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1. Актуальність теми виконаної роботи.  

Ключове завдання охорони здоров'я – підвищення якості фармацевтичної 

допомоги населенню для всіх верств населення, не залежно від місць їх 

проживання і доходів. Утім, якщо взяти розвиток і розміщення аптечної мережі 

в Україні, то спостерігаються великі диспропорції в розміщенні аптечних 

закладів територією держави – надлишок в міській і нестача в сільській 

місцевості.  При цьому тепер склалася ситуація, коли жителі нечисленних і 

віддалених населених пунктів практично втратили можливість отримати 

фармацевтичну допомогу за місцем проживання. Причини цієї проблеми прості 

та зрозумілі: жодна аптечна мережа не бажає працювати на територіях з 

нерівномірно розподіленим населенням, оскільки рентабельність господарської 

діяльності за малої щільності жителів та низьким рівнем їх доходів у кращому 

випадку буде нульовою, в гіршому – негативною. 

У зв'язку з цим видається назрілим дослідження з розробки шляхів 

оптимізації фармацевтичної допомоги нерівномірно розподіленому населенню, 

що й визначило актуальність опонованої дисертації. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Як зазначено у рукописі, дисертація відповідає напрямку спільної 

науково-дослідної роботи Одеського національного медичного університету та 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

«Науково-практичне обґрунтування якості і доступності лікарського 

забезпечення населення та закладів охорони здоров'я в умовах медичної 



реформи» (номер державної реєстрації 0116U007496, шифр теми 584/18-22). 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради фармацевтичного 

факультету Одеського національного медичного університету (протокол № 4 

від 23.12.2015 р.) 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Вважаю, що здобувач на основі всебічного і глибокого аналізу проблеми 

розробив логічну концепцію дослідження та на достатньому науковому рівні 

обґрунтував вибір теми, визначив мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 

Зокрема, цілком слушно поставлено мету дослідження – опрацювання 

теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій з оцінювання та 

шляхів вдосконалення якості надання фармацевтичної допомоги населенню, 

нерівномірно розподіленому територією окремого регіону (на прикладі 

Одеської області). Реалізуючи мету дослідження дисертант виявив і опрацював 

значну кількість наукових, концептуальних, статистичних, нормативно-

правових та новинних джерел. Широкий спектр використаних джерел засвідчує 

системність і цілеспрямованість науково-пошукової роботи, що стало 

запорукою всебічного ґрунтовного аналізу поставленої проблеми. 

Опрацьовані у дисертації висновки й рекомендації логічні та є 

результатом всебічного та об’єктивного аналізу досліджуваних явищ, 

здійсненого за допомогою сучасного наукового інструментарію. В процесі 

дослідження застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, 

зокрема, системного аналізу, спостереження, порівняння, аналізу, синтезу, 

узагальнення, інформаційного пошуку, контент-аналізу, моделювання термінів 

у мові науки, опитування, SWOT-аналізу, експертної оцінки, статистики. Це 

дозволило дисертанту всебічно науково обґрунтувати основні наукові 

положення щодо надання якісної фармацевтичної допомоги нерівномірно 

розподіленому населенню, зокрема жителям нечисленним і віддаленим 

населеним пунктам. 



Достовірність й обґрунтованість отриманих результатів дослідження, 

наукових положень та рекомендацій дисертанта підтверджено їхньою 

апробацією й схваленням на науково-практичних конференціях та 

впровадженням у практичну роботу територіальних органів виконавчої влади 

та фармацевтичних організацій, а також у науково-освітній процес закладів 

вищої фармацевтичної освіти. 

Зазначене вище дозволяє оцінити одержані результати, основні наукові 

положення та висновки глибоких за змістом досліджень, проведених 

дисертантом, як достовірні. 

4. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних 

результатів.  

В опонованій дисертаційній роботі сформульовано та обґрунтовано низку 

положень, висновків і пропозицій, які відзначаються науковою новизною та 

мають практичну спрямованість. Наукові положення сформульовані 

здобувачем самостійно та відображають особистий його внесок у розвиток 

фармацевтичної науки. 

Найбільш вагомими результати, що характеризуються новизною та 

розкривають глибину та суть дисертаційного дослідження є такі, як: 

упорядкування збірного знання щодо якості фармацевтичної допомоги, її 

характеристик та взаємозв’язку якості з її термінологічними структурними 

елементами та складовими логістичного обслуговування пацієнта; відстеження, 

аналізування й оцінювання надання фармацевтичної допомоги населенню 

Одеської області до і після адміністративно-територіальної реформи; 

опрацювання трьох потенційних сценарії розвитку фармацевтичної допомоги 

жителям нечисленним і віддаленим населеним пунктам, а також обґрунтування 

ймовірності реалізації реалістичного сценарію розвитку та напрямків його 

здійснення. 

