ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Шатковської Даринн Миколаївни «Адміністративно-правове
регулювання організації охорони здоров'я при соціально небезпечних
захворюваннях», подану на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. - адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право
Актуальність обраної теми
Дисертаційне дослідження Д.М. Шатковської присвячене актуальній
проблемі сьогоднішньої адміністративно-правової науки -

врегулювання

проблематики медичної діяльності, зокрема організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях. Вказані захворювання являють собою
одну із найбільших загроз здоров'ю громадян на теренах сучасної України,
причому серед іншого їх характеризує стрімке поширення. Зниження рівня
життя

середньостатистичного

громадянина

України,

погіршення

епідеміологічної ситуації у державі, недосконалість системи організації та
надання медичної допомоги, неналежне фінансування медичної галузі призвели
до ситуації, при якій такого роду хвороби стають реальною загрозою
національній безпеці.
ВІЛ/СШД, туберкульоз, гепатити В і С та інші соціально небезпечні
захворювання потребують окрім лікування також і належної організації
медичної

допомоги.

Адміністративно-правове

забезпечення

такого

роду

діяльності залишається на невисокому рівні, наслідком чого є неспроможність у
нинішній ситуації, без зміни підходів, гарантувати безпеку громадян та надання
їм якісної медичної допомоги. Додаткової гостроти вказаним проблемам надає
той факт, що ВІЛ/СНІД на сьогодні фактично не піддається лікуванню, хворобу
лише можна у кращому випадку зафіксувати на певному рівні.
Додаткової

актуальності

вказаній

проблематиці,

обраній

Д.М. Шатковською, додає конституційна норма про безоплатність медичної
допомоги, котра далеко не у повній мірі реалізується у практиці українських
закладів

охорони

здоров'я,

тим

більше

при

соціально

небезпечних

захворюваннях.
Дисертаційне

дослідження

Д-М.

Шатковської

здійснювалось

відповідно до плану науково-дослідної роботи юридичного факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Дисертаційне дослідження знаходиться у руслі виконання законів України
«Про

затвердження

Загальнодержавної

цільової

соціальної

програми

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» від 20 жовтня 2014 року
№ 1708-УІІ та «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної
програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»
від 16 жовтня 2012 р. № 5451-VI.
Дисертацію виконано з урахуванням Пріоритетних напрямів розвитку
правової науки на 2011-2015 роки, затверджених 24 вересня 2010 року № 1410 загальними зборами Національної академії правових наук України (розділ
«Правові механізми забезпечення і захисту прав та свобод людини і
громадянина»).
Таким
регулювання

чином,

варто

підкреслити,

що

організації охорони здоров'я

захворюваннях

є

актуальним

об'єктом

адміністративно-правове

при соціально

небезпечних

адміністративно-правового

дослідження. Дисертаційне дослідження Д.М. Шатковської є затребуваним
як з позицій правової науки, так і з точки зору практичної діяльності,
спрямованої на удосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері
охорони здоров'я, котра б, у свою чергу, базувалась би на засадах
верховенства права та пріоритеті прав людини.

Ступінь

обґрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Робота,

запропонована

Д.М. Шатковською,

характеризується

системним підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація
складається із вступу, двох розділів, нерозривно пов'язаних між собою,
висновків, списку використаних джерел. Структура повністю відповідає
цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути

всі

проблеми, визначені автором. Обґрунтованість положень, сформульованих
у

дисертації,

літературних

підтверджується
джерел

також

юридичного,

критичним
медичного,

аналізом

наявних

методологічного,
2

філософського

спрямувань

з

проблематики

соціально

небезпечних

захворювань. Список літератури містить 214 джерел.
Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів
виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних
наукових

методів.

