В1ДГУК
ОФ1ЦШНОГО ОПОНЕНТАдоктора юридичних наук, професора Стеценко Валентини Юрнвни на
дисертащю Руснак Лес! МихайлЛвни на тему «Адмшгстративно-правове
забезпечення права на охорону здоров'я в УкрашЬ>, подану на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спещальшстю 12.00.07 адмншстративне право 1 процес; фшансове право; шформацшне право

Актуальмсть теми. Актуальшсть теми дисертацшного дослщження не
викликае сумшвхв та обумовлюеться тим, що охорона здоров'я населения е
важливою сферою суспшьного життя, внутр1шньою функц1ею та частиною
сощально! пол1тики держави. Зпдно ст. 3 Конституций Украши права 1 свободи
людини та IX гаранти визначають зм1ст 1 спрямован!сть д1яльност1 держави.
Саме тому держава, в тому числ1 за рахунок адмшютративно-правових
механ1зм1в повинна втшювати вказане у життя.
На сучасному етагп державотворення в УкраТн1 одним 13 важливих
напрямтв може вважатись належне забезпечення прав, свобод та законних
1нтерес1в громадян у сфер1 медично!' дгяльноси. Актуальн1сть даного пояснюе
затребуван1сть медичного права як галуз! законодавства, частини правово*1
науки та навчально!' дисциплши. Пом1ж 1ншого, це також досягаеться
належною побудовою орган1зац1Йно-штатноТ структури охорони здоров'я, яка б
забезпечувала належну як1сть медично'1 допомоги. Кр1м того, на сьогодш е вс1
перспективи

прийняття

окремого

закону,

присвяченого

запровадженню

обов'язкового медичного страхування - явища, котре суттево реформуе
0рган1зац1Йн1, правов1 та економ1чн1 елементи надання медично! допомоги. В
контекст1 розгляду адмшютративно-правових засад забезпечення права на
охорону

здоров'я

запровадження

обов'язкового

медичного

страхування

видаеться одним 1з важливих крок1в.
Актуальнгсть теми дисертаци пояснюеться також 1 тим, що ключовою
ф1гурою медично! д1яльност1, об'ектом и правового регулювання е пац1ент, на

забезпечення охорони здоров'я та надання медичноУ допомоги якому I мае
бути спрямоване реформування охорони здоров'я.
Сучасний стан системи охорони здоров'я Украши потребуе негайного
реформування. Виеловлюються ргзш думки, щодо шляххв 1 засоб1в здшснення
даного процесу. У цьому зв'язку запропонована тема дисертацн Л.М. Руснак, де
розглядаються проблеми адмЫстративно-правового забезпечення права на
охорони здоров'я в УкраГш € актуальною для сучасно! науки адмшютративного
права.
Дисертащю виконано зпдно з планом науково-дослщноУ робота кафедри
конституцшного, адмшютративного та фшансового права 1нституту права та
сусшльних в1дносин Вщкритого м1жнародного ушверситету розвитку людини
«Украша»

на

тему

«Адмшютративно-правове

в1дносин» (номер державно'1 реестрацн

регулювання

0107Ш08696).

сусп1льних

Тема

дисертаци

в1дпов1дае тематиц1 Пр1оритетних напрям!в розвитку правовоТ науки в УкраТн!
на 2011-2015 рр., затверджених постановою загальних зборгв Нащонально'1
академп правових наук УкраУни в1д 24.09.2010 р. № 14. Тема дисертацн
затверджена вченою радою Вщкритого м1Жнародного университету розвитку
людини «Украша» в!д 18.06.2012 р. (витяг 13 протоколу № 3).
Ступшь обгрунтованостг наукових положень, висновшв / рекомендацш,
сформульованих у

дисертаци.

Робота,

запропонована

Л.М.

Руснак,

характеризуеться системним подходом до предмету дослщження. Структурно
дисертац1я складаеться 13 вступу, трьох розд1л1в, нерозривно пов'язаних м1ж
собою, висновк1в, списку використаних джерел. Структура у цшому
в1дпов1дае ц!лям 1 завданням досл1дження, дозволяе посл1довно розглянути
вс1

проблеми,

визначеш

автором.

