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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з державними чи 

галузевими науковими програмами, пріоритетними напрямками розвитку 

науки і техніки.   Патологія щитоподібної залози (ЩЗ) займає основне місце 

серед ендокринних захворювань та є проблемою соціального і медичного 

значення, оскільки при будь-яких порушеннях функціонування ЩЗ 

відбуваються зміни в роботі не тільки ендокринної системи, а й організму в 

цілому, це призводить до втрати працездатності, інвалідності та передчасної 

смерті. В науковій літературі зустрічаються окремі фармакоекономічні та 

маркетингові дослідження, що стосуються лікування захворювань ЩЗ в Україні 

та світі. Проте питання щодо оптимізації фармацевтичного забезпечення 

хворих з патологією щитоподібної залози у доступній літературі представлено 

недостатньо,  що і визначає актуальність дисертаційного дослідження .  

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

Дисертація Вадзюк Ю.С. виконана відповідно до планів науково-дослідних 

робіт кафедри внутрішньої медицини № 2 ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» «Коморбідні 

стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори 

розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (номер державної 

реєстрації 0113U001244) , в якій автор брала безпосередню участь. 

Тема дисертації затверджена Вченою Радою ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
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(протокол № 8 від 29 січня 2013 року) та проблемною комісією «Фармація» 

МОЗ та НАМН України (протокол № 81 від 19 червня 2013 року). 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки та рекомендації, отримані Ю.С. Вадзюк у дисертації, базуються на 

достатній кількості експериментального матеріалу. Автор використала численні 

інформаційні джерела, а саме: протоколи надання медичної допомоги хворим з 

патологією щитоподібної залози, Державний реєстр лікарських засобів (ДРЛЗ), 

Державний формуляр лікарських засобів (ДФЛЗ), Британський національний 

формуляр (БНФ), дані центру медичної статистики, фонди медичної бібліотеки 

і патентно-ліцензійного відділу Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я.Горбачевського, Тернопільської обласної медичної 

бібліотеки, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 

Національної наукової медичної бібліотеки України, онлайн ресурсу 

Глобальної бібліотеки здоров’я ВООЗ (WHO Global Health Library), онлайн 

ресурсу Національної медичної бібліотеки США, бази авторефератів Medline. 

Дисертант Вадзюк Ю.С. застосувала сучасні та адекватні поставленій 

меті за завданням дисертації методи наукових досліджень.  

Вважаю, що наукові положення та висновки є обґрунтованими та 

достовірними.  

Дисертаційна викладена на 144 сторінках друкованого тексту, основний 

зміст викладено на 111 сторінках. Робота складається зі вступу, огляду 

літератури, характеристики об’єктів і методів дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Бібліографія містить 167 джерел наукової літератури, з них іноземних 

– 56. Робота ілюстрована 30 таблицями і 7 рисунками. 

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 
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результатів, їх практичне значення, особистий внесок здобувача, відображена 

апробація результатів дисертації, публікації, структура та обсяг дисертації. 

Перший розділ дисертації присвячено огляду наукової літератури, в 

якому проведено ґрунтовний аналіз міжнародної практики у вивченні   патології 

щитоподібної залози в Україні та світі, при цьому підкресливши відсутність 

тенденції до її зниження. Наведено стандарти надання медичної допомоги 

хворим з патологією щитоподібної залози, подається аналіз здійснених 

фармакоекономічних та маркетингових досліджень у лікуванні внутрішніх 

хвороб провідними вченими. 

Представлений в огляді аналіз наукових джерел обґрунтовує актуальність 

теми досліджень, вибудовує логіку, мету та шляхи реалізації наукових 

досліджень за допомогою обраних методів аналізу.  

У другому розділі «Обґрунтування об’єктів і методів дисертаційного 

дослідження» представлено об’єкти дослідження, охарактеризовано 

використані методи: системний інформаційний пошук, маркетинговий аналіз, 

експертна оцінка, анкетне опитування, ретроспективний аналіз, методи 

фармакоекономічного аналізу (ФЕА) «загальна вартість захворювання» та 

«мінімізація вартості», порівняльний, статистичний, графічний метод, а також 

узагальнення отриманих результатів. Дисертантом запропоновано комплексний 

підхід для проведення дослідження відповідно до поставленої мети та наукових 

завдань. 

У третьому розділі «Фармацевтичний ринок лікарських засобів, які 

використовуються при лікуванні патології щитоподібної залози» представлені 

результати аналізу структури вітчизняного ринку ЛЗ для лікування 

захворювань щитоподібної залози, для цього використовували офіційні дані 

ДРЛЗ України. Здійснено порівняльний аналіз динаміки асортименту 

формулярних лікарських засобів (ЛЗ) для лікування та профілактики 

захворювань ЩЗ, які були включені до восьми випусків ДФЛЗ.  
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Вперше дисертантом проведено аналіз наявності ЛЗ для лікування 

захворювань ЩЗ, що були включені до Національного переліку основних 

лікарських засобів (ОЛЗ) згідно Переліку ОЛЗ ВООЗ, а також надані 

рекомендації, які були враховані на етапі формування нової версії 

Національного переліку ОЛЗ. 

