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У статті обґрунтовано необхідність уніфі-
кації базових механізмів державного регулю-
вання системи стоматологічної допомоги 
населенню та пошуку нових стратегічних 
управлінських рішень у сфері стоматологіч-
ної діяльності в контексті реалізації реформ 
у сфері охорони здоров᾿я України (зокрема, в 
умовах поширення пандемії COVID-19). Роз-
глянуто особливості державного регулю-
вання й забезпечення якості медичної допо-
моги населенню в закладах охорони здоров’я 
(зокрема, у закладах стоматологічної допо-
моги) України. Доведено, що система сто-
матологічної допомоги населенню в Україні 
перебуває у стані глибокої кризи і стагнації, 
стоматологічна допомога комерціалізована, 
вона: не відповідає потребам населення; має 
недостатній рівень фінансування держав-
ною та місцевими органами влади, слабке 
матеріально-технічне забезпечення та зна-
чний знос стоматологічного обладнання, 
незадовільні умови праці лікарів-стомато-
логів; демонструє недостатню конкурен-
тоспроможність порівняно із приватними 
стоматологічними клініками; має невисокий 
рівень використання інноваційних техноло-
гій у щоденній практиці тощо. З᾿ясовано, 
що основні проблеми функціонування вітчиз-
няної стоматологічної допомоги населенню 
лежать у площині різних механізмів держав-
ного регулювання. На цій підставі проаналі-
зовано теоретичні підходи до трактування 
сутності поняття «механізми державного 
регулювання системи стоматологічної 
допомоги населенню», уніфіковано шість 
базових механізмів державного регулювання 
системи стоматологічної допомоги насе-
ленню, серед яких: організаційно-правовий, 
кадровий, ресурсний, мотиваційний, інфор-
маційно-комунікаційний та науково-дослід-
ний. Зроблено висновок, що визначені меха-
нізми державного регулювання системи 
стоматологічної допомоги населенню 
базуються на взаємозв᾿язках і взаємодіях 
один з одним у публічній сфері, формують 
характерні ознаки комплексного механізму 
державного регулювання системи стома-
тологічної допомоги населенню.

Ключові слова: державне управління, дер-
жавне регулювання, механізми державного 
регулювання, система стоматологічної 
допомоги населенню, механізми державного 
регулювання системи стоматологічної 
допомоги населенню.

The article substantiates the need to unify the 
basic mechanisms of state regulation of den-
tal care and search for new strategic manage-
ment decisions in the field of dental activities 
in the context of health care reforms in Ukraine 
(including in the context of the COVID-19 pan-
demic). Peculiarities of state regulation and 
quality assurance of medical care for the popu-
lation in health care institutions (including dental 
care institutions) of Ukraine are considered. It 
is proved that the system of dental care for the 
population in Ukraine is in a state of deep crisis 
and stagnation, dental care is commercialized, it: 
does not meet the needs of the population; has 
an insufficient level of funding by state and local 
authorities, weak logistics and significant wear of 
dental equipment, unsatisfactory working condi-
tions of dentists; demonstrates insufficient com-
petitiveness compared to private dental clinics; 
has a low level of use of innovative technologies 
in everyday practice, etc. It is found out that the 
main problems of functioning of domestic dental 
care to the population lie in the plane of various 
mechanisms of state regulation. On this basis, 
theoretical approaches to the interpretation of the 
essence of the concept of “mechanisms of state 
regulation of dental care” and unified six basic 
mechanisms of state regulation of dental care, 
including: organizational-legal, staffing, resource, 
motivational, informational-communicative and 
research. It is concluded that the defined mecha-
nisms of state regulation of the system of dental 
care are based on the relationships and interac-
tions with each other in the public sphere and 
form the characteristic features of a comprehen-
sive mechanism of state regulation of the system 
of dental care.
Key words: public administration, state regula-
tion, mechanisms of state regulation, system of 
dental care for population, mechanisms of state 
regulation of system of dental care for population.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасна державна політика у сфері 
регулювання системи стоматологічної допо-
моги населенню тісно пов’язана з головними 
цінностями, що впливають на суспільне життя, 
а саме збереженням та зміцненням здоров’я 
людини. Адже стоматологічне здоров’я без-
посередньо пов’язане з якістю життя та пра-
цездатністю особи, а в деяких випадках навіть 
суттєво впливає на рівень професійної при-
датності та самореалізації (творчі професії, 
публічна діяльність тощо). Хоча Всесвітня 
федерація стоматологів (далі – FDI) наголо-

