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Актуальність проблеми 
Існує чимало визначень громадського здоров’я (англ. public health). 

C.E.A.Winslow у 1920 р. писав, що це - “наука і мистецтво профілактики 

захворювань, продовження життя і зміцнення здоров’я за допомогою організованих 

зусиль і свідомого вибору суспільства, організацій державних та приватних, громад 

та окремих осіб” 29. Сучасне визначення Z.Bic з Каліфорнійського університету в 

Ірвайні (США), що його вона озвучила у 2013 році, під «громадським здоров’ям» слід 

розуміти «виконання інтересу суспільства в забезпеченні умов, у яких люди можуть 

бути здоровими, а також організацію громадських зусиль, спрямованих на 

профілактику захворювань і зміцнення здоров'я». Останніми роками сфера охорони 

здоров’я зазнає швидкого оновлення через глобальні виклики сьогодення, а саме 

зміни у способі життя, глобальну мобільність, міграції, зростаюче розмаїття 

популяцій, культурне розмаїття, поширення хвороб, глобалізацію пропозицій 

медичних послуг. Тому розвиток громадського здоров’я в Україні можливий лише в 

рамках розвитку глобального здоров’я, в першу чергу, на основі Європейської 

політики "Здоров’я-2020", а також іншої нормативно-правової бази ВООЗ, 

Європейського бюро ВООЗ, ЄС. 

Побудова сучасного громадського здоров’я в Україні набуває нового значення 

у світлі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Першочерговим заходам в галузі 

громадського здоров’я присвячена 22 глава Угоди, а статтею 427 її передбачено 

створення Національного центру громадського здоров’я, що виконуватиме функції 

спостереження за рівнем захворюваності та попередження ризиків їх виникнення. 

Питання оновлення сфери громадського здоров'я з урахуванням існуючих глобальних 

викликів та положень зазначеної Угоди як стратегічне питання розглядалося 

Стратегічною дорадчою групою з охорони здоров’я при МОЗ України, Проектним 

офісом з розроблення та впровадження реформ при Адміністрації Президента 

України, громадською ініціативою "Реанімаційний пакет реформ" та іншими 

громадськими робочими групами. Існуюча практика діяльності сфери громадського 

здоров'я не забезпечує на сьогодні ефективної протидії зазначеним вище викликам і 

потребує вдосконалення. 

Для громадського здоров’я «пацієнтом» є суспільство, тому метою 

громадського здоров’я є профілактика захворюваності та інвалідності, а основними 

завданнями - оцінка, розробка політики і забезпечення, або, іншими словами, 

вироблення, моніторинг і корекція концепції, стратегії й тактики в охороноздоровчій 

політиці нашої держави. Громадське здоров'я діагностує здоров'я спільноти, 

використовуючи науки в галузі охорони здоров'я (public health sciences). До цих наук 

належать епідеміологія, біостатистика, біомедичні науки,  екологія людини, політика 

та управління охороною здоров'я, біоекономіка, медична соціологія, медична 

кліодинаміка, психологія. На жаль, чинні університетські програми  медичних вищих 

навчальних закладів далекі від того, щоб надати ґрунтовні знання з громадського 

здоров’я. Навіть з назвами деяких дисциплін більшість наших випускників не 

знайомі. І коли постає потреба в підготовці нових кадрів менеджерів охорони 

здоров’я та фахівців з громадського здоров’я, то не дуже рятують короткі двомісячні 

курси з організації та управління охороною здоров'я (щоправда, тепер є ще й 

вісімнадцятимісячні, які через обмежену пропускну здатність поки що не вирішують 

проблему).  Щоб побудувати сучасну систему громадського здоров’я, необхідно 
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водночас готувати відповідно навчені кадри. Охорона здоров’я – специфічна й, 

водночас, стратегічна галузь, тому потребує спеціальних менеджерів. Основи 

біомедичних знань у їх освіті – нагально необхідні. 

