ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Шатковської Дарини 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. Реалії сьогодення вимагають перегляду
проблематики правового регулювання медичної діяльності. Це обумовлено
самою природою медицини, охорони здоров'я громадян, станом справ із
реалізацією соціальної політики в Україні. Однією серед найбільш значущих,
сьогодні, лишається проблема належного захисту населення від ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу. Труднощі, які супроводжують регулювання організації охорони
здоров'я при соціально небезпечних захворюваннях, насамперед, пов'язані з
необхідністю проведення системної трансформації системи охорони здоров'я та
переведенням її на.ринкові умови функціонування.
Ключовими
дисертаційного

факторами,
дослідження

що

свідчать

про

Д.М. Шатковської,

актуальність
вважаємо

теми

наступні:

1) Значна кількість осіб, котрі страждають на соціально небезпечні хвороби;
2) Невиліковний

характер

частини

із

них,

зокрема,

ВІЛ/СНІДу,

що

обумовлює додаткову важливість пошуку державою шляхів підтримання
певного стабільного стану здоров'я таких осіб; 3) Необхідність
формулювання

ключових засад державної політики у сфері

чіткого

організації

охорони здоров'я при соціально небезпечних хворобах, які б визначали
фактично принципи такого роду діяльності; 4) Пошук шляхів удосконалення
форм і методів діяльності органів охорони здоров'я у сфері забезпечення
прав осіб, хворих на соціально небезпечні

захворювання; 5) Адаптація

законодавства та правозастосовчої практики діяльності органів охорони
здоров'я до стандартів Європейського Союзу; 6) Врахування спільних рис та
відмінностей таких захворювань як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити В і С та
інші соціально небезпечні хвороби, з метою якісної побудови організаційноправового забезпечення протидії їх розповсюдженню.
]

Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційне дослідження Д.М. Шатковської здійснювалось відповідно до
плану науково-дослідної роботи
університету

біоресурсів

дослідження

знаходиться

юридичного факультету

і природокористування
у

руслі

виконання

Національного

України.
законів

Дисертаційне
України

«Про

затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» від 20 жовтня 2014 року № 1708-УІ1 та
«Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» від 16 жовтня 2012 р.
№ 5451 -VI. Також,

дисертацію

напрямів

правової

розвитку

виконано

науки

на

з урахуванням
2011-2015

Пріоритетних

роки,

затверджених

24 вересня 2010 року № 1 4 - 1 0 загальними зборами Національної академії
правових наук України (розділ «Правові механізми забезпечення і захисту
прав та свобод людини і громадянина»).
Ступінь
переконання

обгрунтованості
офіційного

наукових

опонента,

положень

положення,

які

дисертації.

На

характеризуються

науковою новизною, є достатньою мірою обгрунтованими. Дисертант, у
рамках своєї роботи, послуговувалася аналізом сучасної наукової літератури
із проблем, що розглядаються, свідченням чого є список

використаних

джерел. Характерно, що не з усіма з авторів дисертант

беззастережно

погоджується в рамках дослідження. Вона вміло піддає сумніву

низку

позицій фахівців, аргументовано критикує, надає своє бачення з приводу того
чи

іншого

питання.

методологічного

Також,

інструментарію.

слід

відмітити

Зокрема,

якісне

для

використання

загальної

правової

характеристики організації охорони здоров'я при соціально небезпечних
захворюваннях в Україні використано діалектичний метод (підрозділ 1.1);
логіко-семантичний

метод

застосовано

категоріального апарату досліджуваної

при

поглибленні

понятійно-

проблематики та характеристики

принципів адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я при
соціально

небезпечних

захворюваннях

(підрозділи 1.1,

1.2);

системно-

структурний метод використано для дослідження адміністративно-правових
основ побудови системи охорони здоров'я для запобігання га боротьби із
?

соціально

небезпечними

захворюваннями

(підрозділ 2.1); за

допомогою

методу системного аналізу досліджувалися організаційно-правові

засади

підвищення дієвості законодавства, спрямованого за боротьбу із соціально
небезпечними захворюваннями (підрозділ 2.3). За допомогою спеціальних
методів пізнання досліджувались питання, які переважною мірою висвітлені
у рам ках другого розділу дисертації.
Роботу

написано

науковою

мовою.

