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1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв'язок з науковими
програмами, планами, темами
Події останнього року виявили суттєві проблеми у побудові і функціонуванн
національних систем охорони здоров’я у всьому світі. Стало очевидним, ще
здоров’я людей є такою категорією, від якої безпосередньо залежить економічн;
ситуація як у певній країні, так і у світовій соціально-економічній системі в цілому
Налагодження

діяльності закладів охорони здоров’я на належному рівні нин

закликано стати запорукою забезпечення здоров’я окремої людини і усієї нації.
Сучасна діяльність закладів охорони здоров’я повинна грунтуватися ні
застосуванні принципів перспективного планування і стратегічного управління
Якісне

і своєчасне

інформаційне

забезпечення

цих

процесів,

що

форму

інформаційний потенціал таких закладів, має сприяти підвищенню ефективною
управління

ними,

і

із кінцевому

випадку,

підвищенню

рівня

медичног

обслуговування населення. Стратегія розвитку медицини у всьому світі врахову
технологічний процес, маючи на увазі не тільки інновації у самій медицині, а
дотичних до неї сферах, в тому числі у галузі інформаційних й мережни
технологій. Все більше застосування, особливо цього року, знаходять новіті
інформаційні платформи із загального доступу до медичних знань, дистанційн
медицина тощо. Однак, в Україні через брак комп’ютерних засобів у медични
закладах, і їхнього

високошвидкісного доступу до

інформаційних ресурсі

глобальної мережі, такий процес відбувається з недостатньою динамікою. Через і:
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дослідження можливостей застосування новітніх інформаційних технологій у
медицині, формування інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я
України є нагальним науково-прикладним завданням, що й обумовило актуальність
обраної теми дослідження.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій, їх
достовірність і новизна
Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи Альшаафі
Мохамеда Алі

«Стратегічне управління розвитком інформаційного потенціалу

закладів охорони здоров’я» в-основному достовірні і базуються на достатній
аргументації, оскільки спираються на фундаментальні постулати наукових праць
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з досліджуваної проблематики, вміщують
розрахунки на основі звітних даних і первинної документації медичних закладів
України

та

інформації

глобальної

мережі

Інтернет,

результати

власних

методологічних і прикладних досліджень автора, що стосуються питань розвитку
інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я. У роботі використано
матеріали Державної служби статистики України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства охорони здоров’я України щодо
організації і функціонування медичних закладів, які опрацьовані на підставі цілої
низки загальних і спеціальних методів наукового дослідження, зокрема таких, як:
аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення та конкретизації, класифікації,
порівняння, кореляційно-регресійного аналізу, множників Лагранжа, графічних і
матричних методів.
Головні методологічні положення і практичні результати дисертаційної
роботи

Альшаафі

Мохамеда

Алі

було

представлено

на

міжнародних

і

всеукраїнських науково-практичних конференціях, що підтверджує ступінь їх
достовірності і наукової апробації.

з
3. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження
Наукові положення, висновки і рекомендації Альшаафі Мохамеда Алі,
наведені у дисертаційній роботі, що рецензується, мають неабияке значення для
науки в галузі економіки та управління підприємствами і установами, зокрема,
медичними закладами. Його дослідження слід вважати внеском дисертанта у
вирішення важливого наукового завдання з обґрунтування методологічних засад і
практичних рекомендацій у царині вдосконалення стратегічного управління
розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я.
Прикладне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні
наукові положення, сформовані автором роботи, створюють основу для подальших
теоретико-методологічних
інформаційного

і

потенціалу

прикладних
закладів

досліджень

охорони

з

здоров’я

проблем
та

розвитку

вдосконалення

стратегічного управління цим процесом, а також у тому, що вони можуть бути
використані при окресленні стратегічних напрямів інформатизації роботи закладів
охорони здоров’я в Україні з урахуванням досвіду і трендів, що склалися у
розвинених та інших країнах світу.
Так, науково-практичні розробки і рекомендації дисертаційної роботи вже
знайшли своє використання у діяльності низки медичних закладів України та їх
керуючих органів (Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної
адміністрації, Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня»
Рівненської обласної ради, Державної установи «Український державний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України»,
Рівненського

обласного

госпіталя

ветеранів

війни),

зокрема,

у

напрямку

вдосконалення організаційно-економічних основ системи державного регулювання
сфери охорони здоров’я, організації інформаційного забезпечення розрахунків
діяльності медичного закладу та фінансово-економічного аналізу діяльності
робітників лікарні, при складанні посадових інструкцій та підбору кадрів з
урахуванням їх володіння сучасними комп’ютерними технологіями, формуванні
електронної бази даних щодо необхідних медичних послуг в окремих районах
тощо.
Впровадження

у

практичну

діяльність

медичних

дослідження підтверджується актуальними довідками.