шує, що карієс і хвороби ротової порожнини 
залишаються найпоширенішими захворюван-
нями в усьому світі – 98% населення Землі 
потерпають від них [5].

Водночас зазначимо, що стоматологічне 
здоров’я – частина системи загального здо-
ров’я, що є великою цінністю як для окре-
мої людини, так і для держави загалом. Тому 
профілактика стоматологічних захворювань 
і якісна стоматологічна допомога залиша-
ються окремим соціальним пріоритетом дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я. 
Усе це, у свою чергу, актуалізує необхідність 
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ідентифікації базових механізмів державного 
регулювання системи стоматологічної допо-
моги населенню та пошуку нових стратегічних 
управлінських рішень у сфері стоматологіч-
ної діяльності в контексті реалізації реформ у 
сфері охорони здоров’я України (зокрема, в 
умовах поширення пандемії COVID-19).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зауважимо, що теоретико-прикладним 
засадам розвитку сфери охорони здоров’я та 
її державного регулювання у світовій і вітчиз-
няній державно-управлінській практиці та 
споріднених науках (економіка, медицина, 
соціологія, право) присвячено чималу кіль-
кість праць. Зокрема, досить ґрунтовно ці 
проблеми розроблені у працях закордонних 
учених (А. Абрамешин, І. Ансофф, Х. Віссема, 
П. Друкер, Дж. Пірс, М. Портер та інші). 
Методологічні основи державного управління, 
питання організаційного забезпечення та дер-
жавного регулювання розвитку сфери охорони 
здоров’я розглядали такі вітчизняні науковці, 
як: В. Бакуменко, М. Білинська, П. Ворона, 
Д. Карамишев, В. Кравченко, Н. Кризина, 
В. Криштопа, Н. Обушна, Ю. Ридзель та інші.

Теоретичні положення щодо реформу-
вання та розвитку системи стоматологіч-
ної допомоги населенню висвітлено у пра-
цях О. Бабича, О. Вахненка, О. Возного, 
С. Германчук, Д. Карамишева, В. Кравченка, 
О. Савчука, Л. Стефанишина, В. Струка, 
І. Хожило, В. Шевцова й інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Праці вищезгаданих 
науковців є важливим внеском у розвиток тео-
рії та практики державного управління. Проте 
аналіз наукової літератури засвідчив, що фун-
даментальні наукові дослідження щодо про-
блематики результативного й ефективного 
державного регулювання в системі стомато-
логічної допомоги населенню України в умовах 
реалізації медичної реформи ще залишаються 
далекими від завершення, тому перебувають 
в епіцентрі наукових дискусій. Такий висно-
вок підтверджується відсутністю як системних 
наукових досліджень окремих механізмів дер-
жавного регулювання у сфері стоматологічної 
допомоги населенню, так і науково обґрун-
тованих концептуальних засад формування 
комплексного механізму державного регу-
лювання системи стоматологічної допомоги 
населенню в Україні тощо.

Мета статті. З огляду на зазначене, 
головна ідея статті полягає в обґрунтуванні 
теоретико-практичних аспектів уніфікації 
механізмів державного регулювання системи 
стоматологічної допомоги населенню в кон-
тексті реалізації реформ у сфері охорони здо-

ров’я України (зокрема, в умовах поширення 
пандемії COVID-19).