урахуванням

Дослідження

реальних

суспільних

умов, часу та рівня

процесів здійснювалося

з

соціально-економічного

і

політичного розвитку суспільства. Зокрема, за допомогою
методів пізнання досліджувались: сучасний стан

спеціальних

нормативно-правового

забезпечення охорони здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях в
Україні в контексті реалізації права на охорону здоров'я досліджувався з
використанням формально-юридичного методу (підрозділи 1.3, 2.3); форми
та методи діяльності органів охорони здоров'я у сфері забезпечення прав
осіб, хворих

на соціально

небезпечні

захворювання

аналізувалися

із

використанням функціонального методу (підрозділ 2.2).

Достовірність

і

новизна

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Положення дисертації ґрунтуються на об'єктивних

дослідженнях,

висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на теоретичних
судженнях автора. Наукова новизна одержаних результатів дисертації
передовсім

визначається

тим,

що

автором

запропонована

стратегія

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях.
Розділ перший небезпечних

«Організація охорони здоров'я при

захворюваннях

як

об'єкт

соціально

адміністративно-правового

регулювання». Слід погодитись з автором, щодо конструювання змісту
даного розділу, адже ним послідовно розглянуті такі питання як:
- загальна правова характеристика організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях в Україні;
- принципи адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я
при соціально небезпечних захворюваннях;
З

- сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони здоров'я
при соціально небезпечних захворюваннях в Україні в контексті реалізації
права на охорону здоров'я.
Вказане дозволило

якісно розглянути організацію охорони здоров'я

при соціально небезпечних захворюваннях як об'єкт

адміністративно-

правового регулювання. Слід погодитись із дисертантом щодо наведеної ним
адміністративно-правової класифікації соціально небезпечних захворювань,
відповідно до якої виокремлюються: 1) соціально небезпечні захворювання,
які сучасними засобами медицини піддаються лікуванню; 2) соціально
небезпечні захворювання, які сучасними засобами медицини не піддаються
лікуванню. Такого роду розуміння соціально небезпечних захворювань
дозволить

державі,

спрямованих

на

диференційовано
зусилля

на

досліджень

при

запобігання
планувати

фінансову
з

здійснені

пошуку

та

та

організаційно-правових
протидію

проводити

підтримку
шляхів

таким

захворюванням,

профілактику,

акцентувати

медико-фармацевтичних

лікування

таких

кроків,

хвороб,

наукових

правовий

та

соціальний захист осіб, які хворіють даними захворюваннями. Не випадково
це положення дисертант помісив у наукову новизну роботи.

Вказані

аргументи дозволяють зробити висновок щодо наукової зрілості здобувана.
Слід погодитись із дисертантом (с. 61 дисертації), що актуальність
необхідності адекватного правового захисту і медиків, які здійснюють
лікування осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, пояснюється
багатьма причинами, ключові з яких такі:
- контактуючи із хворими на СНІД чи туберкульоз, лікарі мають
набагато більше шансів захворіти ніж пересічний громадянин;
- саме призначення медицини - надавати допомогу хворим людям і
соціальна справедливість засвідчує необхідність конструювання запобіжних
заходів щодо потенційно можливого отримання хвороби самими медиками;
- державні

видатки

у

випадку

отримання

медиком

соціально

небезпечного захворювання стають набагато вищими, оскільки: по-перше,
такого лікаря треба заміняти у плані виконання його професійних завдань (а
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на підготовку фахівця фтизіатра витрачається не один рік); по-друге,
держава має сплачувати медичному працівникові кошти як особі, яка
отримала фактично професійне захворювання.
Також офіційному опонентові імпонує підхід дисертанта стосовно
аналізу видатків Державного бюджету на охорону здоров'я у 2015 році.
Автор дисертації стверджує, що попри абсолютне збільшення коштів на
охорону здоров'я, Державний бюджет 2015 року суттєво скоротив видатки
на протидію соціально небезпечним захворюванням і, тим самим, ускладнив
організацію

охорони

здоров'я

на

цьому

напрямі.

