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офіційного опонента доктора наук з державного управління,
професора Надюка Зіновія Олександровича

 на дисертаційну роботу Прасола Владислава Петровича на тему
"Механізми  публічного  управління  розвитком  недержавного
сектора  охорони  суспільного  здоров’я  в  Україні",  поданої  на
здобуття  наукового  ступеня  кандидата  наук  з  державного
управління  за  спеціальністю  25.00.02  –  механізми  державного
управління

Актуальність  теми  дисертаційної  роботи.  Держава  поставила

амбітну мету – кардинальне реформування охорони здоров’я, спрямоване на

створення системи,  орієнтованої  на пацієнта,  здатної  забезпечити  медичне

обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських

держав. Реформування застарілої та неефективної системи охорони здоров’я,

успадкованої від  радянського  минулого,  яка  не  здатна  надавати  належні

послуги й потерпає від корупції, реалізується паралельно з упровадженням

децентралізації  влади  в  Україні.  Медична  реформа  спрямована  на

переорієнтацію  фінансової  підтримки  на  надання  послуг,  а  не  на

фінансування надмірно пропорційної та частково застарілої інфраструктури. 

Реалізації  зазначеного  вище  потребує   зміни  моделі  фінансування

системи охорони здоров’я,  удосконалення підходів до управління галуззю,

розвитку та взаємодії  окремих її секторів, кадрового забезпечення та ін. Все

це  підтверджує актуальність дисертаційного дослідження. 

Ступінь  обґрунтованості  наукових  положень,  висновків  і

рекомендацій,  сформульованих  у  дисертації.  Ознайомлення  зі  змістом

дисертації, авторефератом, висновками й рекомендаціями дозволяє зробити

висновок,  що  наукова  новизна  дослідження  сформульована  автором

самостійно, має належний рівень обґрунтованості та вірогідності.

Чітко  сформульовані  об’єкт,  предмет  і  завдання  дослідження,

адекватність  використання  загальнонаукових  та  спеціальних  наукових

методів,  сучасних  розробок  теорії  державного  управління  дали  змогу



здійснити  комплексний  розгляд  проблеми  теоретико-методичного

обґрунтування  засад,  підходів  та  механізмів  публічного  управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я. 

Структура  дисертаційної  роботи  характеризується  логічністю  та

послідовністю, обумовлена завданнями та підпорядкована вирішенню мети

дослідження.  Матеріал  викладено  з  дотриманням  вимог  наукового  стилю,

переконливо аргументовано основні наукові положення та висновки.

У  першому  розділі  проаналізовано  стан  наукової  розробки  проблем

функціонування  сфери  охорони  суспільного  здоров’я,  наведено  можливі

напрями адаптації до умов України зарубіжного досвіду регулювання сфери

охорони  суспільного  здоров’я,  охарактеризовано  недержавний  сектор

охорони суспільного здоров’я як об’єкт публічного управління в Україні.

Другий розділ присвячено аналізу нормативно-правового забезпечення

розвитку  вітчизняної  системи  охорони  суспільного  здоров’я,  визначенню

тенденції розвитку елементів недержавного сектора цієї системи, окресленню

основних протиріч та проблем розбудови інституту підготовки менеджерів у

сфері охорони суспільного здоров’я.  

У  третьому  розділі  обґрунтовано  фактори  впливу  на  формування

сприятливих умов для розвитку недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я  в  Україні,  запропоновано  комплексний  підхід  до  застосування

механізмів  публічного  управління комунальними  закладами

(підприємствами)  охорони  суспільного  здоров’я, надано  низку  напрямків

удосконалення системи підготовки управлінців у галузі суспільного здоров’я.

Основні  наукові  результати,  одержані  особисто  здобувачем,

визначаються  теоретичним  та  практичним  опрацюванням  ключових

положень  теоретико-методичного  обґрунтування  концептуальних  засад  та

механізмів публічного управління розвитком недержавного сектора охорони

суспільного здоров’я в Україні. 

