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Актуальність теми дисертаційної роботи Гомон Дар’ї Олегівни 

обумовлена теоретичною та практичною значимістю вивчення специфіки 

адміністративно-правового та організаційного забезпечення охорони здоров'я 

в Україні у сформованих сучасних соціально-економічних і політичних 

умовах і зумовлена націленістю автора на пошук нових шляхів 

вдосконалення механізмів забезпечення даної сфери.

Стаття 49 Коституції України гарантує кожному громадянину право 

на охорону здоров’я та безоплатну медичну допомогу, проте в даний час 

механізми реалізації даного права, його належна гарантованість, дотримання 

і забезпечення набувають першочергового значення для нашої держави, 

оскільки життя і здоров’я громадян вимагають особливої охорони. Оскільки 

в даній сфері існує ряд проблем, обумовлених недосконалістю 

адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я та зниженням 

якості публічного адміністрування, все це обумовлює особливий науковий 

інтерес до дослідження даної тематики.

Мета дисертаційного дослідження, яка полягає в тому, щоб на підставі 

комплексного аналізу теоретичних джерел, норм чинного законодавства та 

вивченні зарубіжного досвіду щодо вдосконалення адміністративно- 

правового та організаційного забезпечення охорони здоров’я, розробити 

пропозиції щодо вдосконалення законодавства у досліджуваній сфері (с. 19- 

20) -  досягнута, чому посприяло правильне визначення наукових завдань



/

(с.20). До того ж, наукове дослідження автора було проведено в період 

реформування сфери охорони здоров'я в Україні та модернізації системи

фінансування даної сфери.

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, 

затверджених 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 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, перелік яких 

затверджено рішенням Президії Національної академії правових наук 

України від 18.10.2013 р. № 86/11. Дисертацію виконано згідно з Переліком 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ України на період 2010- 2014 рр., затвердженим наказом 

МВС України № 347 від 29.07.2010 р., Переліком пріоритетних напрямів 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

період 2015-2019 років, затвердженим наказом МВС України № 275 від 

16.03.2015 р., 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 01140)004012).
Структурно 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.



Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено історичному 

розвитку адміністративно-правового та організаційного забезпечення 
охорони здоров'я в Україні, сутності адміністративно-правового забезпечення 

охорони здоров'я та юридичній відповідальності у сфері охорони здоров'я. 

Особливої уваги заслуговує проведений дисертантом комплексний і 

системний аналіз законодавства в сфері охорони здоров'я, викладений у 

підрозділі 1.2 роботи (с. 45-62). При цьому 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 (нормотворчого) 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).

У другому розділі, який присвячений організаційному забезпеченню 

публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я, визначено, що 

суб’єкти публічного адміністрування у сфері охорони здоров'я -  це органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, діяльність яких 

спрямована на організацію і управління усіма складовими системи охорони 

здоров’я для задоволення потреб громадян України щодо збереження та 

зміцнення здоров’я (с.85) та надано класифікацію суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері охорони здоров'я, яка включає в себе: суб’єктів, що 

розробляють та визначають державну політику у сфері охорони здоров'я та 

суб’єктів, що безпосередньо реалізують та забезпечують публічне 

адміністрування у сфері охорони здоров'я (с.88). Викликає інтерес думка 

автора щодо 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).



Досліджуючи у третьому розділі зарубіжний досвід організації 

забезпечення охорони здоров'я, автор розглядає різні світові моделі 

фінансування медицини та різні системи охорони здоров'я провідних країн за 

основними показниками здоров'я, виділяючи як позитивні, так і негативні 

аспекти кожної із них. На с. 185 Д.О. Гомон наголошує на необхідності 

систематизації всього законодавства України у сфері охорони здоров’я, 

шляхом зведення в єдину внутрішньо узгоджену систему, тобто створенні 

базового документу -  Кодексу законів України про охорону здоров'я, а також 

пропонує власний проект структури Кодексу законів України про охорону 

здоров'я (Медичного кодексу України) (с.245).

Висновки і пропозиції, що містяться у роботі, корисні як у 

теоретичному так і у практичному значенні, а саме для удосконалення 

механізмів забезпечення охорони здоров’я у практичній діяльності суб’єктів 

владних повноважень -  під час здійснення правозастосовної діяльності, що 

підтверджено актом про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Гомон Д. О. на тему: «Адміністративно-правове та організаційне 

забезпечення охорони здоров'я в Україні» у практичну діяльність 

Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації 

від 1 5 лютого 201 8 року.

Водночас, позитивно оцінюючи зміст рецензованого дисертаційної 

роботи, вважаємо за необхідне зробити ряд зауважень щодо окремих 

положень роботи Д.О. Гомон, які потребують додаткового пояснення чи 

уточнення.

1. Говорячи про охорону здоров’я як найвищу соціальну цінність, 

автор розглядає її у таких аспектах: соціокультурному, економічному та 

політичному (с.28). Проте, чомусь не бере до уваги правовий аспект охорони 

здоров'я, хоча роль здоров'я в житті окремої людини визначає необхідність 

використання таких правових ресурсів, як правове регулювання і захист, для 

забезпечення ефективної реалізації прав у сфері охорони здоров'я.



2. В дисертаційному дослідженні автор відходить від усталеного у 

науці поділу форм публічного адміністрування на правові та неправові 

форми, пропонуючи класифікувати форми публічного адміністрування у 

сфері охорони здоров'я на зовнішні і внутрішні. Хотілося би почути більш 

розгорнуту позицію автора щодо обґрунтування зміни традиційних поглядів 

щодо цього питання.

3. У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід організації забезпечення 

охорони здоров'я» розглянуто особливості правового та організаційного 

забезпечення охорони здоров'я таких країн як: Грузія, Вірменія та Казахстан. 

Виникає питання наскільки доцільним є такий вибір країн для порівняння та 

запозичення досвіду за умов євроінтеграційного шляху нашої держави.

4. Потребує додаткового обґрунтування пропозиція автора про 

необхідність внесення доповнення в Кодекс України про адміністративні 

правопорушення щодо встановлення адміністративної відповідальності за 

відмову працедавця звільнити працівника від роботи на час, необхідний для 

проходження диспансеризації (с.184). А саме більш детально роз’яснити, які 

позитивні наслідки для забезпечення охорони здоров'я, передбачають дані 

зміни в законодавстві.

Загалом, коло науково-практичних питань, які розглядаються у 

дисертаційному дослідженні, є доволі широким. З одного боку, це свідчить 

про її високий рівень та науковий інтерес. З іншого боку, певна кількість 

питань, які розглядаються у дисертаційному дослідженні, можуть становити 

предмет окремих досліджень. У подальших дослідженнях хотілося б, щоб 

автор більш детально запинився на зарубіжному досвіді організації 

забезпечення охорони здоров’я у контексті запозичення корисного досвіду 

для системи охорони здоров’я України.

Водночас зазначені зауваження в цілому не впливають на позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, що обумовлена зазначеною вище актуальністю 

та новизною отриманих наукових результатів, які в сукупності



/
характеризуються практичним значенням і спрямовані на вдосконалення 

діючого законодавства у сфері охорони здоров'я.

Викладене вище дає підстави для остаточного висновку про те, що 

дисертація Гомон Дар’ї Олегівни на тему: «Адміністративно-правове та 

організаційне забезпечення охорони здоров'я в Україні» відповідає вимогам 

І Іорядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів Україні від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право.

к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
адміністративного та (Ьінансового права

Бондаренко К.В.


