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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Аугунас Сабіни Валеріївни 

на тему «Комплексне науково-теоретичне обґрунтування закономірностей 

розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з 

ноофармацевтичних та емерджентних позицій», представлену до 

спеціалізованої вченої ради Д 26.613.04 при Національній медичній академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на здобуття наукового ступеня 

кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова фармація 
 

Актуальність обраної теми. На сучасному етапі розвитку вітчизняної 

фармації актуальними є економічна доступність ліків з їх доведеною 

ефективністю, безпекою та якістю за світовими стандартами й забезпечення 

ефективної фармакотерапії шляхом створення системи регламентації призначення 

та застосування лікарських засобів відповідно до формулярів, протоколів та 

стандартів лікування, створених на основі найкращих міжнародних практик. 

Разом з цим проблема обмеженого доступу до якісної медичної допомоги та 

лікарських засобів набула загрозливих форм, потенційна користь ліків часто не 

реалізується, так як існує розрив між доведеною у клінічних дослідженнях 

ефективністю лікарських засобів та їх фактичною ефективністю на практиці. 

Причини таких реалій витікають з проблем щодо вибору ліків, неправильного їх 

прийому та недотримання пацієнтом лікарських призначень, взаємодії лікарських 

засобів між собою та з продуктами харчування, а також їх побічні ефекти на 

організм людини. Вирішити ці важливі соціально-економічні проблеми  можливо 

лише на підставі ґрунтовних наукових досліджень та створення належної 

нормативно-правової бази, яка наразі потребує удосконалення з цілого ряду 

актуальних питань, а саме: не врегульованої практики організації аптек на засадах 

сімейної фармації та впровадження міжнародних стандартів GPP, невизначеності 

дефініції «провізор-консультант сімейної фармації», його функціонально-

посадових обов’язків та взаємодії з лікарями загальної практики сімейними 

лікарями; відсутності відповідних нормативних документів, якими повинен 
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користуватися у своїй практиці провізор-консультант в умовах функціонування 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО імені П. Л. Шупика) «Науково-теоретичне 

обґрунтування прискореного розвитку фармації, реінжиніринг процесів 

та кадрових ресурсів з ноофармацевтичних та емерджентних позицій» 

(номер державної реєстрації 0112U002362), тема дисертаційної роботи 

затверджена на засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 5 

від 13.05.2015 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Дисертаційна робота здобувача Аугунас С. В. має належне теоретичне 

обґрунтування, виконана на високому науковому рівні, характеризується 

логічним викладенням матеріалу. Автором чітко сформульовано мету та завдання 

дослідження, описано етапи дослідження, використано відповідний комплекс 

методів дослідження. Результати, що виносяться здобувачем на захист, отримані 

на підставі аналізу достатнього обсягу первинної інформації та статистично 

опрацьовані. На основі них сформульовані висновки, науково-методичні 

положення, практичні рекомендації, які є науково обґрунтованими та 

достовірними. 

Аналіз змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота здобувача 

наукового ступеня Аугунас С. В. має традиційну структуру і складається 

з анотацій, вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел і додатків. У першому розділі роботи наведені результати аналізу даних 

наукової літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, у другому представлена 

загальна методика та методи дослідження, три останніх розділи містять 

результати та висновки науково-прикладних досліджень, що проведені автором 

особисто. Загальний обсяг дисертаційної роботи викладений на 353 сторінках 
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друкованого тексту. Список використаної літератури містить 227 джерел, у тому 

числі 150 кирилицею та 77 латиницею.  

Вступ роботи має традиційне викладення: обґрунтування вибору теми 

дослідження; зазначення зв’язку роботи з науковими програмами; визначення 

мети і завдань, об’єктів, предмету та методів дослідження, наукової новизни 

одержаних результатів, їх практичного значення, особистого внеску здобувача; 

відображення апробації результатів дисертації, публікацій, структури і обсягу 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Актуальні проблеми підвищення ефективності 

фармацевтичного забезпечення населення в умовах впровадження сімейної 

медицини» автором проаналізовано дані вітчизняної та зарубіжної літератури 

щодо розвитку аптечної справи в Україні й за кордоном у ретроспективному 

та сучасному аспектах. Наведені дані свідчать про активну розбудову 

фармацевтичної галузі в Україні та негативний вплив економічних і політичних 

негараздів на стан та розвиток аптечної справи.  

Враховуючи проведений здобувачем аналіз світового досвіду, можна 

стверджувати, що формування в Україні інституту сімейної фармації з введенням 

посади провізора-консультанта сімейної фармації та розробка інтегрованої моделі 

сімейної фармації відповідно до стандартів належної аптечної практики в умовах 

впровадження сімейної медицини дозволить значно підвищити рівень надання 

якісної та ефективної медичної й фармацевтичної допомоги, а також значимість 

професії на вітчизняному ринку праці. 

Здобувачем показано, що розвиток первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини є одним з найефективніших механізмів підвищення 

результативності роботи амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 

функціонування аптечних закладів на їх базі як щодо впливу на здоров’я 

населення, так і для раціонального використання ресурсів охорони здоров’я. 