Певною

мірою

декларативною стає норма статті 49 Конституції про державне фінансування
відповідних

соціально-економічних,

медико-санітарних

і

оздоровчо-

профілактичних програм (с. 74 дисертації). Це дійсно так, неувага держави
до вказаних питань здатна призвести до суттєвої соціальної напруги.
Розділ другий - «Механізм адміністративно-правового регулювання
запобігання та боротьби із соціально небезпечними

захворюваннями»

побудований за класичною схемою, де послідовно розглянуті питання,
важливі з точки зору аналізу вищевказаного механізму. Імпонує підхід
дисертанта щодо аналізу адміністративно-правових основ побудови системи
охорони здоров'я для запобігання та боротьби із соціально небезпечними
захворюваннями.
аргументи:
здоров'я

Зокрема,

«Організаційні
в Україні

на

с. 94-95

роботи

висловлюються

принципи і система управління

успадковані

від

радянської

системи.

слушні

охороною
За

період

незалежності в національній системі охорони здоров'я були розпочаті й
частково

здійснені

різноманітні

реформи.

Однак

ще

зберігаються

декларовані державні гарантії та адміністративні підходи в управлінні,
механізми

фінансування,

засновані

на

показниках

регламентованого

нормативного забезпечення, орієнтація на вузьку спеціалізацію медичної
допомоги, недостатня увага до профілактичного напряму. Це негативно
впливає на якість і доступність медичних послуг». Такого роду роздуми
справедливі та реально базуються на вивченні емпіричного матеріалу,
дослідженні нормативного забезпечення та практики його реалізації. Крім
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того, дисертант на с. 109-111 фахово аналізує організаційно-штатні зміни у
системі управління охороною здоров'я та протидії соціально небезпечним
хворобам. Д.М. Шатковська критично оцінює крок Уряду стосовно ліквідації
Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань (Держслужба України соцзахворювань).
Наскільки виправданим був цей крок держави? Наскільки він відповідає
інтересам суспільства та дозволить покращити стан справ з адміністративноправовим

забезпеченням

протидії

соціально

небезпечним

хворобам?

Питання не є простим, як і немає на нього однозначної відповіді. У рамках
оптимізації

системи

центральних

органів

виконавчої

влади

цією

ж

постановою було утворено Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, яка увібрала до себе функції
Державної санітарно-епідемічної служби, яка теж ліквідовується. Дійсно, на
думку офіційного опонента, аргументованість такого кроку вимагала б більш
ретельної уваги з боку ініціаторів такого роду змін.
Заслуговує на підтримку точка зору дисертанта стосовно розвитку
медичного законодавства. Зокрема, автор роботи зазначає, що «законодавство
в області охорони здоров'я громадян, зокрема у сфері запобігання та боротьби
із соціально небезпечними захворюваннями, потребує стратегічного бачення
його розвитку. Щоб створити його, потрібна серйозна попередня аналітична
робота, як науковців, так і політиків по виявленню існуючих суспільних
потреб у тих чи інших секторах медичного спрямування. Будь-який закон
повинен з'являтися на світ у відповідь на потребу суспільства у врегулюванні
відносин у даній області» (с. 150 дисертації).
У

результаті

Д.М. Шатковською
удосконалення

проведеного

сформульовано

медичного

дисертаційного
ряд

висновків,

законодавства,

дослідження

спрямованих

на

адміністративно-правового

механізму покращення системи управління організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях.
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Повнота викладу наукових положень дисертації в

опублікованих

працях
Основні положення і висновки дисертації опубліковані у дванадцяти
наукових працях, з яких п'ять - у наукових фахових юридичних виданнях (з
них одна - у виданні, що включено до міжнародної наукометричної бази) та
сім - тези доповідей на науково-практичних конференціях. Автореферат у
цілому відображає зміст дисертації.

Зауваження щодо змісту дисертації
В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, слід
відмітити низку зауважень та недоліків.
1.