Виклад основного матеріалу. Стома-
тологічна допомога населенню – один із най-
масовіших видів медичної допомоги. Він 
представлений комплексом заходів, які про-
водяться на підставі локальних та уніфікованих 
протоколів, щодо проведення оцінки, діагнос-
тики, профілактики та лікування (хірургічних 
та нехірургічних) захворювань порожнини 
рота, щелепово-лицьової області та суміж-
них і пов’язаних із ними впливів на організм 
людини, з метою задоволення потреб людини 
в підтриманні та відновленні її стоматологіч-
ного здоров’я [12].

Україна успадкувала систему стомато-
логічної допомоги (як і більшість галузей 
економіки та соціальної політики) від коли-
шнього Радянського Союзу. У цій моделі 
вся система була державною власністю 
й орієнтувалася на утримання лікарень із 
фрагментованим управлінням та надання 
медичної допомоги, зосередженої на ліку-
ванні гострих випадків, за мінімальної про-
філактики. Така система не була зорієнто-
вана на задоволення потреб населення та 
виявилася нездатною реагувати на сучасні 
виклики. Вона була сформована в тоталітар-
ній державі, де права і здоров’я громадян 
не були реальним пріоритетом. Радянський 
Союз також породив міф про «безкоштовну 
медицину». Водночас до 2018 р. ці конститу-
ційні права у сфері охорони здоров’я не були 
забезпечені прозорими і дієвими інструмен-
тами реалізації [13].

Отже, тривалий період державна система 
стоматологічної допомоги населенню в Україні 
спиралась на командно-адміністративну 
модель управління, що є застарілою та нее-
фективною в умовах сьогодення. Адже така 
модель не передбачає механізмів об’єктив-
ної оцінки реального обсягу наданих медич-
них послуг та їхньої якості, а також нездатна 
задовольнити потреби стоматологічної галузі 
повною мірою. З огляду на це ухвалення у 
2017 р. Верховною Радою України (далі – ВРУ) 
рішення про початок медичної реформи зага-
лом [8] визначило новий етап розвитку сфери 
охорони здоров’я (зокрема, системи стомато-
логічної допомоги населенню).

Згідно з положеннями «Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я», система 
сучасної стоматологічної допомоги в Україні 
належить до вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медич-
ної допомоги [7]. Особливості державного 
регулювання й забезпечення якості медичної 
допомоги населенню в закладах охорони здо-
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ров’я (зокрема, у закладах стоматологічної 
допомоги) передбачають таке [7]:

– провадження господарської діяльності 
лише за наявності ліцензії (ст. 17);

– заклади можуть добровільно проходити 
акредитацію в порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України (далі – КМУ) (ст. 16);

– заклади мають обов’язково застосову-
вати у своїй діяльності галузеві стандарти 
медичної допомоги, до яких належать: стан-
дарт медичної допомоги (медичний стандарт), 
клінічний протокол, табель матеріально-тех-
нічного оснащення, лікарський формуляр, 
а також інші норми, правила та нормативи, 
передбачені законами, які регулюють діяль-
ність у сфері охорони здоров’я (ст. 14).

Стоматологічна допомога, як і інші види 
медичної допомоги, надається в закла-
дах охорони здоров’я різних форм власно-
сті − державних, комунальних, приватних чи 
заснованих на змішаній формі власності, як 
у самостійних, так і у структурних підрозділах 
багатопрофільних закладів.

Згідно зі ст. 16 того ж Закону [7], за орга-
нізаційно-правовою формою заклади охорони 
здоров’я державної форми власності можуть 
утворюватися та функціонувати як казенні 
підприємства або державні установи, кому-
нальної власності − як комунальні некомер-
ційні підприємства або комунальні установи, 
а заклади охорони здоров’я приватної влас-
ності не обмежені у виборі організаційно-пра-
вової форми [2, с. 295]. У результаті натепер 
в Україні працюють такі типи стоматологічних 
медичних закладів: стоматологічні поліклініки; 
стоматологічні відділення при лікувально-про-
філактичних закладах загального профілю; 
стоматологічні кабінети, розміщені на базі 
інших установ; самостійні стоматологічні кабі-
нети і центри.

