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Спеціалізована вчена рада ДФ 14.052.009 Державного університету 

«Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, 

м. Житомир, прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на підставі 

прилюдного захисту дисертації на тему: «Теоретичні засади реформування 

механізмів публічного управління системою охорони здоров’я» за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. 

 

05 серпня 2021 р. 

 

Долгіх Максим Вікторович 1994 року народження, громадянин України, 

освіта вища: закінчив у 2017 році Київський медичний університет за 

спеціальністю «Лікар-стоматолог» та у 2020 році Національну академію 

керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент».  

Аспірант кафедри публічного адміністрування ПрАТ «ВНЗ 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ з 02 листопада 

2018 року до цього часу.  

Дисертацію виконано в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом», м. Київ. 

Науковий керівник – Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук 

з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного 

управління та адміністрування Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 

Здобувач має 7 наукових праць за темою дисертації, з них: 3 – у 

наукових фахових виданнях України; 1 – у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР); 0 – монографій; 3 – тез доповідей та матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій; 0 – у 

інших наукових виданнях: 



Пропоную до рішення включити статтю в періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входять до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) та дві статті у фахових виданнях 

категорії Б. 

1. Dolgich Maxsym. Regularities of reforming public administration 

mechanisms of the health care system in ukraine in the context of the european 

dimension. Public Administration and Law Review. 2020. № 1. Рр. 67-78. 

(стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, яка входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Естонія). 

2. Долгіх М.В. Проблеми формування механізмів  публічного  

управління системою охорони здоров’я: огляд дискусійного поля. Аспекти 

публічного управління. 2019. Том 7. № 12. С. 16-27. 

3. Долгіх М.В. Закордонний досвід формування механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я. Право та державне управління. 2020. 

№ 1 том 2. С. 107-114. 

 

У дискусії взяли участь голова та члени спеціалізованої ради: 

1. ДРАГАН Іван Олександрович, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри економічної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– необхідність коригування назви Моделі публічного адміністрування 

системою охорони здоров’я в такій редакції – «Модель розвитку (або 

реформування) публічного адміністрування системою охорони здоров’я; 

– дискусійним є включення до напрямів реалізації моделі публічного 

управління системою охорони здоров’я напрям «удосконалення законодавчої 

бази галузі охорони здоров’я»; 

– недостатнє розкриття принципів реформування механізмів публічного 

управління системою охорони здоров’я в Україні у контексті європейського 

виміру в елементах наукової новизни одержаних результатів; 

– автор пропонує застосування економічного методу реалізації 

публічного управління системою охорони здоров’я, однак в аналітичній 

частині роботи бракує статистичного дослідження економічних показників. 

 



2. АНТОНОВ Андрій Вячеславович, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри економічної безпеки публічного 

управління та адміністрування Державного університету «Житомирська 

політехніка». Без зауважень. 

 

3. ЗАГУРСЬКА-АНТОНЮК Вікторія Францівна, доктор наук з 

державного управління, доцент, доцент кафедри економічної безпеки 

публічного управління та адміністрування Державного університету 

«Житомирська політехніка». Є зауваження, зокрема: 

– не конкретизовано зарубіжний досвід щодо моделі публічного 

управління системою охорони здоров’я, який можна оптимізувати та 

використати в українських реаліях. 

 

4. ОРЛОВА Наталія Сергіївна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри державного управління, публічного 

адміністрування та регіональної економіки Харківського національного 

економічного університету імені С. Кузнеця. Є зауваження, зокрема: 

– в роботі здійснений системний аналіз підходів до визначення 

механізмів публічного управління системою охорони здоров’я, однак, автор 

не приділив увагу визначенню сукупності механізмів публічного управління 

системою охорони здоров’я та не обґрунтував, що саме належить до таких 

механізмів. 

 

5. ГБУР Зоряна Володимирівна, доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри управління охорони здоров’я та публічного 

адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені 

П.Л. Шупика. Без зауважень. 

 

 

Результати таємного голосування: «За» – 5 членів ради, «Проти» – 

немає, Недійсні бюлетені – немає. 



 


