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на дисертаційну роботу Шевчук Ганни Андріївни «Медико-соціальне 

обґрунтування застосування принципу визначення безпеки лікарень», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.02.03 — соціальна медицина 

 
Актуальність теми. Тенденції останніх років невтішні – наростання 

кількості та інтенсивності надзвичайних ситуацій, а також кліматична криза, 

що невпинно продовжується, призводять до ще більших руйнівних катаклізмів 

«змішаного» типу, коли природні лиха призводять до виникнення техногенних 

аварій, які в рази збільшують втрати спільнот. Сучасні технології, що надають 

можливість не тільки накопичення, а й деталізованого та всебічного аналізу, 

дають розуміння масштабівмедико-санітарних наслідків та фінансово- 

економічних збитків надзвичайних ситуацій (НС) за останні десятиріччя, а 

також шляхів їх попередження та суттєвого зменшення. Для подолання 

медико-санітарних наслідків, а також задля соціально-політичної стабільності 

в регіоні, що постраждав від НС, вкрай важливо функціонування закладів 

охорони здоров’я  (ЗОЗ). Для досягнення цих цілей міжнародними 

організаціями було розроблено та впроваджено дієвий інструмент оцінки 

безпеки лікарень на основі керівництва ВООЗ «Індекс безпеки лікарень» (ІБЛ). 

Дані джерел наукової інформації вказують на необхідність визначення 

корекції та моніторингу безпеки лікарень, а також ефективність застосування 

оцінки безпеки лікарень. Водночас, не визначено місце та роль ІБЛ, як 

механізму управління ризиками, а також практично відсутні наукові дані щодо 

визначення та контролю безпеки лікарень в національній системі охорони 

здоров’я України. У зв’язку з тим, що стан питання в Україні відповідає 

світовим тенденціям та характеризується наростанням потенціалу небезпеки 

виникнення надзвичайних подій як природного, в т. ч. інфекційного, так і 
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соціального характеру, існують проблеми кадрового та матеріально- 

технічного дефіциту, є недосконалими оточуюча інфраструктура та 

нормативно-правове забезпечення функціонування лікарень за умов НС, дане 

питання в Україні є вкрай актуальним, що обумовлює необхідність негайного 

втручання й проведення заходів з підвищення безпеки лікарень. 

З огляду на глобальний та національний рівень піднятого питання, 

робота Шевчук Ганни Андріївни, що присвячена медико-соціальному 

обґрунтуванню застосування принципу визначення безпеки лікарень на основі 

створення функціонально-організаційної моделі управління ризиками для 

забезпечення безпеки лікарень за умов надзвичайних ситуацій, є актуальною 

та має важливе практичне значення. 

Мета дослідження – медико-соціальне обґрунтування принципів 

визначення безпеки лікарень на основі створення моделі управління ризиками 

для забезпечення безпеки лікарень за умов надзвичайних ситуацій – визначено 

вірно, сформульовано коректно. 

Завдання дослідження сформульовано коректно, відповідають меті 

дослідження та за умов їх виконання дозволяють досягнути цієї мети. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК 

МОЗ України» на тему: «Розробити науково-обґрунтовану систему оцінки 

безпеки лікарень в Україні» (прикладне дослідження, код КПКВ 2301020 № 

ДР – 0118U003654, термін виконання січень 2018 р. – вересень 2019 р.), із 

самостійним виконанням дисертантом окремих її частин. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі, 

забезпечено: 

– достатнім обсягом проаналізованих джерел наукової та спеціальної 

літератури: всього169 найменувань, із них кирилицею – 71, латиницею – 98, 

53 – офіційні звіти щодо НС та стану безпеки лікарень в світі,56 –звіти щодо 

наукових розробок з подолання наслідків НС, 12 – нормативно-правові 

документи; використанням інтернет-ресурсів: Мedline, Pubmed, Medscape, 
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International Disaster Database, EM-DAT тощо; 

– застосуванням на всіх етапах дослідження сучасних та адекватних 

методів, а саме: системного підходу та системного аналізу, 

бібліосемантичного, прогнозування, стандартизації, оцінки ризиків, 

описового, графічного та організаційно-функціонального моделювання, 

медико-статистичного та експертних оцінок; 

– достатньому ступеню обґрунтованості наукових положень та 

висновків, що базуються на теорії соціальної медицини щодо організації 

медичної допомоги в ЗОЗ під час НС, мають важливе практичне та теоретичне 

значення, а також високо оцінені 20-ю незалежними експертами, впроваджені 

в 6-ти ЗОЗ України та враховані у пропозиціях до проекту закону про внесення 

змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 29.08.2019 р. № 0909. 

