіршення епідеміологічної обстанов-
ки. Так, за оцінками Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (ОЕСD) лише 
половина учнів мали можливість доступу 
до повного або часткового дистанційного 
навчального плану71. Для розв’язання за-
значеної проблеми окремі уряди вдавалися 
до компенсації витрат послуг інтернету або 
69 Згідно з постановою ГДСЛ №42
70 Згідно з постановою ГДСЛ №50
71 Learning remotely when schools close: How well are students and schools 

prepared? Insights from PISA. http://www.oecd.org/coronavirus/
policy-responses/learning-remotely-when-schools-close-how-well-are-
students-and-schools-prepared-insights-from-pisa-3bfda1f7/
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взаємодії з провайдерами для надання таких 
послуг безкоштовно з навчальною метою, 
запровадженню програм кредитування для 
купівлі техніки.

У свою чергу, в Україні за даними Міністер-
ства цифрової трансформації, у 2019  році 
рівень поĸриття інтернетом сягав 70% з 
урахуванням мобільного інтернету72. Від-
повідно, нерівномірний доступ до швидĸіс-
ного поĸриття, в окремих випадках різна 
готовність батьĸів допомагати дітям з ор-
ганізацією дистанційного навчання, браĸ 
сучасної техніĸи, а таĸож різний рівень 
ĸомп’ютерної грамотності та навичоĸ робо-
ти з онлайн-інструментами могли негатив-
но позначитися на якості навчального про-
цесу. У ĸоротĸостроковій перспеĸтиві це 
може призвести до збільшення різниці у 
навчальних результатах та ймовірного по-
гіршення професійних можливостей менш 
привілейованих забезпечених ĸатегорій 
населення. У довгостроковій перспективі, 
за оцінками OECD, неналежна якість циф-
рового забезпечення може призвести до 
втрати від 7% до 10% доходу таких учнів у 
майбутньому73.

Особливої уваги потребують проблеми 
з доступу до освіти в умовах карантину, 
зокрема у віддалених громадах у сіль-
ській місцевості, де інтернет-покриття та 
комп’ютерні технології є особливо обме-
женими або важкодоступними, у спіль-
нотах біженців і шукачів притулку. Серед 
навчальних закладів і педагогічного пер-
соналу, що активно використовують засо-
би дистанційного навчання, існує необхід-
ність щодо визначення сталих підходів із 
розподілу навчального навантаження на 
учнів і учениць за нових умов. Перехід до 
дистанційного навчання на певному етапі 
сприймався багатьма як тимчасова міра, 
але в умовах адаптивного карантину та 
невизначеності щодо подальшої тривало-
сті пандемії очевидно, що його елементи у 
тому чи іншому вигляді продовжуватимуть 
бути присутніми в системі освіти.

72 Міністр назвав рівень покриття України інтернетом. https://www.5.ua/
suspilstvo/ministr-nazvav-riven-pokryttia-ukrainy-internetom-203411.html

73 OECD (2020), Schooling disrupted, schooling rethought: How the Covid-19 
pandemic is changing education, https://read.oecd-ilibrary.org/
view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-
rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education.

У контексті реагування та відновлення від 
кризи, спричиненої COVID-19, в освітній 
сфері виділяються такі рекомендації:

При формуванні навчальних процесів слід 
зосередитися на двох напрямках: постійна 
поточна робота закладів освіти за нових умов 
та періодичних заходів у відповідь на кри-
тичні ситуації. Пропозиції мають включати в 
себе перегляд існуючих освітніх програм та 
можливості їх адаптації\модифікації до умов 
запобігання поширенню інфекції (викори-
стання засобів захисту, дистанційних техно-
логій тощо), а також зміни до періодичних 
системних заходів, таких як, іспити, вступні 
кампанії тощо. Для періодичних заходів ма-
ють бути вироблені політики, що включають 
в себе, як правила проведення, так і детальні 
інструкції для персоналу і шляхи фінансово-
го забезпечення таких заходів. Пропозиції 
мають враховувати особливості наявності 
різних категорій учасників освітнього про-
цесу, ризики та наслідки поширення інфекції 
серед них. Наразі виглядає, що найбільшу 
увагу та організованість було проведено під 
час «Всеукраїнської школи онлайн» та підго-
товки до проведення незалежних оцінювань, 
зокрема їх досвід слід брати за основу для 
подальшої підготовки до нового навчального 
року. Серед нагальних пріоритетів:

• аналіз ефективності та охоплення 
здобувачів освіти по всій території 
України «Всеукраїнською школою 
онлайн» різними засобами зв’язку 
(телебачення та інтернет) задля 
виокремлення точок поліпшення підходів, 
використання альтернатив (радіо, зошити 
для самонавчання тощо), зокрема 
щодо щоденного контролю вивченого 
матеріалу;

• розроблення рекомендацій щодо 
адаптації навчальних програм до 
змішаного та дистанційного навчання, 
перехід від одного до іншого типу і назад 
в залежності від епідеміологічної ситуації; 
оцінка можливості роботи з групами 
позмінно та у скорочений день.

• затвердження протиепідемічних 
заходів під час навчання у закладах 
середньої та вищої освіти, враховуючи 
в тому числі рекомендації щодо 
носіння масок, роботи та організації 
харчування, масових заходів, 

https://www.5.ua/suspilstvo/ministr-nazvav-riven-pokryttia-ukrainy-internetom-203411.html
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133390-1rtuknc0hi&title=Schooling-disrupted-schooling-rethought-How-the-Covid-19-pandemic-is-changing-education
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рекомендацій для батьків, здобувачів 
та працівників, а також розділення 
ділянок відповідальності за дотримання 
і реалізацію протиепідемічних заходів 
між закладами освіти, її здобувачами 
та здобувачами, визначення рівнів 
запроваджених заходів в залежності від 
епідеміологічної ситуації.

• затвердження показників чи критеріїв 
для переходу від очного до змішаного 
чи дистанційного навчання; відповідна 
гармонізація законодавства, в тому числі 
щодо здійснення соціальних виплат, 
стипендій та заробітних плат.

• визначення порядку дій щодо 
продовження навчання для працівників 
(акцент саме на працівниках, порядок 
заміни працівників) та здобувачів, які 
знаходяться на самоізоляції чи захворіли, 
задля підтримки навчального процесу та 
якості освіти;

• налагодження процесів постійного 
забезпечення закладів освіти (ЗО) 
засобами індивідуального захисту 
(ЗІЗ), засобами дезінфекції та іншим 
(відстеження наповненості складів, 
процеси закупівлі та розповсюдження, 
фінансове забезпечення);

• затвердження алгоритмів дій у 
випадках COVID-19 у закладах освіти 
серед працівників та здобувачів, 
надання допомоги у закладі, роботи 
з контактними особами у закладі, 
у випадках додаткових гострих 
респіраторних захворювань;

• розробка єдиних навчальних матеріалів у 
ігровій формі щодо гігієни рук та етикету 
кашлю та чхання серед здобувачів 
освіти різного віку, їх розповсюдження у 
закладах освіти; підготовка навчання та 
роз’яснень щодо запобігання та протидії 
стигматизації серед здобувачів щодо тих, 
хто захворів; підготовка роз’яснювальних 
матеріалів щодо протиепідемічних 
заходів та порядку дій у різних ситуаціях, 
матеріалів щодо критеріїв переходу до 
змішаного чи дистанційного навчання для 
батьків та піклувальників;

• забезпечення розвитку альтернативних 
доступних методів навчання, перехід 
до яких може бути оперативним в 

умовах невизначеності подальшого 
розвитку епідеміологічного контексті, 
підготовка закладів освіти до можливих 
змін режимів карантину (відповідно до 
визначеного МОЗ зонування) протягом 
2020/2021 навчального року; та

• організувати навчання офлайн у малих 
групах, де можливо, для людей з 
особливими освітніми потребами. Такий 
підхід дозволить, в тому числі, зменшити 
цифрову нерівність.

Слід розширити системи психосоціальної 
підтримки для охоплення учнів та учениць і 
педагогічного персоналу в закладах освіти, 
а також заохочувати волонтерство серед 
дорослих для їхньої участі у відновленні ос-
вітньої діяльності, у тому числі створенням 
умов та підтримки для одиноких батьків. 
Необхідно підвищення обізнаності та прове-
дення тренінгів серед школярів, студентів і 
освітян щодо виявлення ознак виникнення 
психосоціальних проблем, пов’язаних із ко-
ронакризою в їх спільнотах, та надання вза-
ємної підтримки шляхом обговорень і спіль-
них заходів онлайн і офлайн.

Наукові установи та заклади вищої освіти з 
науково-дослідницькою базою підлягали за-
гальним обмеженням щодо роботи під час 
впровадженого в Україні карантину. Окремої 
уваги вимагає стимулювання проведення на-
укових досліджень з тематики COVID-19. На-
уковий потенціал України має з одного боку 
бути належним чином і у відповідних обсягах 
застосований, а з іншого  – інтегрований у 
контекст зусиль міжнародного академічного 
співтовариства.

Епідемія COVID-19 може стати каталізато-
ром та фундаментом для поведінкових та 
соціальних досліджень, епідеміологічних 
досліджень та моделювань, економічних 
та математичних досліджень, медичних 
та епідеміологічних винаходів та методик, 
розробки нових освітніх методик тощо. Ре-
комендується у цьому контексті провести 
аналіз поточної діяльності з коронавірус-
ної проблематики, тематики інфекційних 
хвороб і біологічної безпеки світових нау-
кових центрів та запропонувати можливо-
сті для співпраці для національних інсти-
туцій з урахуванням наукового потенціалу 
України.
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МИР І БЕЗПЕКА
Пандемія має відчутний вплив на процес 
врегулювання в контексті збройного кон-
флікту на сході України, адже значна части-
на його процесів, зокрема переговорів на 
рівнях контактних груп та політичному рів-
ні, уповільнилась чи була відкладена. Після 
відновлення роботи, зокрема Тристоронньої 
контактної групи зі змінами в українському 
в ній представництві, до контексту додались 
нові виклики, пов’язані з політичною кризою 
у сусідній Білорусі, яка виступала прийма-
ючою стороною переговорів. Очікування, у 
той же час, щодо можливого зниження ін-
тенсивності збройного протистояння на час 
пандемії не справдились, адже щоденно над-
ходять повідомлення про обстріли, загиблих 
і поранених за динаміки, порівняної до до-
пандемійних часів, разом із почастішанням 
повідомлень щодо підривів серед військо-
вослужбовців на вибухових пристроях.

У подальшій перспективі існує додаткова не-
безпека для процесів реінтеграції, оскільки 
на непідконтрольних територіях на сході кра-
їни не мало місця одночасного еквівалентно-
го визнання небезпек коронавірусу та пара-
лельного із рештою країни впровадження 
карантинних заходів. Через це відсутні дані 
щодо реального стану зі захворюваності у 
частинах Донецької та Луганської областей, 
що може використовуватися як додатковий 
аргумент для підвищеної ізольованості насе-
лення цих територій від решти України. Те 
ж саме стосується й населення Криму, що, 
як і мешканці непідконтрольних східних те-
риторій, має неконтрольований доступ на 
територію Російської Федерації, яка станом 
на кінець серпня 2020 р. входила до п’ятірки 
країн світу з найбільшою кількістю випадків 
інфікування COVID-19.