У другому розділі «Обгрунтування основних напрямів, загальної 

методики та методів дослідження» автором обґрунтовано методологічні 

основи дисертаційної роботи. Для наочного сприйняття матеріалу представлена 
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загальна схема етапів дослідження з зазначенням завдань, методів збору та 

аналізу інформації. Вважаємо, що здобувачем вдало здійснено вибір методів 

збору та аналізу інформації, характеристику яких детально наведено у підрозділі 

2.2 дисертаційної роботи. Для обробки отриманої інформації було використано 

методи математичної статистики. Застосовані автором методи дослідження є 

доцільними щодо поставленої мети та визначеного завдання. 

У третьому розділі «Дослідження організації роботи аптечних закладів 

в умовах впровадження сімейної медицини» автором були визначені основні 

напрямки оптимізації фармацевтичного забезпечення населення в умовах 

впровадження сімейної медицини.  

Дисертантом з метою вибору аптечних закладів, які  відповідають вимогам 

впровадження моделі сімейної фармації, був проведений моніторинг аптек за 

допомогою аналітичного методу з використанням моніторинг-листів. За 

результатами проведення порівняльної характеристики аптечних закладів та 

аптечних пунктів, які знаходяться у приміщенні чи в зоні пішохідної досяжності 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини було здійснено аналіз 

матеріально-технічної бази, кваліфікаційного рівня працівників аптек та надання 

фармацевтичних послуг за показниками 16-ти критеріїв. У процесі дослідження 

було виявлено, що саме приватні аптеки, які знаходяться у приміщеннях 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини з комерційною назвою 

«Сімейна аптека» мають всі передумови та переваги для впровадження у них 

моделі сімейної фармації. 

Для порівняльної оцінки здобувачем були взяті аптечні заклади, які 

знаходяться у приміщеннях амбулаторій загальної практики сімейної медицини: 

аптеки загального типу (комунальної та приватної форм власності) та аптеки 

з комерційною назвою «Сімейна аптека». В ході аналізу отриманих даних було 

констатовано, що за обсягом надання фармацевтичних послуг пацієнтам за всіма 

показниками значно превалюють аптеки з комерційною назвою «Сімейна аптека». 

На підставі проведеного дослідження з приводу відповідності діяльності 

вищевказаних аптек до стандартів належної аптечної практики здобувачем було 



5 

представлено рекомендований стандарт належної аптечної практики для 

впровадження в діяльність аптек сімейної фармації у закладах загальної практики- 

сімейної медицини. 

З метою оптимізації невідкладної медичної допомоги на догоспітальному 

етапі в умовах функціонування амбулаторій загальної практики-сімейної 

медицини здобувачем було проведено дослідження, за результатами якого був 

вперше розроблений проект «Переліку лікарських засобів для надання 

невідкладної медичної допомоги в умовах амбулаторій загальної практики  

сімейної медицини». До Примірного переліку лікарських засобів було внесено  

105 міжнародних непатентованих назв життєво важливих преператів у відповідності 

до чинного Державного формуляру лікарських засобів. 

У четвертому розділі «Удосконалення командної роботи лікарів та 

провізорів в умовах впровадження в Україні сімейної медицини» автором 

проведено дослідження  системи забезпечення належного рівня якості надання 

фармацевтичної допомоги пацієнтам в умовах функціонування амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини.  

Здобувачем з метою з’ясування думки лікарів і провізорів щодо 

необхідності командної роботи лікарів і провізорів для підвищення ефективності 

в управлінні фармакотерапією пацієнта в умовах функціонування амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини автором було проведено анкетування з 

використанням розроблених анкет, які мали визначити найбільш високу 

кореляційну значущість.  

На основі кореляційного аналізу автор систематизував емпіричні дані у 

вигляді розподілу частот та розрахунків типових показників у порівнянні 

відповідей респондентів на твердження, які були запропоновані в ході 

дослідження. Отримані автором дані дають можливість впевнено стверджувати 

про відсутність впливу на оцінку провізорами і лікарями тверджень таких 

варіаційних ознак: форма власності медичного / фармацевтичного закладу, 

спеціальність та стаж роботи лікаря / провізора. За результатами проведеного 

здобувачем дослідження серед лікарів і провізорів можна зробити висновок, що і 
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провізори, й лікарі одностайно підтримують готовність до командної роботи та 

взаємодії в управлінні фармакотерапією пацієнта. На етапі безперервного 

професійного розвитку здобувачем вперше розроблена навчальна програма 

тематичного удосконалення для провізорів «Удосконалення підготовки провізорів 

аптечних закладів в умовах впровадження сімейної медицини» з метою 

перекваліфікації провізора на провізора-консультанта сімейної фармації. 

У п’ятому розділі «Розробка Інтегрованої моделі сімейної фармації 

в умовах впровадження сімейної медицини в Україні» автором науково 

обґрунтовано інноваційну модель, яка відповідає розвитку сучасної фармації – 

інтегровану модель сімейної фармації у відповідності до Національної лікарської 

(фармацевтичної) політики та міжнародних стандартів належної аптечної 

практики. Розробка інтегрованої моделі сімейної фармації включала проведення 

аналізу ситуації в країні відповідно до методології досліджень за індикаторами 

ВООЗ, яка дозволяє оцінити рівень досягнень у системі забезпечення населення 

лікарськими засобами та виявити недоопрацьовані напрямки, що підлягають 

подальшому вдосконаленню та впровадженню у практику.  