Розвиток громадського здоров’я в Україні можливий лише в рамках розвитку 

глобального здоров’я, яке раніше стосувалося поняття «Міжнародне здоров’я» [15], 

та поєднує різноманітні аспекти політики у сфері охорони здоров’я, епідеміології, 

профілактики, діагностики й лікування захворювань, яким раніше не надавали 

вагомого значення, і не обмежується увагою до громадського здоров'я у регіонах із 

низькими економічними ресурсами. Підґрунтя цього поняття становлять чотири 

основних аспекти: прийняття клінічного рішення, що базується на даних та доказах; 

фокус на популяційну спрямованість, а не на індивідуальну; соціальна мета; фокус на 

профілактику, а не на лікування захворювань [24]. У широкому контексті глобальне 

здоров’я визначають як «всесвітнє поліпшення здоров’я, зменшення розбіжностей 

між системами охорони здоров’я та захист від глобальних загроз, що виходить за 

межі національних кордонів» [25]. Освітній консорціум з глобального здоров’я (the 

Global Health Education Consortium) наголошує на його приналежності до «різних 

систем, практичних підходів та стратегій у сфері охорони здоров’я, підкреслюючи 

більшою мірою відмінності між країнами, ніж спільні риси» [21]. Місію глобального 

здоров’я запропонував Інститут здоров’я США: «формування зацікавленості 

суспільства у забезпеченні умов, за яких люди можуть бути здоровими» [23]. Поняття 

"глобальне здоров’я" виходить за межі інфекційних хвороб та захворювань, яким 

раніше не надавали вагомого значення, зокрема у слабко розвинених регіонах, і 

зосереджується на мульти- та міждисциплінарності, питаннях профілактики, пошуку 

досягнення рівномірного доступу до медичної допомоги серед різних популяцій, та 

наголошує на тому, що здоров’я – це суспільне надбання, що не має обмежень. 

Внаслідок цього сфера громадського здоров'я України, що існувала до цього 

часу та була орієнтована переважно на протидію інфекційним хворобам, перестала 

відповідати вимогам сьогодення, тому існує нагальна необхідність її реформування. 

Першочерговим завданням для цього є визначення концептуальних підходів стосовно 

удосконалення публічного управління у сфері громадського здоров’я в Україні з 

урахування глобальних викликів.   

 

Аналіз причин виникнення проблеми 

У ХХ столітті одночасно із покращенням стану здоров’я у всьому світі 

спостерігалися зміни провідних причин смертності: на перший план вийшли 

неінфекційні захворювання – легеневі та серцево-судинні захворювання, злоякісні 

пухлини та цукровий діабет, залишивши позаду інфекційні захворювання та дефіцит 

харчування [22, 30]. Це «епідеміологічне зміщення» відбулося внаслідок постаріння 

населення – через зниження народжуваності й збільшення тривалості життя – та 

зростання темпів урбанізації, що разом з глобалізацією сприяло такому способу 

життя, при якому зріс тягар чинників ризику виникнення ішемічної хвороби серця 

(ІХС) та інсульту, що є головними причинами смертності в усьому світі [30]. Справді, 

моделі, які інтегрують вік, чинники ризику та спосіб життя у вигляді показника, що 

означається як «вік серцево-судинного ризику», запропоновані як практичні та наочні 

інструменти при обговоренні проблеми серцево-судинного ризику [16]. Незважаючи 

на те, що «епідеміологічне зміщення» вже відбулося у країнах з високим рівнем 
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доходів (КВРД), зокрема у США та країнах Західної Європи, воно також 

спостерігається у країнах із середнім та низьким рівнем доходів (КСНРД) [27], при 

цьому уражуються особи молодшого віку з бідніших етнічних груп або регіонів [27]. 

У Тропічній Африці, наприклад, такі стани, як ураження серця при ревматичній 

лихоманці та ССЗ, асоційовані з ВІЛ-інфекцією, дуже поширені, хоча гіпертензивне 

ураження міокарда та інсульт лише нещодавно стали чітко встановленими 

причинами смертності й інвалідності, що пов’язано з недостатнім контролем 

артеріальної гіпертензії (АГ) [26]. Результати нещодавно проведених досліджень 

такого методу спостереження, як WHO STEPwise (WHO STEPwise approach to 

surveillance (STEPS)), показали, що рівень серцево-судинного ризику залишається 

нижчим у цих країнах порівняно з іншими регіонами світу, проте він не повинен 

вважатися низьким, незважаючи на те, що частота виявлення ІХС все ще залишається 

невисокою. У країнах, де спостерігається постаріння населення, наприклад Південній 