Сторонам процесу врегулювання слід макси-
мально використовувати можливості дистан-
ційної комунікації для підтримання диплома-
тичних і політичних контактів паралельно до 
нещодавнього відновлення роботи Тристо-
ронньої контактної групи, яка тепер потре-
буватиме активізації. Разом із тим, необхід-
но розглянути можливості перенесення ос-
новного майданчика переговорів із Мінська 
через погіршення там безпекової ситуації та 

ризиків реалізації конфліктного потенціалу, 
пов’язаного з поточною політичною кризою 
у цій країні. За будь-якого сценарію розвит-
ку подій продовження використання такого 
майданчику виглядає сумнівним в осяжній 
перспективі.

Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ у 
регіоні необхідно докласти максимальних 
зусиль щодо розблокування у повній мірі 
своєї діяльності за мандатом з урахуванням 
епідеміологічних показників, у тому числі 
на територіях, непідконтрольних на сьогод-
нішній день українській владі. Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ та Моніторинго-
ва місія ООН з прав людини в Україні є чи 
не єдиними постійно діючими структурами 
за допомогою яких існує можливість отри-
мання інформації щодо актуального стану з 
безпековою ситуацією, що складається для 
людей, які перебувають на непідконтроль-
них Україні територіях на сході. Необхідне 
відновлення їх повноцінної діяльності у цьо-
му напрямку та збір інформації щодо впливу 
епідемії коронавірусу в цій площині. На полі-
тичному та дипломатичному рівнях слід про-
аналізувати вплив коронакризи на процес 
виконання Мінських домовленостей, у тому 
числі розведення озброєнь у зоні конфлікту, 
та адаптувати відповідним чином порядок 
денний переговорів. Варте уваги також про-
ведення аналізу впливу коронакризи на ви-
конання сторонами конфлікту зобов’язань у 
сфері міжнародного гуманітарного права та 
міжнародного права прав людини та вироби-
ти пропозиції, за сприяння міжнародних по-
середників (Німеччина, Франція) і міжнарод-
них організацій (ОБСЄ, ООН), щодо мініміза-
ції його негативних ефектів.

Українському урядові, у той же час, варто 
розглянути питання адаптації наявних стра-
тегій інформаційної реінтеграції АР Крим, 
Севастополя та східних територій до реалій 
коронавірусної доби, з посиленням акцентів 
на складові охорони здоров’я та соціальних 
питань, а також форсувати розробку комп-
лексної державної стратегії реінтеграції не-
підконтрольних територій з урахуванням 
зазначених факторів. На регіональному рівні 
слід також активізувати роботу щодо розроб-
ки та імплементації стратегій і програм еко-
логічної безпеки у зоні конфлікту на Донбасі, 
де наявні та наростаючі екологічні проблеми 
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від пошкодження та руйнування у процесі 
воєнних дій індустріальної інфраструктури 
з високим рівнем екологічних ризиків здат-
ні помножити вплив потенційних спалахів 
COVID-19.

Наразі, значна частина особового складу 
Збройних Сил та інших військових форму-
вань перебуває в стані бойового розгортан-
ня та ротації у рамках Операції Об’єднаних 
сил на сході країни. Необхідне ретельне 
дослідження та визначення відповідного 
специфічного режиму карантину в цьому 
контексті, адже дотримання вимог фізично-
го дистанціювання та інших рекомендацій є 
ускладненим, а, у залежності від обставин, 
подеколи несумісним із режимом виконання 
бойового завдання. Разом із тим, саме вій-
ськові є для багатьох мешканців прифронто-
вих територій, серед яких особливо багато 
літніх людей та людей з хронічними хворо-
бами (професійні, виробничі захворюван-
ня), основними контактними особами у їх-
ній повсякденній діяльності та спілкуванні з 
державними структурами. Військові, у свою 
чергу, регулярно переміщуються із/до зони 
конфлікту в порядку ротації, а також для по-
стачання продуктів, пального тощо.

Станом на 06 серпня 2020 р. у Збройних Си-
лах було виявлено 931  випадок інфікування 
COVID-19 за п’яти летальних випадків за час 
пандемії74. Більшість випадків захворювання 
мала місце у гарнізонах, віддалених від зони 
збройного конфлікту на сході, тому обґрун-
тованим можна вважати припущення, що ін-
фікування військовослужбовців відбувається 
переважно за обставин соціального, а не про-
фесійного контакту (за зрозумілим виключен-
ням військовослужбовців медичної служби). 
Доцільним вважається налагодження обміну 
інформацією між органами, що проводять епі-
деміологічні розслідування відносно цивіль-
ного населення, та Командуванням Медичних 
сил і головним епідеміологом Збройних Сил 
для своєчасного оповіщення про виявлення у 
ланцюжках контактів військовослужбовців та 
відповідного подальшого направлення вияв-
лених контактних осіб на самоізоляцію.

Пропонується також розглянути аналіз та 
інтеграцію досвіду, набутого в умовах кризо-
вого управління з реагування на COVID-19, 
74 За даними Командування Медичних Сил ЗС України

при поточній розробці нової редакції Націо-
нальної стратегії безпеки України, зокрема у 
частині, що стосуються цивільного захисту. 
Актуальність такого аналізу та інтеграції під-
креслюється тематичною орієнтацією про-
єкту Стратегії «Безпека людини  – безпека 
країни»75. Така тематична орієнтація свідчить 
про обрання концепції «безпеки людини» – 
human security, у якості лейтмотиву проєкту. 
Концепція human security, в свою чергу, ба-
зується на трьох елементах – «свободи від 
страху» (freedom from fear), «свободи від 
нужди» (freedom from want) та поваги до 
людської гідності (human dignity)76. Особли-
во багатого досвіду в просуванні та практич-
ній імплементації концепції безпеки людини 
набули наразі у світі міжнародні організації, 
зокрема системи ООН. Актуальним, таким 
чином, є надання відповідним державним ор-
ганам, зокрема Апаратові Ради національної 
безпеки і оборони, з боку присутніх в Україні 
агенцій ООН консультаційної та методологіч-
ної підтримки у процесі розробки Стратегії. 
Задля змістовного наповнення Стратегії у 
частині, що стосується «безпеки людини», 
необхідне залучення відомств різного профі-
лю, що наразі, зокрема, приймають участь у 
роботі Державної комісії ТЕБ та НС, які мог-
ли би підготувати пропозиції щодо відобра-
ження безпекового виміру в кожній із відпо-
відних сфер компетенції.

ПРАВА ЛЮДИНИ, 
ПРАВОПОРЯДОК
Право на охорону здоров’я є одним із прав 
людини, яке відображене у «конституцій-
них» документах міжнародного права прав 
людини  – Міжнародній декларації прав лю-
дини та Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні та культурні права. Згідно з пози-
цією ВООЗ77, у контексті прав людини кра-
їни з економіками низьких і середніх рівнів 
доходів (у тому числі Україна, що відносить-
ся до другої зі зазначених груп) є особливо 
уразливими до наслідків пандемії, тому вони 

75 https://www.president.gov.ua/news/rnbo-rozglyanula-proekt-
strategiyi-nacionalnoyi-bezpeki-ukra-59321

76 What is Human Security? – The Human Security Unit. https://www.
un.org/humansecurity/what-is-human-security/

77 Addressing Human Rights as Key to the COVID-19 Response. WHO, 21 April 
2020.
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особливо потребують міжнародної допомо-
ги та співпраці у процесах реагування та від-
новлення.

Ключовими з реагування та відновлення у 
секторі прав людини є три фактори:

• необхідність дотримання прав людини 
для усього населення України та 
осіб, що перебувають на її території, 
відповідно до взятих на себе країною 
міжнародних зобов’язань та національної 
нормативної бази з недопущенням 
звуження таких прав і свобод, якщо 
ситуація безпосередньо не вимагає таких 
обмежень;

• недопущення додаткового тягаря 
обмежень прав і свобод для тих 
категорій осіб, що були визнані особливо 
уразливими ще до спалаху пандемії в 
Україні; та

• недопущення стигматизації осіб, що 
хворіють або хворіли на COVID-19.

Відповідно до чинних змін у законодавстві, 
введених у контексті пандемії COVID-19, в 
умовах воєнного, надзвичайного стану, ого-
лошення зони надзвичайної екологічної си-
туації, на період здійснення заходів щодо 
запобігання виникненню та поширенню ко-
ронавірусної хвороби (COVID-19), передба-
чених карантином, встановленим Кабінетом 
Міністрів України, відповідно до Конституції 
України та в установленому порядку регуля-
торна діяльність здійснюється з урахуванням 
обмежень прав і свобод людини і громадяни-
на, які в умовах воєнного та надзвичайного 
стану, оголошення зони надзвичайної еко-
логічної ситуації встановлюються відповідно 
до Конституції України, Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», Закону 
України «Про правовий режим надзвичайно-
го стану» та Закону України «Про зону над-
звичайної екологічної ситуації».

Карантин, відповідно до Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хво-
роб», встановлюється Кабінетом Міністрів 
на підставі порушення такого питання МОЗ 
за поданням головного державного санітар-
ного лікаря, а рішення про встановлення 
такого режиму негайно доводиться до на-
селення через засоби масової інформації. 
З огляду на обрання українським урядом 

адаптивного підходу до карантину, необхід-
но провести аналіз і встановити відповідні 
системи оповіщення про введення або зміни 
режиму карантину відповідно до особливос-
тей територій і населених пунктів, включно 
до районів, територіальних громад і окремих 
населених пунктів. Ефективність та охоплю-
ваність різних ЗМІ різних територій України 
не є однорідної, адже наприклад у сільській 
місцевості рівень інтернет-проникнення оче-
видно нижчий, ніж у міських чи урбанізова-
них середовищах. В умовах, коли за підра-
хунками майже чверть населення України 
не користується інтернетом, необхідно чіт-
ко визначити комунікаційну стратегію щодо 
цієї категорії населення для недопущення 
переростання цифрової нерівності у пору-
шення права людини на інформацію. Такий 
підхід сприятиме поступовому переходу до 
розуміння та сприйняття цифрових благ та 
доступу до цифрового життя як невід’ємної 
частини правового ландшафту найближчого 
майбутнього. Окрім того, необхідно взяти до 
уваги комунікаційні особливостей груп ри-
зику, наприклад, літніх людей або етнічних 
груп, що компактно проживають у традицій-
них громадах.

Однією з рекомендацій ВООЗ для Європей-
ського регіону в перехідних фазах пандемії є 
широке застосування цифрових технологій. 
Застосування цифрових технологій в реагу-
ванні та відновленні у контексті COVID-19 
має брати до уваги повагу до прав людини 
та норми щодо приватності, законодавчо за-
кріплені в Україні. На різних етапах збору да-
них, проведення епідеміологічних розсліду-
вань та аналітичної діяльності у рамках кри-
зових систем управління інформацією слід 
проводити постійний поточний аналіз щодо 
відповідності способів використання техно-
логій у реагуванні та відновленні від спалаху 
COVID-19 положенням щодо прав людини 
та конфігурувати інформаційну діяльність з 
урахуванням таких положень.