Тексту

рукопису

притаманна

цілісність та пов'язаність думок авторки. Термінологія дисертаційної роботи є
загальновизнаною. Текст дослідження містить значну кількість як юридичної,
так і медичної термінології. Оформлення як дисертаційної роботи, так і
автореферату

відповідає

вимогам

Департаменту

атестації

кадрів

кваліфікації МОН України, при цьому автореферат повністю

вищої

відображає

основні положення дисертації та результати проведеного дослідження.
Достовірність

і наукова

новизна

положень

дисертації.

Робота

Д.М. Шатковської характеризується тим, що являє собою одне із перших
наукових

досліджень,

де

здійснена

якісна

розробка

ключових

засад

адміністративно-правового регулювання організації охорони здоров'я при
соціально небезпечних захворюваннях. Достовірність положень дослідження
не викликає сумнівів. Використаний у роботі матеріал повною мірою сприяв
досягненню

поставленої

практичних

аспектів

охорони

здоров'я

мети:

комплексному

адміністративно-правового

при

соціально-небезгіечних

розгляду

регулювання
захворюваннях,

окресленню основних напрямів його удосконалення.
положення,

висновки

і

рекомендації,

що

теоретичних

Винесені

сформульовані

у

та

організації
а

також

на захист
дисертації,

демонструють глибоке засвоєння теми та зрілість теоретичних узагальнень
авторки щодо ключових проблем досліджуваної теми. Зокрема, підкреслимо
окремі положення, які, на наше переконання, заслуговують на підтримку.
У межах розділу І «Організація охорони здоров'я при соціально
небезпечних

захворюваннях

як

об'єкт

адміністративно-правового

регулювання», імпонує підхід Д.М. Шатковської до критичного осмислення
чинного законодавства. Зокрема, на сс. 24-25 дисертант зазначає, що у
З

середині 2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про внесення змін до Закону України
удосконалення

порядку

забезпечення

«Про лікарські засоби»

населення

лікарськими

щодо

засобами,

призначеними для лікування соціально небезпечних і тяжких хвороб». Із
самої назви даного нормативно-правового акту видно, що законодавець
виділяє дві групи захворювань: соціально небезпечні та тяжкі. Аналіз тексту
даного документу дає можливість стверджувати,

що до першої

групи

віднесено туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити; натомість до другої
онкологічні та рідкі (орфанні) захворювання. Логіка законотворення, як
видається дисертантові, не зовсім зрозуміла: чому саме так виокремленні
соціально небезпечні хвороби? Хіба онкологічні патології не є соціально
небезпечними, враховуючи хоча б їх кількість у державі? Своєю чергою,
СНІД

та

туберкульоз

препаратів),

-

невже

(зокрема
вони

резистентний

до

не є тяжкими? Як

відомих

лікарських

видається

офіційному

опонентові, логіка у такого роду запитаннях безсумнівно є. Крім того, що
такого розподіл є певною мірою штучним, від цього залежить і публічна
політика протидії такого роду захворюванням.
На сс. 41-43 дисертації авторка слушно зазначає про наявну проблему
різного ставлення до ВІЛ/СНІДу та туберкульозу навіть на рівні держави чи
донорських організацій, які опікуються цим напрямом. Як вказується у
роботі, «певна «конкуренція» світосприйняття ВІЛ/СНІДу та туберкульозу
спостерігається і на рівні фінансування заходів, спрямованих на боротьбу із
даними соціально небезпечними захворюваннями. На ВІЛ/СНІД зазвичай
виділяється більше коштів, ніж на туберкульоз». Такого роду тенденцію
дисертант

вважає

Захворювання

на

необ'єктивною
туберкульоз

і в цьому
сьогодні

її

складає

необхідно

підтримати.

«сумні»

статистичні

показники, які мають тенденцію до зростання.
Розділ
запобігання

II

«Механізм

та боротьби

адміністративно-правового

із соціально

небезпечними

регулювання

захворюваннями»,

цікавий своєю структурою та послідовністю викладення проблемних питань.
Видається,

що

запропоновані

дисертантом

організаційно-правові

форми медико-соціального забезпечення на випадок виникнення соціально
4

небезпечної хвороби (на прикладі

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу)

дійсно

повинні включати у себе низку дій, які мають проводитись із активним
залученням

органів

виявлення

форми

управління
захворювання

охороною

здоров'я

(туберкульоз

-

(с. 100):

активна

чи

активне
пасивна,

ВІЛ/СНІД - носій інфекції чи хворий); визначення конкретного лікувального
закладу, куди буде госпіталізовано хворого; призначення лікування виходячи
із добровільної інформованої згоди пацієнта та стандартів

(протоколів)