Америці [17], частіше трапляються випадки недотримання засад здорового способу 

життя, що призводить до більшої частоти виникнення атеросклеротичних ССЗ, які 

виявляються у молодшому віці, порівняно з КВРД [30]. Зусилля щодо профілактики, 

діагностики та лікування ІХС, інсульту та їхніх чинників ризику сприяють 

відстроченню значущого зростання захворюваності та смертності у зв’язку з цими 

станами, що, як правило, реєструється у віці понад 50 років [30]. Дані реєстрів 

скандинавських країн свідчать, що, незважаючи на процес старіння, такі зусилля все 

ще сприяють стрімкому зниженню стандартизованої за віком серцево-судинної 

смертності [28].  

Це стало однією із причин того, що сфера громадського здоров'я, яка існувала до 

цього часу в нашій країні, як зазначалося у попередньому розділі,  перестала 

відповідати вимогам сьогодення, втратила свою ефективність та доступність для 

населення. 

Невідкладна проблема в підвищенні ефективності дається взнаки на 

політичному та практичному рівнях, а питання про адекватний адресний розподіл 

ресурсів для надання медичної допомоги конкретним категоріям людей 

(справедливість) стає актуальним у зв'язку з цілою низькою проблем охорони 

здоров'я. До цих двох критеріїв розподілу (ефективність та доступність) постійно 

звертаються економісти, оцінюючи державні заходи, нові продукти та інші 

практичні ініціативи [2]. 

Наразі у більшості економічно розвинених країн діяльність медиків, соціологів, 

економістів, юристів багато в чому пов'язана з пошуками оптимальної моделі 

розвитку та функціонування системи громадського здоров'я. Пояснення досить 

високої і, основне, стійкої наукової та соціальної активності в спробах знайти 

рішення цієї проблеми, криється у специфіці ринкових відносин. Однією з їх норм 

є необхідність постійного зіставлення остаточного результату та витрат на його 

досягнення. 

 У зв'язку з цим розроблювана модель системи громадського здоров'я, 

очевидно, повинна забезпечити отримання найкращих результатів якості, 

доступності медичної допомоги (в першу чергу, профілактичної), покращення 

показників здоров'я населення при відносно невеликих витратах ресурсів. На жаль, 

процес пошуку триває вже багато років,  а потрібної уніфікованої моделі поки не 

створено. У підсумку, кожна країна повинна обирати власний шлях, з 
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урахуванням власних особливостей сформованої структури охорони здоров'я, 

менталітету населення тощо. Своєрідним «мостом», який би дав змогу досить 

швидко й ефективно здійснити такий перехід, поза всяким сумнівом, покликаний 

стати інститут сімейного лікаря — лікаря загальної практики, який здійснюватиме 

активну профілактичну роботу. 

 Україні  тепер  потрібна  така  система  управління   громадським  здоров'ям, 

основною метою якої було б дійсне забезпечення можливості збереження 

здоров'я кожної конкретної людини, у повному обсязі і з мінімальними витратами. В 

основу функціонування такої системи повинні бути закладені два засадничих 

принципи: медична та економічна доцільність, тобто раціональний розподіл обсягів 

медичної допомоги і витрат на її надання. Тільки в цьому випадку стане можливим 

забезпечити отримання найкращих результатів якості, доступності медичної 

допомоги і, як наслідок, поліпшення показників здоров'я населення. 

Враховуючи зазначене, доцільно конкретизувати відповідний механізм 

публічного управління, тобто систему, яка забезпечує практичну реалізацію 

публічного управління та досягнення зазначених цілей, яка має свою структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об'єкт управління з відповідним правовим та 

інформаційним забезпеченням 9. 

