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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку 

науки і техніки. Сьогодні Україна, перебудовуючи свою економіку, все 

тісніше інтегрується в європейську і світову економічні системи, що не може не 

впливати на соціальний рівень життя населення. Тому здоров’я населення 

України залежить від національної політики безпеки, яка проводиться 

державними інституціями і проявляється в ухваленні нормативних актів, 

регулюючих життєво-економічні процеси, спрямовані на захист  свобод, життя 

і здоров’я громадян. 

В цьому контексті особливу увагу привертає проблема зловживання 

психоактивних речовин різних класифікаційно-правових та номенклатурно-

правових груп із одночасним сумісним прийомом без призначення лікаря 

спиртовмісних рідин, що призводить до розвитку адикції у вигляді 

полінаркоманії. Проведені раніше організаційно-правові та судово-

фармацевтичні дослідження показали, що нераціональне вживання 

психоактивних спиртовмісних лікарських засобів без консультації з лікарем 

може спричиняти передозування, інтоксикації, отруєння, навіть з летальними 

випадками, а також розвиток та розповсюдження полінаркоманії. Необхідність 

проведення фармацевтичної корекції є надзвичайно важливим при вирішенні 

схем фармакотерапії для пацієнтів з поєднаними і коморбідними діагнозами, 

економічної та фізичної доступності лікарських засобів для всіх учасників обігу 



в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор – адвокат» упродовж 

всього терміну фармакотерапії. 

Тому значимість наукового обґрунтування принципів фармацевтичної 

корекції полінаркоманії на засадах судової фармації в Україні, яке до цього часу 

не проводилося, набуло актуальності та необхідності. Дослідження такого виду 

полінаркоманії, яка виникає при сумісному вживанні психоактивних речовин 

різних класифікаційно-правових груп із лікарськими засобами, зокрема 

спиртовими лікарськими засобами, спиртовмісними рідинами, алкогольними 

напоями зумовило актуальність та своєчасність теми дисертаційної роботи, 

визначило її мету, завдання, зміст і структуру наукових досліджень. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково-дослідних 

робіт Харківської медичної академії післядипломної освіти за темами 

«Удосконалення організаційно-правової процедури забезпечення ліками 

пацієнтів з позиції судової фармації, організації і управління фармацією» 

(номер державної реєстрації 0116U003137), «Інтегровані підходи до 

діагностики, терапії, профілактики та реабілітації в сучасній наркології» (номер 

державної реєстрації 0114U000515). Тема дисертації затверджена Проблемною 

комісією «Фармація» Міністерства охорони здоров’я та Академії медичних 

наук України (протокол № 86 від 18.06.2014 р.) та вченою радою Харківської 

медичної академії післядипломної освіти (протокол № 7 від 19.09.2014 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що сформульовані у дисертаційній роботі та їх 

достовірність. Дисертація Осинцевої А. О. характеризується грамотним і 

логічним викладом всебічно обґрунтованого наукового матеріалу. Одержані у 

процесі дослідження результати є достовірними. Сформульовані у дисертації 

теоретичні і практичні рекомендації є науково обґрунтованими. Достовірність 

та обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, підтверджуються логікою постановки наукових і 

практичних завдань, розумінням сутності поставленої мети дослідження, 

аргументованим аналізом праць вітчизняних і іноземних дослідників, 



присвячених питанням формування, розвитку і розповсюдження полінаркоманії 

у США, Австрії, Англії, Німеччині, Італії та ін. Вирішення поставлених у 

роботі наукових завдань базується на грамотному використанні 

загальнонаукового діалектичного методу пізнання, який передбачає 

застосування документального, порівняльного, бібліографічного, судово-

фармацевтичного, статистичного, кореляційного, маркетингового, контентного, 

нормативно-правового, соціологічного, фармакоекономічного, графічного 

методів аналізу. Достовірність одержаних особисто Осинцевою А. О. 

