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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FACE OF EPIDEMIC THREATS IN THE WORLD
AND IN UKRAINE: REVIEW OF SCIENTIFIC LITERATURE

Статтю присвячено аналізу наукової літератури з питань публічного управління в умовах
епідемічних загроз у світі та Україні. Охарактеризовано роль впровадження відповідної дер#
жавної політики, формування необхідних термінових дій з реагування на епідемії, запобігання
та попередження можливого їх виникнення. Закцентовано увагу на виробленні відповідних за#
ходів державної антикризової протиепідемічної політики щодо інтенсивного фінансування зак#
ладів охорони здоров'я, забезпечення їх необхідним обладнанням, підтримки малого і серед#
нього бізнесу, превентивних кроків для зменшення масового безробіття, максимального захи#
сту людей від зараження тощо. Звернуто увагу на необхідність активізації наукових розробок у
сфері публічного управління з питань протидії епідемічним загрозам у глобальному аспекті,
що дозволить органам публічного управління рухатись у нових напрямах вироблення публічної
політики.

The article is devoted to the analysis of scientific literature on public administration in the context
of epidemic threats in the world and Ukraine. The role of the implementation of the relevant state
policy, the formation of the necessary urgent actions to respond to epidemics, the prevention and
prevention of their possible occurrence is characterized. Attention is focused on the development of
appropriate measures of the state anti#crisis anti#epidemic policy for intensive financing of health
care institutions, providing them with the necessary equipment, support for small and medium#sized
businesses, preventive steps to reduce mass unemployment, maximum protection of people from
infection, and the like.

The world's health problems, and especially the risks of disease outbreaks, have become
increasingly important on the international political agenda over the past few decades. This change
was heralded by the emergence of HIV / AIDS in the 1980s. At present, the epidemic spread of plague
and cholera, viral contagious fevers, tuberculosis, etc. continues to pose a threat to humanity.
Outbreaks of infectious diseases such as severe acute respiratory syndrome, Middle Eastern
respiratory syndrome, pandemic forms of influenza (bird and swine flu) significant problems for
humanity.

The emergence of global pandemics can lead to critical consequences, causing an imbalance in
key macroeconomic indicators of national development. The lack of adequate stabilization steps
can significantly exacerbate the crisis. The state's urgent response to epidemiological threats is the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Кризи, спричинені пандеміями, які виникали вна�

слідок розповсюдження різноманітних збудників небез�

печних хвороб, завдавали значної шкоди світові прак�

тично протягом багатовікової історії цивілізації. Досвід

боротьби людства з глобальними пандеміями визначи�

ли основну проблематику та можливі шляхи подолання

наслідків, виокремивши важливу роль у зазначеному

процесі ефективному функціонуванню системи публіч�

ного управління, а саме впровадження відповідної дер�

жавної політики, формування необхідних термінових дій

по реагуванню на епідемічні виклики та загрози, запо�

бігання та попередження можливих загроз. Особливо

масштабного рівня досягла пандемія COVID�19, яка вра�

зила всі країни світу і призвела до суттєвих людських

втрат, негативних наслідків для продуктивності та мас�

штабної економічної кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Питання, пов'язані з особливостями публічного

управління в умовах епідемічних викликів, розглядали�

ся у працях І. Бандурки, Е. Браттербера, О. Бутник, О. Гу�

бара, С. Гур'єва, О. Литвинова, О. Немирівської, С. Taн�

га, А. Терент'єва та ін. зарубіжних та вітчизняних нау�

ковців. Але широкої дискусії щодо публічного управлі�

ння в умовах епідемічних викликів у вітчизняній науковій

літературі ще не сформовано, а отже, зазначене питан�

ня має значну актуальність, зважаючи на продовження

пандемії COVID�19 в усьому світі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення огляду наукової літера�

тури з питань публічного управління в умовах епідеміч�

них викликів у світі та Україні.

measures of the state anti#crisis policy: intensive financing of health care facilities, provision of
necessary equipment, support of small and medium businesses, preventive steps to reduce mass
unemployment, maximum protection of people from infection.

The nature of the crisis caused by COVID#19 is unprecedented: in addition to short#term recurrent
shocks to health and the economy, the consequences for human capital, productivity and behavior
can be long#term and unpredictable. In addition to health and casualties, the pandemic caused the
most serious economic crisis since World War II.

Attention is drawn to the need to intensify scientific developments in the field of public
administration on countering epidemic threats in a global aspect, which will allow public administration
authorities to move in new directions.

Ключові слова: публічне управління, епідемічні загрози, пандемія, державна антикризова протиепіде�

мічна політика, COVID�19.