Обгрунтован1сть

положень,

сформульованих у дисертацн, шдтверджуеться також критичним анал1зом
наявних л1тературних джерел юридичного, методолопчного, ф1лософського
спрямувань з проблематики дослщження. Список Л1тератури М1стить 250
джерел.

Високий стушнь в1ропдност1 1 науково*1 обгрунтованоеп результате
виконаного дослщження забезпечено також використанням вщповщних
наукових методов - юторичного й лопчного анал1зу Л1тературних джерел для
вивчення еволюцн визначення проблеми й наступност1 и розв'язант у
>

В1тчизнян1й та св1товш науковш Л1тератур1; системно-юторичного - шд час
розгляду юторичних передумов розвитку системи адмшютративно-правового
регулюваиня сфери охорони здоров'я; функцюнального анал1зу, який обумовив
вивчення досл1джувано1 проблеми 1 дав змогу простежити юторичну та
причиново-наслщкову

зумовленгсть

и

виникнення;

д!алектичного,

яким

дозволив виявити правову природу р1зних аспекта розвитку системи охорони
здоров'я, й багатомаштшсть у зв'язках з шшими сощальними, економ1чними
явшцами, дотичними до анал1зованих проблем та шших.
Сл1д як позитивну характеристику вщзначити, що автор, анал!зуючи його
публжацн за темою дисертацн, мае опублковаш роботи протягом 2012 2016 рр., що, як видаеться, свщчить про наукову зрЬпсть як пошукувача, так 1
його робгг.
Достовгршсть * новизна наукових положень, висновшв * рекомендации
сформульованих у дисертацн не викликае сумшв1в.
Роздш

перший

-

«ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВ1

АДМ1Н1СТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕНИЯ
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ЗАСАДИ
ПРАВА

НА

Сшд погодитися з

дисертантом, що за роки незалежностх показники стану охорони здоров'я
населения в Украни знизилися й залишаються незадовшьними. У першу чергу
це пов'язано 31 складною пол1тичною та економ!чною ситуащею в державг,
недостатньою

юридичною

регламентащею,

значними

еколопчними

проблемами та вкрай недостатшм фшансуванням. Саме тому всеб1чна розробка
Ц1€1 теми, результата якоГ викладеш в дисертацшному дошндженш Руснак Лес!
Михашнвни, е дуже важливою як з науковоТ, так 1 практично!' точки зору (с. 6
дисертацн).

Варто зазначити, що дослщження автором питания адмшютративноправового забезпечення права на охорону здоров'я е актуальним напрямом в
теорн адмшютративного права та теорй* управлшня адже правова категорш
«адмшютративно-правове забезпечення» е одшею з базових для щеТ галуз1, що
обумовлюе чималий науковий штерес до не!' вчених-адмЫстративюйв (с. 7
дисертацн).

Як

зазначае

дисертант,

незважаючи

на

певш

теоретичнх

напрацювання науковщв у цьому напрямку, дана проблематика залишаеться
в1дкритою для наукового пошуку. I особливе значения мають напрямки
дослщження

адмшютративно-правового

забезпечення

права на

охорону

здоров'я в У крапп. В 1*х рамках видаеться можливим р1зноб1чне та поглиблене
теоретичне вивчення ключовоУ як для адмЫстративного права, так 1 для теорн
управления

в цдл ому

категори

«адмшютративно-правове

забезпечення»,

виявлення н загальних правових ознак, структури та встановлення характеру 1
принцишв взаемодп суб'екпв публ!чно1 адм1Н1Страц11, а також визначення
М1сця суб'екта в систем! правов1дносин. Водночас так1 науковх роботи
сприяють розвитку 1нших галузей права, сум1жних за сферою правового
забезпечення, в рамках яких дослщжуеться автором вцщовщний процес (с. 1517 дисертацн).
Досл1джуючи поняття «права на охорону здоров'я», як
природних, нев1д'емних, нев1дчужуваних

1 непорушних прав

реал1зацн
людини,

дисертант вживае термш «охорона здоров'я» (с. 15-16 дисертацн). Разом з тим,
автор зауважуе, що в юторичнш лггератур!, анал1тичних досл!дженнях,
оф1Ц1Йних повщомленнях та на штернет-портал!

