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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора, 

Берлача Анатолія Івановича на дисертацію 
Гомоп Дар’ї Олегівни па тему: «Адміністративно-правове та 

організаційне забезпечення охорони здоров'я в Україні», підготовлену на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 

12.00.07 — адміністративне право га процес; фінансове право;
інформаційне право

Актуальність теми дисертації. Ключовим моментом національної 
безпеки держави, а також важливою складовою її соціального комплексу 
виступає система охорони здоров'я, оскільки саме від ефективності її 
функціонування залежить здоров'я нації. Покращення демографічних 
показників вимагає підвищення якості надання медичної допомоги, а також 
викликає необхідність здійснення заходів щодо реформування сфери 
охорони здоров'я. Тому актуальність теми дисертаційної роботи Гомон Дар’ї 
Олегівни «Адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони 
здоров'я в Україні» є беззаперечною в цілому, та враховуючи факти 
ухвалення Верховною Радою України наприкінці 2017 року низки законів, 
спрямованих на суттєві зміни у сфері охорони здоров'я.

Розпочата медична реформа була неоднозначно сприйнята як серед 
населення, так і серед медичних працівників. До того ж вона так і не змінила 
суттєво адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони 
здоров'я, а євроінтеграційні прагнення України обумовлюють необхідність 
адаптації законодавства нашої держави у відповідність до європейських 
орієнтирів.

Робота спрямована на виконання Національної стратегії реформування 
системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років та відповідає 
Пріоритетним напрямкам розвитку правової науки на 2011-2015 роки, 
затвердженим постановою загальних зборів Національної академії правових 
наук України від 24 вересня 2010 року, і Пріоритетним напрямкам розвитку 
правової науки на 2016-2020 рр., визначеним у Стратегії розвитку наукових 
досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки 
від 03 березня 2016 року, а також перспективним напрямам кандидатських та
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докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, перелік яких 
затверджено рішенням Президії Національної академії правових наук 
України від 18.10.2013 № 86/11.

Дисертацію виконано згідно з Переліком пріоритетних напрямів 
наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 
період 2010-2014 рр., затверджених наказом МВС України № 347 від 
29.07.2010, Переліком пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, 
затверджених наказом МВС України № 275 від 16.03.2015, та є складовою 
частиною науково-дослідної теми кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх 
справ «Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах 
адміністративно-правовими засобами» (державний реєстраційний номер 
0114Ш04012).

Дисертація складається з титульного аркуша, анотації, змісту, переліку 
умовних позначень, вступу, трьох розділів, поділених на вісім підрозділів, 
висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 246 сторінок, з них основного тексту -  202 сторінки (до 
списку використаних джерел). Структура роботи відповідає завданням 
дослідження. Положення наукової новизни є належно обґрунтованими.

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових 
положень, висновків і рекомендацій забезпечуються продуманим 
використанням загальнонаукових методів пізнання (історико-правовий, 
системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий та 
соціологічний методи, а також методи аналізу та узагальнення), що дало 
змогу авторці досягнути визначеної мети.

Так зокрема, для досягнення поставлених мети та завдань автором було 
використано систему загальних та спеціальних методів наукового пізнання. 
Історико-правовий аналіз застосовувався для вивчення генезису та етапів 
адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони 
здоров’я. Формально-юридичний метод допоміг визначити систему 
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення
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охорони здоров'я. За допомогою системно-структурного аналізу виділено 
види стягнень за порушення у сфері охорони здоров’я. Порівняльно- 
правовий метод був використаний для дослідження зарубіжного досвіду 
організації забезпечення охорони здоров’я, а метод системного аналізу -  при 
порівнянні різних нормативно-правових актів, що регулюють 
адміністративно-правове та організаційне забезпечення охорони здоров'я в 
Україні. Метод узагальнення застосовано при дослідженні та визначенні 
пропозицій щодо шляхів удосконалення правових та організаційних засад 
охорони здоров’я.

Більшість положень наукової новизни дисертації Гомон Д.О. дозволяє 
констатувати, що в рамках проведення дослідження автору вдалося отримати 
результати, які є новими та носять як теоретичний, так і практичний інтерес 
для сфери охорони здоров'я в Україні.

Наукову новизну і практичну значущість одержаних результатів 
визначає те, що дисертація є одним із перших в юридичній науці 
комплексним дослідженням адміністративно-правового та організаційного 
забезпечення охорони здоров'я в Україні.

Так, у підрозділі 1.2 роботи (с. 45-62) автор формулює власне поняття 
«адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я» як здійснюваного 
впливу органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових 
та службових осіб у межах визначеної законом компетенції, за допомогою 
спеціального (нормогворчого) механізму, на відносини в сфері охорони 
здоров’я з метою забезпечення захисту і охорони прав, свобод та інтересів 
населення, необхідних для реалізації прав щодо збереження та зміцнення 
здоров’я, а також продовження тривалості життя населення (с. 48-49).

Заслуговує на підтримку і та обставина, що досліджуючи особливості 
адміністративної відповідальності у сфері охорони здоров'я, автор 
обгрунтовує доцільність перенесення статті 44 «Незаконні виробництво, 
придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або 
психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах» із глави 5 
КУпАП «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я» 
до глави 15 КУпАП «Адміністративні правопорушення, що посягають на
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встановлений порядок управління», оскільки адміністративні проступки, 
передбачені статтею 44 КУпАП, безпосередньо посягають на встановлений 
порядок обігу в Україні наркотичних засобів та психотропних речовин і 
опосередковано -  на здоров'я людей (с.79).

