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ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я  
ЯК УМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

В умовах поширення COVID-19 та стрімкого розвитку цифро-
вих технологій, що спричинили нову соціоекономічну реальність, 
виникає необхідність переосмислення усіх національних політик 
у сфері охорони здоров’я та запровадження нових інноваційних 
моделей розвитку цієї галузі. 

Новий контекст формування державної політики повинен ґрун-
туватися на основних цінностях людини та розвитку ресурсного по-
тенціалу держави задля забезпечення високої якості життя населен-
ня. Це передбачає «максимальну синхронність політики держави із 
соціогуманітарними запитами суспільства, що включає передусім 
демонополізацію системи охорони здоров’я, активну участь гро-
мадськості в процесах децентралізації відповідних ієрархічних сис-
тем, спрямованих на забезпечення надання якісних медичних пос-
луг і впровадження програмно-цільових підходів до модернізації та 
деконструкції інститутів охорони здоров’я людини» [3, с.107]. 



324 

Науковці та практики неодноразово наголошували на тому, 
що здоров’я громадян є однією з умов забезпечення національної 
безпеки, адже виникнення та поширення хворіб є чи не найголо-
внішою проблемою розвитку суспільства, і відсутність індикати-
вних підходів до його збереження у межах однієї частини цивілі-
зації неминуче відображається на іншій, що тим самим порушує 
динаміку сталості загальнопланетарного устрою. Фактично гро-
мадське здоров’я відображає рівень спроможності суспільства 
реалізовувати соціальні та біологічні функції, які покликані за-
безпечити життєдіяльність громадян. 

Розглядаючи громадське здоров’я у контексті національної 
безпеки держави слід звернути увагу і на його безпосередній 
зв’язок з «потребами та цінностями, процесами інституціоналіза-
ції й легітимації нових соціальних норм і правових феноменів, 
які визнаються соціальними групами та суспільством у цілому з 
огляду на їх права та обов’язки стосовно здоров’я та охорони 
здоров’я» [6, с. 47]. 

Аналіз стану соціальної безпеки в Україні дозволив виокреми-
ти загрози, які мають значний вплив на рівень громадського здо-
ров’я. Серед них: низький рівень бюджетного фінансування охо-
рони здоров’я; збільшення чисельності ВІЛ-інфікованих осіб з 
діагнозом, що встановлений уперше в житті та хворих на актив-
ний туберкульоз із діагнозом, що встановлений уперше в житті 
(осіб на 100 тис. осіб населення); збільшення чисельності осіб, 
що захворіли на COVID-19. Серед загроз, які мають опосередко-
ваний вплив на рівень громадського здоров’я, виділено: збіль-
шення рівня безробіття; зниження купівельної спроможності на-
селення та низький рівень оплати праці медичних працівників. 

Залежність системи національної безпеки держави від показ-
ників якості здоров’я населення доводить у своїх дослідженнях і 
Е.Ш. Гонтмахер. Він обгрунтував вплив злиденного становища 
громадян, яке визначається «низьким рівнем заробітної платні, 
утриманням інвалідів, дітей, літніх людей, що в результаті поро-
джує достатньо пасивне функціонування суспільства» [1]. 

Сьогодні в умовах стрімкого поширення COVID-19, громад-
ське здоров’я, по-праву можна назвати однією із найбільших 
проблем сучасного суспільства, і «відсутність індикативних під-
ходів до його збереження в межах однієї частини цивілізації не-
минуче відображається на іншій, що тим самим порушує динамі-
ку сталості загальнопланетарного устрою» [4, с. 43]. Однією з 
причин, яка порушує сталість глобальної безпеки світу, на думку 
А. Рудана [7], є відсутність сталих тенденцій ведення здорового 
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способу життя та належної культури екзістенційної цінності та 
наповненості життя людини в сучасному світі. 

В Україні з метою створення сприятливих умов для зміцнення 
та збереження здоров’я людей як найвищої соціальної цінності, 
забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову актив-
ність було схвалено Національну стратегію з оздоровчої рухової 
активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність 
— здоровий спосіб життя — здорова нація», яка «дозволить по-
пуляризувати такі профілактичні заходи, як спортивна ходьба, 
біг, ранкова зарядка [5, с. 69], що позитивно вплине на тривалість 
та якість життя населення. 

Формуючи державну політику, слід враховувати не лише по-
точну ситуацію у країні, але й вплив глобальних проблем, які за 
умови їх поглиблення дестабілізуватимуть розвиток сучасного 
світу, що безпосередньо позначиться на показниках здоров’я на-
селення планети. Організацією економічної співпраці та розвитку 
(ОЕСР) визначено п’ять таких «глобальних потрясінь» [2], а са-
ме: вірусні епідемії; кібератаки; фінансові кризи; соціально-
економічні коливання та магнітні бурі. 

Важливим під час формування державної політики є і враху-
вання оперативних функцій громадського здоров’я (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Оперативні функції громадського здоров’я 

 
Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що гро-

мадське здоров’я є стратегічним ресурсом держави, який дозво-
ляє забезпечити безпечну життєдіяльність суспільства. Саме це і 
є об’єктивною умовою національної безпеки держави.  
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DEEP LEARNING BASED CLOUD INTEGRATED  
FARMING DURING COVID-19 FOR THE SAFETY  

OF AGRICULTURAL WORKERS 

Outbreak of corona virus in India and the consequent lockdown, 
unfortunately, also coincided with the country’s peak harvesting time 
of a variety of crops of the season. Across India, a massive agricultur-