Вищевикладене дозволяє зазначити, що ступінь обґрунтованості та 

достовірності наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих в дисертаційній роботі може бути визначено на рівні II b 

Oxford. 

Наукова новизна дослідження полягає у наступному: 

При виконанні дисертації вперше: 

– комплексно представлено проблемні питання із забезпечення безпеки 

лікарень мережі ЗОЗ України та обґрунтовано необхідність удосконалення 

організаційних форм управління безпекою лікарень із застосуванням 

упереджувального підходу до ефективного функціонування ЗОЗ за умов НС; 

– обґрунтовано та запропоновано принципи визначення безпеки 

лікарень: управлінський, ризик-орієнтований, ресурсного та матеріально- 

технічного забезпечення, інформаційного забезпечення; 

– розроблено модель управління ризиками для забезпечення можливості 

ЗОЗ надавати ефективну та своєчасну медичну допомогу населенню за умов 

НС, яка містить суб’єкт і об’єкт управління, блок наукового регулювання; 

– удосконалено наявні класифікаційні характеристики індексу безпеки 

лікарні, з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. 
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Теоретичне значення дисертації полягає у доповненні теорії соціальної 

медицини в частині удосконалення організації медичної допомоги у ЗОЗ за 

умов НС. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

стали підставою для: 

– розробки та часткового впровадження функціонально-організаційної 

моделі управління ризиками для забезпечення безпеки лікарень за умов НС, 

що сприятиме забезпеченню ефективного функціонування ЗОЗ і наданню 

своєчасної медичної допомоги населенню, оптимізації матеріально-технічних, 

кадрових ресурсів, управлінських механізмів для підвищення рівня безпеки та 

готовності ЗОЗ до роботи за умов НС; 

– удосконалення методичного інструменту – керівництва «Індексу 

безпеки лікарні» (ВООЗ), його доповненням до 155 параметрів (проти – 151) 

та диференціацією конкретних модулів оцінки – сформульовано 10 пропозицій 

до Контрольного опитувальника (ВООЗ), з урахуванням функціонально-

організаційних особливостей системи охорони здоров’я України; 

– удосконалення класифікації індексу безпеки лікарень (ІБЛ), шляхом її 

модифікації та використання ризик-орієнтованого підходу, що дало змогу 

отримати нову більш чутливу і якісну характеристику безпеки лікарень, яка 

передбачає сім градацій від «0» – «нульовий ризик безпеки» до «2,0» – 

«катастрофічний ризик безпеки»; 

– комплексної оцінки безпеки лікарні з використанням удосконаленого 

інструментарію оцінки та ризик-орієнтованого підходу визначення 

результативних ризиків з проведеною синхронізацією показників та 

класифікаційних ознак індексу безпеки лікарень і результативних ризиків. 

Результати дисертаційного дослідження використано: 

– на державному рівні – у пропозиціях до ст. 37 проєкту закону про 

внесення змін до Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 29.08.2019 р. № 0909 (Лист Інституту законодавства Верховної 

Ради України від 25 листопада 2020 р. № 22/1368-1-57); 
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– на галузевому рівні – у пропозиціях до п. 1. та «Переліку обов’язкових 

документів» Постанови КМУ від 15 липня 1997 р. № 765 «Про затвердження 

Порядку проведення акредитації закладу охорони здоров’я». 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження здійснено: 

– на місцевому (об’єктовому) рівні – в шести ЗОЗ України різного рівня, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. 

Повнота викладення наукових положень в друкованих роботах. 

Основні наукові положення та результати дослідження представлено у 8 

опублікованих працях у відповідності до вимог ДАК МОН України. Матеріали 

дисертації знайшли відображення у 6-ти статтях (з них 3 – у наукових фахових 

виданнях України, 3 – у науково-практичних виданнях України) та 2-х тезах 

доповідей на VIII Міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» та 

21-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах». 

 
Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеність у 

цілому. Дисертаційне дослідження є завершеною науковою роботою та 

відповідає вимогам ДАК МОН України. Рукопис має класичну структуру, 

складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Результати дослідження викладені на 273 сторінках, з яких 173 

сторінки основного тексту, ілюстрована 39 таблицями та 15 рисунками. 

Перелік використаних джерел налічує 169 найменувань, із них кирилицею – 

71, латиницею – 98. 