За типом власності стоматологічні заклади 
можуть функціонувати як державні, комунальні 
та приватні. Зауважимо, що ухвалена у 2014 р. 
«Державна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 р.» [9] якраз і послугувала 
поштовхом до реорганізації комунального сек-
тора стоматологічної допомоги та створення 
в обласних центрах України (Львів, Одеса, 
Запоріжжя, Дніпро) та в Києві комунальних 
некомерційних підприємств стоматологічного 
профілю. Хоча в умовах реалізації медичної 
реформи поза межами нормативно-правової 
імплементації залишився локальний рівень 
управління наданням стоматологічної допо-
моги, що є найбільш актуальною проблемою 
для об’єднаних територіальних громад.

У своїй діяльності підпорядковуватися 
стоматологічні медичні заклади можуть 

Міністерству охорони здоров’я України (далі – 
МОЗ), місцевим радам, відомчим структурам, 
а також приватним структурам, що підпоряд-
ковуються своїм власникам [7].

Щодо поширеності окремих видів стомато-
логічних медичних закладів в Україні, то серед 
«бюджетних» закладів нині переважають сто-
матологічні поліклініки в комунальній власно-
сті, серед приватних – невеликі стоматологічні 
центри та приватні зуботехнічні лабораторії.

З розвитком первинної медико-санітарної 
допомоги (далі – ПМСД) в Україні стоматоло-
гічна допомога знайшла своє впровадження 
у практику діяльності як сімейних лікарів 
(з покладанням функцій профілактичних захо-
дів та санітарної просвіти, раннього виявлення 
стоматологічних захворювань та скерування 
до лікаря-спеціаліста), так і лікарів-стомато-
логів, які працюють у закладах ПМСД. Лікарі-
стоматологи надають спеціалізовану стома-
тологічну допомогу також у низці закладів 
охорони здоров’я вторинної та третинної 
медичної допомоги, до складу яких входять 
стоматологічні кабінети.

Натепер на міжнародному рівні функціо-
нальне управління у сфері стоматологічного 
здоров’я реалізується через ГО «Асоціація 
стоматологів України». На національному 
рівні – через декілька міністерств та відомств 
(МОЗ України, Міністерство внутрішніх справ 
(далі – МВС) України, Державна прикордонна 
служба України). Але координаційна рада з 
питань стоматології як громадський колектив-
ний орган управління функціонує тільки при 
МОЗ України. На регіональному рівні система 
управління стоматологічною допомогою є 
досить різнорідною, вона представлена орга-
нами управління обласних державних адмі-
ністрацій та відповідними координаційними 
радами з питань стоматології, а в окремих 
регіонах функціональне управління реалізу-
ється на основі функціональних повноважень 
керівництва обласної стоматологічної полі-
клініки. Районний і міський рівні управління 
службою теж мають суттєві територіальні від-
мінності [14, с. 140].

Досвід розроблення цільових регіональних 
та міських програм профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань для окремих 
категорій населення (діти, ветерани, інваліди, 
військовослужбовці, бійці АТО й інші) показав 
їхню беззаперечну доцільність та високий сту-
пінь соціальної затребуваності на здійснення 
таких заходів.

Одним із напрямів успішного управління 
стоматологічним закладом залишається 
ефективна кадрова політика, адже якість і 
доступність надання стоматологічних послуг 
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населенню напряму залежать від рівня забез-
печеності закладу медичними працівниками 
та їхнього професійного рівня.

З огляду на це відзначимо, що система 
професійного розвитку лікарів передбачала 
підвищення кваліфікації й атестацію фахівців 
кожні 5 років, що було затверджено на зако-
нодавчому рівні. Реформування в медичній 
галузі стосувалося і питання безперервного 
професійного розвитку. Відповідно до поста-
нови КМУ № 302 від 28 березня 2018 р. «Про 
затвердження Положення про систему без-
перервного професійного розвитку у сфері 
охорони здоров’я» [10], лікарі мають набирати 
не менше ніж 50 балів щорічно на курсах тема-
тичного вдосконалення, науково-практичних 
форумах тощо. Відповідно до Закону України 
«Про професійний розвиток працівників» [11], 
організація професійного навчання здійсню-
ється роботодавцями, тому в закладах піс-
лядипломної освіти підвищення кваліфікації 
лікарів-стоматологів, які працюють у закла-
дах охорони здоров’я системи МОЗ України, 
здійснюється державним коштом. Лікарі-
стоматологи, які працюють у приватних сто-
матологічних закладах, проходять підвищення 
кваліфікації власним коштом або коштом клі-
нік, де вони працюють.