М1н1стерства охорони

здоров'я Украши як синошм до терм1на «охорона здоров'я» вживаеться
поняття «права на охорону здоров'я» (с. 27-29 дисертацн). Автор акцентуе
увагу на те, що «охорона здоров'я» е поняттям, яке вщображае загальш
орхентири у вщносинах з суб'ектами публ!чно1 адм1н1страцй, а «право на
охорону здоров'я» - бшып конкретне поняття, що забезпечуе нормальний хщ
реал1защГ прав. Сюди належать заходи не лише правового, але й економ1чного,

полггичного, оргашзацшного та шшого характеру, спрямоваш на створення
необхщних умов для здшснення суб'ективних прав (с. 27 дисертацн).
Заслуговуе на увагу комплексний характер дисертацшно!' роботи, адже
автор не обмежуе сферу наукового дослщження лише адмшютративним
правом, а виправдано 1 лопчно висвгапое вщповщш питания теми в розр1з1
конституцшного права, цившьного, С1мейного та м1жнародного права (с. 25-27
дисертацн).
Застосований

у

дисертацн

науковий

шструментарш,

методика

опрацювання наукових джерел певною м1рою вщповхдають характеру роботи х
р1вню сучасних наукових дослщжень в галуз! адмшютративного права (с. 8396; 97-111; 112-127 дисертацн).
0ф1ц1йний опонент подшяе точку зору дисертанта, в1дпов1дно до яко'1 (с.
34 дисертацн) до змхсту права на охорону здоров'я можна вщнести 1 право на
усунення небезпеки, яка загрожуе здоров'ю, та право на проживания за умов
в1дсутноет1 дп будь-яких вплив1в техногенного або природного характеру на
здоров'я, право на допомогу у випадках «особливих потреб» (допомога особам
з набутими або вродженими ф1зичними або псих1чними розладами та
аномалшми розвитку, а також ж1нок у стан! ваптност!).
Також вартуе на п1дтримку позиц1я авторки дисертацн, вщповщно до яко'С
на сьогодн!шньому еташ розвитку законодавчого забезпечення права на
охорону здоров'я в Укра'М особливо!' гостроти та актуальноет! набувають
питания захисту прав людини у сфер! охорони здоров'я 1, зокрема при наданш
ш медично!' допомоги. Основою для захисту прав пащента е виникнення
правового конфликту у сфер! надання медично!' допомоги (с. 52 роботи).
Роздмл

другий

дисертацн

АДМ1Н1СТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗДОРОВ'Я». Ушкальний

характер

носить

назву

«МЕХАН13М

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОХОРОНИ

охорони здоров'я

як сощального 1

водночас особистого блага робить роль державного регулювання, яке е
найважлив1шим 1нструмент0м ефективного управлшня, у Ц1Й сфер! особливо
важливою (с. 90 дисертацн). Така позиция дисертанта заслуговуе на схвальну

огцнку, оскшьки серед сощальних щнностей здоров'я дшсно посщае важливе
(а можливо 1 перше) мюце.
На с. 106 дисертацшно! роботи слушно стверджуеться, що у зв'язку з
введениям в украшське законодавство шституту административного договору
центральш органи виконавчо!" влади, органи мюцевого самоврядування та
заклади охорони здоров'я мають право використовувати дану форму д1яльност1
публ1чно! адмшютрацй при побудов! вщносин управления. Дшсно, такого роду
новацп мають право на юнування 1 у сфер! охорони здоров'я.
Анал1зуючи методи адмшютративно!" д1яльност1 публ1чноТ адмшютрацй
щодо адмшютративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я,
автор на сс.. 111-112 зазначае, що у найзагальшшому розумшш метод - це
шлях, спос1б досягнення визначеноГ мети 1 завдань дослщження або ж
систематизована сукупшсть кроюв, Д1Й, як! потр1бно виконати, щоб вир!шити
те чи 1нше завдання або досягти поставлено! мети. Вш в1дпов!дае на запитання:
як шзнавати? Дал!, на сс.. 112-113 стверджуеться, що у сфер1 охорони здоров'я
в цшому е низка хороших у бшыност! випадк1в декларативних закошв. Б1льша
частина 13 них виконуеться не в повному обсяз!, або не внконуеться взагаль
Тим самим, необхщно не т1льки прийняти потр!бш закони для забезпечення
права на охорону здоров'я, але й створити та вщпрацювати вщпов1дний
адм1н1стративний шструментарш !*х гарантування.
Досл1джуючи у рамках шдрозд1лу 2.3. дисертацн проблеми метод!в
адм1н1стративно1 д1яльност1, Л.М. Руснак стверджуе, що адмЫстративний
примус при здшсненш адм1н1стративно-правового забезпечення права на
охорону здоров'я населения - це визначеш нормами адмшютративного права
заходи