Зі введенням змін до Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб» і, 
зокрема, доповнень, що стосуються каран-
тину в контексті COVID-19, була запрова-
джена можливість встановлення тимчасових 
обмежень прав фізичних і юридичних осіб. 
Введення положення про такі обмеження 
постфактум і у прив’язці до окремої ситуації 
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може викликати занепокоєння з точки зору 
недопущення звуження змісту та обсягу іс-
нуючих прав і свобод при внесенні змін до 
чинних законів (ст. 22 Конституції України). 
Особливої важливості у цьому контексті на-
буває проведення інформаційної та комуні-
каційної (роз’яснювальної) роботи з населен-
ням, якій слід у розрізі прав людини зосере-
дитись на двох ключових посланнях:

• обмежуються лише ті права та свободи, 
або їхні аспекти, обмеження яких є 
критично необхідним. Обмеження 
мають тимчасовий характер і тактика 
адаптивного карантину обрана саме 
через те, що вона дозволяє мінімізувати 
обмеження та поставити їх у залежність 
від динамічних показників. Показники, 
у свою чергу, залежать від свідомості 
людей та їх взаємоповаги, у тому числі 
поваги до прав і свобод інших; та

• введення обмежень є науково 
обґрунтованим і підтвердженим 
практикою боротьби з коронавірусом 
як в Україні, так і в інших місцях світу. В 
усіх великих демократіях під час пандемії 
мали чи мають місце ті чи інші обмеження 
прав і свобод. Обмеження певних прав в 
умовах карантину – це складова зусиль 
по забезпеченню права на охорону 
здоров’я для усіх.

Така комунікація є важливою також через 
певні складнощі з довірою до влади, що про-
явились під час повторного зростання ви-
падків виявлення інфікування у липні-серпні 
2020 р. Лейтмотивом комунікації з боку дер-
жави у цьому випадку можуть бути нагаду-
вання про відсутність планів повернення 
карантину до тих обмежень, що мали місце 
навесні 2020 р., необхідність насамперед за-
безпечення часу на підготовку медичної сис-
теми у той період та, у контексті підтримки 
морально-психологічного стану, про те, що 
«ніч найтемніша перед світанком».

Особливо важкі обставини через обмеження 
права на пересування складаються для вну-
трішньо переміщених осіб (серед яких 58% 
становлять жінки) і осіб, що проживають на 
непідконтрольних територіях. Їхній доступ 
до соціальних виплат і державних послуг за-
лежить від можливостей перетину лінії роз-
межування, яку в 2020 р. за даними ООН що-

місяця перетинало в середньому 1,2 мільйо-
на цивільних громадян. Якщо з боку контр-
ольованої Україною території такий перетин 
та режим роботи пунктів в’їзду/виїзду віднов-
лений, то з боку невизнаних утворень у До-
нецькій та Луганській обл. переміщення зу-
пиняються. Станом на кінець червня 2020 р. 
українським урядом скасовано вимогу щодо 
самоізоляції чи обсервації до прибулих із не-
підконтрольних територій східних регіонів 
та Кримського півострова у разі негативно-
го результату тесту на коронавірус, взятого 
після прибуття78. Необхідно за участі Мініс-
терства соціальної політики та Міністерства 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих 
територій оптимізувати систему надання 
публічних послуг внутрішньо переміщеним 
особам та особам, які проживають на непід-
контрольних територіях, з урахуванням пе-
ребоїв у роботі контрольних пунктів в’їзду/
виїзду та відповідних додаткових обмежень у 
мобільності зазначених категорій. Особливу 
важливість це питання представляє не лише 
у контексті прав людини, а і з урахуванням 
невизначеності та недостатності достовірної 
інформації щодо епідемічної обстановки на 
непідконтрольних територіях. Полонені та 
заручники на непідконтрольній Україні тери-
торії додатково входять до окремої групи ри-
зику зі захворювання на COVID-19.

Коронакриза підкреслила особливу вразли-
вість трудових мігрантів як групи, із масо-
вим вимушеним поверненням якої до Укра-
їни навесні 2020  р. набувало поширення 
пов’язування виникнення нових осередків 
інфікування, особливо у західних регіонах 
країни. З огляду на обставини вимушено-
го переміщення у контексті пандемії, ця 
категорія може розглядатись як особливо 
уразлива аналогічно до внутрішньо перемі-
щених з причини збройного конфлікту осіб 
та визнана такою, що потребує підтримки в 
розрізі механізмів гуманітарного реагування 
за участі міжнародної спільноти. Серед ві-
кових груп особливому ризику стигматиза-
ції також потенційно підлягають літні люди, 
а серед професійних  – медичні працівники, 
які вже складають близько 20% інфікованих 
COVID-19 у країні.

78 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 трав-
ня 2020 р. № 392. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-
do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-travnya-2020-r-t250620
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Станом на кінець серпня 2020 р. в Україні пе-
ренесли коронавірус понад п’ятдесят тисяч 
осіб, однак їхні голоси практично відсутні в 
інформаційному полі, за поодинокими ви-
ключеннями публічних осіб чи відомих лю-
дей. Зрозумілим є небажання афішування 
негативних, за відчуттями, досвідів, однак 
згуртованість та взаємопідтримка людей, що 
пережили захворювання, наприклад шляхом 
створення організацій громадянського су-
спільства, що об’єднували би таких осіб, мог-
ли допомогти їм у відстоюванні своїх прав і 
законних інтересів.

Разом із додатковим тягарем на уразливі 
категорії осіб, криза, пов’язана з COVID-19, 
завдала негативного впливу на загальний 
стан у сфері прав людини в Україні та на 
зазначену сферу в контексті європейської 
інтеграції зокрема. У 2019  р., до спалаху 
COVID-19, в Україні розпочалась робота 
щодо розробки Плану дій з реалізації Наці-
ональної стратегії прав людини79 до 2023 р., 
адже дія чинного Плану дій завершується 
у 2020 р. Слід використати актуальну мож-
ливість щодо включення досвіду, набутого 
щодо реалізації прав людини в умовах епі-
демії під час кризи, пов’язаної з COVID-19, 
у процес аналізу виконання Національної 
стратегії з 2015  р., а також включення ас-
пектів прав людини у контексті кризового 
управління у План дій, що розробляється. 
Стратегія ставить за стратегічну мету, зо-
крема, забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків в усіх сферах життя 
суспільства, створення ефективної системи 
протидії усім формам ґендерного насиль-
ства, торгівлі людьми та рабства, надання 
якісної допомоги їх жертвам, а також ство-
рення ефективної системи запобігання та 
протидії домашньому насильству, підвищен-
ня якості надання допомоги його жертвам. 
План дій щодо її імплементації має, таким 
чином, ураховувати необхідність присто-
сування механізмів перенаправлення по-
страждалих осіб й інших засобів їх захисту 
до роботи в умовах карантинних обмежень.

Правоохоронці знаходяться на «передовій» 
боротьби з коронавірусом. Національна полі-
ція, Національна гвардія та Держприкордон-
служба виконують завдання, що є ключови-
ми для забезпечення успішного реагування 
79 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015#Text

країни на COVID-19. Оскільки це включає 
реалізацію заходів безпосереднього контр-
олю за дотриманням населенням карантин-
них вимог, працівники та військовослужбовці 
правоохоронних органів мають бути забез-
печені інструкціями та підготовлені на рівні 
виконання операційних процедур щодо взає-
модії з громадянами у контексті дотримання 
карантину. У запобіганні порушень каранти-
ну та наданні допомоги населенню під час 
карантину слід керуватись єдиною доктри-
ною та трактуванням нормативних вимог у 
запобіганні та припиненні порушень, а також 
у роботі з тими, хто потребує допомоги. Пра-
воохоронці, у свою чергу, мають отримати 
від держави відповідні своїй місії постійно 
підвищеного ризику в часи коронавірусу со-
ціальні заохочення та компенсації.

З пом’якшенням в Україні карантинних об-
межень і наближенням осінніх місцевих 
виборів підвищилась політична активність, 
зросла кількість громадських акцій і публіч-
них виступів. Під час таких виступів та ак-
цій правоохоронцям, які відповідають за їх 
безпеку, варто пам’ятати про можливий під-
вищений рівень психологічної нестійкості, 
роздратованості та збудженості населення, 
що має свіжий досвід істотного обмеження 
своїх звичайних життєвих практик. В таких 
умовах поліцейським і національним гвар-
дійцям слід ураховувати положення відпо-
відних міжнародних зобов’язань щодо про-
ведення масових акцій та роль при цьому 
правоохоронних структур80. У довгостроко-
вій перспективі можливе зростання рівню 
злочинності унаслідок погіршення еконо-
мічного становища населення, викликаного 
наслідками коронакризи. Аналітичні органи 
Нацполіції та інших правоохоронних струк-
тур мають підвищити таким чином рівень 
підготовленості до кримінологічного аналізу 
та прогнозування тенденцій впливу епідемії 
у цьому ракурсі, а Міністерство внутрішніх 
справ підтримувати постійний активний об-
мін інформацією з відомствами та устано-
вами соціально-економічного профілю для 
урахування ефектів COVID-19 у формуванні 
державної політики, направленої на бороть-
бу зі злочинністю та забезпечення громад-
ської безпеки.

80 Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security (OSCE). https://
www.osce.org/fsc/41355
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В умовах адаптивного карантину необхідно 
розширити спектр послуг, що можуть нада-
ватись населенню за допомогою сучасних 
технологій задля мінімізації негативного 
впливу епідемії на реалізацію прав і закон-
них інтересів людини. Це особливо стосуєть-
ся уразливих категорій, зокрема ВПО, осіб, 
постраждалих від торгівлі людьми, осіб, які 
постраждали від та піддаються сексуально-
му або ґендерно обумовленому насильству. 
Необхідно забезпечення безперебійності 
надання судових послуг, послуг з юридичної 
допомоги, перенаправлення і психосоціаль-
ної підтримки з використанням, де це мож-
ливо, онлайн і дистанційних засобів. Людина 
має відчувати, що держава не «дистанціюва-
лася» від неї в умовах міжособистісного фі-
зичного дистанціювання. Коронакриза надає 
імпульс для подальшого і творчого розвит-
ку підходів до надання адміністративних по-
слуг у дусі «єдиного вікна» (single window) і 
«універсального обслуговування» (one-stop-
shop).

ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Починаючи з 2014 р. в Україні було розгор-
нуто систему гуманітарного реагування у 
кризових ситуаціях відповідно до кластер-
ної архітектури ООН. Кластерна архітекту-
ра полягає у формуванні робочих форумів з 
певних напрямків гуманітарної діяльності у 
складі міжнародних організацій, представни-
ків громадянського суспільства та уряду, під 
загальним головуванням відповідної тема-
тичної агенції ООН. Основною метою таких 
кластерів є обмін інформацією та координа-
ція зі свого тематичного напрямку. Загальна 
координація кластерної системи здійснюєть-
ся Офісом ООН з координації гуманітарних 
питань (UN OCHA).

Увага кластерів зосереджена насамперед 
на населенні, визначеному як таке, що по-
требує гуманітарної допомоги, що у випад-
ку України складає понад три мільйони осіб. 
З огляду на ризики, пов’язані з COVID-19, 
у регіоні, що вже протягом шести років 
переживає комплексну гуманітарну кризу, 
ООН проводиться перегляд гуманітарних 
потреб (Humanitarian Needs Overview) і 
планів реагування (Humanitarian Response 
Plan) в контексті поширення пандемії коро-

навірусу81. Зокрема, при перегляді плану 
гуманітарного реагування 2020  р. з ура-
хуванням спалаху COVID-19 були виявлені 
додаткові потреби розміром 47  млн. дол. 
США. У порівнянні з попередніми п’ятьма 
роками, значно розширилась номенклату-
ра уразливих категорій населення, а із ви-
значенням груп підвищеного ризику щодо 
коронавірусу додаткові потреби виявлені 
для наявних груп, зокрема літніх людей. 
У випадку окремих кластерів можна пе-
редбачати зростання їхнього значення, до-
норської уваги та, відповідно, потенційних 
можливостей фінансування у порівнянні 
з періодом 2014-2019  рр. Це стосується, 
насамперед, кластеру з охорони здоров’я 
(куратор  – ВООЗ) і кластеру з водопоста-
чання, санітарії та гігієни (англ. WASH  – 
Water, Sanitation and Hygiene; куратор  – 
Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ).