результатів наукового дослідження підтверджується їх апробацією на науково-

практичних форумах зарубіжного, міжнародного, національного і 

регіонального рівнів. Також достатній рівень обґрунтованості та достовірності 

наукових положень і висновків підтверджується наявністю понад 20 актів 

впровадження на розроблені Осинцевою А. О. методичні рекомендації, 

інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров’я України в 

практичну діяльність та навчально-методичні праці в навчальний процес. 

Вище викладене дозволяє зробити висновок про всебічну обґрунтованість 

і достовірність сформульованих Осинцевою А. О. висновків і наукових 

положень, про належний науковий рівень і дослідницьку грамотність 

дисертанта.  

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

дисертаційного дослідження обумовлюється як сукупністю визначеної теми і 

поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання.  

Ознайомлення з дисертацією, авторефератом та основними науковими 

працями Осинцевої А. О. дозволило визначити науково-методичні положення і 

прикладні висновки, які характеризуються науковою новизною, сформульовані 

дисертантом самостійно та відображають його науковий внесок у розв'язання 

важливої для фармації наукової задачі щодо обґрунтування організаційно-

правових та судово-фармацевтичних принципів фармацевтичної корекції 

полінаркоманії внаслідок одночасного вживання психоактивних речовин різних 

класифікаційно-правових груп (психоактивні лікарські засоби, спиртовмісні 



рідини, алкогольні напої, пиво) шляхом вивчення нормативних, клініко-

фармакологічних, класифікаційно-правових, номенклатурно-правових, 

маркетингових, фармакоекономічних характеристик лікарських засобів на 

засадах фармацевтичного права та судової фармації.  

До вперше отриманих Осинцевою А. О. результатів дослідження необхідно 

віднести: вивчення полінаркоманії, як сукупності адиктивних та коморбідних 

розладів, що  виникають при сполученому вживанні психоактивних речовин;  

розробку трьох методик для висвітлення та вирішення проблеми 

полінаркоманії; обгрунтування класифікації, етапів обігу та систематизацію за 

рівнями міцності етанолу для психоактивних спиртовмісних рідин і 

психоактивних спиртових лікарських засобів; аналіз показників (5 соціальних 

показників, 12 показників злочинності, 4 показника захворюваності) 

кореляційних зв’язків між факторами ризику у формуванні, розвитку та 

розповсюдженні полінаркоманії в Україні та 4 її областях; формування 

переліків психоактивних спиртових лікарських засобів для закупівлі 

комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти та лікарських 

засобів для схем фармакотерапії полінаркоманії на регіональному рівні; 

визначення параметрів режиму контролю фітопрепаратів для фармакокорекції 

полінаркоманії та коморбідних розладів; обґрунтовання концептуальних 

принципів фармацевтичної корекції полінаркоманії із використанням 

комплексного підходу. 

Під час виконання роботи дисертанткою були удосконалені методики та 

підходи щодо чинників формування початкової стадії полінаркоманії з позиції 

судової фармації; нормотворчої практики для розробки організаційно-правових 

заходів у протидії розповсюдження полінаркоманії в Україні і на регіональному 

рівні. 

У роботі Осинцевої А. О. знайшли подальшого розвитку  узагальнення 

судово-фармацевтичної практики щодо кримінально-правових та соціальних 

наслідків полінаркоманії; методика проведення анкетного опитування трьох 

контингентів респондентів для обґрунтування показників полінаркоманії та 



обігу психоактивних лікарських засобів в закладах охорони здоров’я; 

систематизація послідовної адикції при формуванні та розвитку полінаркоманії 

внаслідок сполученого вживання психоактивних речовин різних 

класифікаційно-правових груп та психоактивних спиртовмісних рідин в 

порядку зростання їх міцності; опрацювання фармакоекономічних 

характеристик лікарських засобів для фармакотерапії полінаркоманії.  

Наукова новизна і теоретична цінність дисертаційного дослідження та 

наукові розробки захищені 2 свідоцтвами Державної служби інтелектуальної 

власності України (№55562 від 09.07.2014 р.; №69821 від 17.01.2017 р.) та 1 

інформаційним листом про нововведення у сфері охорони здоров’я 

Укрмедпатентінформу МОЗ України (№244–2017). 