Водночас профілактика стоматологічних 
захворювань обов’язково вивчається у вищих 
навчальних медичних закладах у складі курсів 
терапевтичної стоматології, дитячої стомато-
логії й окремо. Її методики вивчають студенти 
стоматологічних факультетів, лікарі-інтерни, 
слухачі циклів спеціалізації та передатестацій-
них циклів. Проте стимулів для лікаря-стома-
толога-практика займатися профілактичною 
роботою, а особливо фінансових заохочень, 
немає. Тенденція до перетворення спеціалізо-
ваної стоматології на так звану «сімейну сто-
матологію» призвела до зменшення кількості 
дитячих стоматологів, що негативно відобра-
жається на доступності стоматологічної допо-
моги для дітей, отже, на поширенні ускладнень 
карієсу в дітей [6].

Загалом можемо стверджувати, що система 
стоматологічної допомоги населенню в Україні 
перебуває у стані глибокої кризи і стагнації, 
стоматологічна допомога комерціалізована, 
вона: не відповідає потребам населення; має 
недостатній рівень фінансування державною 
та місцевими органами влади, слабке матері-
ально-технічне забезпечення та значний знос 
стоматологічного обладнання, незадовільні 
умови праці лікарів-стоматологів; демонструє 
недостатню конкурентоспроможність порів-
няно із приватними стоматологічними кліні-
ками; має невисокий рівень використання 

інноваційних технологій у щоденній прак-
тиці; характеризується, з одного боку, низь-
кою культурою медичного обслуговування, з 
іншого – низькою стоматологічною культурою 
населення; має низький рівень оплати праці та 
відсутність економічної мотивації в медичного 
персоналу тощо. Окрім того, у системі стома-
тологічної допомоги населенню і зараз немає 
гарантованого державою рівня надання безо-
платної стоматологічної допомоги населенню; 
науково обґрунтованого переліку інструмента-
рію та витратних матеріалів для стоматологіч-
ної допомоги; профілактичної спрямованості 
в діяльності стоматологічних поліклінік; вира-
женої мотивації підтримувати стоматологічне 
здоров’я тощо.

Водночас зауважимо, що система стома-
тологічної допомоги населенню в Україні – це 
багаторівнева, розгалужена структура. Вона 
має велику кількість різних за потужністю сто-
матологічних закладів, вищі навчальні медичні 
заклади, науково-дослідні інститути, які є нео-
днорідними з погляду їхнього обсягу та підхо-
дів до формування здоров’я громадян. Кожна 
згадана організація визначається різною кіль-
кістю висококваліфікованих фахівців та пер-
соналу, належить до різних форм власності і 
має різне підпорядкування (ВРУ, МОЗ, Кабінет 
Міністрів України, Міністерство освіти і науки 
(далі – МОН) України тощо). У зв’язку із цим 
існує низка суб’єктів управління, що перебува-
ють у взаємодії та виконують належні функції 
стосовно підпорядкованих об’єктів. Тобто всі 
вищезгадані проблеми функціонування вітчиз-
няної стоматологічної допомоги населенню 
лежать у площині різних механізмів держав-
ного регулювання.

У контексті семантики походження поняття 
«механізм державного регулювання» відзна-
чимо, що первісне розуміння терміна «меха-
нізм» (грец. μηχανή, mechané – «машина») 
запозичено зі сфери техніки. На підтвер-
дження даної тези нагадаємо підходи до даної 
дефініції [4]: механізм – це система, пристрій, 
спосіб, що визначають порядок певного виду 
діяльності; механізм – це внутрішній пристрій 
машини, устаткування тощо – система певних 
ланок, елементів, що приводить їх у дію.