Key words: public administration, epidemic threats, pandemic, state anti�crisis anti�epidemic policy, COVID�19.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проблеми охорони здоров'я у світі, а особливо ри�

зики від спалахів хвороб, за останні декілька десятиліть

дедалі більше актуалізувались у міжнародному політич�

ному порядку денному. Передвісником такої зміни ста�

ла поява у 1980�х роках ВІЛ/СНІД. На сьогодні продов�

жує нести загрози людству епідемічне поширення чуми

та холери, вірусні контагіозні лихоманки, туберкульоз

тощо. Спалахи інфекційних захворювань, як�от: важкий

гострий респіраторний синдром, Близькосхідний рес�

піраторний синдром (MERS), лихоманка Ебола, пан�

демічні форми грипу (пташиний та свинячий грип) періо�

дично створюють значні проблеми для людства.

У 2020 р. у світі стрімко поширився коронавірус [1,

с. 126; 2, с. 1332]. Природа кризи, спричиненої COVID�

19, безпрецедентна: крім короткострокових повторю�

ваних потрясінь у сфері охорони здоров'я й економіки,

наслідки для людського капіталу, продуктивності та

поведінки можуть бути довгостроковими та непередба�

чуваними. Крім здоров'я та людських втрат, пандемія

викликала найсерйознішу економічну кризу з часів Дру�

гої світової війни [3].

О. Бутник та О. Немирівська вважають, що поява

глобальних пандемій може призвести до критичних

наслідків, викликавши дисбаланс основних макроеко�

номічних показників національного розвитку. Відсут�

ність адекватних ситуації стабілізаційних кроків може

значно загострити кризові явища. Нагальною реакцією

держави на епідеміологічні загрози стають заходи дер�

жавної антикризової політики: інтенсивне фінансуван�

ня закладів охорони здоров'я, забезпечення їх необ�

хідним обладнанням; підтримка малого і середнього

бізнесу, превентивні кроки для зменшення масового

безробіття (кредитні канікули, звільнення від сплати на

певний період часу від кредитів і відсотків по кредитах,

податкові пільги, державні гарантії, підтримка звільне�

них працівників); максимальний захист людей від зара�

ження (карантин, обмеження руху тощо) [4, с. 143].

Сьогодні кризові явища, спричинені пандемією

COVID�19, вимагають безпрецедентних кроків з боку
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органів публічної влади різних рівнів. Державний сектор,

включаючи урядові структури, медичні установи та цент�

ри з контролю та профілактиці захворювань виступають

в якості ключових лідерів і структур [5, с. 208]. Слід заз�

начити, що заходи, які вживаються органами державної

влади у сфері протидії епідемічним загрозам, закладами

охорони здоров'я, іншими зацікавленими суб'єктами,

поки що не спроможні подолати пандемію COVID�19.

На жаль, ми спостерігаємо практично у всьому світі

значні проблеми, пов'язані з поточним станом функціону�

вання систем публічного управління загалом та діяльності

органів публічної влади зокрема, які мають протидіяти

кризовим ситуаціям, що спричинені епідемічними викли�

ками, та різноманітним ризикам різного характеру.

Наприклад, у розробленій зарубіжними науковця�

ми гібридній моделі оцінки ризиків епідемій або пан�

демій та запропонованих методах їх аналізу у сфері

охорони здоров'я [6] визначено найбільш критичні фак�

тори ризику: низький медичний і технічний рівень, не�

обхідність підтримувати соціальну стабільність за будь�

яку ціну, недосконале законодавство, організаційні си�

стеми та механізми управління в надзвичайних ситуаці�

ях, недостатність фінансових ресурсів, невідповідний

нагляд, погана особиста готовність.

У своїй роботі А. Робертс [7, с. 122] наголошує на

необхідності активізації наукових розробок у сфері пуб�

лічного управління з питань протидії епідемічним за�

грозам у глобальному аспекті, аргументуючи це тим, що

переважна більшість  зазначених досліджень значною

мірою зосереджується на мезорівні, концентруючись на

конкретних національних політиках та програмах.

Водночас актуалізується гостра потреба у здійсненні

досліджень загальних напрямків управління на мак�

рорівні. Дослідник припускає недостатню визначеність

у встановленні особливих державних пріоритетів та

рівноваг, досягнутих урядами країн світу у зв'язку із по�

ширенням криз, а також передбачає поширення тен�

денції формування та розвитку нових напрямів у

внутрішній політиці держав, їхніх стратегіях дипломатії,

реформуванні сфер охорони здоров'я та удосконален�

ня адміністративних можливостей на різних рівнях.

На думку українських дослідників С. Гур'єва, Н. Іск�

ри та А. Терент'єва, публічне управління в умовах над�

звичайних ситуацій має певні особливості, які передба�

чають мінімізацію часу на розроблення, прийняття та ре�

алізацію управлінських рішень, зростання невизначе�

ності та ризику, необхідність залучення додаткових ре�

сурсів, наявність різних режимів функціонування сис�

теми управління [8, с. 70—72].