оргашзацшного,

психолопчного

та

юридичного

впливу,

що

здшснюються публ1чною адм1Н1Страц1ею незалежно вщ вол1 посадових ос1б та
окремих громадян, у випадку порушення ними права на охорону здоров'я.
Адже не е неможливими факта порушення чинного законодавства з боку р!зних
суб'етв

медичних

правов1дносин

та

застосовувати адмшютративний примус.

необхщноеп,

у

цьому

зв'язку

Третш

роздш

дисертацн

-

АДМ1Н1СТРАТИВНО-ПРАВОВОГО

«НАПРЯМИ

УДОСКОНАЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАВА

НА

ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я». Дослщжуючи свгговий досвщ у сфер1 охорони
здоров'я, дисертантом вияснено про високу ефектившстъ р1зних моделей та
систем медичного страхування здоров'я, при цьому, на и думку, слщ видшити
деяю положения, що стосуються участ1 заклад!в охорони здоров'я у д1яльност1
м1жнародних оргашзацш, членом яких е Украша (сс. 131; 136; 139). У зв'язку з
вельми важливим значениям сшвробггництва з шшими державами в рамках
м1жнародних оргашзацш в умовах актуальних глобшпзацшних процессе,
суттеве значения мае усесторонне дослщження вщповщного питания з метою
виявлення неузгодженостей

у координаци

дхяльносп заклад1в охорони

здоров'я.
Анал1зуючи заруб1жний доев1д, авторка справедливо зауважуе, що без
пщтримки жорстко!' конкуренци серед л!карень 1 КЛ1Н1К неможливо полшшити
як1сть надаваних ними послуг. Конкуренц1ю можна створити завдяки вшьному
входу на цей ринок 1 виходу з нього, а також л1берал1зацЙ права власност1 за
умови, що наявш заклади не мають бути обов'язково приватизованими (с. 138
дисертацн).
На с. 148 роботи автор слушно вказуе, що вщзначаеться також проблема
зниження р1вня техшчного оснащения лжарень 1 спещалгзованих медичних
установ, що позначилось на сощально незахищених верствах населения; низька
доступнють сшьського 1 м1ського населения Украши до як!сних послуг;
недосконала система маршруту пащента (маеться на уваз1 те, що пац!енти, як
правило, сам1 звертаються до л1кар1в-спе1цал1ст1в, а не до терапевт!в чи
с1мейних л1кар1в), а також в1дсутн1сть забезпечення державою Л1юв 1 взагал!
неконтрольоване цхноутворення та безл1ч 1нших.
Систематизацк

законодавства Украши у сфер! охорони

здоров'я

покликана не тшьки навести порядок у нормативно-правовому забезпеченш
системи, а Й ПЩВИЩИТИ ЙОГО ЯКЮТЬ В1ДПОВ1ДНО ДО 1СНуЮЧОГО ПОЛ1ТИЧНОГО та

сощально-економ!чного становища в держав! та европейських стандарт!в та

вимог (с. 164). Така думка автора заслуговуе на пщтримку, оскшьки Медичний
кодекс як нормативно-правовий акт вже тривалий перюд часу розглядаеться
серед науковщв, проте так 1 не дшшов до розгляду парламентом УкраГни.
Практичне значения роботи полягае у тому, що отримаш результата
можуть бути використаш: у правотворчш робот1, у правозастосовнш д1яльност1
суб'ект!в публ1чно1 адмшютрацй, у науково-дослщнш робой, у навчальному
процес1 п!д час викладання курс1в адмшютративного права, конституцшного
права. За результатами дослщження здобувачем сформульовано конкретш
пропозицп щодо вдосконалення законодавства з питань, що стосуються
окремих аспект1в теми.
Водночас, на думку рецензента, у робот! е певт висновки й теердження,
що викликають сумшви й можуть слугувати пгдгрунтям дискусп гад час
захисту дисертацн:
-