Викликає інтерес думка автора щодо визначення основних принципів 
адміністрування, котрі є фундаментальними і такими, що мають 
застосовуватися в усіх секторах охорони здоров’я, та мають бути 
відображеними на кожному наступному етапі реформи, а саме: принцип 
орієнтованості на людей, орієнтованості на результат та орієнтованості на 
втілення (с.86) та ознак, які можна використовувати як критерії для оцінки 
якості публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я: врахування 
думки населення; політична стабільність; якість законодавства та 
верховенство права; боротьба з корупцією (с. 123-124).

Варто звернути увагу і на пропозицію автора щодо формування 
законодавства у сфері охорони здоров'я у вигляді єдиної й цілісної системи 
законодавчих актів прямої дії, що буде сприяти вдосконаленню організації 
охорони здоров'я, підвищенню якості медичного обслуговування, захисту 
прав на охорону здоров'я і підвищенню відповідальності пацієнтів та 
медичних працівників (с. 187), а також розроблення проекту структури 
Кодексу законів України про охорону здоров'я (Медичного кодексу України).

Наукове га практичне значення роботи. Виконане Д О. Гомон 
наукове дослідження сприяє розв’язанню низки теоретичних і практичних 
питань, що мають важливе значення для адміністративного та медичного 
права.

Теоретичні положення і практичні рекомендації, відображені в 
дисертації, надалі можуть бути використані у науково-дослідній діяльності -  
для подальшого наукового дослідження правових та організаційних засад 
регулювання відносин у сфері адміністративних та медичних відносин; у 
правотворчос гі -  для вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 
охорони здоров’я в Україні; у правозастосуванні -  для удосконалення 
механізмів забезпечення охорони здоров’я у практичній діяльності суб’єктів 
владних повноважень -  під час забезпечення підзаконної та правозастосовчої
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діяльності; у навчальному процесі -  під час вивчення навчальних дисциплін 
«Адміністративне право», «Адміністративний процес», при підготовці 
підручників і навчальних посібників, методичних рекомендацій; при 
проведенні підвищення кваліфікації практичних працівників.

Основні положення і результати дисертаційної роботи викладені 
автором у восьми наукових статтях, з них сім - опубліковано в наукових 
фахових виданнях України, одна стаття -  у зарубіжному науковому виданні, 
та в 11-ти тезах, надрукованих за результатами проведення міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій. Варто зазначити, що 
автореферат дисертації відповідає її змістові й цілком відображає основні 
положення і результати дослідження. Дисертація й автореферат оформлені 
відповідно до встановлених вимог.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Наголошуючи 
загалом на високому теоретичному рівні дослідження, його практичному 
значенні, слід також торкнутися й дискусійних положень роботи.

1. Як певний недолік можна зазначити і те, що дисертація 
перевантажена детальним розглядом суто теоретичних питань, наприклад 
визначень змісту понять «організаційне забезпечення», «публічне 
адміністрування», «державне управління» тощо.

2. У процесі дослідження суб’єктів публічного адміністрування у сфері 
охорони здоров'я (підрозділ 2.1), автор, на нашу думку, мала би 
проаналізувати та надати власне бачення практиці постійної трансформації 
та реорганізації санітарно-епідемічної служби. Проаналізувати наскільки це 
доцільно. І чи не призвело це до втрати контролю за якістю харчових 
продуктів та санітарним станом закладів громадського харчування?

3. У підрозділі 2.3 «Державний контроль і нагляд у сфері охорони 
здоров'я» зазначено що держава, через спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади, здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства 
про охорону здоров'я, державних стандартів та умов надання медичних 
послуг, що спрямовані на забезпечення безпечного навколишнього 
природного середовища, санітарно-епідемічного благополуччя, стандартів 
медичного обслуговування та засобів медичного призначення (с. 1 ЗО). З
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огляду на використання автором двох понять «контроль» і «нагляд», хотілося 
б почути, які саме відмінності між контролем і наглядом у сфері охорони 
здоров'я.

4. На с.174 автор зазначає, що прийняття Закону України «Про 
державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не 
змістом реальної реформи охорони здоров'я, а лише переформатуванням 
медичної діяльності, оскільки в цілому даний Закон не регламентує нічого, 
що могло б реально змінити стан справ в охороні здоров'я на краще. 
Доцільним було б автору, на нашу думку, пояснити чим обґрунтовано таке 
критичне ставлення до Закону, з прийняттям якого, на думку багатьох, 
розпочалась медична реформа?

5. Потребує додаткового обґрунтування і пропозиція автора щодо 
необхідності внесення доповнень до Основ законодавства України про 
охорону здоров'я щодо запровадження громадського контролю у сфері 
охорони здоров'я спеціально створюваними суб'єктами - громадськими 
комісіями із захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 
Вказані зауваження носять дискусійний характер і на впливають на загальну 
позитивну оцінку роботи, аналіз змісту якої свідчить про самостійність і 
цілісність проведеного дослідження, його актуальність, належний науковий 
рівень і теоретичне та практичне значення.

Отримані авторкою висновки є науково обґрунтованими і в своїй 
сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що сприяє подальшому 
удосконаленню адміністративно-правового та організаційного забезпечення 
охорони здоров’я в Україні. Дослідження, безумовно, має наукову цінність і 
сприятиме подальшому розвиткові галузі адміністративного права і процесу, 
а також медичного права. Положення дисертації викладено в опублікованих 
дисертанткою наукових статтях, а її зміст та отримані результати відображені 
в авторефераті.

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати дисертацію Гомон 
Дар’ї Олегівни на тему «Адміністративно-правове та організаційне
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забезпечення охорони здоров'я в Україні» завершеним самостійним 
дослідженням, яке відповідає вимогам, що висуваються до дисертацій, 
поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а також 
п. 11, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 .

Авторка дисертації -  Гомон Дар’я Олегівна, заслуговує на 
присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.
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