До інших результатів, які містять елементи наукової новизни та 

заслуговують на особливу увагу заслуговують, можна віднести: питання 



комплексної оцінки чинників, які можуть впливати на доступність 

фармацевтичної допомоги паліативним хворим в частині опіоїдних 

анальгетиків, забезпеченості аптеками з ліцензією на обіг наркотичних, 

психотропних лікарських засобів і прекурсорів та необхідності пролонгування 

чинності Стратегія державної політики щодо наркотиків; з’ясування 

особливостей роботи фармацевтичних фахівців як надавачів послуг в системі 

фармацевтичної допомоги під час карантину, пов’язаному з пандемією COVID-

19; ідентифікації сутності терміну «телефармація» та його змістовних 

складових. 

5. Значущість отриманих результатів для науки і практики та шляхи 

його використання.  

Проведений детальний аналіз роботи довів, що отримані дисертантом 

результати мають як теоретичне, так і практичне значення. В теоретичному 

плані для науки «Організація фармацевтичної справи» важливе значення має 

концептуальне обґрунтування напрямків підвищенні рівня надання якісної 

фармацевтичної допомоги нерівно розподіленому населенню, у т.ч. жителям 

нечисленних і віддалених населених пунктів. Окрім цього, збагачено 

теоретичні та методологічні засади фармацевтичної допомоги паліативним 

хворим та населенню в часі пандемії. 

На мій погляд, вагоме практичне значення мають дві опрацьовані 

науково-методичні рекомендації. Реальна значущість отриманих дисертантом 

результатів для практики щодо побудови ефективної системи фармацевтичної 

допомоги нерівно розподіленому населенню, зокрема жителям нечисленних і 

віддалених населених пунктів, підтверджується 29 актами та однією довідкою 

про впровадження у діяльність трьох органів виконавчої влади та семи 

фармацевтичних організацій, а також їх використанням у науково-освітньому 

процесі шести закладів вищої фармацевтичної освіти, які наведено в додатках 

до дисертації. 

 

 



6. Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях.   

За темою дисертації опубліковано 15 праць, зокрема 6 наукових статей 

(п’ять – у наукових фахових виданнях України, одна – у науковому, 

проіндексованому у базі даних Scopus, періодичному виданні іншої держав з 

напряму, з якого підготовлено дисертацію), дві науково-методичні 

рекомендації, сім тез доповідей. 

Зміст автореферату повністю ідентичний основним положенням 

дисертаційної  роботи та відображає  суть, обсяг, новизну, теоретичне і 

практичне значення проведених дисертантом досліджень та висновкам. 

7. Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершення в цілому.  

Дисертаційна робота складається з анотації  державною та англійською 

мовами, змісту, переліку умовних позначень, вступу, п’яти розділів, висновків, 

списку використаних літературних джерел та додатків. Робота викладена на 216 

сторінках друкованого тексту, у т.ч. 141 сторінці основного тексту, ілюстрована 

31 таблицею та 10 рисунками.  

Анотація містить короткий виклад змісту дисертації. 

У вступі викладено актуальність теми, мету, основні завдання 

досліджень, наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, 

особистий внесок здобувача й апробацію результатів дисертації.   

В огляді літератури (розділі 1) надано логічний та структурований аналіз 

сучасних наукових публікацій із досліджуваної проблеми та обґрунтовано 

перспективність подальших наукових розробок.  

У першому розділі подано характеристику середовища функціонування 

системи фармацевтичної допомоги нерівномірно розподіленому населенню, а 

також особливостей розвитку цієї допомоги. 

У другому розділі наведено напрямок і загальна методика дослідження та 

алгоритм реалізації наукового дослідження, який складається із семи етапів, 

описано використання методів дослідження. 



У третьому розділі визначено характерні ознаки якості фармацевтичної 

допомоги, здійснено моделювання взаємозв’язку характеристик якості 

фармацевтичної допомоги з її терміноструктурними елементами та складовими 

логістичного обслуговування пацієнта. Окрім цього визначено проблемні 

питання фармацевтичної допомоги паліативним хворим та особливості роботи 

фармацевтичних фахівців як надавачів фармацевтичних послуг в системі 

фармацевтичної допомоги під час карантину, пов’язаному з глобальною 

епідемією коронавірусу COVID-19. 