Значущість дослідження для практики та шляхи його використання. В 

комплексі результати дослідження Осинцевої А. О. становлять науково-

методичну основу для реалізації та практичного впровадження принципів 

фармацевтичної корекції полінаркоманії в практику роботи закладів охорони 

здоров’я різних форм власності, аптек із екстемпоральним виготовленням 

лікарських форм, науково-дослідну роботу і навчальний процес.  

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджується 

впровадженням отриманих результатів у навчальний процес Запорізького 

державного медичного університету, Івано-Франківського національного 

медичного університету, Одеського національного медичного університету, 

Київського міжнародного університету, Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця, Харківської медичної академії післядипломної освіти, 

Акціонерного товариства «Національний медичний університет» Республіки 

Казахстан, науково-дослідну роботу Державної установи «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України» та втілений в практику закладів 

охорони здоров’я різних форм власності, що підтверджено 26 актами 

впровадження.  

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях. Повнота відображення наукових положень в опублікованих роботах 



є достатньою. За матеріалами дисертації опубліковано у 33 наукових роботах: 

17 статей, з яких 2 статті, що індексуються у міжнародній наукометричній базі 

Scopus; 5 статей - в зарубіжних наукових виданнях; 10 статей у фахових 

виданнях України; 1 інформаційний лист про нововведення у сфері охорони 

здоров’я України; 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; 4 

методичні рекомендації; 1 навчально-методична праця для самостійної роботи; 

8 тез доповідей на науково-практичних конференціях (з яких 3 надруковані в 

інших державах). Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно 

відображають зміст дисертаційної роботи. Результати досліджень широко 

апробовані на науково-практичних заходах різного рівня. Зміст автореферату й 

основних положень дисертації є ідентичним. Перелік опублікованих праць за 

темою дисертації відображає зміст роботи відповідно до вимог МОН України. 

Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершеності в цілому. 

Дисертаційна робота Осинцевої А. О. складається із вступу, п’яти розділів, 

загальних висновків, переліку використаних джерел літератури та додатків. 

Дисертація викладена автором на 287 сторінках машинописного тексту (обсяг 

основного тексту 110 сторінка) містить 58 таблиць та 42 рисунків. Список 

використаних джерел містить 300 найменування, з них 232 кирилицею і 68 

латиницею.  

Вступ має традиційне викладення: обґрунтовано актуальність теми, 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначені мета та 

завдання, об’єкти, предмет та методи досліджень, наукова новизна одержаних 

результатів, їх практичне значення, особистий внесок здобувача, відображена 

апробація результатів дисертації, публікації, структура та обсяг дисертації.  

У першому розділі дисертації конкретизовано теоретичну основу 

дослідження щодо одночасного (сполучене, комбіноване, послідовне, сумісне) 

вживання психоактивних речовин, психоактивних лікарських засобів, 

спиртовмісних рідин, алкогольних напоїв, пива, психоактивних спиртовмісних 

лікарських засобів значно поширене серед різних контингентів населення на 

початкових стадіях формування та розвитку полінаркоманії, як адиктивного 



розладу з поєднаним діагнозом. У цілому слід зазначити, що основні проблемні 

питання щодо фармацевтичної корекції полінаркоманії, описані дисертантом у 

першому розділі належним чином, детально та всебічно.  

У межах другого розділу автором визначено напрями, методи, а також 

очікувані результати по кожному етапу дослідження. Для більш наочного 

сприйняття матеріалу дисертаційної роботи методологічна основа, загальна 

методика та структура роботи, що складається з 7 етапів, методи дослідження, 

використані у ході виконання дисертації, відображені у вигляді рисунку та 

таблиць. Слід зазначити, що дисертантом вдало здійснено вибір об’єктів 

дослідження, наведена характеристика використаних сучасних нормативних, 

маркетингових, фармакоекономічних, статистичних та інших методів аналізу, 

що дозволило охопити пошуковим процесом та опрацювати нормотворчу 

практику, розробити організаційно-правові заходи для протидії 

розповсюдження полінаркоманії та обґрунтувати принципи її фармацевтичної 

корекції.  