Заслуговує  на  увагу  пропонований  автором  підхід  до  визначення

публічного управління, яке складається з державноуправлінської складової, де
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суб’єктом виступає держава в особі відповідних структур, а також бізнесової

та  громадської  складових,  де  суб’єктами  є  недержавні  утворення.  Перші

виступають від імені держави, їх діяльність має юридично-владний характер

і  забезпечується  примусовою силою держави.  Суб’єктами ж громадського

управління є недержавні утворення, самоврядні структури. Вони виступають

як суб’єкти публічного права виключно від свого імені тільки для вирішення

питань, що визначені їх статутними документами (стор. 29).

Сформульовані  рекомендації  щодо  вдосконалення  чинного

законодавства,  зокрема,  запропоновано єдине правове поле – Кодекс "Про

охорону  здоров’я  населення",  який  би  акумулював  та  систематизував  усі

відносини розглянутої  системи в  цілому (стор.  76-77).  Проведене  автором

дослідження структурної взаємодії окремих складових недержавного сектора

охорони  суспільного  здоров’я,  методичних  засад  його  формування  та

основних  факторів,  які  впливають  на  стан  функціонування  і  розвиток,

дозволить обґрунтувати напрями розвитку цього сектора в сучасних умовах

демократизації  публічного  управління  та  трансформації  медичної

сфери (стор. 117-122). 

Доповнено наявну класифікацію моделей організації системи охорони

суспільного здоров’я (стор 31-33), виокремлено основні складові української

моделі охорони здоров’я (стор. 45).

Обґрунтовано  виокремлення  елементів  структури  недержавного

сектора  охорони  суспільного  здоров’я, (стор.  53), уточнено  й  доповнено

акценти  під  час  підготовки  фахівців  з  менеджменту  охорони здоров’я,  де

встановлено,  що  особлива  увага  має  приділятися  набуттю  знань  та

виробленню відповідних навичок управлінського циклу (стор 114). 

Заслуговують на увагу запропоновані автором напрями запровадження

комплексного  підходу  до  застосування  механізмів  публічного  управління

комунальними  закладами  (підприємствами)  охорони  суспільного

здоров’я (стор.  135-138),  а  також  удосконалення  системи  підготовки

управлінців  для  галузі  охорони  суспільного  здоров’я  (стор. 151-154),  що
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дозволить  системно  здійснювати узгоджені  зміни  в  усіх  ланках  медичної

системи.

Зазначені  пропозиції  автора  сприятимуть  створенню  умов  для

покращення здоров’язбереження  населення,  підвищення  якості  надання

медичних  послуг  та  їх  доступності,  дозволять  оперативно  реагувати  на

проблеми, що виникають у системі охорони здоров’я.. 

Достовірність  результатів  та  наукова  новизна  одержаних

результатів.  Про  обґрунтованість  та  достовірність  основних  результатів

дисертаційної роботи свідчить те, що вони були використані Департаментом

охорони  здоров’я  Харківської  міської  ради   при формуванні  та  реалізації

кадрової  політики  в  галузі  охорони  здоров’я  в  інтересах  територіальної

громади міста,  у забезпеченні  навчального процесу  Харківською медичною

академією післядипломної освіти 

Наукова  новизна  одержаних результатів  дисертаційного  дослідження

забезпечується  вагомою  джерельною  базою,  широким  використанням

наукових методів, здатністю дисертанта до аналізу та узагальнень. 

Найбільш  вагомими  науковими  результатами  дисертаційної  роботи

можна вважати такі. 

уперше  обґрунтовано  засади  комплексного  механізму  публічного

управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в

Україні, який формується й запроваджується за певним алгоритмом щоразу

після  прийняття  управлінського  рішення  на  принципах  об’єктивності,

наукового обґрунтування, цілісності, узгодженості й чіткої координованості

дій; ґрунтується на взаємодії основних конкретних механізмів впливу органів

публічної  влади  (політичного,  правового,  економічного,  інституційного,

організаційного,  адміністративного  та  інших  механізмів),  спрямованих  на

зміну  якості  стану  елементів  недержавного  сектора  охорони  суспільного

здоров’я  з  метою  покращення здоров’язбереження  населення,  підвищення

якості надання медичних послуг та їх доступності;
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удосконалено:

– підхід до управління системою охорони суспільного здоров’я  з точки

зору  взаємодії  її  державного  й  недержавного  секторів,  розмежування  і

визначення елементів  яких проведено з  окресленням основних функцій та

завдань секторів стосовно організації  такої взаємодій для досягнення мети

державної політики у зазначені сфері; 

– організаційний механізм публічного управління охороною суспільного

здоров’я  в  частині  кадрового  забезпечення  галузі  й  розвитку  інституту

підготовки  управлінців.  Разом  із  професійноорієнтованим та

компетентнісним підходами до організації  навчання запропоновано підхід

міжсекторної  галузевої  взаємодії,  суть  якого  у  підготовці  категорії

«універсальних»  управлінців  для  галузі  охорони  суспільного  здоров’я,  до

якої входять як керівники органів публічної влади в галузі охорони здоров’я,

так і директори закладів, підприємств та організацій цієї сфери різних форм

власності. 

дістали подальшого розвитку:

– узагальнення  зарубіжного  досвіду  функціонування  систем  надання

медичних  послуг,  що  дало  змогу  виокремити  змішану  французьку  модель

охорони здоров’я, підходи до організації якої є найприйнятніші для України у

контексті розвитку і взаємодії державного й недержавного секторів системи

охорони здоров’я;

– визначення зовнішніх умов, сприятливих для розвитку недержавного

сектора  охорони  суспільного  здоров’я;  за  результатами  проведеного

факторного аналізу виділено такі три основні фактори впливу: ефективність

формування та реалізації державної політики у соціально-економічній сфері,

комплексний підхід до управління розвитком охорони суспільного здоров’я в

цілому  та  недержавним  сектором  зокрема, рівень  довіри  до  закладів

недержавного сектора охорони суспільного здоров’я з боку громадян;
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– механізми  публічного  управління  розвитком  комунальних

некомерційних  підприємств  системи  охорони  суспільного  здоров’я  як

сегменту її недержавного сектора із застосуванням комплексного підходу;

– поняттєво-категорійний апарат галузі науки державного управління,

зокрема  конкретизовано  зміст  таких  понять,  як:  охорона  суспільного

здоров’я;  публічне  управління  розвитком  охорони  суспільного  здоров’я;

управлінець  галузі  охорони  суспільного  здоров’я;  комплексний  механізм

публічного управління розвитком недержавного сектора охорони суспільного

здоров’я.

Повнота викладу основних положень дисертації  в опублікованих

працях. Основні положення дисертації викладені в 12 публікаціях, із них 7 –

у  наукових  фахових  виданнях.  Вони  відображають  зміст  теоретичного,

аналітичного  та  практичного  дослідження,  викладеного  в  представленій

роботі.

Обсяг  друкованих  праць  та  їх  кількість  відповідає  вимогам  щодо

публікацій  основного  змісту  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня

кандидата наук.

Наукові  результати,  теоретичні  положення  й  висновки  дослідження

були  одержані  в  межах  науково-дослідних  робіт:  "Державні  механізми

регулювання  системи  надання  медичної  допомоги  в  Україні"  (номер

державної  реєстрації  0112U001156)  та  "Соціальні  чинники  забезпечення

сталого  розвитку  Харківського  регіону"  (номер  державної  реєстрації

0116U007254)  Харківського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України.

Оцінка  змісту  дисертації,  її  завершеності  та  відповідності

встановленим  вимогам.  Дисертацію  написано  грамотно,  логічно  й

послідовно.  Робота  складається  із  вступу,  трьох  розділів,  висновків  до

розділів,  загальних  висновків,  списку  використаних  джерел  з

133 найменувань (із них 11 – іноземною мовою). Структура роботи логічно
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побудована та сприяє розкриттю теми дослідження, виконанню поставлених

завдань. 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства

освіти  і  науки  України  та  не  викликає  зауважень.  Зміст  автореферату

повністю  відображає  основні  положення  дисертаційного  дослідження.  За

своїм змістом робота відповідає паспорту спеціальності 25.00.02 – механізми

державного управління.

Важливість для науки та практики одержаних автором результатів.