Проведений дисертантом Вадзюк Ю.С. порівняльний аналіз ДФЛЗ із 

БНФ дозволив встановити перспективний для включення у Державний 

формуляр антитиреоїдний препарат карбімазолу, оскільки він є зареєстрований 

в Україні, а використання його супроводжується зменшенням побічних ефектів 

і зникненням наявних алергічних проявів, що дозволяє хворим продовжити 

лікування дифузного токсичного зобу і домогтися розвитку клінічної та 

імунологічної ремісії. 

У четвертому розділі «Обгрунтування використання лікарських засобів 

для профілактики та лікування захворювань щитоподібної залози» дисертантом 

наведено результати експертної оцінки призначень ЛЗ лікарями-

ендокринологами Тернопільської області та встановлено фактори, що 

впливають на них. Важливим є визначення економічної доступності ЛЗ для 

профілактики та лікування захворювань ЩЗ, враховуючи реальний рівень 

платоспроможності споживачів, а саме: працюючих і не працюючих інвалідів II 

та III групи. Показано значне зростання цін на ЛЗ в 2016 році, у порівнянні з 

2014 роком, у зв’язку з чим, спостерігалось зниження коефіцієнта доступності 

препаратів у всіх споживчих категоріях. Встановлено найдоступніші ЛЗ 

левотироксину натрію, тіамазолу та калію йодиду. 

У п’ятому розділі «Фармакоекономічна оцінка витрат на лікування 

патології щитоподібної залози» дисертант представила результати 

ретроспективного аналізу 81 медичної карти хворих на гіпотиреоз та 52 – на 

дифузний токсичний зоб, які лікувалися в ендокринологічному відділенні 

Тернопільської університетської лікарні та застосувала до них методики ФЕА 

«загальна вартість захворювання» і «мінімізація вартості». У результаті було 
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встановлено, що загальна вартість терапії захворювання на гіпотиреоз одного 

пацієнта в умовах стаціонару складала 2014,41 грн., а лікування дифузного 

токсичного зобу – 1915,02 грн. за курс лікування. Показано, що наявність 

ускладнень основного захворювання суттєво збільшує затрати на лікарські 

препарати.  

Слід особливо відзначити, що фрагмент ФЕА «мінімізація вартості» 

дозволив рекомендувати застосовувати вітчизняний ЛЗ L-Тироксин для 

замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів, та ЛЗ Мерказоліл для 

тиреостатичної терапії дифузного токсичного зобу. 

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дисертаційного 

дослідження полягає в обґрунтуванні науково-методичних підходів та розробці 

теоретичних положень для вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим з 

патологією щитоподібної залози.  

Дисертант Ю.С. Вадзюк уперше: 

- проаналізувала перелік включених/виключених ЛЗ для лікування 

захворювань ЩЗ до/з ДФЛЗ I - VIII випусків; 

- дослідила Перелік основних ЛЗ ВООЗ, в результаті чого виявлено 

антитиреоїдний засіб, який не зареєстрований в Україні, проте є потенційним 

ЛЗ для подальшого впровадження на вітчизняний ринок; 

- здійснила порівняльний аналіз БНФ з ДФЛЗ, в результаті чого 

встановлено антитиреоїдний засіб, який зареєстрований в Україні, 

рекомендований БНФ, проте відсутній у ДФЛЗ. 

Удосконалено методику експертної оцінки використання номенклатури 

ЛЗ для профілактики та лікування патології ЩЗ за допомогою анкетного 

опитування лікарів-ендокринологів Тернопільської області; 

- методику визначення коефіцієнта доступності ЛЗ, враховуючи 

реальний рівень платоспроможності споживачів; 

- методику ФЕА «мінімізація вартості» та «загальна вартість 

захворювання» при дифузному токсичному зобі та гіпотиреозі. 
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Набуло подальшого розвитку використання методик маркетингового 

аналізу сегменту препаратів, що використовуються для профілактики та 

лікування захворювань ЩЗ станом на 2016 рік.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що у 

сукупності вони формують наукові підходи щодо фармакоекономічного аналізу 

препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози. Для впровадження 

у практику одержаних результатів здобувачем підготовлено інформаційний 

лист «Вибір препаратів для лікування захворювань щитоподібної залози, з 

позиції фармакоекономічного аналізу «мінімізація вартості» (№ 4-2016 р.), який 

затверджений Українським центром наукової медичної інформації та патентно-

ліцензійної роботи МОЗ України, та впроваджений у практичну роботу відділу 

охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, 

управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, 

Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об'єднання. 