Національний уряд має бути активно вклю-
чений у цей процес, оскільки можливості для 
надання допомоги визначеному населенню 
у стандартному порядку є більш обмежени-
ми. Зокрема, це обумовлено нерегулярним 
доступом до громад, розташованих у зоні 
конфлікту на сході країни, а також тим, що 
чимало медичних закладів, у тому числі про-
відних на регіональному рівні, залишається 
на непідконтрольній території. Додатково до 
цього, значну частку населення, що потребує 
гуманітарної допомоги у зоні конфлікту, скла-
дають представники груп ризику зі захво-
рювання на COVID-19 – люди похилого віку 
(36% від загальної чисельності населення, 
що вище середнього рівня по країні – 23%) 
та люди з професійними хронічними захво-
рюваннями, що обумовлено індустріальною 
та постіндустріальною специфікою регіону. 
Значна частка літніх людей у зоні, прилеглої 
до лінії розмежування мають обмеження у 
мобільності або проживають там самотньо, 
адже молодь у більших кількостях, ніж стар-
ші покоління, залишила зону конфлікту.

Хоча на кінець літа 2020 р. темпи поширення 
COVID-19 саме у Донецькій та Луганській обл. 
були відносно решти регіонів країни невисо-
кими, потенційні наслідки у випадку там спа-

81 Ukraine: 2020 Humanitarian Response Plan (HRP) – Revised Requirements 
due to the COVID-19 Pandemic: https://www.humanitarianresponse.
info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2020-humanitarian-
response-plan-hrp-revised-requirements-due
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лаху можуть бути суворішими та масштабни-
ми, насамперед через руйнування внаслідок 
збройного конфлікту місцевих систем охоро-
ни здоров’я. Так за результатами досліджен-
ня ПРООН щодо уразливості до COVID-19 
Ukraine Compounded Vulnerability Index міс-
цева система охорони здоров’я у Луганській 
обл. визнана найбільш уразливою серед усіх 
регіонів країни за показниками забезпечено-
сті медичними закладами та ліжкомісцями, 
медичним обладнанням і лікарськими кадра-
ми. У той же час, статистичні показники за-
свідчили у червні 2020  р. рекордне падіння 
показників виробництва промислової продук-
ції серед усіх регіонів України саме у пере-
важно індустріальній Луганській області82.

На сьогоднішній день в Україні немає чіт-
ко визначеного єдиного відомства, що слу-
гувало би контактним для усього спектру 
проблематики гуманітарного реагування. 
Доцільним з боку уряду є визначення пред-
ставників для постійної роботи в кластерах 
ООН з гуманітарного реагування на міжві-
домчому рівні для забезпечення їх скоріше 
фактично координаційної, аніж представ-
ницької функції. Такі визначені представники 
можуть призначатись Державною комісією 
з техногенно-екологічної безпеки і надзви-
чайних ситуацій або Секретаріатом Кабінету 
Міністрів та оперувати консолідованими на 
загальноурядовому рівні планами гуманітар-
них потреб і пропозиціями щодо їх покриття 
шляхом гуманітарних програм і проєктів на 
відповідних координаційних платформах.

Кризові явища, пов’язані з COVID-19, прояв-
ляються як на загальнонаціональному, так і на 
регіональному рівні. Очікувані та вже наявні 
соціально-економічні і безпекові виклики (у 
тому числі, у зв’язку з ускладненням пересу-
вання через лінію розмежування) у зоні кон-
флікту обумовлюють необхідність підтримки 
на урядовому рівні наявних ініціатив задля 
сприяння врівноваженню гуманітарної скла-
дової зі складовою розвитку в порядку ден-
ному постконфліктного відновлення. У цьому 
контексті зокрема актуальна консолідація 
та активізація зусиль держави, за сприяння 
міжнародних партнерів, щодо створення на-
ціональних структур із протимінної діяльності 
та гуманітарного розмінування задля змен-

82 Державна служба статистики. Економічна статистика: http://www.
ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html

шення безпекових ризиків при провадженні 
економічної діяльності у постраждалих від 
збройного конфлікту регіонах. Створення 
таких структур відповідно до міжнародних 
конвенцій і стандартів83 стало би логічним та 
своєчасним продовженням процесу, ключо-
вим кроком у якому стало прийняття у 2019 р. 
Закону України «Про протимінну діяльність в 
Україні».84 Виявляється послідовним, у цьому 
контексті, наділення Державної комісії ТЕБ та 
НС функції національного органу протимінної 
діяльності, визначеного у законі та міжна-
родних стандартах як колегіальний та міжві-
домчий, та створення галузевого оператив-
ного органу зі спроможністю до координації 
тематичних проєктів і програм, оперування 
загальнонаціональною тематичною інформа-
ційною системою на базі Системи управління 
інформацією у протимінній діяльності ІМС-
МА, а також із функціями фронт-(взаємодія з 
партнерами та донорами) та бек-офісу (моні-
торинг, аналіз, оцінка).

Загальнонаціональні плани гуманітарного 
реагування мають розширити свій кут ог-
ляду та відобразити урахування додаткових 
уразливих категорій людей, чия проблемати-
ка набула яскраво вираженого гуманітарно-
го забарвлення. Зокрема, трудові мігранти, 
які не мусили повернутись до України і не 
можуть відновити свою зайнятість за кордо-
ном через карантинні обмеження, можуть 
розглядатись як особи, що зазнали ситуації 
вимушеного переміщення, та розраховувати 
на відповідну допомогу з боку міжнародних 
організацій, зокрема Верховного комісара 
ООН у справах біженців і Міжнародної орга-
нізації з міграції.

Існує також потреба у виробленні спеціаль-
них підходів та здійсненні заходів щодо поліп-
шення санітарних умов серед груп населен-
ня, де небезпека поширення та перенесення 
інфекції стоїть особливо гостро у контексті 
соціальних чи побутових особливостей. До 
таких груп відносяться роми, безпритульні 
та біженці. По відношенню до цих категорій 
пропонується проведення спеціальних кому-
нікаційних заходів (роз’яснювальної роботи) 
та адресних проєктів і програм гуманітарно-
го реагування.

83 International Mine Action Standards: IMAS. https://www.
mineactionstandards.org/

84 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19#Text
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ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА
Від початку пандемії COVID-19, а надто від 
введення «локдаунів» і карантинних обме-
жень у країнах світу, ґендерний вимір фігурує 
у дискурсі коронакризи. В умовах незвичай-
но довгого проведення часу в одному про-
сторі та обмеженої мобільності, економічної 
кризи та зростання безробіття, психологіч-
них факторів стресу та невизначеності, на 
глобальному рівні спостерігалось зростання 
випадків насильства над жінками та дітьми 
у  домашніх умовах85. Наявні в Україні дані 
відбивають такі тенденції.

За перші п’ять місяців 2020 року Національна 
поліція України зареєструвала 84 237 скарг 
на насильство в сім’ї (з тих, хто звернувся 
зі скаргою – 63 964 жінки), що на 49% біль-
ше, ніж за аналогічний період минулого року 
(56  638  скарг). Під час карантину, виклики 
на національну «гарячу лінію» щодо домаш-
нього насильства (1547) подвоїлися. «Гаряча 
лінія» громадської організації «Ла  Страда» 
(0  800  500  335 або  116-123) відзначає 20% 
зростання телефонних дзвінків з початку 
епідемії COVID-19. За даними, оприлюднени-
ми Станом на травень 2020 р. кількість кри-
мінальних проваджень щодо домашнього на-
сильства, порушених у поточному році, ста-
новить 1511 (1300 жінок), тоді як у 2019 році 
така кількість становила 795 (632 жінки). На-
вантаження та дисфункції, спричинені реа-
гуванням на COVID-19, ускладнюють роботу 
механізмів надання соціальної, медичної та 
юридичної допомоги потерпілим від ґендер-
но обумовленого насильства.

Задля складання повної картини з ґендер-
них аспектів перебігу та реагування на кризу 
COVID-19 в Україні, а також її впливу, необхід-
но опрацювання усіх даних за допомогою ін-
струментів розподілу за статевими та вікови-
ми категоріями. Це стосується не лише тих, 
хто захворів, або співвідношення чоловіків 
і жінок серед працівників «переднього краю» 
протидії коронавірусу – медичних працівників, 
працівників поліції, закладів роздрібної торгів-
лі та аптек тощо, але й побічних, переважно 
соціально-економічних аспектів. Зокрема, 
частки жінок серед осіб, що втратили під час 

85 COVID-19 and violence against women: what the health system/sector 
can do. WHO, 2020.

карантину роботу в Україні (адже особливо 
постраждали сфери громадського харчуван-
ня, готельно-рекреаційної галузі, побутових 
послуг, розваг, де більшу частину зайнятих 
складають жінки), а також серед трудових 
мігрантів, які втратили роботу за кордоном 
і повернулись. При цьому, в Україні налічуєть-
ся майже 200 тис. одиноких матерів (близько 
92% загальної кількості неповних домогос-
подарств)86, а частка жінок серед працівни-
ків сектору охорони здоров’я складає понад 
82%. Літні люди постійно перебувають в епі-
центрі уваги, адже визнані групою ризику для 
коронавірусу COVID-19. Літні люди в Україні, 
які складають велику частку населення, ча-
сто мають хронічні хвороби, що ускладнюють 
перебіг захворювання. Разом із тим, вони ще 
важче переживають вимоги соціальної ізоля-
ції, оскільки для багатьох із них походи у ма-
газин, аптеку чи державні установи є тради-
ційною формою соціалізації. При цьому, жін-
ки складають дві третини серед населення 
 України старшого за 65 років.

Серед тих, хто захворів, необхідно провести 
розподіл наявних даних за такими групами:

• Стать – чоловіки, жінки;

• Вік – хлопці, дівчата (0-9, 10-15, 15-19); 
дорослі – (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 
70-79, 80+).

У подальшому необхідно вводити такі дані 
до відповідних інформаційних систем без-
посередньо при реєстрації випадків, а також 
провести аналіз диференційованих за стат-
тю та віком даних з метою виявлення зако-
номірностей та застосування результатів 
у  профілактичній роботі та для запобігання 
чи готовності до нових хвиль хвороби.

У контексті політичного розвитку актуаль-
ним убачається визначення основних засад 
і напрямів державної політики з ґендерної 
тематики на концептуально-доктринальному 
рівні. Доцільність цього обумовлена, у тому 
числі, тим, що в умовах діючого в Україні 
примату міжнародного права над національ-
ним, зростатиме актуальність спільного з 
міжнародними партнерами та контрагента-
ми розуміння все більш численних і різно-
манітних визначень, положень і характерис-
тик ґендерного дискурсу, що з’являються у 
86 За даними Мінсоцполітики
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міжнародних угодах. Слід розглянути необ-
хідність оновлення, з урахуванням досвіду 
коронакризи, планів дій щодо міжнародних 
зобов’язань у сфері ґендерної рівності та по-
ступу, зокрема національного плану дій щодо 
імплементації резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека», чинна редакція 
якого розрахована до 2020 р. Необхідний та-
кож аналіз впливу коронакризи на функціо-
нування наявних механізмів перенаправлен-
ня постраждалих від торгівлі людьми та від 
домашнього насильства та відповідні їх удо-
сконалення на різних управлінських щаблях.