 

Пропозиції 

Основними  документами щодо розвитку системи громадського здоров’я в Україні  

як частини глобального здоров’я на період до 2020 року є: Здоров'я-2020. Основи 

політики та стратегія (прийнято 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ, Мальта, 2012 рік, резолюція 

EUR/RC62/8); Європейський план дій щодо зміцнення потенціалу та послуг 

громадського охорони здоров'я (прийнятий 62-ю сесією ЄРБ ВООЗ, Мальта, 2012 рік, 

резолюція EUR/RC62/12 Rev.1); Рішення 851/2004/ЄС Європейського Парламенту та 

Ради від 21 квітня 2004 р. про утворення Європейського центру з профілактики та 

контролю за захворюваннями; Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки 14,18,19,20.   

Відповідно до цих документів можна сформулювати основні концептуальні 

підходи стосовно удосконалення публічного управління у сфері громадського 

здоров’я в Україні: 

 Розробка Програми (плану дій) розбудови громадського здоров’я України як 

інкорпорованої частини громадського здоров’я Європи та глобального здоров’я 

– з визначенням строків виконання та усіх задіяних сторін (організаційна 

складова комплексного механізму публічного управління): 

 Інституції державної влади 

 Інституції громадянського суспільства 

 Підприємницькі структури 

 Медичні та фармацевтичні працівники 

 Усі громадяни 

 Формування пулу фахівців з громадського здоров’я 

 Оптимізація мережі установ і закладів, які виконують функції громадського 

здоров’я 
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 Залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я медичних 

працівників усіх фахів. 

 Створення і реалізація комунікаційної програми залучення до виконання  

окремих функцій громадського здоров’я усіх мешканців країни. 

Деталізуємо запропоновані концептуальні підходи. 

1. Розробка Програми (плану дій) розбудови громадського здоров’я України як 

інкорпорованої частини громадського здоров’я Європи та глобального здоров’я 

повинні бути виконані з урахуванням чинних документів, зокрема: 

 Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»; 

 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 

роки (пп.410-428); 

 Коаліційної угоди Верховної Ради України VIII скликання (розділ XVI. 

Реформа системи охорони здоров’я, включаючи громадську платформу 80+) 

3,12. 

Доцільним вбачаємо її затвердження на загальнодержавному рівні як нормативно-

правового акту  (можливо, пакетом з покроковою Стратегією реформування 

системи охорони здоров’я України, передбаченою «Планом заходів з 

імплементації Угоди…”) - правова складова комплексного механізму публічного 

управління у сфері громадського здоров'я. "Національна стратегія реформування 

системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років" була розроблена 

Стратегічною дорадчою групою з питань реформування системи охорони здоров'я 

в Україні за участі широкого кола експертів (включаючи автора цього 

дослідження), оприлюднена у 2015 році 8, проте до цього часу не отримала 

нормативно-правового визнання. 

2. Забезпечення підготовки пулу фахівців з громадського здоров’я, що має 

включати знання, вміння та навички з біомедичних наук, епідеміології, 

біостатистики, екології людини, політики та управління охороною здоров'я, 

біоекономіки, медичної соціології, медичної кліодинаміки, психології 

(мотиваційна, організаційна, правова складові комплексного механізму публічного 

управління).  

 Щоб побудувати сучасну систему охорони здоров’я, необхідно готувати 

відповідно навчені кадри, які не повинні бути менеджерами загального 

профілю. Охорона здоров’я – специфічна й, водночас, стратегічна галузь, тому 

потребує спеціальних менеджерів. Основи біомедичних знань у їх освіті є 

необхідними. Такі кадри доцільно готувати на колишніх медико-

профілактичних факультетах, реорганізувавши їх на факультети громадського 

здоров'я. 

 Вважаємо за доцільне існуючий фах "Організація і управління охороною 

здоров'я" розділити, відповідно до існуючого світового досвіду, на два: 

"Громадське здоров'я" та "Менеджмент в охороні здоров'я", і вести відповідну 

підготовку фахівців. 

 Доцільно внести відповідні зміни в чинні програми медико-профілактичних 

факультетів вищих навчальних закладів,  увівши зазначені вище дисципліни.   
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 Епідеміологія як базова дисципліна громадського здоров’я повинна бути 

переорієнтована з виключно інфекційної епідеміології (як вона викладається в 

Україні зараз) на епідеміологію неінфекційних та інфекційних захворювань. 