Особливості фармакоекономічного аналізу вартості надання медичної 

допомоги хворим на дифузний токсичний зоб впроваджені у навчальний процес 

кафедри фармації Вінницького національного медичного університету, кафедри 

клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Особливості 

проведення маркетингового аналізу лікарських препаратів для лікування 

гіпотиреозу впроваджені у навчальний процес кафедри організації та економіки 

фармації і технології ліків ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», кафедри управління і економіки фармації, медичного та 

фармацевтичного правознавства Запорізького державного медичного 

університету. Особливості фармакоекономічного аналізу вартості надання 

медичної допомоги хворим на гіпотиреоз впроваджені у навчальний процес 

кафедри фармації ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет» та кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків 
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського МОЗ України». 

Результати наукової праці можуть бути використані при  інформуванні 

лікарів і провізорів з питань проведення раціональної фармакотерапії та  

створенні Державного формуляра лікарських засобів в Україні. Крім того, 

результати проведених наукових досліджень можуть використовуватися:  

- у розробці пропозицій щодо фармакоекономічної оцінки 

ефективних, безпечних, економічно доступних лікарських засобів з метою 

удосконалення лікарського забезпечення хворих з патологією ЩЗ;  

- для оптимізації прийняття рішень щодо включення ЛЗ у 

Національний перелік ОЛЗ, у державні закупівлі, при розробці локальних 

формулярів лікувально-профілактичних закладів; 

- у вигляді основних пропозицій та рекомендацій для оптимізації 

відбору ЛЗ у практиці роботи аптечних закладів, фондів медичного 

страхування, формулярних, фармакотерапевтичних комісій; 

- сприятиме удосконаленню фармакотерапії в ендокринології та 

раціональному використанню бюджетних і страхових коштів. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях. За результатами усіх розділів дисертації опубліковано 22 праці, 

зокрема, у наукових фахових виданнях – 5 статей (4 статті – у наукових 

фахових виданнях України, 1 стаття – у закордонному виданні), 16 тез 

доповідей, у т.ч. 7 – в іноземних виданнях та 1 інформаційний лист. Основні 

положення дисертації повністю відображені в опублікованих працях. 

Слід відзначити, що результати досліджень були апробовані на 

численних міжнародних профільних конгресах Міжнародного товариства 

фармакоекономічних досліджень ISPOR в Ірландії, Нідерландах, Італії, Австрії 

та США. 
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Вважаю, що опубліковані результати повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи. Результати досліджень широко апробовані на науково-

практичних заходах різного рівня. 

Зміст автореферату та основних положень дисертації є ідентичним. 

Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та автореферату, 

завершеності роботи в цілому. При загальній позитивній оцінці дисертаційної 

роботи необхідно висловити певні зауваження та запитання для дискусії: 

 На рис. 4.2 вказано інструкції ЛЗ, а варто вказати інструкції для 

медичного застосування ЛЗ (стор. 67). 

 Перелік ЛЗ у таблицях 4.3 у розділі 4 (стор.64) доцільно було 

подати в алфавітному порядку для кращого сприйняття матеріалу та 

інформації. 

 Назви спеціалістів варто вказати відповідно до назв лікарських 

посад, наприклад лікар-окуліст, лікар-ендокринолог тощо (табл.. 5.3, 5.8, стор 

91, 101). 

 Автором у підрозділі 5.1.2 подано абревіатури англійською мовою 

DDD, які доцільно було навести і українською мовою. 

Наведені зауваження не є суттєвими для загальної позитивної оцінки 

рецензованої роботи, її наукової та практичної цінності, та мають 

рекомендаційний характер. 

 Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дослідження слід впровадити у 

лікувально-профілактичні заклади МОЗ України при розробці регіональних і 

локальних формулярів ЛЗ, а також у науково-педагогічний процес при 

викладанні професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, провізорів-

інтернів, провізорів-спеціалістів у вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладах МОЗ України. 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Вадзюк Юлії Степанівни на тему: «Оптимізація 
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фармацевтичного забезпечення хворих з патологією щитоподібної залози» 

є самостійною, завершеною кваліфікаційною науковою працею, яка 

розв’язує конкретне наукове завдання щодо оптимізації фармацевтичної 

допомоги хворих з патологією щитовидної залози та раціонального відбору 

ліків до регуляторних переліків, за актуальністю, науковою новизною та 

практичним значенням одержаних результатів, обсягом досліджень, 

кількістю фахових публікацій повністю відповідає п. 11 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 «Про затвердження 

Порядку присудження наукових ступенів» (зі змінами Постанов Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 р.), а її 

автор, Вадзюк Юлія Степанівна, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 - 

технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. 

Офіційний опонент 

Професор кафедри організації і економіки фармації 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, 
Заслужений працівник освіти України,  

 

 

 

 