Пропонується також Міністерству соціальної 
політики, як спеціально уповноваженому цен-
тральному органу виконавчої влади із забез-
печення рівних можливостей чоловіків і жі-
нок, разом із Урядовим уповноваженим з пи-
тань ґендерної політики розробити стратегію 
національної ґендерної політики, у тому числі 
з урахуванням ґендерних аспектів у кризових 
ситуаціях за технічної підтримки органу з кри-
зового управління при Секретаріаті Міністрів.

Можливе також включення за згодою до 
складу комісії Урядового уповноваженого 
з питань ґендерної політики задля розши-
рення спроможностей з аналізу ґендерних 
аспектів кризових ситуацій та вироблення 
спеціалізованих пропозицій. На основі дос-
віду, напрацьованого під час реагування та 
відновлення від збройного конфлікту та ко-
ронакризи, необхідно розробити державний 
алгоритм оцінки ґендерних аспектів криз і 
надзвичайних ситуацій, а також збору та роз-
поділу даних і обробки інформації відповідно 
до ґендерно чутливих підходів.

РОЗВИТОК ГРОМАД 
ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Вплив кризи COVID-19 є надзвичайно нео-
днорідним на регіональному та місцевому 
рівні, він має сильний територіальний вимір 
та суттєві наслідки для органів влади/інсти-
туцій, які мають безпосередньо реагувати на 
спалахи пандемії в контексті управління кри-
зовими ситуаціями. Місцеві органи виконав-
чої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня відповідають за критичні аспекти щодо 
впровадження карантинних заходів, охорону 

здоров’я, соціальні послуги – і це ставить їх 
на передову лінію боротьби з кризою.

Але місцева влада також відповідальна за 
стратегічне планування на місцевому та 
регіональному рівні, за економічний розви-
ток, за підвищення ефективності регіональ-
них ринків праці, створення робочих місць, 
ефективне витрачання коштів із державно-
го бюджету  – зокрема коштів державного 
фонду регіонального розвитку, залучення ін-
вестицій, у тому числі ПІІ (прямих іноземних 
інвестицій). Іншими словами, місцеві органи 
виконавчої влади та органи місцевого само-
врядування мають бути спроможні дбати про 
зміцнення конкурентоспроможності громад, те-
риторій і регіонів України, що є ключовою за-
порукою сталого розвитку у довготерміновій 
перспективі.

Така спроможність забезпечується не тіль-
ки підвищенням власної професійної квалі-
фікації та постійним навчанням. Важливим 
чинником забезпечення можливості та спро-
можності місцевої влади працювати ефек-
тивно є сучасна державна регіональна полі-
тика, така, що базується на принципах та з 
урахуванням практик регіональної політики 
(політики згуртованості  – cohesion policy) 
Європейського Союзу. Така політика має 
створювати сприятливі рамкові умови для 
ефективного функціонування органів влади 
на місцевому та регіональному рівні, та, без 
надмірного втручання у місцеві справи, зада-
вати певні вектори розвитку для усієї країни 
у цілому, та її окремих територій  – громад, 
регіонів та макрорегіонів.

•	 РЕГІОНАЛЬНА	ПОЛІТИКА –	ПОЛІТИКА	
СОЛІДАРНОСТІ	ТА	ЗГУРТОВАНОСТІ

Регіональна політика є політикою солідар-
ності та згуртованості, у першу чергу, адже 
«вільний ринок» за визначенням не може 
розв’язати усіх проблем розвитку. Регіо-
нальна політика народилась в промислово 
розвинених країнах Європи у 20-30-і роки ХХ 
століття як засіб розв’язання державою про-
блем розвитку, що не можуть бути розв’я-
зані за рахунок дії ринкової економіки. Ця 
політика зазнала певної еволюції різного ґа-
тунку в різних країнах Європи та усього сві-
ту, але вона підтвердила свою необхідність і 
життєздатність та продовжує працювати на 
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суспільний інтерес. Цю політику впроваджує 
сьогодні й найпотужніше об’єднання держав 
Європи  – Європейський Союз, витрачаючи 
при цьому третину свого бюджету.

Регіональна політика – це діяльність/стратегія держави, 
спрямована на адміністративно-економічну оптимізацію 
регіональної (територіальної) структури країни і відносин 
між центром і територіями з метою забезпечення ста-
лого збалансованого розвитку за рахунок максимально 
ефективного використання існуючих внутрішніх ресурсів 
та залучення зовнішніх в умовах глобалізації міжнарод-
ної економіки.

Регіональна політика не є секторальною по-
літикою у вузькому розумінні цього терміну, 
це не політика окремого ЦОВВ, а інструмент 
координації та узгодження відомчих планів 
та дій, спрямованих на певні території країни. 
Держава впроваджує державну регіональну 
політику в інтересах усіх регіонів, громад та 
територій країни через ефективну скоорди-
новану співпрацю органів виконавчої влади 
по вертикалі а також органів місцевого само-
врядування по горизонталі на засадах філо-
софії і практики багаторівневого врядування 
(multi-level governance).

Державна регіональна політика як децентра-
лізована політика економічного розвитку

Регіональний та місцевий економічний роз-
виток, тобто створення реальних робочих 
місць і реального валового внутрішнього 
продукту, відбувається на абсолютно кон-
кретній території конкретної територіальної 
громади міста, селища, села. Але слід пам’я-
тати, що ці конкретні території є частинами 
регіону, а саме на рівні регіону є можливою 
концентрація ресурсів, необхідних для ваго-
мих проєктів розвитку, що можуть бути ру-
шіями прискореного економічного розвитку 
на певній території. З цією метою система 
планування державної регіональної політики 
(ДРП) передбачає два підходи:

 «згори вниз»: планування заходів 
держави/центрального уряду у регіонах 
з метою зменшення соціально-
економічних диспропорцій у розвитку 
окремих територій, посилення 
конкурентоспроможності економіки 
регіонів, підвищення рівня добробуту 
населення та сприяння інтегрованості 
простору країни;

 «знизу вгору» – планування 
регіонального розвитку областями, 
яке дозволяє реалізувати прихований 
та недооцінений потенціал розвитку 
кожного конкретного регіону країни.

На практиці це означає, що політика регіо-
нального розвитку існує поруч із набагато 
масштабнішими загальнонаціональними ін-
вестиційними програмами національного 
розвитку й державна регіональна політика 
повинна враховувати широке коло чинників 
розвитку.

Реформа Державної регіональної політики 
України 2014 – 2020

Протягом 2014 – 2018 років Україна почала 
змінювати свою державну регіональну політи-
ку (ДРП) з урахуванням та на основі підходів 
та практики Європейського Союзу, у тому 
числі у контексті виконання Угоди про Асо-
ціацію з ЄС87, Плану заходів з імплементації 
Угоди88, Угоди про секторальну бюджетну 
підтримку між Урядом України та Європей-
ською Комісією від 27 листопада 2014 року89, 
метою якої є підтримка соціальної, економіч-
ної та територіальної згуртованості України 
і підвищення добробуту громадян по всій 
країні.

30 вересня 2019 р. був прийнятий Указ Пре-
зидента «Про невідкладні заходи щодо за-
безпечення економічного зростання, сти-
мулювання розвитку регіонів та запобіган-
ня корупції»90. Значення і важливість цього 
Указу полягає у першу чергу у тому, що було 
продемонстровано політичну волю, розу-
міння і готовність забезпечити послідовне 
продовження реформи ДРП (державної регі-
ональної політики) на засадах нової парадиг-
ми, що були визначені та практично апробо-
вані у попередні роки. Така спадкоємність та 
послідовність дозволяють мінімізувати мож-
ливі втрати під час перехідного періоду.

Указом були визначені окремі критично важ-
ливі завдання для Уряду у контексті продов-
ження реформи ДРП на найближчу та на се-
редньострокову перспективу, зокрема:

87 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
88 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80#Text
89 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_019#Text
90 https://www.president.gov.ua/documents/7132019-29789
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• передбачити під час доопрацювання 
проекту закону про Державний бюджет 
України на 2020 рік відповідно до 
обґрунтованих потреб кошти на здійснення 
заходів, спрямованих на стимулювання 
економічного зростання, підвищення 
соціальних стандартів, розвиток гірських 
територій українських Карпат, а також 
збільшення обсягу коштів Державного 
фонду регіонального розвитку91;

• забезпечити розроблення та внести 
в установленому порядку на розгляд 
Верховної Ради України такі законопроєкти: 
про внесення змін до Закону України 
«Про засади державної регіональної 
політики» щодо підвищення спроможності 
агенцій регіонального розвитку; про 
внесення змін до Закону України «Про 
стимулювання розвитку регіонів» щодо 
посилення конкурентоспроможності 

91 Вплив кризи COVID-19 примусив суттєво переглянути видатки задля ефек-
тивного реагування на загрози сьогодення, але це не означає, що страте-
гічні виклики та завдання реформування мають бути скасовані. Зокрема, 
надзвичайно важливим стратегічним завданням залишається збільшення 
обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Без-
умовно, це не є єдиною умовою забезпечення ефективності та сталості 
регіонального розвитку, – зокрема, треба суттєво підвищити якість про-
єктів, що фінансуються ДФФР. Але без збільшення обсягу коштів ДФРР 
практично неможливим є впровадження великих національних проєктів в 
регіонах, тобто повноформатна реалізація ДРП – згори вниз і знизу вгору, 
адже сьогодні ДФРР фінансує переважно регіональні проєкти, розроблені 
областями на виконання власних регіональних стратегій розвитку.

регіонів; забезпечення розроблення 
та затвердження державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021 – 
2027 роки.

Нова парадигма ДРП передбачає, що регіо-
нальна політика є насамперед інвестиційною 
політикою. Вона підтримує створення нових 
робочих місць, конкурентоспроможність ок-
ремих територій та груп таких територій, еко-
номічне зростання, поліпшення якості життя 
людини, покращення екологічної ситуації та 
сталий розвиток. За умов обмежених ресурсів 
пріоритетність їх розподілу має передбачати 
їх концентрацію на тих управлінських та інвес-
тиційних заходах та територіях, які можуть за-
безпечити найбільшу віддачу у найкоротший 
час, та матимуть довготривалий і комплексний 
ефект на розвиток не лише даної території, 
але й сусідніх регіонів.

НОВА	ПАРАДИГМА	ДРП

Традиційна	політика	економічного	
розвитку	держави	і	регіонів

Нова	парадигма

ЦІЛІ

Вирівнювання економічних 
результатів через фінансову 
компенсацію розривів регіонам 
з меншим потенціалом розвитку

Виявлення і реалізація прихованого 
та недооціненого потенціалу 
розвитку кожного регіону

СТРАТЕГІЇ Секторальний (галузевий) підхід 
«згори вниз»

Інтегровані проєкти розвитку 
сплановані «згори вниз» та «знизу 
вгору»

ІНСТРУМЕНТИ
Субсидії і державна допомога 
переважно на створення об’єктів 
«твердої» інфраструктури

Державні капіталовкладення 
у матеріальні активи у вигляді проєктів 
«твердої» та «м’якої» інфраструктури

СУБ’ЄКТИ Центральний уряд Різні рівні врядування

Перерозподіл	ресурсів	від	більш	
розвинутих	до	менш	розвинутих	
регіонів

Розбудова	конкурентного	регіону	
шляхом	залучення	усіх	суб’єктів	
розвитку	та	використання	потенціалу	
ключових	активів	регіону
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Нова парадигма державної регіональної 
політики відображена та закріплена у нор-
мативно-правових актах та стратегічних 
планувальних документах, зокрема у базо-
вому Законі України «Про засади державної 
регіональної політики» (2015) та Державній 
стратегії регіонального розвитку (ДСРР) на 
період до 2020  року (2014), яка визначила 
стратегічне бачення та мету регіонального 
розвитку України до 2020 року включно.