У вступі, що написаний з дотриманням вимог ДАК МОН України, 

розкрито актуальність теми дослідження, визначенні мета, завдання 

дослідження, об’єкт та предмет. Представлено наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення одержаних результатів, інформацію про їх апробацію, а 

також використані методи, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Проблема безпеки лікарень за умов надзвичайних ситуацій 

(світовий та вітчизняний досвід)» містить системний аналіз даних світової 
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та вітчизняної літератури щодо НС, їх видів, наслідків і шляхів попередження 

та ліквідації НС, історичного розвитку формування методичного інструменту 

з оцінки безпеки лікарень і вирішення питання з підвищення ефективності 

функціонування ЗОЗ за умов НС та нормативно-правового забезпечення їх 

діяльності за таких умов в Україні. 

Результати здійсненого аналізу засвідчили актуальність теми та 

наявність невирішених питань, що потребують удосконалення та наукового 

обґрунтування ефективної функціонально-організаційної моделі. 

У розділі 2 «Програмне та методологічне забезпечення дослідження» 

представлено розроблену програму дослідження, що включає сім 

взаємопов’язаних етапів, на кожному з яких використано адекватні методи 

дослідження, що забезпечило системність підходу. 

Досить повно викладено зміст кожного етапу та застосований 

методичний інструментарій для збору, обробки та аналізу матеріалу 

відповідно до поставлених завдань. 

Розділ 3 «Аналіз досвіду застосування оцінки безпеки лікарень (на 

прикладі окремих країн пострадянського простору)» присвячено вивченню 

використання оцінки безпеки лікарень в тих країнах, досвід яких можна 

застосувати на теренах України. У зв’язку з подібністю інфраструктури 

охорони здоров’я країн пострадянського простору, що історично близькі до 

української, та тим фактом, що більшість основних будівель ЗОЗ було 

побудовано за типовими проектами, а також наявністю звітів після проведеної 

оцінки безпеки лікарень за допомогою керівництва ІБЛ (ВООЗ), аналізу було 

піддано досвід наступних країн: Республіки Молдова, Республіки Казахстан, 

Киргизької Республіки. Доведено наявність типових проблем безпеки ЗОЗ у 

пострадянських країнах, що передусім стосуються функціонального 

компоненту безпеки. 

У розділі 4 «Визначення стану безпеки лікарень в Україні на 

прикладі типового закладу екстреної медичної допомоги» проведено 

системний аналіз результатів оцінки безпеки Київської міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД), як наукової бази 
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дослідження. Дослідження проводилось в динаміці у порівняльному аспекті за 

підсумками оцінки 2012 та 2017 років та вивченні впливу наданих у 2012 році 

рекомендацій щодо коригувальних заходів на рівень безпеки за результатами 

наступної оцінки, що дозволило оцінити ефективність впровадження та 

виявити недоліки технології оцінки, що потребують корекції. 

Визначено, що найбільші питання викликає рівень безпеки за 

функціональним компонентом, а саме: наявний кадровий дефіцит, виявлено 

недосконалість процедур матеріально-технічного забезпечення та 

недостатність кількості ліків та виробів медичного призначення, що негативно 

впливає на рівень безпеки лікарні. 

Розділ 5 «Аналіз кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я 

України та оцінка модулю «Підготовка та реагування на НС» з позиції 

кадрового ресурсу, як компонента безпеки» присвячено вивченню 

кадрового забезпечення та структури ЗОЗ України, при цьому аналізу піддано 

не тільки загальні тенденції української медицини щодо кількості ЗОЗ та 

забезпеченості їх лікарями, але й детально проаналізовані всі дані, в т. ч. стан 

кадрового забезпечення КМКЛШМД у порівнянні з аналогічними 

показниками у сфері та вплив кадрового компоненту на рівень безпеки ЗОЗ. 

Встановлено, що загальний показник укомплектованості персоналом за 

критеріями оцінки керівництва ІБЛ (ВООЗ), що характеризується як високий, 

є недостатнім під час ліквідації НС відповідно до даних вітчизняних 

досліджень з практичного досвіду подолання НС. 

У розділі 6 «Обґрунтування удосконалення оцінки індексу безпеки 

лікарні на засадах принципу управління ризиками» піддане аналізу 

практичне застосування сучасної теорії управління ризиками, якщо розглядати 

її як елемент реалізації принципу запобігання НС та зменшення медико- 

санітарних втрат. Також вивчено застосування концепції та принципів безпеки 

лікарень, як чинника оцінки ризиківта управління ними під час НС будь-якого 

за етіологією характеру. Детально описано та обґрунтовано удосконалену 

класифікацію ІБЛ, що має більш чутливу шкалу у сім градацій (проти – три), 

з урахуванням значення показників і класифікаційних ознак результативного 
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ризику та корекції рекомендацій ВООЗ щодо інтерпретації значень ІБЛ. При 

використанні удосконаленої класифікації ІБЛ із застосуванням ризик- 

орієнтованого підходу, у противагу до наявної (класичної) оцінки, виявлено 

невідповідність значень оцінки рівнів безпеки КМКЛШМД. 