У свою чергу, механізми державного управ-
ління відомі вітчизняні науковці В. Бакуменко 
та В. Князєв розглядають як «практичні 
заходи, засоби, важелі, стимули, за допомо-
гою яких органи державної влади впливають 
на суспільство, виробництво, будь-яку соці-
альну систему з метою досягнення постав-
лених цілей». Вони вважають механізми дер-
жавного управління комплексною складовою 
частиною «системи політичних, економічних, 
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соціальних, організаційних і правових засобів 
цілеспрямованого впливу органів державного 
управління» [3, с. 92].

Важливо відзначити, що державне управ-
ління і державне регулювання – два окремі 
види державно-владної діяльності. Так, 
державне управління передбачає прямий 
управлінський вплив на об’єкти управління 
з використанням адміністративно-владних 
повноважень та методів, що відзначаються 
директивними вказівками, обов’язковими для 
виконання. Державне регулювання ж передба-
чає лише встановлення певних обмежень, меж 
діяльності об’єктів, у яких вони можуть вільно 
функціонувати. Воно спрямоване не тільки на 
об’єкт управління як такий, а й на середовище 
його існування, тим самим відрізняється від 
державного управління широтою владного 
впливу [1, с. 73].

У сфері стоматологічної допомоги насе-
ленню державне регулювання передбачає 
встановлення загальних правил і порядку 
здійснення стоматологічної діяльності, 
зокрема надання стоматологічної допомоги, 
відповідальності за дотримання цих правил, 
включає вплив держави та її органів на діяль-
ність стоматологічних закладів. На наше пере-
конання, таке державне регулювання повинно 
базуватися на легітимно визначеній стратегії 
суспільного розвитку, державних медичних 
програмах (у стоматологічній сфері також), 
медичних стандартах та механізмах обов’яз-
кового їх дотримання, державному контролі й 
адміністративно-правовому примусі тощо.

Водночас в арсеналі впливу на суспільні 
відносини в держави, крім правових, активно 
використовуються й інші засоби регулю-
вання – організаційні, фінансові, кадрові й інші. 
Тому вважаємо, що в основу механізмів дер-
жавного регулювання відносин у стоматоло-
гічній сфері мають бути покладені національна 
податкова, бюджетна, кредитна, інвестиційна, 
валютно-фінансова, митна, науково-технічна 
політики тощо.

Отже, сутність терміна «механізм держав-
ного регулювання системи стоматологічної 
допомоги населенню» пропонуємо інтерпре-
тувати як певну соціально орієнтовану цілісну 
систему, компоненти якої (інструменти, спо-
соби, методи, принципи, технології, ресурси, 
взаємозв’язки тощо) вибудовані відповідно до 
цілей державного регулювання у сфері сто-
матологічної допомоги. Тобто під механізмом 
державного регулювання системи стомато-
логічної допомоги населенню варто розуміти 
сукупність правових норм, стандартів, принци-
пів, інструментів, методів, що розробляються/
здійснюються державою для забезпечення 

результативного й ефективного розвитку сис-
теми стоматологічної допомоги населенню.

Узагальнення вищевикладеного дозволяє 
уніфікувати такі базові механізми державного 
регулювання системи стоматологічної допо-
моги населенню, як (рис. 1):

1) організаційно-правовий механізм: 
клю човий механізм, що суттєво впливає на 
організаційно-функціональну діяльність у 
сфері стоматологічної допомоги населенню. 
Зазначений механізм забезпечує належне 
правове регулювання відносин, що виникають 
у процесі організації та надання стоматологіч-
ної допомоги, а також сприяє впорядкуванню 
структурних зв’язків між його елементами, 
вибудовує відповідну ієрархію;

2) кадровий механізм: має сприяти форму-
ванню професійної компетентності персоналу 
у сфері надання стоматологічної допомоги 
населенню (зважаючи на формування кадро-
вого потенціалу);

3) ресурсний механізм: включає фінансо-
во-економічне та матеріально-технічне забез-
печення у сфері надання стоматологічної 
допомоги населенню;