Протягом 2014  – 2019  років вдалося побу-
дувати інституційно-правовий механізм (за-
конодавчу рамку) державної регіональної 
політики, який нічим не поступається кра-
щим світовим зразкам. Проте, цей механізм 
поки що не запрацював у повній відповід-
ності до закладених у нормативно-правовій 
базі засад.

Уряд України сформував законодавство у 
сфері регіонального розвитку, яке дозво-
лило створити цілісну та взаємоузгоджену 
систему, що визначає перелік стратегічних 
та планувальних документів у сфері регі-
онального розвитку, визначає інституції, 
що формують та реалізують державну ре-
гіональну політику та реалізують проєкти 
регіонального розвитку, а також визначає 
та закріплює джерела фінансування регіо-
нального розвитку. Ключовим досягненням 
було прийняття 5 лютого 2015 року базово-
го (рамкового) Закону України «Про засади 
державної регіональної політики»92. На ос-
нові цього Закону зараз здійснюється пе-
регляд усього масиву законодавства, що в 
тій чи іншій мірі має відношення до реаліза-
ції регіональної політики.

У 2020  році завершується дія Державної 
стратегії регіонального розвитку, а також ре-
гіональних стратегій. За координації Мінрегі-
ону, Уряд розпочав розроблення Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 
до 2027 року. До розробки Стратегії залуча-
ється широке коло суб’єктів регіонального 
розвитку усіх рівнів.

Але непередбачуваність надходжень для фі-
нансування регіонального розвитку є однією 
з головних перешкод для реалізації страте-
гічних планувальних документів регіональ-
ної політики. Без можливості передбачати 
92 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text

кошти важко спланувати середньострокові 
заходи та організувати залучення коштів із 
інших джерел.

Важливим кроком у впровадженні європей-
ських інструментів стимулювання розвитку 
регіонів було створення у 2012 році Держав-
ного фонду регіонального розвитку. Відпо-
відно до вимог Бюджетного кодексу України 
забезпечується справедливий розподіл дер-
жавної підтримки розвитку регіонів:

• 80 відсотків коштів Фонду розподіляється 
усім регіонам відповідно до чисельності 
населення регіону;

• 20 відсотків з урахуванням рівня 
соціально-економічного розвитку регіонів.

Порядком підготовки, оцінки та відбору ін-
вестиційних програм (проєктів), що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державно-
го фонду регіонального розвитку, та Поряд-
ком використання коштів державного фонду 
регіонального розвитку, забезпечується са-
мостійність регіонів у визначенні пріоритет-
ності спрямування коштів та конкурсному 
відборі інвестиційних проєктів. Але разом з 
тим нормативна база щодо Державного фон-
ду регіонального розвитку потребує вдоско-
налення.

У дев’ятнадцяти областях створені агенції 
регіонального розвитку (АРР). Основною 
місією АРР є узагальнення «колективного 
інтересу» до розвитку території. АРР  – це 
інструмент стратегічного управління регіо-
нальним розвитком, каталізатор формуван-
ня «м’якої» складової інституційного капі-
талу регіону через залучення до процесів 
розвитку широкого кола заінтересованих 
суб‘єктів – влада, великий/середній і малий 
бізнес, наука, організації громадянського су-
спільства.

Протягом 2014  – 2018  років було створено 
підґрунтя для повноцінного багаторівневого 
управління регіональним розвитком, зокрема:

• відбулося чітке закріплення функції ДРП 
(регіонального розвитку) за Мінрегіоном;

• була створена Міжвідомча координаційна 
комісія з питань регіонального розвитку 
створена, хоча ще не почала ефективно 
діяти;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text
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• затверджено Урядом типове 
Положення про Агенції регіонального 
розвитку (АРР)93 у відповідності до 
положень Закону України «Про засади 
державної регіональної політики» і 
в багатьох областях АРР вже були 
зареєстровані;

• визначені підрозділи обласних 
державних адміністрацій, відповідальні 
за ДРП. Через підтримку проєктів 
міжнародної технічної допомоги 
Мінрегіон проводить роботу зі 
зміцнення спроможності цих підрозділів 
з управління регіональним розвитком 
на рівні області.

Був напрацьований певний досвід успішного 
застосування нових підходів, але слід зазна-
чити, що впровадження і реалізація нових 
принципів та застосування якісно нових ін-
струментів відбувається повільно і не завж-
ди послідовно.

Створена система ще не працює належним 
чином, зокрема:

• проєкти, що подаються на фінансування 
коштом ДФРР, у більшості не 
відповідають Планам заходів з реалізації 
регіональних стратегій розвитку;

• число суб’єктів регіонального розвитку, 
залучених до підготовки проєктів на 
ДФРР, має бути максимальним; та

• робота регіональних комісій з 
конкурсного відбору проєктів на ДФРР 
викликає багато нарікань.

•	 РЕФОРМА	МІСЦЕВОГО	
САМОВРЯДУВАННЯ	ТА	ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ	
ОРГАНІЗАЦІЇ	ВЛАДИ	(ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ)

Децентралізація не може бути самоціллю, це є фактор 
більш комплексного, інтегрованого підходу та більш 
широкої стратегії розвитку територій. Результати 
децентралізації щільно пов’язані із наявністю від-
повідної спроможності на субнаціональному рівні, а 
також з якістю багаторівневого врядування, включно 
з механізмами координації на усіх рівнях державного 
управління.

93 https://www.kmu.gov.ua/npas/248941325

Реформа децентралізації та реформа ДРП (державної 
регіональної політики) взаємопов’язані, це дві змістов-
ні складові однієї масштабної реформи, спрямованої на 
впорядкування адміністративно-територіальної струк-
тури країни, міжрегіональну консолідацію української 
громади, створення багаторівневої системи управління 
місцевим та регіональним розвитком в контексті фор-
мування архітектури належного врядування, як одного із 
пріоритетних завдань Уряду на найближчу та середньо-
строкову перспективу.

Вдосконалення адміністративно-територі-
ального устрою країни має базуватися на 
засадах єдності і цілісності державної тери-
торії, поєднання централізації і децентралі-
зації у діяльності владних інституцій, збалан-
сованості соціально-економічного розвитку 
регіонів, з обов’язковим врахуванням їхніх 
історичних, економічних, географічних, еко-
логічних, демографічних особливостей, ет-
нічних і культурних традицій.

Уряд планує проводити закінчення рефор-
ми в два етапи. Перший етап  – в рамках 
чинної Конституції охоплює 2020-й і частко-
во 2021  рік. Другий  – після внесення змін 
до Основного Закону (орієнтовно 2021-
2023  роки), стосуватиметься формування 
повноцінних спроможних органів місцевого 
самоврядування, зокрема, виконавчих орга-
нів облрад94.

12  червня 2020  року Уряд визначив адмі-
ністративні центри та затвердив території 
1470 громад і створив основу для проведен-
ня чергових місцевих виборів в територіаль-
них громадах у 2020 році. Також було схва-
лено проєкт постанови ВРУ про утворення 
та ліквідацію районів, який наразі зареєстро-
ваний у Парламенті та потребує якнайшвид-
шого прийняття.

Із затвердженням територіальної основи 
наступним кроком, як це визначено кален-
дарним планом реформи, є формування 
системи територіальної організації влади та 
визначення повноважень, ресурсів і відпо-
відальності органів влади. Робоча група при 
Мінрегіоні за участі інших ЦОВВ та Асоціа-
цій органів місцевого самоврядування підго-
тувала проєкти нових редакцій законів про 

94 https://www.minregion.gov.ua/press/news/oleksij-chernyshov-vzyav-
uchast-u-konsultatyvnij-radi-z-pytan-misczevogo-samovryaduvannya-
u-parlamenti; https://decentralization.gov.ua/news/12568
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місцеве самоврядування, місцеві державні 
адміністрації та зміни до Бюджетного кодек-
су. Ключова позиція в частині розмежування 
повноважень – це передача більшості повно-
важень органам місцевого самоврядування 
базового рівня.

Щодо доцільності утворення районних 
рад, то позиція Уряду полягає у тому, що на 
даному етапі реформа відбувається в рам-
ках чинної Конституції, якою передбачено 
утворення райрад. За районними радами 
закріплено незначний обсяг повноважень, 
в першу чергу управління майном на пере-
хідний період, та розмежування майна між 
територіальними громадами. На обласно-
му рівні суттєвих змін не передбачено. Се-
ред делегованих повноважень облрад – це 
перш за все питання регіонального розвит-
ку. За місцевими державними адміністраці-
ями залишаються повноваження, визначе-
ні Конституцією.

Повноваження органів місцевого самовря-
дування мають бути підкріплені відповідни-
ми фінансовими ресурсами для їх забезпе-
чення. Саме тому Мінрегіон розробив змі-
ни до Бюджетного кодексу України, якими, 
зокрема, передбачається, що бюджети ба-
зового рівня – сільські, селищні та міські – 
матимуть однакові доходи та видатки, роз-
межовується перелік доходів бюджетів ба-
зового рівня та районних бюджетів. Левова 
частка доходів районних бюджетів переда-
ються на базовий рівень, а саме ПДФО, 
рентна плата за ліс, нафту і газ, орендна 
плата за водні об’єкти, плата за адміністра-
тивні послуги. Також усі бюджети базового 
рівня будуть на прямих відносинах з Держ-
бюджетом.

Реформована система місцевого самовря-
дування та нова територіальна організація 
влади мають бути доповнені зміцненням 
спроможності територіальних громад і регі-
онів країни впроваджувати проєкти сталого 
економічного розвитку. Економічне зростан-
ня мусить бути стійким і не завдавати шко-
ди довкіллю або якості життя. Це є основою 
сталого майбутнього. Розвиток і ефектив-
ність управління громадами також впливає 
на національне процвітання і благополуччя 
всіх українців, незалежно від того, де вони 
проживають.

Серед основних завдань – зростання кіль-
кості робочих місць. Основним пріорите-
том місцевого економічного розвитку, з 
метою урахування цього завдання, є під-
вищення конкурентоспроможності громад, 
оскільки тільки конкурентоспроможна гро-
мада може успішно надавати підтримку під-
приємствам. Такий підхід також сприятиме 
створенню конкурентного середовища між 
органами місцевого самоврядування в за-
безпеченні кращих умов для бізнесу, залу-
чення інвестицій, інновацій та кваліфікова-
ної робочої сили.

Основне завдання реформи децентраліза-
ції на її заключних етапах полягає у тому, 
щоб створити умови, в яких органи місце-
вого самоврядування матимуть фінансову 
та інституційну спроможність створювати 
сприятливе бізнес-середовище, розробляти 
стратегічні розвиткові програми та інвести-
ційні пропозиції і проєкти, ефективно вико-
ристовувати власні ресурси (майно, землю, 
природні та трудові ресурси та ін.), активно 
співпрацювати з підприємцями та надавати 
їм необхідну підтримку, стимулювати запо-
чаткування сталого бізнесу та створення но-
вих робочих місць.

