
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації КРЕМСАРЬ ІРИНИ М ИКОЛАЇВНИ

на тему «М едико-соціальне обґрунтування ресурсного забезпечення  

первинної медико-санітарної допомоги для профілактики хвороб системи 

кровообігу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 

22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Кремсарь Іриною М иколаївною повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

аспірантури Запорізького державного медичного університету, що повністю 

відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки 

здобувані в вищ ої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Здобувач, Кремсарь Ірина М иколаївна отримала глибинні знання зі 

спеціальності 222 М едицина; оволоділа загальнонауковими (філософськими) 

компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; набула 

універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій в науковій діяльності, організації та 

проведення навчальних занять, управління науковими проектами, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; здобула мовні компетентності, достатні для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 

мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.



2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувана 

Кремсарь Ірини М иколаївни був затверджений рішенням вченої ради ЗДМУ 

протокол №  6 від 31.01.2018р. Науковий керівник - доктор медичних наук, 

професор, Заслужений лікар України, завідувач кафедри громадського здоров’я 

факультету післядипломної медичної освіти М іжнародного гуманітарного 

університету Клименко В.І.

Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Кремсарь 

Ірини М иколаївни виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій.

Дослідження проведені своєчасно і в повному обсязі із застосуванням 

сучасних та інформативних методів.

3. Обгрунтування вибору теми дослідження.

Незважаючи на те, що сучасний розвиток клінічної медицини в Україні 

характеризується активним втіленням нових технологій обстеження та 

лікування, до теперіш нього часу відсутня позитивна динаміка показників 

здоров’я, які пов’язані з серцево-судинною патологією. Значне «помолодшання» 

серцево-судинної та мозкової патології свідчить про те, що сьогодні в нашому 

суспільстві не працюють ефективні технології профілактики, а присутня лише 

констатація та більш успішне лікування сформованих патологічних станів. 

Сучасний стан впровадження профілактичної роботи вже давно потребує 

загальнодержавного підходу, в рамках якого охорона здоров’я населення має 

бути включена до всіх відповідних заходів політики держави.

На підставі вищ езазначеного було визначено мету даної роботи, суть якої 

полягала в науковому обґрунтуванню та розробці організаційно-структурної 

моделі профілактики хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в 

закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги на рівні регіону.



з
З огляду на особливості регіонів, проведення процесу децентралізації в 

країні, що призвело до прийняття самостійних рішень на місцях та потребує 

володіння реальним станом означених питань, стає очевидною необхідність у 

створенні такої моделі на регіональному рівні. Таким чином, визначення 

загальних методичних підходів до формування індикаторів якості 

профілактичних заходів на рівні регіону дозволить використовувати отриману за 

оціночними даними інформацію для підтримки управлінських рішень з 

координації дій в системі і поліпшення якості медичної допомоги.

4. Зв’язок теми з державними або галузевими науковими програмами, 

планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Вищого державного навчального закладу України «Запорізький державний 

медичний університет» і є фрагментом науково-дослідних робіт «Наукове 

обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги різних рівнів 

дорослому населенню в аспекті регіону», державний реєстраційний номер 

01161.1005353, та «Ш ляхи вирішення актуальних проблем охорони здоров’я 

України в умовах реформування на законодавчому рівні», державний 

реєстраційний номер 0121ІЛ 09170, співвиконавцем якої є здобувач.

Автор є безпосереднім виконавцем фрагменту науково-дослідної роботи.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу вітчизняної 

та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність проблеми, 

мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, самостійно 

здійснено набір матеріалу. Здобувач особисто виконала аналіз рівня 

захворюваності, інвалідності дорослого населення Запорізької області на 

хвороби системи кровообігу, проаналізувала ресурсне забезпечення закладів 

охорони здоров’я Запорізької області, в яких надається первинна медична 

допомога дорослому населенню, розробила питання для соціологічного



опитування лікарів первинної ланки та дорослого населення, провела їх збір, 

сформувала ком п’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, 

провела статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне 

обґрунтування, впровадила результати дослідження в практику, оформила 

дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною.

За результатами роботи підготовлені та опубліковані наукові статті та тези.

6. Нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують  

проведення таких досліджень.

Здобувачем, Кремсарь Іриною М иколаївною розроблено та впроваджено в 

практику організаційно-структурну модель профілактики хвороб системи 

кровообігу серед дорослого населення в закладах охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги на рівні регіону.

- Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних установ: закладах охорони 

здоров’я первинної медичної допомоги комунальної форми власності Запорізької 

області, КНП «Обласний медичний центр серцево - судинних захворювань» 

Запорізької обласної ради, Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації, КНП «Центр громадського здоров’я» Одеської обласної 

ради.