Слід погодитися із зауваженням I. Коросташової, що

впровадження та адміністрування тих чи інших адмі�

ністративно�правових режимів, що суттєво обмежують

права та свободи громадян, має бути обгрунтованим та

виваженим загалом з огляду на загрози, що постають

перед світом та країною та мають спиратися на додер�

жання принципу верховенства права [9, с. 33]. В цьому

випадку необхідно притримуватися відповідного балан�

су між необхідністю обмежень окремих прав і свобод

людини та можливістю користуватися іншими правами

та свободами в період пандемічних викликів. Литви�

нов О.М. та Бандурка І.О. наголошують, що боротьба з

інфекційними хворобами має грунтуватися на систем�

ному підході, що передбачає формування сучасної на�

ціональної стратегії на основі:

— оптимізації процесів попередження, виявлення,

реагування та ліквідації епідемічних наслідків;

— урахування проблематики, пов'язаної із розпов�

сюдженням інфекційних хвороб;

— максимальної мобілізації наукового, практично�

го та ресурсного потенціалу управління перешкоджан�

ням поширення епідемій;

— посилення глобальних мереж за рахунок фор�

мування потенціалу попередження глобального розпов�

сюдження біологічних загроз [1, с. 127].

Низка вітчизняних авторів розглядають своєчасну

та правильну оцінку епідемічної картини як основу для

раціональної корекції усього комплексу запобіжних

заходів для епідемічного прогнозу. Однією зі складо�

вих такого прогнозу є визначення ступеня епідемічної

небезпеки інфекційного захворювання в умовах, що

склалися на сучасному етапі розвитку  [12, с. 44—45].

У 2014 році Всесвітня організація охорони здоров'я

(ВООЗ) оновила  керівні принципи та рекомендації щодо

профілактики інфекцій та боротьби з епідемічними та

пандемічними захворюваннями (Infection prevention and

control of epidemic� and pandemic�prone acute respiratory

infections in health care WHO Guidelines). Зазначений до�

кумент містить рекомендації, найкращі практики та прин�

ципи запобігання та боротьби з гострими респіраторни�

ми інфекціями, які можуть бути представлені як епідемії

або пандемії. Методичні вказівки мають на меті допомог�

ти політикам, адміністраторам та медичним працівникам

у боротьбі з пандемією. Документ містить вказівки щодо

застосування основних запобіжних заходів для зміцнен�

ня спроможності закладу охорони здоров'я застосову�

вати їх на практиці під час спалахів.

Крім того, у цих рекомендаціях розроблено глосарій

термінів з питань профілактики інфекцій та боротьби з

епідемічними та пандемічними захворюваннями та по�

дано їх тлумачення, що дозволяє уніфікувати процеду�

ри надання медичної допомоги, забезпечити єдність

теоретичних основ та практичних підходів публічної

політики у виробленні протиепідемічних заходів у на�

ціональних політиках держав світу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, одним із ключових є питання наявності у держа�

ви під час настання кризи необхідного наукового підгрунтя

для підтримки адміністрування та впровадження інстру�

ментів необхідної політики. Таким чином, у сьогоднішніх

умовах національні системи публічного управління повинні

тестуватись та рухатися у нових напрямах, оскільки уряди

запроваджують стабілізаційний, перехідний та новий по�

літичні режими. Відповідно, система публічного управління

так само вимушена адаптуватися до нової реальності, форм

подальшої реалізації власних функцій, змінених способів

існування, ведення господарської діяльності у нових умо�

вах та можливостей віддалених комунікацій.

Загалом подальший розвиток системи публічного уп�

равління в умовах епідемічних викликів має базуватися на

сучасній національній стратегії попередження глобальних
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загроз, яку потрібно формувати на основі наявного світо�

вого досвіду та глобальних і локальних можливостей і

ризиків та динамічного контролю за реалізацією страте�

гічних та тактичних завдань; внесенні змін до законодав�

чої бази у сферах санітарно�епідемічного контролю та охо�

рони здоров'я, що передбачають розширення суб'єктно�

го складу органів, які мають бути задіяні в процесах запо�

бігання, локалізації та ліквідації епідемій та їх повноважень

з урахуванням світового досвіду та національних особли�

востей, чіткого визначення обмежень прав і свобод люди�

ни та встановленні дискреційних повноважень суб'єктів

владних повноважень; наявності координаційного органу,

спроможного на реалізацію функцій загального управлі�

ння, регулювання та реалізації державної політики, спря�

мованої на боротьбу з епідемічними викликами; заходи

антикризової політики з акцентом на підтримку бізнесу,

подолання безробіття та розширеною соціальною скла�

довою; створення необхідної інфраструктурної мережі

(охорона здоров'я, енергетика, логістика, інформаційно�

комунікативні технології); залучення приватного бізнесу

до проектів у сферах санітарно�епідемічного контролю та

охорони здоров'я на основі моделей публічно�приватно�

го партнерства; інвестицій у сферу науки, освіти, охорони

здоров'я та інших заходів, спрямованих на розвиток

людського капіталу.
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