На основі викладеного пропонуються такі го-
ловні висновки і рекомендації:

1. Реформа місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади та дер-
жавної регіональної політики, розпочата 
у 2014  році, є однією з найуспішніших ре-
форм в країні за оцінками представників 
Європейського Союзу та міжнародних ор-
ганізацій. Вона спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності громад та тери-
торій України, на зміцнення всеукраїнської 
солідарності та згуртованості, інтеграцію 
регіональних інформаційних, освітніх, куль-
турних, економічних та інших просторів в 
єдиний український простір. Завданням цієї 
реформи є формування згуртованої країни 
в соціальному, економічному, екологічному 
та просторовому вимірах  – демократичної, 
заможної, децентралізованої України. Важ-
ливим аспектом реформи став ще один 
суттєвий вимір, що його було акцентовано 
в 2019  році  – людиноцентричність. Ефек-
тивне людино-центричне багаторівневе 
врядування поступово має стати потужним 
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інструментом управління та покращення 
взаємодії між органами влади усіх рівнів в 
інтересах людини і громадянина.

2. Локалізація цілей сталого розвитку (ЦСР 
ООН, Порядок денний 2030)95 в стратегіч-
них документах розвитку національного/
центрального, регіонального та місцевого 
рівня може бути надзвичайно важливим 
фактором підвищення якості цих плану-
вальних документів. Це сприятиме ефек-
тивності їх реалізації у тому числі через 
наявність конкретних та суспільно значу-
щих орієнтирів щодо моніторингу та впро-
вадження відповідних проєктів. Відповід-
но до вимог Закону України «Про засади 
державної регіональної політики»96 наразі 
(липень 2020) триває робота з розроблен-
ня Державної стратегії регіонального роз-
витку (ДСРР) на наступний період – 2021–
2027 рр. У цьому році Кабінетом міністрів 
має бути схвалений (затверджений) План 
заходів на 2021  – 2023  рр. із реалізації 
ДСРР-2027. Доцільно щоб ЦСР були лока-
лізовані у цих документах, базуючись на 
параметрах Національної доповіді97 та з 
урахуванням інших релевантних факторів.

3. У 2018  році Україна приєдналася до Ре-
комендації Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР) щодо ефек-
тивного інвестування публічних коштів98. 
Приєднання до Рекомендації ОЕСР доз-
воляє та допомагає розширити заходи з 
реформування системи управління публіч-
ними інвестиціями; забезпечити її стабіль-
ність, прозорість, ефективність, зменшити 
корупційний вплив на процес відбору, за-
безпечити оцінку стану підготовки та реа-
лізації інвестиційних проєктів за бюджетні 
кошти (державних та місцевих бюджетів) 
або кредити під державні/муніципальні га-
рантії, дозволить реагувати на виклики з 
реалізації проєктів, а також мати вплив на їх 
ефективність на різних рівнях державного 
управління (центральному, регіональному, 
та на рівні муніципальному  – територіаль-
них громад). Дотримання/впровадження 
95 Цілі Сталого Розвитку 2016 – 2030 – Представництво ООН в Україні. http://

www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
96 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
97 http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf 
98 https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fdf23a25-43f9-

4e05-b63a-451075d32dbf&title=PredstavnikiMinekonomrozvitkuZustrilisia
ZKerivnikomDepartamentuZPitanKrainvraziiOesrViliamomTompsonom

принципів публічного інвестування ОЕСР99 
для різних рівнів врядування (центральний 
рівень – область – муніципалітет) має потен-
ціал потужного внеску в забезпечення ста-
лого місцевого та регіонального розвитку. 
Це може суттєво підвищити ефективність 
витрачання коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку (ДФРР) та місцевих 
бюджетів, а також бюджетних програм, де 
головними розпорядниками бюджетних ко-
штів є міністерства та відомства.

4. Імператив покращення системи планування.

Головними викликами у сфері планування 
розвитку в Україні сьогодні є:

• відсутність політичної ідеології (у рамках 
стратегії або концепції національного 
розвитку), яка би задала відповідні 
вектори для державних секторальних 
політик;

• відсутність рамки та єдиних 
підходів планування державних (в 
т.ч секторальних) політик (немає 
закону про державне стратегічне 
планування);

• нестратегічний характер більшості 
планувальних документів, їх 
ситуативність та неузгодженість із 
пріоритетами інших стратегічних 
документів;

• непрактичність документів, які є 
набором бажань різних політичних 
суб’єктів, а не чіткою комбінацією 
потреб, які слід задовольнити для 
відкриття можливостей державної 
політики/сектору/регіону реалізувати 
відповідний потенціал;

• відсутність на практиці горизонтальної 
та вертикальної координації 
секторальних політик;

• формальний підхід до формулювання 
заходів та знову ж таки формальне 
звітування без оцінки кінцевого 
результату та ефекту який він мав 
на розвиток сектору/конкретного 
регіону;

99 https ://www.oecd.org/effect ive-publ ic- investment-toolk it/
theprinciples.htm

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fdf23a25-43f9-4e05-b63a-451075d32dbf&title=PredstavnikiMinekonomrozvitkuZustrilisiaZKerivnikomDepartamentuZPitanKrainvraziiOesrViliamomTompsonom
https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=fdf23a25-43f9-4e05-b63a-451075d32dbf&title=PredstavnikiMinekonomrozvitkuZustrilisiaZKerivnikomDepartamentuZPitanKrainvraziiOesrViliamomTompsonom
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• відсутність чітко зафіксованої фінансової 
бази, необов’язковість виділення 
узгоджених коштів та відсутність 
відповідальності за недофінансування з 
боку органів влади;

• законодавчо-регуляторне поле що є 
нестабільним і непередбачуваним з року 
в рік (особливо бюджетне законодавство);

• пасивність позаурядових партнерів 
(приватних та громадських) або їх 
неконструктивна позиція;

• низький рівень виконання завдань та 
відсутність інструментів боротьби із цим 
явищем; та

• відсутність «живого циклу» документу, 
коли зміни вносять в результаті 
необхідності та практичних потреб.

5. Досвід та практика планування регіональ-
ного розвитку. В Україні відсутня державна 
стратегія розвитку, немає бачення місця 

України у системі глобальних координат че-
рез 10-20 років. Брак такого документу, а та-
кож сучасного закону України про державне 
стратегічне планування вельми негативно 
впливає на усі процеси в площині держав-
ного управління, пов’язані із плануванням. 
Державна стратегія розвитку/національний 
стратегічний план розвитку повинен слугу-
вати орієнтиром та дорожньою картою для 
будь-якої публічної секторальної політики, 
інакше кажучи, всієї державної політики у різ-
них секторах/галузях. Така стратегія повин-
на визначати ключові цілі та пріоритети дер-
жавних політик, в тому числі секторальних, 
а також цілі державної регіональної політики 
на середньостроковий програмний період. В 
ЄС цей період складає 7 років. Дуже важли-
во, щоб Державна стратегія розвитку країни 
чітко зафіксувала реальні (публічні) фінансо-
ві ресурси для реалізації кожної із держав-
них / секторальних / міжсекторальних/регіо-
нальної політик країни на середньострокову 
перспективу, а не на один рік.

ЧИННА	І	ПРОПОНОВАНА	АРХІТЕКТУРА	ПЛАНУВАННЯ	РОЗВИТКУ	УКРАЇНИ

МАЄ БУТИ

Є ЗАРАЗ – ВАРІАНТ 4, 5, 6 І Т.Д.

Є ЗАРАЗ – ВАРІАНТ 3

Є ЗАРАЗ – ВАРІАНТ 2

Є ЗАРАЗ – ВАРІАНТ 1

СЕКТОРАЛЬНІ 
СТРАТЕГІЇ  
7 років

СЕКТОРАЛЬНА 
СТРАТЕГІЯ 
затвердженна або 
НЕ затвердженна

ПЛАН ЗАХОДІВ ЦОВВ  
річний

ПЛАН ЗАХОДІВ ЦОВВ 
річний

ПЛАН ЗАХОДІВ ЦОВВ 
щорічний

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА 
ПРОГРАМА або 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ 
терміном реалізації 
до 3 років

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ 
(на 1 рік)

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ  
7 років

КОНКУРСИ ПРОЕКТІВ 
проводяться раз на 
пів-року, проєкти 
терміном до 3 років

ОКРЕМІ КОНЦЕПЦІЇ 
СЕКТОРАЛЬНИХ 
ПОЛІТИК

КОНЦЕПЦІЯ 
СЕКТОРАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ 
РОЗВИТКУ (набір 
концепцій для кожної 
секторальної / крос-
секторальної політики)

ПЛАНИ ЗАХОДІВ ЦОВВ  
щорічний

ПЛАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
(ОПЕРАЦІЙНІ 
ПРОГРАМИ)  
3 річні
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ПРОЄКТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН «КРИЗОВА КООРДИНАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

За відсутності Державної стратегії розвитку 
України у нинішній ситуації процес рефор-
мування регіональної політики держави на-
гадує будівництво другого поверху будинку 
без фундаменту та першого поверху. Нама-
гання Міністерства розвитку громад та тери-
торій відмовитись від неефективних практик 
минулого та навести лад у плануванні та ре-
алізації державної регіональної політики ма-
ють бути якнайкраще підтримані.

6. Досвід та практика фінансування регі-
онального розвитку. Досвід фінансування 
регіонального розвитку попередніх майже 
років створив стереотипи, що з державного 
бюджету можуть фінансуватись винятково 
об‘єкти будівництва, інфраструктури (так зва-
ні тверді інвестиції). Такий підхід частково був 
виправданим, коли політика регіонального 
розвитку базувалась на екзогенному підході, 
розробці та фінансуванні політики винятково 
зверху. Практика показала, що такий підхід 
себе не виправдав, збільшення щороку кіль-
кості новозбудованих об‘єктів не призводить 
до вирівнювання асиметрії розвитку регіонів 
за економічними показниками, покращення 
якості життя людини в різних регіонах.

Натомість мав місце політично заангажова-
ний ручний розподіл коштів на регіональ-
ний розвиток (зокрема через субвенцію на 
соціально-економічний розвиток окремих 
територій100), розмивання при цьому впли-

100 Постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2012 р. № 106 (в редак-
ції постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 160 https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2020-%D0%BF#Text ) було наведено 
належний лад щодо цієї субвенції. Порядок та умови надання субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій було впорядковано 
у відповідності до філософії нової парадигми ДРП (державної регіональної 
політики) та системи впровадження ДРП, відображених у Законі України 
«Про засади державної регіональної політики» https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/156-19#Text . Зокрема, головним розпорядником субвенції ло-
гічно став ЦОВВ, відповідальний за формування та реалізацію ДРП – Мінре-
гіон, критерії розподілу субвенції були уніфіковані з критеріями і нормами 
розподілу між областями коштів ДФРР (державного фонду регіонального 
розвитку), однією із важливих умов надання субвенції стало спрямування 
субвенції на проєкти, реалізація яких забезпечує комплексний підхід до 
розв’язання проблеми, який передбачає впровадження комплексу взає-
мопов’язаних заходів, тобто на інтегровані проєкти, яких в країни поки що 
дуже мало. Наявність критичної кількості інтегрованих проєктів має бути 
одним із важливих завдань на усіх ланках врядування, її слід розглядати як 
один із ключових факторів якісного прориву щодо ефективного викори-
стання бюджетних коштів задля сталого регіонального розвитку.

ву регіональних органів публічної влади на 
перелік об‘єктів, що фінансуються та поси-
лення політичного лобізму отримання ко-
штів та обрання об‘єктів для фінансування.