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, 

медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медичного 

університету, факультету післядипломної медичної освіти М іжнародного 

гуманітарного університету.



7. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому матеріалі з використанням сучасних інформативних 

методів дослідження та детальній статистичній обробці матеріалу, що в цілому 

дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають важливе теоретичне і 

практичне значення. Результати роботи відповідають заплановій меті і завданням 

дослідження. Робота виконана на сучасному науково-методичному рівні з 

застосуванням принципів доказової медицини. Достатня для статистичної 

обробки кількість спостережень дозволяє вважати отримані результати 

достовірними. Наукові положення, висновки, рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, одержані на достатньому фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення та результати дисертації доповідались та обговорювались на: 

Всеукраїнській науково- практичній конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю, присвячена дню науки «Сучасні аспекти медицини і 

фармації», 11-12 травня 2017 р. Запоріжжя, Україна; М іжнародного конгресу 

«XVIII конгрес світової федерації Українських лікарських товариств», 01-03 

жовтня 2020 р. Львів, Україна, Науково- практичній конференції з міжнародною 

участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і 

фармації», 15-16 квітня 2021, Запоріжжя, Україна; міжнародній науково- 

практичній конференції «Social, legal and m anagem ent aspects o f healthcare 

development: problems, prospects, world experience» 05 лютого 202 lp ; Льорет-де- 

Map, Іспанія; VIII міжнародній науково- практичній конференції «SCIENTIFIC 

HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES» 11-12 квітня 2021, Токіо, 

Японія, II міжнародній науково - практичній конференції «SCIENTIFIC 

COM M UNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH» 18-19 травня 2021, Гамбург, 

Германія.



9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 13-ти наукових працях, 

серед яких 4 журнальні статті, 1 з яких у міжнародних виданнях віднесених до 

наукометричної бази Scopus, 3 - у  фахових наукових виданнях України, 9 тез.

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Здобувач Кремсарь Ірина М иколаївна на основі аналізу вітчизняної та 

світової медичної літератури визначила актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провела інформаційний пошук, самостійно здійснив набір 

матеріалу. Здобувач особисто виконала аналіз рівня захворюваності, інвалідності 

дорослого населення Запорізької області на хвороби системи кровообігу, 

проаналізувала ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я Запорізької 

області, в яких надається первинна медична допомога дорослому населенню, 

розробила питання для соціологічного опитування лікарів первинної ланки та 

дорослого населення, провела їх збір, сформувала комп’ютерну базу наукових 

даних для проведення їхнього аналізу, провела статистичну обробку результатів, 

їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, впровадила результати 

дослідження в практику, оформила дисертаційну роботу. У співпраці з науковим 

керівником складено план досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано 

наукову новизну, практичне значення і висновки.

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Запорізькому державному 

медичному університеті, що створена наказом ректора З ДМ У (наказ за № 379 від 

07 жовтня 2020 року) у складі голова -  д.мед.н., професор Усачова О.В., 

секретар- д.біол.н., доцент Павлов С.В., члени комісії -  д.мед.н., професор 

Гребняк М.П. та гол. метролог М арченко С.М. провела перевірку первинної 

документації дисертації Кремсарь І.М. «М едико-соціальне обґрунтування



ресурсного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги для 

профілактики хвороб системи кровообігу» і дійшла висновку, що представлені 

документи достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної 

роботи та вимогам до неї, завірений 18.06.2021 року.

12. Заключення комісії з питань етики.

Комісія з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Кремсарь І.М. «М едико-соціальне 

обґрунтування ресурсного забезпечення первинної медико-санітарної допомоги 

для профілактики хвороб системи кровообігу» позитивно оцінила наукову 

роботу (протокол № 5 від 03.06.2021 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного  

плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Ф ранківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 07.05.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 07.05.2021 р. становить 94,6 % 

і відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Івано-Ф ранківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 244 сторінках друкованого 

тексту, з яких 138 сторінок -  основного тексту. Побудована за традиційною 

схемою і дисертація складається зі вступу, аналітичного огляду наукової 

літератури, програми досліджень та методик, чотирьох розділів власних 

досліджень та аналізу отриманих даних, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних джерел, додатків. Роботу проілюстровано 29 рисунків та 37



таблиць. Список використаних джерел містить 174 найменування: 96 вітчизняні 

та 78 іноземні, 75,7 % джерел опубліковані за останніх 5 років.

У розділі «Вступ» здобувач розкриває актуальність обраної теми 

дослідження, зв ’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, 

формулює її основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну 

значимість одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо 

апробації та публікації результатів дослідження.

У розділі 1 «огляд літератури» представлені та проаналізовані дані 

сучасної вітчизняної та закордонної літератури про вплив чинників ризику 

розвитку хвороб системи кровообігу, профілактики та надання медичної 

допомоги при хворобах системи кровообігу в Україні та інших країнах світу.