перенасиченють дисертацн цитатами 1з роб1т шших вчених. Тут мова

йде про те, що нерщко за великою кшькютю цитат втрачаеться важливий
компонент авторського наукового дослщження - власне бачення дисертанта
щодо тих чи шших проблем, як1 розглядаються

робот!, кр1зь призму

визначень, характерних ознак, принципов тощо. Тут же варто вказати про
«пперпосилання» на певш джерела. Прим1ром, на сс.. 42-45, сс.. 47-49, сс.. 5153, сс. 57-60 протягом практично 13-ти сторшок дисертацн наявне посилання
на № 101 у списку використаних джерел;
надмхрна
ПрОЯВЛЯеТЬСЯ

у

наукова

обережн!сть

В1ДСуТНОСТ1 КрИТИЧНОГО

та

коректшсть

анаЛ13у ПОГЛЯД1В

займались (займаються) проблемами медичного

права.

1НШИХ

автора,
науковц1в,

котра
котр!

У даному випадку мова

йде саме про поняття «критичний анал13», обов'язковим компонентом якого е
критичний П1ДХ1Д до позиц1Й автор!в, тобто наявнгсть непогодження (критики,
зауважень) до думки тих чи шших фах1вщв. У робот! практично не
зустршаються щ важлив1 елементи науково! роботи. Тим паче, коли мова йде
про дисертащю, автор яко! повинен висловлювати свою позиц1ю з питань, що
розглядаються у робот!, критикувати, аналгзувати, сп1вставляти, шукати 1стину,

а не тшьки приеднуватись до чшхось позицш. Адже при такш «миротворчш
позицй» нерщко втрачаеться «червона нитка» особистих досягнень автора;
шдроздш 3.1.дисертацн носить назву «Мйжнародний - досвщ щодо
адмшютративно-правового забезпечення права на охорону здоров'я», у рамках
якого розглянуто особливоеи системи охорони здоров'я у Республщ Бшорусь,
Грузи, В1рменЙ, Словаччиш, Республшах Молдова та Казахстан. Дискусшним
видаеться вибхр об'екпв для порхвняння, адже за умови евроштеграцшних
спрямувань нашо"1 держави, бшышсть краш мають представляти не колишнш
Радянський Союз, а ншншнш Свропейський Союз.
Але у цшому дисертащя носить завершений характер, мета дослщження
досягнута, завдання роботи виконаш.
Повнота викладу наукових положень дисертацп в опублжован их
працях. Основш положения та висновки, сформульоваш в дисертацн,
викладено у 18 публ1кац1ях, у тому числ1 в семи наукових статтях, з них п'ять
опублшовано в наукових фахових виданнях Украши, одна стаття - у виданш
1ншоТ держави, та в 11 тезах доповщей на м!жнародних та всеукрашських
науково-практичних конференцшх, однх з яких - матер!али круглого столу.
Автореферат у цшому вщображае зм!ст дисертацн.
Зауваження щодо змгсму дисертаци. В цшому високо оцшюючи змют
дисертацгйного досл1дження, сл1д вщмгтити низку зауважень та недол1к1в.
1.

Синон1м1чн1Сть сприйняття дисертантом права на здоров'я та права

на охорону здоров'я. Попри те, що робота носить назву

«АдмЫстративно-

правове забезпечення права на охорону здоров'я в У крапп», у дисертацн частогусто нар1вш розглядаються право на здоров'я та право на охорону здоров'я.
Прим1ром, у пщроздш 1.1. на С. 33 стверджуеться, що анализ КонституцЙ
Украши, Основ законодавства Украши про охорону здоров'я, Цившьного та
Схмейного кодексу Украши та шших нормативно-правових акпв доводить, що
до змюту категорй права на здоров'я входять чотири основш групи прав: право
на охорону здоров'я, право на медичну допомогу, право на медичну
шформащю та право на медичне страхування. Водночас, уже на С. 35 роботи

зазначаеться, що до змюту такого елементу права на охорону здоров'я, як
право на медичну шформащю, необхщно вщнести право на шформащю про
стан власного здоров'я; право на шформащю про стан здоров'я шших ос1б.
Виникае питания: право на медичну шформащю - це складова права на
здоров'я чи право на охорону здоров'я?
2.