Третій розділ містить чинники розвитку та розповсюдження 

полінаркоманії з позиції судової фармації та фармацевтичного права. Це 

дозволило дисертанту обґрунтувати, що полінаркоманія виникає внаслідок 

сумісного вживання психоактивних речовин різних клініко-фармакологічних 

груп, психоактивних лікарських засобів і спиртовмісних рідин (алкогольні 

напої І-ІІІ рівнів міцності етанолу; психоактивні спиртовмісні лікарські засоби 

І-ІІІ рівнів міцності етанолу). Автором доведена необхідність наукового 

обґрунтування принципів фармацевтичної корекції полінаркоманії через 

проведений аналіз, який зазначив про наявність позитивного кореляційного 

зв'язку між: обігом психоактивної речовини алкогольного напою І рівня 

міцності етанолу (пиво) та загальним рівнем кримінальних правопорушень; 

рівнем захворюваності на хвороби нервової системи, загальним рівнем 

кримінальних правопорушень та рівнем обігу алкогольних напоїв І, ІІ й ІІІ 

рівнів міцності етанолу (пиво, лікери, горілка).  



Четвертий розділ дисертації присвячений дослідженню обігу 

психоактивних спиртовмісних лікарських засобів в закладах охорони здоров’я 

на регіональному рівні. Зокрема, дисертантом опрацьовано регіональний 

перелік психоактивних спиртовмісних лікарських засобів для закупівлі за 

бюджетні кошти шляхом маркетинг-аналізу за виробниками та к-стю 

закупівель. Крім того, автором запропоновано 9 етапів обігу психоактивних 

спиртовмісних лікарських засобів в закладах охорони здоров’я (вхідний 

контроль, стандартизація, сертифікація; зберігання; облік, предметно-

кількісний облік; призначення, виписування; експорт-імпорт; відпуск, продаж; 

знищення, утилізація; ліцензування, закупівля за бюджетні кошти).  

Пятий розділ дисертації присвячений науково-практичному 

обґрунтуванню принципів фармацевтичної корекції полінаркоманії. 

Дисертантом охарактеризовано коморбідні розлади, серед яких 51,6% 

складають психічні захворювання у пацієнтів із полінаркоманією. 

Систематизовано клініко-фармакологічні групи лікарських засобів за розділами 

«Психіатрія. Наркологія» Державного формуляру лікарських засобів України 6-

11 випусків, для подальшого складання переліків лікарських засобів для 

фармацевтичної корекції полінаркоманії. Крім того, автором обґрунтовано 

концептуальні принципи фармацевтичної корекції полінаркоманії із 

використанням комплексного підходу та врахуванням 13 векторів.  

У ході дослідження визначено ключові питання, недостатньо вирішені 

проблеми, що дало змогу автору всебічно і ґрунтовно висвітлити обрану тему, 

зробити узагальнюючі висновки та сформулювати аргументовані пропозиції. 

Завершується робота достатнім й кваліфіковано структурованим списком 

використаних джерел. 

Робота містить три додатки, в яких наведено: список публікацій 

здобувача та апробацію результатів дисертації (додаток А); довідки та акти про 

впровадження результатів дослідження (додаток Б); анкети для лікарів, 

провізорів та споживачів лікарських засобів (додаток В). 



Автореферат відображає зміст дисертації та основні результати 

дослідження і оформлений відповідно до діючих вимог. Основні положення 

дисертації та автореферату є ідентичними.  