закладів

результатів
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4. Новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у
дисертаційній роботі
Як вже зазначалося вище, наукові розробки Альшаафі Мохамеда Алі мають
як теоретичне, так і практичне спрямування.
Будь-яке грунтовне дослідження не обходить теоретико-методичні основи
проблеми, що розглядається. Так, і у цій роботі дисертант приділив значну
початкову увагу розгляду теорії і методичних підходів до запровадження
стратегічного управління в діяльність закладів охорони здоров’я (с.26-44). Далі
фокус дослідження пересунувся на організаційно-економічні основи системи
державного регулювання

сфери охорони здоров’я, що, як ніколи, актуальні у

період теперішньої пандемії (с.44-65). Заключна частина теоретико-методичного
розділу

присвячена

дисертантом

науково-методичним

основам

процесу

інформатизації та запровадженню його принципів і заходів до формування
інформаційного потенціалу закладів системи управління охороною здоров’я (с.6588 ).

У дисертаційній роботі також проведено ґрунтовне дослідження стратегічних
напрямів

діяльності

закладів

охорони

здоров’я

на

основі

розвитку

їх

інформаційного потенціалу, яке вміщує й аналіз іноземного досвіду використання
такого потенціалу (с. 91-109), і проведення порівняльного аналізу

діяльності

закладів охорони здоров’я двох країн - Держави Лівія і України (с.109-127). На
мікрорівні автором досліджено систему стратегічного управління на прикладі
Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» (с. 127-142).
Автором запропоновано певні напрями оптимізації діяльності закладу
охорони здоров’я та реалізації його

інформаційного

потенціалу,

а саме

раціонального використання інформаційного потенціалу системи стратегічного
управління як фактору оптимізації діяльності закладів охорони здоров’я (с. 145161), застосування виявлених трендів впливу інформаційного потенціалу на
діяльність закладів охорони здоров’я (с. 161-177), формування і оптимізацію
комунікацій пацієнта і лікаря в системі е-НеаШі (с. 177-194).
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Виходячи з проведеного дослідження, Альшаафі Мохамедом Алі вперше
було виявлено вплив складових інформаційного потенціалу на діяльність закладів
охорони здоров’я шляхом визначення регресійної залежності між кількістю
відвідувань лікарів та інформаційним зв’язком, що надається населенню. Це надало
змогу визначити динаміку процесу для подальшого планування роботи закладів
охорони здоров’я з урахуванням інформаційних факторів (с. 164-175).
До наукових положень, які є розвитком дисертантом ідей, висунутих раніше
іншими дослідниками, слід віднести такі.
Автором роботи обгрунтовано удосконалення науково-методичних підходів
щодо розширення можливостей обслуговування пацієнтів комунального закладу
охорони здоров’я при наданні їм активної функції у саморегулюванні їхнього
здоров’я (с.

138-141). Також ним удосконалено концептуальні підходи до

управління розвитком інформаційного потенціалу закладу охорони здоров’я на
основі оптимізації його діяльності шляхом запровадження наукової методики
вирішення задачі оптимізації із застосуванням методу множників Лагранжа. Таке
удосконалення дозволило дисертанту запропонувати практичну модернізацію
діяльності Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня» (с.
153-158).
Запропоноване дисертантом створення національного органу, що закликаний
займатися електронним забезпеченням управління охороною здоров’я, є втіленням
модернізації методичних підходів до формування комунікацій пацієнта і лікаря в
системі е-НеаШі, а також закладу охорони здоров’я та органів державного
управління (с. 105-108).
У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку:
-організаційно-економічні

основи

функціонування

системи

управління

закладами охорони здоров’я. Це дозволило дисертанту визначити пріоритетність
розвитку комунальних підприємств закладів охорони здоров’я (с.27-44, с. 109-127);
-