4) мотиваційний механізм: сукупність 
командно-адміністративних, фінансово-еко-
номічних та соціально-психологічних стиму-
лів, що спонукають персонал до високоефек-
тивної роботи, орієнтованої на максимальний 
результат, та підтримку й удосконалення 
свого конкурентоспроможного потенціалу;

5) інформаційно-комунікативний механізм: 
тісно переплітається з організаційно-право-
вим і безпосередньо детермінує ефективність 
та якість стоматологічної допомоги. Він має 
забезпечувати застосування інформаційних 
технологій підтримки здійснення стоматоло-
гічної діяльності, передбачати інформування 
громадськості про можливості та результати 
такої діяльності;

6) науково-дослідний механізм: виступає 
базою для інновацій у системі стоматологічної 
допомоги населенню.

Визначені вище механізми державного 
регулювання системи стоматологічної допо-
моги населенню базуються на взаємозв’яз-
ках і взаємодіях один з одним, відображені в 
характерних рисах комплексного механізму 
державного регулювання системи стоматоло-
гічної допомоги населенню (рис. 1).

Висновки. Отже, у результаті уніфікації 
механізмів державного регулювання сис-
теми стоматологічної допомоги населенню 
було ідентифіковано низку взаємопов’язаних 
механізмів, ключовими серед яких є орга-
нізаційно-правовий, кадровий, ресурсний, 
мотиваційний, інформаційно-комунікаційний 
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та науково-дослідний. Ввизначені механізми 
державного регулювання системи стомато-
логічної допомоги населенню базуються на 
взаємозв’язках і взаємодіях один з одним у 
публічній сфері, формують характерні ознаки 
комплексного механізму державного регу-
лювання системи стоматологічної допомоги 
населенню, серед яких можна відзначити 
такі, як: системність та незалежність уніфі-
кованих механізмів; виконання кожним меха-
нізмом своєї специфічної функції; особливий 
склад суб’єктів, на які покладено обов’язок 
реалізації функції надання стоматологічної 
допомоги населенню; взаємозв’язок суб’єк-
тів, що реалізують функції державного регу-
лювання системи стоматологічної допомоги 
населенню, один з одним єдиними цілями та 
засадами діяльності; використання для реалі-
зації виокремлених механізмів різних методів 
державного регулювання; плановий харак-
тер; публічність результатів реалізації меха-
нізмів тощо.

Окрім того, проведені дослідження засвід-
чили, що на підставі використання механізмів 
державного регулювання системи стомато-
логічної допомоги населенню в Україні відбу-
вається поступова зміна парадигми розвитку 
системи стоматологічної допомоги насе-
ленню, а саме:

– змінюється форма власності стоматоло-
гічних закладів (перетворення з бюджетних на 
комунальні/приватні);

– запроваджуються принципи підприєм-
ницької діяльності у стоматологічній галузі не 
тільки для закладів приватного сектора, але й 
для бюджетного сектора;

– формується необхідність бізнес-плану-
вання як важливого інструмента планування 

підприємницької діяльності стоматологічного 
закладу;

– упроваджується інструментарій страте-
гічного менеджменту для середньо- та дов-
гострокового управління стоматологічними 
закладами;

– упроваджуються новітні механізми й 
інструментарій фінансового менеджменту для 
управління активами стоматологічних закладів;

– відбувається зміна парадигми управління 
персоналом стоматологічного закладу, що 
приводить до впровадження сучасних методів 
HR-менеджменту в системі стоматологічної 
допомоги населенню загалом;

– здійснюється розроблення та впрова-
дження засад антикризового менеджменту в 
системі стоматологічної допомоги населенню 
у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARSCoV-2.

Такий стан речей, на наше переконання, 
передбачає об’єктивну доцільність більш 
детального осмислення особливостей фор-
мування й реалізації механізмів державного 
регулювання системи стоматологічної допо-
моги населенню в Україні, що й виступає 
перспективою наших подальших наукових 
досліджень.
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