лікування даної хвороби; визначення шляхів передачі інфекції та вжиття
санітарно-гігієнічних

та

протиепідемічних

заходів

стосовно

мінімізації

негативних проявів джерела інфекції; організація проведення реабілітаційних
заходів

за

результатами

лікування

у

стаціонарі;

організація

медико-

соціального обслуговування у разі необхідності тривалого супроводження та
забезпечення прав особи, хворої на соціально небезпечне захворювання.
Такого роду розуміння засвідчує комплексний підхід дисертанта до
вибору адміністративно-правових форм медико-соціального

забезпечення

даних захворювань. Реалізація вказаного на практиці повинна у перспективі
дати позитивні результати.
На сс. 140-141 дисертації заслуговує на увагу та підтримку думка
дисертанта стосовно стратегії освітньої медичної політики гіри соціально
небезпечних

захворюваннях.

Зокрема,

у

роботі

вказується

таке:

«Що

торкається підвищення кваліфікації, то основний акцент має робитись на
наданні

сучасних

знань

щодо

діагностики

та

лікування

соціально

небезпечних хвороб а також новітніх підходів до їх профілактики. Водночас,
більш вагому роль з позицій теми дисертаційного дослідження відіграє
підвищення кваліфікації управлінських, керівних кадрів органів охорони
здоров'я,
соціально

які опікуються
небезпечних

питаннями

організації

захворюваннях».

З

охорони

позицій

здоров'я

паспорту

при

наукової

спеціальності 12.00.07, за якою захищається робота, це абсолютно слушна
пропозиція. Від якісної організації охорони здоров'я (і це не випадково
винесено у назву дисертації) багато в чому залежить успішна боротьба з ВІЛСНІДом, туберкульозом, гепатитами В, С тощо.

5

Вказаним

не

вичерпується

перелік

положень

дисертації,

які

заслуговують на підтримку.
Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих
працях. Основні положення і висновки дисертації опубліковані у дванадцяти
наукових працях, з яких п'ять - у фахових наукових юридичних виданнях (з
них одна - у виданні, що включено до міжнародної наукометричної бази) та
сім - тези доповідей на науково-практичних конференціях.
Зауваження щодо окремих положень дисертації. Дисертаційна робота
Шатковської Дарини Миколаївни в цілому оцінюється позитивно. Проте,
офіційний опонент пропонує звернути увагу на окремі положення дисертації,
що мають дискусійний характер, потребують більш глибокого дослідження та
обґрунтування, основними з яких визначено наступні:
1. Дещо
правового

штучним

забезпечення

виглядає
охорони

розподіл

принципів

здоров'я

при

адміністративно-

соціально

небезпечних

захворюваннях, здійснений у рамках підрозділу 1.2. дисертації. З метою
методологічної

чіткості

та

практичної

доцільності,

дисертантом

пропонується вказані принципи розділити на дві групи [с. 50]:
- загальнодержавної

спрямованості

(комплексність,

законність,

ефективність, сприйняття протидії соціально небезпечним захворюванням у
якості факторів забезпечення національної безпеки);
- медичної спрямованості (профілактична спрямованість, необхідність
адекватного правового захисту медиків, які здійснюють лікування осіб,
хворих на соціально небезпечні захворювання).
Як видається, принцип профілактичної спрямованості та адекватного
правового захисту медичних працівників може розглядатись і як принцип
загальнодержавної

спрямованості,

адже

вимагає

зусиль

не

тільки

профільного міністерства.
2. У рамках підрозділу 2.1. дисертації зазначається, що
стандарти у сфері протидії соціально небезпечним

медичні

захворюванням

має

розробляти компетентний державний орган. Це мають бути загальнодержавні
стандарти, котрі забезпечуватимуть однаковий правовий статус осіб, хворих

на СНІД чи туберкульоз незалежно від місця проживання та належності до
того

чи

іншого

матеріального,

майнового

чи

соціального

прошарку

населення. Узагалі ж, дисертант наполягає на усвідомленні адміністративноправової сутності медичних стандартів, під якими пропонується розуміти
алгоритми організації медичної допомоги та конкретних дій

медичного

персоналу, спрямовані на уніфіковані підходи щодо діагностики, лікування,
реабілітації

та

профілактики

соціально

небезпечних

захворювань,

які

розроблені у системі Національної академії медичних наук України та
затверджені Міністерством охорони здоров'я України.
Складно погодитись із тим, що торкається: по-перше, чому такого роду
стандарти