науково-методичні

основи

інформатизації

медицини

з

урахува

територіальних особливостей запровадження телемедицини, особливо у сільській
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місцевості. Цей напрямок дослідження дисертанта окреслює можливості вирішення
інфраструктурних проблем (с. 91-109, с. 177-194);
- запровадження інформаційних засад до системи управління охороною
здоров’я, в тому числі, наукове трактування прецизійних технологій, що вміщує в
собі категорії штучного інтелекту та інформаційних технологій і враховує
можливості

використання

інформаційного

потенціалу

в діяльності закладів

охорони здоров’я. Це надало можливість досліднику розширити понятійний апарат
теорії використання інформаційних технологій в системі охорони здоров’я (с. 7982);

- пропозиції, зроблені на основі дослідження іноземного досвіду,

щодо

необхідності формування нової системи цифрового простору шляхом створення
середовища оточення як постачальника, так і споживача послуг системи охорони
здоров’я, що роблять можливим формування управлінської стратегії діяльності
закладу охорони здоров’я на базі використання інформаційного потенціалу (с. 91127, с.177-194).
Таким

чином,

основні

наукові

положення,

результати

і

висновки

дисертаційної роботи Альшаафі Мохамеда Алі обґрунтовані, достовірні і мають
значну новизну.

5. Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих працях
Основні наукові положення, результати і висновки дисертаційної роботи
Альшаафі Мохамеда Алі «Стратегічне управління розвитком інформаційного
потенціалу закладів охорони здоров’я» відповідають вимогам, що висуваються до
кандидатських дисертацій, і відображені у 13 наукових працях, з яких особисто
автору належить 6,3 д.а., у тому числі: у 5 статтях у наукових фахових виданнях
України, з яких 4 статті - у виданнях, включених до міжнародних наукометричних
баз даних; у 2 статтях в інших виданнях; у колективній монографії
доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій.

і

5 тезах

7

6. Ідентичність вмісту автореферату та основних положень дисертації
Матеріали автореферату дисертації свідчать

про

здатність дисертанта

Альшаафі Мохамеда Алі однозначно формувати завдання наукового дослідження і
узагальнювати головні отримані результати у висновках і пропозиціях роботи.
Вміст

автореферату

в-цілому

висвітлює

основні

положення,

висновки

і

рекомендації дисертаційної роботи та відповідає її структурі.

7. Дискусійні положення і зауваження щодо вмісту і оформлення дисертаційної
роботи
Надаючи

загальну

позитивну

оцінку

дисертаційній

роботі

Альшаафі

Мохамеда Алі «Стратегічне управління розвитком інформаційного потенціалу
закладів охорони здоров’я», хочемо висунути деякі зауваження до її матеріалів і
вказати на певні недоліки й дискусійні положення. Так:
1.

У

п.2.1

йдеться

про

аналіз

зарубіжного

досвіду

використ

інформаційного потенціалу в закладах охорони здоров’я, і автор у тексті зазначає,
що «...було досліджено чотири з найпопулярніших і розвинених областей
телемедицини. Респондентам кожної країни було запропоновано вказати, чи знають
вони про пропозицію послуг в кожній з цих областей, і якщо «так», то надати
оцінку рівня розвитку таких послуг», однак детально не описує, що саме це за
дослідження, хто і у які роки його проводив у такому розрізі країн світу. Лише у
виносці під таблицею 2 і далі за текстом ми бачимо посилання на джерела
дослідження, одно з них - звіт ВООЗ про світове здоров’я за 2017 рік, друге стаття певного дослідника. Вважаємо, що автору було потрібно аналізувати
первинні дані міжнародної медичної статистики щонайменше за декілька років, а
не окремий 2017-й рік, а також чіткіше посилатися на авторів дослідження (с. 9193). У той же час у розділі 1 автор при аналізі теоретико-методичних засад
досліджуваної проблеми робить достатньо детальні посилання на авторів зі списку
використаних джерел із зазначенням навіть назв публікацій, але забуває це зробити
у п.2.1.
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2.

У п.2.2 дослідник проводить порівняльний аналіз діяльності закладів

охорони здоров’я Держави Лівія та України. Я к він зазначає у тексті, це є
«...доцільним в плані запозичення позитивного досвіду».

Насправді ретельно

аналізується досвід саме Держави Лівії в описовому стилі без порівняння як такого,
не вказується, що ж саме із зазначеного могло б стати у нагоді в системі охорони
здоров’я України у контексті вдосконалення стратегічного управління нею (с. 109126).
3.