У рамках підрозділу 1.2. дисертації (с. 52) та у положеннях

«удосконалено» наукової новизни дисертант стверджує, що його розуміння
принципу комплексності адміністративно-правового забезпечення охорони
здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях, основними складовими
якого мають бути: а) задіяння потужного потенціалу інституцій третього
сектору, тобто громадських організацій, з метою активізації зусиль на певних
напрямах, до яких держава менш готова за причинами складності та
довготривалості прийняття державою управлінських рішень; б) використання
правоохоронних органів з метою запобігання (припинення) протиправних
дій, котрі можуть лежати в основі отримання, передачі інфекційної хвороби
(свідоме

зараження

ВІЛ/СНІД

тощо);

в) імплементація

зарубіжних

благодійних організацій з метою покращення фінансування чи практичної
допомоги

в організації охорони здоров'я

при соціально

небезпечних

хворобах. Заперечення полягає у тому, що окрім правоохоронних органів
(для яких охорона здоров'я не є основним профілем діяльності) в даних
складових відсутня держава як першооснова забезпечення охорони здоров'я
при соціально небезпечних захворюваннях, її соціальні та медичні органи та
організації.
2.

Складно погодитись із запропонованим дисертантом вирішенням

проблеми згоди (прохання) батьків чи законних представників на тестування
7

з метою виявлення ВІЛ щодо дітей віком до 14 років. Дисертантові
видається, що необхідно внести зміни та статтю 4 Закону України «Про
протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»,
сформулювати у сенсі не «на прохання», а «за згодою» батьків чи законних
представників. Видається, що такого роду ініціатива не покращить стан
справ у проблематиці виявлення ВІЛУСНІДу у дітей до 14 років.
3.
виділяти

У рамках підрозділу 2.2. дисертації (с. 116) автором пропонується
певні

форми

діяльності

органів

охорони

здоров'я

у

сфері

забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання, серед
яких державне регулювання цін на лікарські засоби, які застосовуються у
лікуванні хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. Питання виникає стосовно
ціноутворення як такого, адже держава відповідно до норм Конституції
повинна надавати такого роду медичну допомогу взагалі безкоштовно, в
тому числі і у плані забезпечення лікувальними препаратами. Чому ми тут
взагалі маємо для пацієнта формувати якусь ціну з боку держави?
4.

Дисертант

не вбачає наразі можливості

запровадження

в

Україні обов'язкового медичного страхування. Про це свідчить його позиція,
сформульована наступним чином: «Як бачимо, доцільність законодавчого
запровадження обов'язкового медичного страхування, як і реформування
вітчизняної медицини загалом, не викликає сумнівів. Проте не все залежить
від самої охорони здоров'я, як і не все залежить від наявності якісних
законопроектів чи навіть законів. Варто акцентувати увагу на необхідності
реалізації на практиці того, що торкається права кожної людини на гідний
життєвий рівень для неї і сім'ї, включаючи достатнє харчування, одяг і
житло, а також безперервне поліпшення умов життя (с. 149-150). Але хіба
абстрактні пропозиції щодо гідного рівня життя це краще аніж реальне
запровадження
страхування?

на
Цей

законодавчому

рівні

крок

державі,

потрібен

обов'язкового
суспільству,

медичного
кожному

громадянину.
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5.

На наше переконання, дисертація суттєво б збагатилась, якби

автор на її шпальтах розглянув питання адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері протидії та організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях.
Однак слід вказати, що вказані недоліки не впливають на загалом
позитивну оцінку якості й змістовності дисертації Шатковської Дарини
Миколаївни «Адміністративно-правове регулювання організації

охорони

здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях».

Висновок

про

відповідність

дисертації

вимогам

Порядку

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567
Дисертація Шатковської Д.М. є самостійним, завершеним науковим
дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані результати, що в
сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що виявляється у
запропонованій стратегії адміністративно-правового регулювання організації
охорони здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях; вона відповідає
вимогам п.п. 11, 12, 13 Положення про присудження наукових ступенів,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013
року № 567, і встановленим Міністерства освіти і науки України вимогам до
кандидатських дисертацій,
Автор дисертації - Д.М. Шатковська заслуговує присудження їй
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
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