Шдроздш 1.2. носить назву «Право на охорону здоров'я населения -

як об'ект адмшютративно-правового забезпечення», проте реально у ньому
розглядаються питания адмшютративно-правового регулювання. Саме тому
автор дисертацн у рамках даного шдроздшу 1 розглядае нормативно-правов!
акти, яш присвячеш виключно регулюванню охорони здоров'я, фактично
оминаючи

при

цьому

невир1шеш

проблеми

адмшютративно-правового

забезпечення, яке е бшып широкою правовою категор1ею шж регулювання.
3.

Реал1зац1я права громадян на охорону здоров'я через обов'язкове

медичне страхування. На переконання офщшного опонента, дисертант не змп4
реально продемонструвати, в чому ж полягае правова сутшсть самого
обов'язкового медичного страхування 1 як воно повинно сприяти реашзацй
права на охорону здоров'я. Пршшром, на с.78 дисертацн стверджуеться, що
«особливють систем фшансування охорони здоров'я за рахунок медичного
страхування полягае в тому, що ус! вони забезпечують л1кування громадян
лише у випадку 1*х хвороби, але заходи щодо проф1лактики хвороб 1 зм1цнення
здоров'я ними практично не передбачаються». Це принципово не так. Класичне
розум1ння обов'язкового медичного страхування зводиться до того, що
профшактичш заходи включаються у програми обов'язкового медичного
страхування (наприклад, у низщ провщних краш св1ту застрахований
зобов'язаний 1 раз на р к в1двщати стоматолога та зробити ЕКГ, якщо ж вш
цього не зробив, то у випадку подалыно'1 потреби у послугах стоматолога чи
виникнення серцево-судинних захворювань, медичш послуги йому надаються
на платн!й основ!). Тим самим держави зменшують навантаження на фонди

обов'язкового медичного страхування та одночасно шдвищують р1вень
здоров'я окремоТ людини та вс1еТ наци.
4.

Викликае заперечення визначення поняття адмшютративно-правового

забезпечення права на охорону здоров'я, зроблене дисертантом у рамках
науково! новизни, «вперше»: в умовах практично!' штеграци Украши до
лшувальних стандарта €С сформульовано поняття адмшютративно-правового
забезпечення права на охорону здоров'я, як адмшютративних засоб1в державноприватного партнерства М1Ж громадянами УкраТни та державою, в яких
громадяни вщповщально ставляться до свого здоров'я, а держава стимулюе
профшактику захворювань, створюе умови для страховоГ медицини, запозичуе
Свропейсыа стандарта лшування та медично!' освгти, та бере на себе
зобов'язання здшснювати допомогу населения в надзвичайних ситуацхях та
здшснювати за державний кошт лгкування рщкюних захворювань, що
потребують великих конгпв (сс.. 10-11 дисертацн).
Питания: по-перше, чому акцент робиться на державно-приватному
партнерств!? По-друге, а якщо громадянин невщповщально (безв1дпов1дально)
ставиться до свого здоров'я, х1ба в!н втрачае право на охорону здоров'я? Потрете,

перерахування

чинниюв

зобов'язань

держави

(стимулювання

проф1лактики, створеиня умов для страхово! медицини тощо) не е повним 1 тут
перерахован! не сам1 важливх чинники. А де доступшсть медично!' допомоги? А
де сощально небезпечн1 хвороби? По-четверте, а чому тшьки р1дк1СН1 хвороби
мае лжувати держава за державний кошт? А онколопчн1 чи серцево-судинн!
хвороби, як1 на жаль, не е р1дюсними? 1ншими словами, з нашо!' точки зору,
пщхщ

у дисертацн

до

визначення

поняття

адмшютративно-правового

забезпечення права на охорону здоров'я мав би бути шший.
5.