У вступі роботи зазначено 10 завдань дослідження, їм відповідає 10

висновків роботи, на захист винесено 8 пунктів новизни. У дисертаційній роботі 9
підрозділів (по 3 на кожний з 3-ти розділів), тобто за логікою два завдання
припадає на один з підрозділів і у деяких з останніх загалом не пропонується жодна
новизна

(с.38-39, с.40-43, с.380-386). Зазвичай дослідники ставлять по одному

завданню на один підрозділ роботи.
4.

У п. 2.3 автор дослідження проводить аналіз

системи стратегічного

управління закладу охорони здоров'я на прикладі Комунального підприємства
«Рівненська

обласна

клінічна

лікарня».

На

наш

погляд,

з

урахуванням

спеціальності захисту кандидатської дисертації 00.08.04, аналіз мав би спиратися
на діяльність цілої низки українських медичних закладів, а не одного, їх досвід і
проблеми (с. 177-209).
5.

На с. 65-66 дисертант надає визначення інформаційного потенціалу

закладу системи охорони здоров’я, але не розглядає його у системі з іншими
різновидами потенціалу установи, без яких неможлива й реалізація його самого. На
нашу думку, досліднику слід було зупинитися детальніше на кадровому потенціалі
закладів

системи

охорони

здоров’я

у

контексті

формування

й

реалізації

інформаційного потенціалу, на його кількісних і якісних характеристиках. Це було
б дійсно цікавим боком дослідження.
6.

Не

заперечуючи

розглянутої дослідником

у

корисність
п.3.1

і

прогресивність

насамперед

на

прикладі

технології

УОС,

застосування

у

Нідерландах, США тощо, в мене є певні сумніви щодо своєчасності її застосування
в Україні, де основна маса хронічно хворого населення достатньо вікова і не має

високого рівня інформаційної культури і забезпеченості відподвідними гаджетами,
високошвидкісним доступом до Інтернету для користування такими технологіями,
як УОС. Я би радила досліднику розглянути більш детально супутні соціальноекономічні умови запровадження таких технологій у країнах с низьким рівнем
розвитку економіки, до яких нині відноситься і Україна (с. 184-190).
7.

Є суттєві зауваження до стилістики роботи. Так, часто мат

підрозділів починається і закінчується не вводним або заключним зв’язним
текстом, а поданням матеріалу у вигляді списку, думка просто обривається без
заключення (наприклад, у пп.2.1,2.2).
Однак, в цілому наведені зауваження не знижують загальної позитивної
оцінки дисертаційної роботи, а наявність дискусійних положень у дисертації лише
підкреслює її вагомість і пильну зацікавленість у результатах такого дослідження.

8. Загальна оцінка наукового рівня дисертаційної роботи та її відповідності
нормативним вимогам МОІІ України
Свідчимо, що дисертаційна робота Альшаафі Мохамеда Алі «Стратегічне
управління розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я» є
самостійним цілісним науковим дослідженням, у якому узагальнено, розвинено і
запропоновано
рекомендації,

теоретико-методологічні
спрямовані

на

положення

розв’язання

і практичні

важливого

наукового

висновки

і

завдання:

формування і обґрунтування теоретико-методологічних засад, науково-методичних
й практичних

рекомендацій

щодо удосконалення

стратегічного

управління

розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я. Мету і висунуті в
дисертаційній роботі завдання досягнуто та успішно вирішено. Дисертація вдало
структурована, у ній дисертантом витримано логічну послідовність викладення
теоретико-методологічних і методичних засад проблеми, що свідчить про суттєвий
обсяг виконаної роботи, причому як у методологічному, так і в прикладному
аспектах.
Дисертаційна робота Альшаафі Мохамеда Алі «Стратегічне управління
розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я» за вмістом,
актуальністю, науковою новизною і практичною значимістю відповідає вимогам,
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зазначеним у пунктах 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження наукових ступенів»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013
року із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656
від 19 серпня 2015 року, № 567

від

27.07.2016 року, № 943 від 20.11.2019 року,

№ 607 від 15.07.2020 року, виконана на належному науковому рівні, в цілому
відповідає паспорту

спеціальності захисту. Як сама робота, так й опубліковані

праці і автореферат свідчать, що їх автор, Альшаафі Мохамед Алі, може робити
ґрунтовні узагальнення, оцінки, висновки і отримувати нові наукові результати,
тому заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності).
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