Впровадження інтегрованої моделі сімейної фармації займає ключову ланку 

в оптимізації фармацевтичного забезпечення населення і дозволить здійснити 

ефективне управління фармакотерапією, а також надати доступну, своєчасну, 

якісну та безперервну фармацевтичну допомогу кожному пацієнту в залежності 

від його соціально-економічного становища. Впровадження інтегрованої моделі 

сімейної фармації доцільно здійснювати в аптеках, які знаходяться у приміщеннях 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, і які будуть функціонувати 

на засадах сімейної фармації з введенням посади провізора-консультанта, спільної 

роботи у командах з лікарями загальної практики сімейними лікарями щодо 

управління  фармакотерапією пацієнтів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому 

обґрунтуванні методичних рекомендацій щодо удосконалення фармацевтичного 

забезпечення вітчизняних закладів охорони здоров’я на засадах сімейної 



7 

медицини з метою впровадження ефективного управління фармакотерапією 

пацієнтів. 

У дисертаційній роботі автором було вперше проведено системний аналіз 

розвитку фармацевтичного сектору України та здійснено моніторинг 

організаційних форм фармацевтичного забезпечення населення України на різних 

етапах розвитку аптечної справи з ноофармацевтичних та емерджентних позицій. 

Здобувачем вперше розроблений типовий проект (Положення) про 

організацію аптек сімейної фармації при закладах загальної практики сімейної 

медицини (розроблено на основі Європейського досвіду) та запропоновано 

впровадження посади провізора-консультанта (розроблена навчальна програма 

тематичного удосконалення для провізорів). При цьому вперше обґрунтовано 

необхідність командної роботи провізорів і лікарів в управлінні фармакотерапією 

пацієнтів в умовах впровадження сімейної медицини. 

Дисертантом вперше розроблено стандарт належної аптечної практики, 

рекомендований для впровадження ву діяльність аптек сімейної фармації, а також 

 розроблено проект Примірного переліку лікарських засобів для надання 

невідкладної медичної допомоги в умовах функціонування амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини. 

Здобувачем вперше розроблено та запропоновано інтегровану модель 

сімейної фармації в Україні відповідно до міжнародних стандартів належної 

аптечної практики. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

досліджень становлять у сукупності науково-методичну основу для 

удосконалення організації фармацевтичного забезпечення закладів охорони 

здоров’я в умовах впровадження сімейної медицини. 

За результатами проведених досліджень розроблені й впроваджені у роботу 

закладів охорони здоров’я, а також у навчальний процес закладів вищої освіти 

чотири методичні рекомендації, зокрема «Типове положення про розвиток моделі 

сімейної (страхової) фармації в Україні» (від 09.02.2016) та «Інтегрована модель 

сімейної (страхової) фармації в організації медикаментозного забезпечення 
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населення України в умовах амбулаторій загальної практики сімейної медицини у 

відповідності до міжнародних стандартів GPP» (від 09.02.2016), які узгоджені 

Медичним департаментом МОЗ України й підтверджуються 61 актом 

впровадження. На методичні рекомендації отримані  свідоцтва Державної служби 

інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір.  

Повнота викладу основних результатів дисертації. Основні результати 

проведених досліджень опубліковано у 22 роботах, в тому числі 8 статтях 

у наукових фахових виданнях України; 2 статтях в іноземних наукових виданнях; 

6 тезах доповідей; 2 статтях в інших виданнях  та 4 методичних рекомендаціях. 

Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися 

та обговорювалися на різних вітчизняних науково-практичних заходах протягом 

2015-2018 рр. 

Аналіз тексту автореферату дозволяє стверджувати про його відповідність 

змісту дисертаційного дослідження. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертаційної роботи. У цілому 

необхідно зазначити, що дисертаційна робота здобувача Аугунас С. В. логічно 

та чітко викладена, оформлена належним чином. Оцінюючи роботу позитивно, 

необхідно зазначити деякі зауваження та побажання: 

1. Не є коректним  використання здобувачем терміну «страхова 

фармація» у запропонованих методичних рекомендаціях «Типове положення 

про розвиток моделі сімейної (страхової) фармації в Україні» та «Інтегрована 

модель сімейної (страхової) фармації в організації медикаментозного 

забезпечення населення України», так як в Україні відсутня система страхової 

медицини і фармації, та й у дисертації медичне страхування не розглядалось. 

2. У третьому розділі дисертації доцільним було б докладніше  

охарактеризувати відмінності аптек загального типу (приватної та комунальної 

форм власності) від аптек сімейної фармації в умовах функціонування 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини. 

3. На наш погляд, здобувач відповідно до поставлених завдань повинен 

був  висвітлити   функції  провізора  у   командній  роботі з   лікарями,  а   також 