Про Свропейську штегращю, децентрашзацно 1 комерщалхзацно. Не

зовсхм зрозумшим е поеднання цих р1зноспрямованих принцип1в у единому
ракурс! генези системи адм1н1стративно-правового регулювання сфери охорони
здоров'я в УкраГш (положения «отримало подальший розвиток» науково!'

новизни, В1ДПОВ1ДШ положения дисертацн). Адже Свропейська штеграц1я та
децентралхзащя - абсолютно р1зш явища як у контекст вектор!в спрямування
(перший - зовшшнш, другий - внутр1шшй), так 1 сутност1 (адже Свропейська
штегращя

передбачае

передачу

певних

владних

повноважень

цьому

наднащональному утворенню, а децентрал1зац1я - навпаки, передача частини
владних повноважень на мюця). Ще бшып незрозумшим е включения у цей
перелхк для поеднання комерщашзаци. На тш сощально-економ1чно1 кризи,
складнонцв у виконанш державою сво\*х сощальних зобов'язань.
6.

Розумшня дисертантом усталених адм1н1стративно-правових явищ.

Зокрема, у рамках п!дрозд1лу 2.1. автор стверджус, що ус1 елементи механизму
адм1н1стративно-правового

регулювання

та

адм1Н1стративио-правового

забезпечення розглядаються як правова охорона та правовий захист.

Чи у

рамках пщроздшу 2.2. дисертацн (С. 101) зазначаеться, що видання субъектами
публ1чно1

адм1н1страцЙ пщзаконних нормативно-правових акт1в у сфер1

охорони здоров'я з метою захисту порушеного права - це провщна форма
адмшютративно!" д1яльност1 адм1н1страцЙ,

и

правотворчий

напрям,

спрямований на уточнения й розвиток закошв Украши.
Щодо першого, то механ1зм адм1н1стративно-правового регулювання - це
сукупнють правових засобхв, за допомогою яких здгйснюеться правове
ре1улювання суспхльних вщносин у сфер1 адМ1 н! стративного права. Своею
чергою,

елементами

мехашзму

адмшютративно-правового

регулювання

традицшно вважаються норми права, юридичш факти, правоВ1 вхдносини, акти
реал1зацп норм права, акти тлумачення норм права тощо. Щодо другого, то
видання суб'ектами публ1чно1 адмппетрацп пхдзаконних нормативно-правових
акт1в у сфер1 охорони здоров'я з метою захисту порушеного права

не е

провщною формою адм1н1стративно1 д1яльност1 адм1Н1Страц11, оскшьки не е 1 не
може бути
права.

ПрОВ1ДНИМ

напрямом Д1ЯЛЬНОСТ1 аДМ1Н1СТраЦ11 порушувати Ц1 сам1
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Висновок щодо вгдповгдностг дисертацн встановленим вимогам МОН
Украши. Змют дисертацшно!' роботи висвгглений достатньо повно, виклад
запропонованих в робот1 положень базуеться на грунтовному опрацюванш
Л1тературних джерел з проблематики дисертацшного дослщження. Автор
сформулював сво!' висновки, як! здатш стати значним внеском у розвиток
в1тчизняного адмЫстративного та медичного права. В цшому дисертащя
Руснак Л.М. е самостшним, завершеним науковим дослщженням, присвяченим
адмшютративно-правовому забезпеченню права на охорону здоров'я в Украпи.
Таким чином, пщсумовуючи, слщ зазначити, що опонована дисертащя
«Адм1н1стративно-правове забезпечення права на охорону здоров'я в Украпи» е
завершеною працею, в якш отримаш нов1 науково обгрунтовагн результата, що
в сукупност1 вир!шують конкретну наукову задачу, що полягае у визначенш
теоретичних \ практичних аспект1в адм1н1стративно-правового забезпечення
права на охорону здоров'я населения в Украпи, виробленш пропозицш 1
рекомендацхй

щодо

удосконалення

законодавства

Д1яльност1 публ1чно! адмш1страцн у Ц1Й сфер1,

та

адм1н1стративно!'

а и автор - Л.М. Руснак

заслуговуе присудження Тй наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спец1альн1стю 12.00.07 -

адмшютративне право 1 процес; фшансове право;

1нформац1йне право.
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