3. Оптимізація мережі установ і закладів, які виконують функції громадського 

здоров’я - створення Національного та регіональних центрів громадського 

здоров’я з використанням потенціалу (організаційна, правова, економічна складові 

комплексного механізму публічного управління): 

 Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України,  

 Українського інституту стратегічних досліджень та спеціалізованих центрів 

МОЗ України,  

 органів і закладів Держсанепідслужби,  

 Держслужби соцзахворювань,  

 регіональних центрів медичної статистики та центрів здоров’я,  

 фтизіатричної, дерматовенерологічної, наркологічної служб. 

 

Можна запропонувати таку орієнтовну структуру центру громадського 

здоров’я (державного та обласних): 

 Адміністративний підрозділ 

 Підрозділ з охорони здоров'я в аспекті навколишнього середовища  

 Підрозділ з контролю і попередження травматизму  

 Підрозділ з інформації та комунікацій в охороні здоров‘я  

 Підрозділ зі статистики в охороні здоров‘я  

 Підрозділ з маркетингу в охороні здоров‘я  

 Підрозділ з неінфекційних захворювань (в першу чергу, серцево-судинні, 

онкологічні захворювання, діабет, орфанні захворювання, наркологія)  

 Підрозділ з питань психічного (ментального) здоров’я  

 Підрозділ з імунопрофілактики та інфекційних захворювань  

 Підрозділ з ВІЛ / СНІДу, вірусних гепатитів, ІПСШ і туберкульозу  

 Підрозділ з промислової безпеки та професійних хвороб 

 Підрозділ з військово-медичних питань 

 Підрозділ з глобальних питань охорони здоров‘я 

 Підрозділ з медико-соціальних питань 

 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 

року № 909-р утворено державну установу «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров'я України», а наказом МОЗ України від 18.09.2015 № 

604 затверджено його статут та визначено перелік установ МОЗ України та 

Державної санітарно-епідеміологічної служби України, злиттям яких утворюється 

зазначений центр. На жаль, статутом не передбачено адекватної протидії сучасним 

глобальним викликам - щодо неінфекційних захворювань, у першу чергу, серцево-

судинних та онкологічних 11.  

4. Залучення до виконання окремих функцій громадського здоров’я медичних 

працівників усіх фахів, а не лише первинної ланки (організаційна, мотиваційна 

складові комплексного механізму публічного управління). 

Медичні кадри зараз повинні розглядатися як стратегічний капітал, і 70 % усіх 

капіталовкладень в галузь охорони здоров’я у світі спрямовуються саме на кадрове 

забезпечення. Натомість стан кадрового забезпечення галузі залишається складним і 
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потребує дієвого удосконалення у процесі провадження реформ. Нині на перший 

план виходить потреба підготовки якісно нової генерації медиків. Знаменно, що 

необхідність такого підходу у вирішенні кадрового питання декларувалася ще в 1931 

році засновником біоекономіки, нашим співвітчизником С.А.Томіліним: 

«Безсумнівно, що часткові реформи у викладанні на медичних факультетах дещо 

розсунули вузький горизонт терапевтичного мислення лікаря, але, принаймні, досі 

вони не змінили докорінно, якщо можна так висловитися, медичного світогляду 

лікаря, в центрі якого знаходиться терапія, а на далекій периферії – смутні обриси 

профілактики. Соціальна обстановка наявного життя вимагає зовсім іншого типу 

лікаря, в центрі прагнень якого була б профілактика, облямована терапією», а також 

“Поки в клiнiцi не зміцниться остаточно свідомість, що в кожному хворому 

необхідно вирішувати не тільки біологічну, а й соціальну проблему, клініка буде 

відставати від вимог життя і випускати однобоких терапевтів, а не "організаторів 

здорового життя", якими, власне кажучи, повинні бути лікарі” [13]. Доцільно 

перебудувати всю систему підготовки медичних кадрів, від студентської лави і 

протягом усього професіонального шляху, таким чином, щоб формувати і 

підтримувати профілактичний світогляд у лікарів усіх фахів та рівнів надання 

медичної допомоги, що дозволить, за крилатим висловом ідеолога профілактики 

Е.А.Паркса, “зробити розвиток людини найбільш досконалим, її занепад найменш 

швидким, життя найбільш сильним і смерть найбільш віддаленою”. 