Розділ 2 «матеріали й методи дослідження» присвячено дизайну 

проведеного дослідження та детальному опису етапів дослідження з 

встановленням достатньої кількості спостережень для репрезентативного 

результату.

У розділі 3 «Аналіз особливостей і динаміки показників захворюваності, 

поширеності та інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні і в 

Запорізькій області» проведено ретроспективний аналіз демографічного стану 

населення Запорізької області та України, захворюваності дорослого населення 

Запорізької області на хвороби системи кровообігу в динаміці 2008-2017 рр., 

аналіз первинного виходу на інвалідність у зв ’язку з хворобами системи 

кровообігу в Запорізькій області порівняно з Україною. Згідно отриманих 

результатів, на тлі меншого рівня первинної та загальної захворюваності в 

зв’язку з хворобами системи кровообігу серед дорослого населення Запорізької 

області в порівнянні з Україною, спостерігається вдвічі вищий рівень первинного 

виходу на інвалідність.

Розділ 4 «Аналіз ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я 

первинного рівня» присвячений комплексному аналізу ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги. Проаналізовано стан 

будівель та транспортних засобів, проведено комплексний аналіз кадрового



потенціалу в динаміці протягом 2017-2019 рр, детально описано матеріально- 

технічне забезпечення закладів охорони здоров’я Запорізької області, що 

надають первинну медичну допомогу, для профілактики хвороб системи 

кровообігу в динаміці за 2015-2019 рр.

Розділ 5 «Якість організації роботи медичними працівниками первинної 

медичної допомоги серед дорослого населення щодо профілактики хвороб 

системи кровообігу» присвячено встановленню прогалин знань лікарів первинної 

медичної допомоги про загальновідомі чинники ризику хвороб системи 

кровообігу для покращення якості медичної допомоги дорослому населенню, а 

також дотриманням населенням здорового способу життя та інформованості про 

головні чинники ризику хвороб системи кровообігу.

Розділ 6 «Наукове обґрунтування удосконалення профілактики хвороб 

системи кровообігу серед дорослого населення медичними працівниками в 

закладах охорони здоров'я первинного рівня» присвячено вирішенню виявлених 

організаційних недоліків існуючої системи профілактики хвороб системи 

кровообігу для дорослого населення на прикладі Запорізької області.

Висновки складаються із 10 положень і витікають із проведених 

дисертантом досліджень, відповідають поставленій меті та завданням.

Практичні рекомендації за суттю змістовні, обґрунтовані, для підвищення 

ефективності профілактики хвороб системи кровообігу у дорослого населення.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Вперше в Україні комплексно досліджено проблему ресурсного забезпечення 

закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги комунальної форми 

власності; запропоновано індикатори якості профілактичної роботи в закладах 

охорони здоров’я первинної медичної допомоги щодо стану профілактичних 

заходів ХСК на рівні регіону; здійснено наукове обгрунтування та розроблено 

організаційно-структурну модель профілактики хвороб системи кровообігу серед 

дорослого населення в закладах охорони здоров’я первинної медичної допомоги 

на рівні регіону; визначено стратегічний напрям організаційного забезпечення



профілактики хвороб системи кровообігу на рівні регіону, який полягає в 

створенні регіонального тренінгового центру для медичних працівників 

первинної медичної допомоги регіону для підвищення рівня знань з питань 

профілактики хвороб системи кровообігу при спеціалізованому закладі охорони 

здоров’я, в якому впроваджується програма цільового тренінгу, яка розроблена з 

урахуванням виявлених недоліків в роботі при наданні медичної допомоги 

хворим на хвороби системи кровообігу та при стратифікації їх ризику відповідно 

до стандартів на підставі безперервного моніторингу індикаторів якості медичної 

допомоги

Удосконалено комплекс заходів з профілактики хвороб системи кровообігу 

дорослого населення.

Набули подальш ого розвитку методичні підходи до вирішення завдання 

профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні надання медичної 

допомоги.

16. Практичне значення роботи.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вони стали підставою для впровадження окремих елементів запропонованої 

організаційно-структурної моделі профілактики хвороб системи кровообігу 

серед дорослого населення в закладах охорони здоров’я первинної медичної 

допомоги на рівні регіону, розробки регіональної програми тренінгу з 

урахуванням виявлених недоліків теоретичних знань та практичних навичок 

медичних працівників первинного рівня при надання медичної допомоги 

дорослому населенню, формування груп медичних працівників первинної 

медичної допомоги в залежності від рівня медичної освіти, обґрунтування 

індикаторів якості профілактичної роботи в закладах охорони здоров’я первинної 

медичної допомоги щодо стану профілактичних заходів ХСК на рівні регіону.
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