У четвертому розділі з’ясовано стан якості фармацевтичної допомоги 

населенню Одеської області з погляду фізичної доступності до та після 

адміністративно-територіальної реформи. Показано, що її надання після 

адміністративно-територіальної реформи дещо покращилася, бо число 

населених пунктів, де вона надавалася через аптечні заклади зросла 1,1 %. При 

цьому, в адміністративних центрах, включаючи центри об’єднаних 

територіальних громад, число аптечних закладів зросло майже на 2,1 %. Проте 

у нечисленних і віддалених населених пунктах число аптек зменшилося з 18,0 

до 10,1%, що пов’язано з їх закриттям в сільській місцевості. 

У п’ятому розділі здійснено контент-аналіз 26 стратегій розвитку 

Одеської області та її сільських об’єднаних територіальних громад  з питань 

фармацевтичної допомоги. Ще реалізовано якісний та кількісний SWOT-аналіз, 

а також перехресну оцінку чинників розвитку фармацевтичної допомоги 

жителям нечисленних і віддалених населених пунктів. На завершення 

опрацьовано сценаріїв розвитку фармацевтичної допомоги жителям цих 

поселень. 

Зазначу, що результати проведених досліджень за кожним розділом 

дисертації, окрім другого, опубліковано у наукових статтях і тезах доповідей та 

представлено на конференціях. 

Загальні висновки мають узагальнений характер і логічно пов’язані із 

розділами дисертаційної роботи. Вісім їх пунктів містять стислу інформацію 

про підсумки виконаної роботи, що повною мірою відповідають поставленим 



завданням, чітко випливають з матеріалів проведеної роботи та відображають 

результати дослідження. 

Список використаних джерел укладений в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків та містить 246 найменувань, з них 175 

кирилицею та 71 латиницею. 

У 7 додатках включено взірці анкет, акти і довідка впровадження, 

результатів дисертаційної роботи, список публікацій здобувача за темою 

дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації. 

Дисертація є завершеною кваліфікаційною науковою працею, виконаною 

державною мовою особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису, її стиль відповідає вимогам, що висуваються до наукових праць 

такого рівня, а також відзначається логічністю, послідовністю, системністю, 

обґрунтованістю.  

Структура дисертації цілком узгоджується з її назвою, метою і 

завданнями дослідження. Об’єкти та методи дослідження повністю 

відповідають основним напрямкам роботи. Зміст та результати роботи 

відповідають паспорту спеціальності 15.00.01 – технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація.  

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці. 

Отримані результати дослідження доцільно впроваджувати в практику  

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також у науково-освітній процес управлінсько-економічних кафедр закладів 

вищої фармацевтичної освіти. 

9. Дискусійні положення та зауваження за змістом дисертаційної 

роботи.  

Визначаючи достатній рівень проведеного дослідження, внутрішню 

логічність та обґрунтованість зроблених висновків, слід зауважити, що у 

результаті рецензування до змісту та оформлення  дисертації  виникли такі 

зауваження та запитання: 



1. На с. 46 наведені скорочення двох словосполучень – засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ) і дезінфекційних засобів (ДЗ), які не зазначені у 

Переліку умовних позначень на с. 21. Свою чергою, за текстом на с. 24 і 136 

дублюється умовне позначення слова «телефармація», хоча на с.  54 і 121 цей 

термін подається  без скорочення. 

2. Зазначені на с. 59-61 соціально-демографічні характеристики опитаних 

з двох груп фармацевтичних фахівців доцільно було би візуалізувати у вигляді 

ілюстрацій (таблиць і рисунків).  

3. Математичні формули, наведені на с. 60-61, варто було би 

пронумерувати.  

4. На с. 119 серед переліку чинників, що генерують слабкі сторони 

внутрішнього середовища, вказано «незадовільне кадрове, структурне та 

ресурсне забезпечення первинної та долікарської медичної допомоги, що 

незадовільно впливає на забезпечення якості ФД, як складової медичної 

допомоги у НВНП». На мою думку, даний вислів є дещо не коректним, адже 

відповідно до Закону України № 2801-XII від 19.11.1992 (редакція від 

23.04.2021) «Основи законодавства України про охорону здоров'я» існує 

медична (екстрена, первинна, вторинна, третина, паліативна) та домедична 

допомога (при невідкладних станах).  

5. У розділі 3.3 дисертантом проаналізовано проблемні питання ФД 

паліативним хворим за 20 років в Україні. А чи були помічені хоча б якісь 

позитивні моменти за цей період? 

Зазначені зауваження та озвучене питання не торкаються сутності 

отриманих наукових результатів дослідження та не впливають на їх позитивну 

оцінку. 

10. Висновок про відповідність дисертації Порядку присудження 

наукових ступенів 

Таким чином, на підставі аналізу змісту дисертації, її автореферату та 

публікацій здобувача у фахових наукових виданнях необхідно визнати, що за 

актуальністю, новизною, важливістю одержаних автором наукових результатів,  