5. Комунікаційна програма залучення до виконання  окремих функцій 

громадського здоров’я усіх громадян (організаційна, мотиваційна складові 

комплексного механізму публічного управління). 

 Основами політики та стратегії "Здоров’я 2020" серед головних цілей 

передбачено: "Забезпечення підтримки у повній реалізації кожною 

людиною її потенціалу здоров'я та добробуту” 19. Наш видатний хірург і фахівець з 

громадського здоров'я М.М. Амосов у своїх "золотих правилах співіснування з 

медициною" задекларував: "Не сподівайтеся, що лікарі зроблять Вас здоровим. Вони 

можуть врятувати життя, навіть вилікувати хворобу, але лише підведуть до старту, а 

далі - щоб жити надійно - покладайтеся на себе" 1. Загальним обов'язком 

суспільства та держави визначено охорону здоров'я у Законі України "Основи 

законодавства України про охорону здоров'я" (стаття 5): "Державні, громадські або 

інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни 

зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не 

завдавати шкоди здоров'ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції 

надавати допомогу хворим, інвалідам та потерпілим від нещасних випадків, сприяти 

працівникам органів і закладів охорони здоров'я в їх діяльності, а також виконувати 

інші обов'язки, передбачені законодавством про охорону здоров'я" 10. Саме тому 

кінцевою метою розвитку громадського здоров'я відповідно до світових стандартів є 

на сьогоднішній день залучення кожної людини до активної, повсякденної, 

відповідальної турботи про власне здоров'я. 
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Висновки та перспективи  

 

1. Українська охорона здоров'я, побудована за радянською моделлю 

М.О.Семашка, виявилася в сучасних ринкових умовах застарілою та нездатною 

своєчасно та ефективно відповідати на виклики сьогодення. Ці виклики сильно 

змінилися з часів набуття Україною незалежності. Як і в багатьох інших країнах, 

здоров’я українців перебуває під впливом таких потужних факторів як старіння 

населення, швидка урбанізація та глобальне поширення нездорового способу життя. 

Сучасний стан України погіршується кризою в майже усіх галузях і регіонах, 

бойовими діями на Сході країни, складним становищем на міжнародній арені. 

Громадське здоров'я, як основна складова охорони здоров'я держави, що є, без 

перебільшення, стратегічною компонентою національної безпеки, потребує нагальної 

реорганізації відповідно до сучасних світових стандартів. 

2. В Україні наразі відсутні нормативно затверджені Концепція та Стратегія 

реформування охорони здоров'я. Угодою про асоціацію з ЄС безпосередньо 

передбачено створення і затвердження таких документів. Цією ж Угодою 

передбачено і низку першочергових кроків з реорганізації сфери громадського 

здоров'я в Україні. У вересні 2015 року розпочалося виконання одного з цих кроків - 

створення Центру громадського здоров'я МОЗ України. Водночас управлінські 

рішення в цьому напрямку не мають чітко визначеного системного характеру, 

оскільки вектор розвитку громадського здоров'я законодавчо також не визначений. 

Необхідно терміново завершити офіційне розроблення концептуальних засад, 

стратегії та деталізованого плану реформування громадського здоров'я України 

згідно чинного українського та міжнародного законодавства за світовими 

стандартами відповідно до існуючих глобальних викликів, а також забезпечити 

завершення розроблення та прийняття Закону України «Про громадське здоров’я”. 

3. На шляху просування України до вступу в Європейський Союз для 

вироблення і реалізації послідовної політики у сфері громадського здоров'я  доцільно 

ширше задіяти в Україні інституції громадянського суспільства, використати 

механізми державно-приватного партнерства, залучити шляхом широкої 

комунікаційної програми до турботи про власне здоров'я кожного мешканця України.  

 

 

 

Президія ГО «Київський клуб»                                               

 

В.В. Короленко 

М.О.Володій 

Р.М.Ісаєнко
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