мають

розробляти

саме

державні

органи,

а

не

незалежні

професійні медичні організації? По-друге, чому такого роду

прив'язка:

розроблення у системі Національної академії медичних наук України га
затвердження Міністерством охорони здоров'я України? Це структури двох
різних організаційно-правових структур: НАН України та Кабінет Міністрів
України. Наскільки це правильно?
3. На с. 131 дисертації авторка надає у цілому позитивне визначення,
відповідно до якого методи діяльності органів охорони здоров'я у сфері
забезпечення прав осіб, хворих на соціально

небезпечні

захворювання

визначаються, як внутрішня характеристика діяльності органів

охорони

здоров'я щодо протидії соціально небезпечним захворюванням, яка полягає у
конкретних діях уповноважених суб'єктів організації чи надання медичної
допомоги з метою забезпечення прав осіб, хворих на соціально небезпечні
захворювання. Надалі у роботі зосереджено увагу двох основних методах
діяльності органів охорони здоров'я у сфері забезпечення прав осіб, хворих
на соціально небезпечні захворювання:
зменшення рівня стигматизації хворих на соціально небезпечні
захворювання;
удосконалення навчальних планів та програм студентів медичних
навчальних закладів гіри базовій підготовці та підвищенні

кваліфікації

працюючих лікарів із проблем соціально небезпечних захворювань.
Все ж таки, як видається, цими двома методами не вичерпується
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можливий

арсенал

конкретних

способів,

засобів,

дій

уповноважених

суб'єктів організації чи надання медичної допомоги з метою забезпечення
прав осіб, хворих на соціально небезпечні захворювання.
4.

Згадуючи

можливості

адміністративно-правові

розголошення

інформації

про

методи

щодо

мінімізації

особу

пацієнта,

діагнозу

захворювання, серед першочергових заходів авторка зазначає на необхідності
уніфікації ведення медичної документації (історія хвороби, амбулаторна
картка тощо) [с. 179].
Вказане

положення

є спірним, адже

відповідні

форми

медичної

документації є уніфікованими, а їх заповнення врегульовано відповідною
Інструкцією. (Наказ МОЗ від 14.02.2012 № 1 1 0 «Про затвердження форм
первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що
використовуються

у закладах

охорони

здоров'я

незалежно

від

форми

власності та підпорядкування»),
5. У рамках
справедливо
правового

вказує,

заключного
що

регулювання

підрозділу

серед

шляхів

організації

дисертації -

удосконалення

охорони

здоров'я

2.4.

дисертант

адміністративнопри

соціально

небезпечних захворюваннях необхідне адекватне використання зарубіжного
досвіду. У роботі наводяться окремі дані стосовно низки країн (Німеччина,
США, Канада). Проте, на наше переконання, краще було б обрати для
порівняння держави, які подібно до України входили до складу СРСР і вже
пройшли

шляхом

проаналізувати

Європейської

їх досвід та

інтеграції

вказати,

(Литва,

Естонія,

що саме може бути

Латвія),

запозичене

вітчизняною системою охорони здоров'я.
Висловлені дискусійні положення визначають складність, полемічність
проблеми, що досліджується, та істотно не впливають на загальну позитивну
оцінку дисертаційного дослідження Д.М. Шатковської.
Загальний висновок. Шатковська Дарина Миколаївна на належному
рівні розкрила тему дисертаційного дослідження «Адміністративно-правове
регулювання

організації

захворюваннях».

охорони

Дисертантом

здоров'я

при

соціально

небезпечних

стисло, логічно, аргументовано

викладено

матеріал згідно з вимогами до робіт відповідного рівня. Структура і основний
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зміст наукової праці відповідають темі дослідження та повністю її розкривають,
що свідчить про цілісність і завершеність дисертаційного дослідження.
Викладене вище дає можливість стверджувати, що дисертаційна робота
Шатковської

Дарини

Миколаївни

є

самостійним

завершеним

науковим

дослідженням важливої теоретично-практичної проблематики, з отриманням
нових обгрунтованих результатів.
Таким
регулювання

чином, дисертаційне
організації

захворюваннях»

за

охорони

своєю

дослідження
здоров'я

актуальністю,

при

«Адміністративно-правове
соціально

новизною

та

небезпечних

обґрунтованістю

одержаних результатів повністю відповідає вимогам п. 11, 13, 14 Постанови
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 «Про затвердження
Порядку присудження наукових ступенів», а її авторка - Шатковська Дарина
Миколаївна заслуговує на присудження їй наукового ступеня

кандидата

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право.
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