Дисертація Осинцевої А. О. є завершеним науковим дослідженням, яке 

вносить вклад в наукове обґрунтування принципів фармацевтичної корекції 

полінаркоманії на засадах судової фармації в Україні. Структура роботи 

повністю відповідає меті і завданням дослідження, тема – змісту і паспорту 

спеціальностей. Викладене вище дає підстави для висновку, що наукове 

дослідження охоплює широкий спектр проблем і водночас характеризується 

глибиною і комплексністю. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності роботи в цілому. При загальній позитивній оцінці дисертаційної 

роботи слід висловити такі зауваження та побажання:  

 у тексті дисертації щодо вивчення маркетингових характеристик 

психоактивних спиртовмісних  лікарських засобів (розділ 4.4) необхідно 

розширити деталізацію окремих об’єктів у таблицях 4.10, 4.12, 4.13, 4.16, 4.17, 

4.18, 4.19; 

 для покращення сприйняття результатів дисертаційних досліджень 

доцільно поєднати дані табл. 3.1, 3.2, 3.3 (розділ 3.2);  

 у роботі зустрічаються орфографічні помилки, невдалі та неточні вирази, 

довгі речення, які важко сприймаються.  

Проте вказані зауваження не знижують загальної високої оцінки 

дисертації Осинцевої А. О., не зменшують актуальності, наукової новизни, 

практичної значимості роботи і не є принциповими, що засвідчує її належну 

наукову кваліфікацію та компетенцію. 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дисертаційного дослідження щодо 

обґрунтування способів фармацевтичної корекції полінаркоманії внаслідок 

одночасного вживання психоактивних речовин, спиртовмісних рідин, пива, 

психоактивних спирових лікарських засобів, алкогольних напоїв 



рекомендується використовувати у практичній діяльності закладів охорони 

здоров’я первинної ланки (загальна практика - сімейна медицина) та аптек для 

попередження формування та розповсюдження полінаркоманії серед різних 

вікових груп населення. Результати дисертаційного дослідження щодо 

характеристики коморбідних розладів при полінаркоманії та 

фармакоекономічні характеристики лікарських засобів рекомендується 

використовувати у практичній діяльності закладів охорони здоров’я вторинної 

та третинної ланки (психіатричні, неврологічні, інші) для включення у схеми 

фармакотерапії полінаркоманії, клінічні протоколи, формуляри та  аптек для 

фармацевтичного забезпечення. Результати дисертаційного дослідження щодо 

концептуальних принципів фармацевтичної корекції полінаркоманії із 

використанням із використанням комплексних організаційно-правових, судово-

фармацевтичних, соціальних, нормотворчих нормативних, 

фармакоекономічних, маркетингових досліджень рекомендується 

використовувати у практичній діяльності державних органів охорони здоров’я 

(департаменти, управління) щодо розробки організаційно-правових заходів для 

протидії розповсюдження полінаркоманії на регіональному рівні, при розробці 

освітніх програм та підготовки фармацевтичних і медичних кадрів  в системі 

додипломної і післядипломної освіти. Отримані автором науково обґрунтовані 

теоретичні та експериментальні результати впроваджено в практику роботи 

закладів охорони здоров’я різних форм власності, аптек із екстемпоральним 

виготовленням лікарських форм, науково-дослідну роботу і навчальний процес.  

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційне дослідження на тему «Наукове обґрунтування принципів 

фармацевтичної корекції полінаркоманії на засадах судової фармації» є 

кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у вигляді 

спеціально підготовленого рукопису, в якій вирішено важливу для організації 

фармацевтичної справи науково-прикладну задачу з наукового та методичного 

обґрунтування організаційно-правових і судово-фармацевтичних принципів 

фармацевтичної корекції полінаркоманії внаслідок одночасного та 



послідовного вживання психоактивних речовин і психоактивних лікарських 

засобів шляхом вивчення нормативних, клініко-фармакологічних, 

класифікаційно-правових, номенклатурно-правових, маркетингових, 

фармакоекономічних характеристик лікарських засобів для фармакотерапії 

полінаркоманії на засадах фармацевтичного права та судової фармації. 

Актуальність теми дослідження, сучасний рівень його виконання, наукова 

новизна, ступінь обґрунтованості наукових положень, практична значущість 

отриманих результатів, кількість публікацій, достовірні результати, важливі в 

науковому і практичному відношенні рекомендації дозволяють визнати, що 

дисертація відповідає вимогам Постанови КМ України від 24 липня 2013 р. 

№567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів», а її автор, 

Осинцева Аліна Олександрівна, за результатами прилюдного захисту 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за 

науковою спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація». 

 

 

 

 