Із створенням Державного фонду регіональ-
ного розвитку та реформуванням держав-
ної регіональної політики на новій сучасній 
парадигмі регіони отримали можливість 
реалізації своїх конкурентних перевагах та 
можливостей на основі прогнозованих об-
сягів державної підтримки такого розвитку. 
Відтак, особливу роль відіграє реалізація 
власне «інтегрованих проєктів розвитку», а 
не будівництво дрібних об’єктів соціальної 
інфраструктури. Капітальна складова – будів-
ництво, реконструкція чи ремонт «об‘єкта» 
може бути частиною «проєкту регіонального 
розвитку». Оцінка результативності проєкту 
має здійснюватися не на основі освоєння 
виділених коштів, а на основі оцінки впливу 
проєкту на досягнення цілей розвитку. При 
цьому має різко зрости роль регіональних 
органів публічної влади, стратегічних регі-
ональних планувальних документів. Саме 
з метою прогнозованого фінансування ре-
гіонального розвитку створено Державний 
фонд регіонального розвитку (стаття 24-1 
Бюджетного кодексу). На жаль, ДФРР поки 
що так і не став інструментом фінансування 
інтегрованих проєктів розвитку регіонів на 
основі планувальних документів та на зра-
зок структурних фондів ЄС.

Завдання у тому щоб впорядкувати та спростити галузеве стратегічне та операційне планування, перш за все шляхом 
прив’язки галузевої цілі та завдань до загальнонаціональних цілей. Треба покласти край практиці, коли міністерства 
та відомства розробляють численні стратегії та програми, які значною мірою відірвані від реалій життя на місцях та 
від фінансових ресурсів, необхідних для фактичної реалізації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2020-%D0%BF#Text
file:///D:/Work/2020/2020-Concensus-Forecast/ 
file:///D:/Work/2020/2020-Concensus-Forecast/ 
file:///D:/Work/2020/2020-Concensus-Forecast/ 
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ТИПИ	ПРОЄКТІВ,	ЯКІ	ФІНАНСУЄТЬСЯ	ЗІ	СТРУКТУРНИХ	ФОНДІВ	У	ЄС	ТА	З	ДФРР	В	УКРАЇНІ

ПРОСТІР –  
тверда інфраструктура

ЛЮДИ –  
«м’яка інфраструктура»

БІЗНЕС  
СПРОМОЖНІСТЬ

АДМІНІСТРАТИВНА 
СПРОМОЖНІСТЬ

УКРАЇНА 
95–99 %

УКРАЇНА  
1–5 %

УКРАЇНА  
0–1 %

УКРАЇНА  
0–1 %

ЄС  
50–70 %

ЄС  
10–20 %

ЄС  
20–30 %

ЄС  
3–5 %

ТЕМАТИЧНІ	НАПРЯМКИ	ПРОЄКТІВ,	ЯКІ	ФІНАНСУЮТЬСЯ	СТРУКТУРНИМИ	ФОНДАМИ	ЄС	
(червоним і синім кольором позначені тематичні напрямки, які переважно фінансуються 
за публічні кошти в Україні)

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ТА ПРОГРАМИ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ 
ФОНДАМИ ТА ВРЯДУВАННЯ

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ БІЗНЕСУ ІННОВАЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ І 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК

СИСТЕМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ВРЯДУВАННЯ

ІННОВАЦІЙНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
ІНЖИНІРИНГ

КЛАСТЕРИ ТА БІЗНЕС-МЕРЕЖІ ВРЯДУВАННЯ

НОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО 
ІННОВАЦІЙ, ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ

ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ

СТАРТАПИ, СПІНОФИ, ІНКУБАТОРИ НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРА, НАУКОВІ ПАРКИ

УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТОК 
СПРОМОЖНОСТІ

ЕНЕРГЕТИКА СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТЕРІТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ ВІДДАЛЕНІ, СІЛЬСЬКІ, ПРИБЕРЕЖНІ 
ТЕРИТОРІЇ ТА ОСТРОВИ

ТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА TRIPLE, QUADRUPLE HELIX APPROACH МІСЬКІ ТЕРИТОРІЇ

НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, РОБОЧІ МІСЦЯ, 
ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ

ТУРИЗМ І КУЛЬТУРА

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ, НАВЧАННЯ 
ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

КУЛЬТУРА

ЗМІНА КЛІМАТУ Й БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАЙНЯТІСТЬ І РИНОК ПРАЦІ ТУРИЗМ

ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗШИРЕННЯ ПРАВ, МОЖЛИВОСТЕЙ 
ТА УЧАСТІ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

ТРАНСПОРТ
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ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я АЕРОПОРТИ

УТИЛІЗАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ СПОРТ І ФІЗИЧНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ

АВТОСТРАДИ, ДОРОГИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

ПОРТИ

ДОСТУП ДО IKT, E-INCLUSION СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 
(ЦЕНТРИ ГРОМАД, СОЦАЛЬНЕ 
ЖИТЛО, ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ І Т.Д.)

ЗАЛІЗНИЦЯ

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ ТА ДОДАТКИ 
ДЛЯ ГРОМАДЯН

ВІДНОВЛЕННЯ МІСТ, РОБОТА 
ІЗ БІДНИМИ / ЗАНЕДБАНИМИ 
КВАРТАЛАМИ

МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

7. На виконання Указу Президента Укра-
їни №713  від 30  вересня 2019  року «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення 
економічного зростання, стимулювання 
розвитку регіонів та запобігання корупції» 
забезпечити внесення змін до статті 24-1 
Бюджетного кодексу України, передбачив-

ши розмір Державного фонду регіонально-
го розвитку (ДФРР) у обсязі 1,5% доходів 
Державного бюджету за рік, що передує 
плановому, 1/3  якого витрачається на до-
сягнення стратегічних цілей на національ-
ному рівні, 2/3 на реалізацію регіональних 
стратегій розвитку.

ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

РОЗРОБЛЕННЯ  
НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

З РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ЗМІЦНЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ 
МІНРЕГІОНУ

ПІДТРИМКА МІЖВІДОМЧОЇ 
КООРДИНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

КОМУНІКАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

8. Покращення міжвідомчої координації та 
взаємодії у контексті вироблення та впрова-
дження державної регіональної політики. Ак-
тивізація роботи та зміцнення спроможності 
Міжвідомчої координаційної комісії з питань 
регіонального розвитку.

Здійснити кроки для створення в системі погодження 
проєктів урядових актів, особливо секторальних страте-
гій, концепцій, державних програм тощо, спеціального 
механізму погодження просторової складової цих доку-
ментів з пріоритетами державної регіональної політики, 
визначених Державною стратегією регіонального роз-
витку на відповідний планувальний період.
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9. Керівництву областей слід посилити увагу 
до реалізації регіональних стратегій розвит-
ку (РСР), здійснювати постійний моніторинг 
за ходом реалізації проєктів, передбачених 
планами їх реалізації на середньостроко-
ву перспективу, ініціювати розробку нових 
проєктів відповідно до потреб та тенден-
цій розвитку регіонів. Станом на середину 
2020 року ставлення регіональної влади до 
РСР залишається великою мірою формаль-
ним, однак РСР мають потенціал перетвори-
тися на реальні потужні інструменти управ-
ління. Це стане можливим лише за умови 
належного ставлення до цього інструменту 
з боку у першу чергу обласних державних 
адміністрацій (ОДА).

10. Надання підтримки платформам горизон-
тального обміну, мережування та навчання 
серед практиків-управлінців, що представля-
ють місцеві органи виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування; сприяти контактам 
з місцевими органами влади країн Європей-
ського Союзу.

11. Навчання з питань управління проєктним 
циклом, планування проєктів, розроблення 
проєктних пропозицій, участі у міжнародних 
та українських конкурсах проєктів (в тому 
числі в рамках Державного фонду регіональ-
ного розвитку), реалізації, моніторингу та 
оцінки.

12. Підтримка професійної освіти для праців-
ників місцевих і регіональних органів влади, 
в тому числі удосконалення навчальних про-
грам підготовки фахівців з місцевого еконо-
мічного розвитку, бакалаврів/магістрів пу-
блічної адміністрації/державного управління. 
Зміцнення спроможності із розроблення та 
викладання відповідних програм підготовки 
та перепідготовки відповідно до потреб. До 
цього часу всі програми підготовки та пере-
підготовки розроблялися та здійснювалися 
на основі суто академічних чи корпоративних 
інтересів, сформульованих різними міністер-
ствами та іншими державними установами. 
Актуальні потреби державних службовців та 
інших фахівців, які беруть участь у регіональ-
них та місцевих процесах розвитку, значною 
мірою ігноруються і, як правило, залишають-
ся невідомими. Для усунення цього слід про-
вести всебічний масштабний огляд існуючих 
інституцій, як державних, так і приватних, 

які забезпечують підготовку у галузях регі-
онального/місцевого економічного розвитку. 
У рамках цього огляду зробити поглиблений 
аналіз інституційного управління, методоло-
гії розроблення програм та підготувати де-
тальні рекомендації щодо їх вдосконалення. 
Крім того, слід проаналізувати зміст існую-
чих програм підготовки та перепідготовки, 
пропонованих як офіційними навчальними 
закладами, так і неофіційними організаціями 
навчання, такими як організації громадян-
ського суспільства (ОГС) та програми донор-
ських організацій.

13. Ініціювати проєкт міжнародної технічної 
допомоги зі створення національної мережі 
на принципах саморегулювання та самовря-
дування фахівців регіонального/місцевого 
економічного розвитку. На сьогоднішній день 
було здійснено декілька спроб налагодити 
професійні чи інституційні мережі у сферах 
регіонального / місцевого економічного роз-
витку, найбільш помітною є Національна 
асоціація агенцій регіонального розвитку та 
RegioNet. Проєкт буде співпрацювати з цими 
та іншими зацікавленими сторонами, щоб 
визначити найкращі варіанти створення та-
кої мережі, які б враховували інтереси та ре-
сурси різних місцевих зацікавлених сторін.

14. Застосування та аналіз ефективності де-
сяти керівних принципів ОЕСР з ефективної 
децентралізації, що сприяють регіонально-
му розвитку.

15. Сприяння залученню прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) ще не набуло достатньої під-
тримки через невисоку інституційну спро-
можність, тому потрібно визначитись з ін-
ституційним забезпеченням інвестиційної 
діяльності на регіональному рівні. На вико-
нання Указу Президента України №713/2019 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
економічного зростання, стимулювання роз-
витку регіонів та запобігання корупції» варто 
суттєво інтенсифікувати роботу з формуван-
ня повноцінних професійних регіональних 
інституцій (агенцій регіонального розвитку), 
у складі яких функціонуватимуть підрозділи 
із залучення та супроводу інвесторів. На них 
можна покласти роботу зі створення інвести-
ційних продуктів, просування інвестиційного 
потенціалу регіонів, залучення та супровід 
інвесторів.
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У 19  областях створені агенції регіональ-
ного розвитку (АРР). Основною місією 
АРР є узагальнення «колективного інтер-
есу» до розвитку території. АРР – інстру-
мент стратегічного управління регіональ-
ним розвитком, каталізатор формування 
«м’якої» складової інституційного капіта-
лу регіону через залучення до процесів 
розвитку широкого кола заінтересованих 
суб‘єктів  – влада, великий/середній і ма-
лий бізнес, наука, організації громадян-
ського суспільства.

Органи влади повинні забезпечити ново-
створену структуру всіма засобами для 
успішної діяльності із забезпечення регіо-
нального розвитку та залучення інвестицій. 
Окрім чітких повноважень, добре структуро-
вана й належно забезпечена агенція потре-
бує певного мінімуму кваліфікованих кадрів, 
інструментів, маркетингового бюджету. Вона 
повинна бути тісно пов’язаною з держав-
ним і приватним секторами. Наявність такої 
агенції може стати вирішальним кроком для 
залучення іноземних інвестицій у регіоні та 
сприяння втіленню інвестиційних проєктів.
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