Розділ 7 «Медико-соціальне обґрунтування моделі управління 

ризиками для забезпечення безпеки лікарень за умов НС» присвячено 

обґрунтуванню принципів визначення безпеки лікарень, а саме: 

управлінський, ризик-орієнтований, ресурсного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення. Вищезазначені принципи були покладені в 

основу розробленої на даному етапі дослідження функціонально- 

організаційної моделі управління ризиками для забезпечення безпеки лікарень 

за умов НС. Центральним елементом моделі, що базується на принципах 

комплексності із визначенням та взаємодією суб’єкта та об’єкта управління, 

побудованих за ієрархічним принципом, став блок наукового регулювання 

діяльності. Це відбулось завдяки тому, що науково обґрунтовані принципи 

безпеки лікарень забезпечують єдиний підхід до коригувальних засобів та 

програм, моніторинг їх регулювання на основі єдиних науково-обґрунтованих 

принців та методики оцінювання безпеки лікарень. Інноваційними елементами 

моделі стали: удосконалення методичного інструменту – Керівництва 

«Індексу безпеки лікарні» (ВООЗ), його доповненням до 155 параметрів 

(проти – 151) та диференціацією конкретних модулів оцінки; розробка 

комплексної оцінки безпеки лікарні з використанням удосконаленого 

інструментарію оцінки та ризик-орієнтованого підходу визначення 

результативних ризиків; принцип періодичного контролю (внутрішній та 

незалежний) методом повторної оцінки безпеки лікарень. 

За результатами експертної оцінки запропонована і частково 

впроваджена на рівні ЗОЗ функціонально-організаційна модель управління 

ризиками для забезпечення безпеки лікарень за умов НС в Україні отримала 

високу оцінку незалежних експертів від 4,85±0,34 до 5±0 балів в залежності 

від характеристик за п’ятибальною шкалою, що дозволяє напрацювання 
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даного дисертаційного дослідження рекомендувати до впровадження в систему 

охорони здоров’я України. 

У висновках дисертаційного дослідження, що є достатньо 

обґрунтованими та аргументованими, відповідають меті та завданням 

дослідження, повністю відображено основний зміст роботи та її результати. 

Автореферат за змістом повною мірою висвітлює основні матеріали та 

положення дисертаційного дослідження. 

Дисертаційне дослідження за обсягом, предметом та методами 

дослідження повністю відповідає паспорту спеціальності «Соціальна 

медицина». 

Суттєвих зауважень до оформлення та змісту дисертації немає, вони не 

мають принципового значення та не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертації. 

Оцінюючи роботу загалом позитивно, хочеться почути у порядку 

дискусії відповідь на питання, що зазначено нижче: 

1. Який з модулів оцінки є найбільш важливим для формування 

загального показника Індексу безпеки лікарень? 

2. Чому саме ризик-орієнтований підхід Ви вважали за доцільне 

застосувати при удосконаленні методики оцінки безпеки лікарень? 

3. Як можна, та чи доцільно застосовувати результати Ваших досліджень 

при підготовці закладів охорони здоров’я для роботи за умов надзвичайних 

ситуацій, що пов’язано з поширенням інфекційних чинників, наприклад, 

пандемії COVID-19? 

 
ВИСНОВОК 

Дисертаційне дослідження Шевчук Ганни Андріївни «Медико- 
соціальне обґрунтування застосування принципу визначення безпеки 
лікарень» є завершеною науково-дослідною роботою, в якій вирішується 
актуальне наукове завдання щодо підвищення ефективності функціонування 
закладів охорони здоров’я України за умов надзвичайних ситуацій воєнного, 
техногенного, природного та соціального характеру шляхом наукового    
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обґрунтування принципів визначення безпеки лікарень, що слугували основою 
для створення моделі управління ризиками для забезпечення безпеки лікарень 
за умов надзвичайних ситуацій. 

Дослідження виконане на досить високому, сучасному науковому рівні 
із застосуванням відповідних методів дослідження, актуальність та наукова 
цінність отриманих результатів, їх теоретичне та практичне значення дають 
можливість зробити загальний позитивний висновок, що виконана робота 
відповідає вимогам п. 9 та п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р.           
№ 567 та від 19.08.2015 р. № 656 стосовно кандидатських дисертацій, а її автор 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. 

 
 

Офіційний опонент: 

В.о. начальника Інституту державного 
управління та наукових досліджень 
у сфері цивільного захисту, лауреат Дер 
премії України у галузі науки і техніки, 
доктор наук з державного управління, 
кандидат медичних наук, професор    Волянський 
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