Наукові  висновки й  рекомендації  придатні  для використання у  подальшій

розробці підходів до вдосконалення інституту підготовки управлінців у сфері

охорони  здоров’я  в  Україні,  у  практичній  діяльності  місцевих  органів

державного  управління,  у  навчальному  процесі  при  складанні  навчальних

планів, програм, спецкурсів, підготовці підручників, підвищення кваліфікації

державних службовців. Дисертаційне дослідження являє собою конкретний

внесок у науку державного управління, який полягає в розробці пропозицій

щодо  поєднання  концепції  публічного  управління  та  функціонування

медичних закладів  недержавного  сектора системи охорони здоров’я,  що у

підсумку дасть можливість комплексного вирішення поставлених завдань. 

Пропозиції  автора  можуть  бути  використані  Міністерством  охорони

здоров’я України при розробці Стратегії розвитку медичної освіти в Україні,

органами  публічної  влади при  розробці  заходів  регулювання  розвитку

медичної галузі на підпорядкованій території. 

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації:

1. У першому розділі роботи представлений аналіз основних світових

моделей  охорони  здоров’я,  їх  узагальнення  й  певні  висновки  щодо

майбутньої  вітчизняної  моделі.  Варто  було  б  уважніше  прописати  ці

пропозиції  стосовно  вітчизняної  моделі:  за  загальними  принципами  та

підходами сьогодні вона найбільш наближена до моделі Бевериджа, тоді як

автор акцентує на доцільності французької. Якщо це позиція і підхід, який
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відстоює здобувач, слід було б ретельніше прописати, що саме з французької

моделі охорони здоров’я слід адаптувати для вітчизняної.

2. Віддаючи  належне  підходам  автора  до  вдосконалення  інституту

підготовки  управлінців  для  галузі  (п.3.3.),  доцільно  було  б  прописати

аргументацію цих змін і  підходів  до підготовки фахівців-управлінців саме

для недержавного сектора сфери охорони суспільного здоров’я, яка повинна

була б з’явитись ще у першому розділі роботи.

3. У першому розділі бракує акцентів на відмінностях пропонованого

(комплексного)  механізму  публічного  управління  розвитком  недержавного

сектора  охорони  суспільного  здоров’я (п.1.3.)  від  механізмів  публічного

управління розвитком охорони здоров’я, які застосовуються сьогодні.

4. У третьому розділі дисертаційної роботи дисертанту доцільно було б

більш детально уточнити пропозиції щодо підготовки менеджерів для сфери

охорони  суспільного  здоров’я у  зв’язку  з  реорганізацією  Національної

академії державного управління при Президентові України (стор. 102, 105). 

Загальний  висновок  по  дисертаційній  роботі.  Дисертаційна  робота

Прасола Владислава Петровича на тему "Механізми публічного управління

розвитком недержавного сектора охорони суспільного здоров’я в Україні" є

завершеним  науковим  дослідженням,  виконаним  самостійно  автором  на

актуальну тему. Вона містить теоретичні розробки та практичні пропозиції,

спрямовані  на  удосконалення  системи  державного  управління  розвитком

недержавного  сектора  охорони  суспільного  здоров’я  в  Україні.  Рівень

проведених досліджень та їх практична спрямованість свідчать про наукову

зрілість здобувача.

Враховуючи  актуальність,  новизну,  важливість  одержаних  автором

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну

цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота Прасола

Владислава Петровича на тему "Механізми публічного управління розвитком

недержавного  сектора  охорони суспільного  здоров’я  в  Україні"  відповідає

пунктам  11,  13  і  14  "Про  затвердження  Порядку  присудження  наукових
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ступенів  і  присвоєння  вченого  звання  старшого  наукового  співробітника"

(постанова Кабінету Міністрів  України від 7 березня  2007 р.  № 423),  а  її

автор  заслуговує  присудження  наукового  ступеня  кандидата  наук  з

державного  управління  за  спеціальністю 25.00.02 –  механізми державного

управління.

Офіційний опонент

доктор  наук  з  державного  управління,
професор,  професор  кафедри екології  та
економіки  довкілля Технічного
університету  «Метінвест  Політехніка»
(м. Маріуполь)                                  З.О. Надюк

Підпис З.О.Надюка засвідчую: 
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