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Фармакологія – в перекладі означає 

вчення про ліки. Pharmakon (грецьке 

слово) – ліки, яд ; logos (лат. слово) – 

вчення. В теперішній час фармакологія є 

комплексною наукою, яка вивчає дію 

ліків на здорові і хворі організми, наукою 

про цілеспрямований пошук нових 

лікарських засобів та їх раціональне 

використання. Сучасна фармакологія 

динамічна, вона відображає прогрес 

медико-біологічних і фармацевтичних 

наук. Щороку на фармацевтичний ринок 

надходять десятки нових оригінальних 

лікарських засобів, сотні генериків з 

новими торгівельними назвами в 

різноманітних лікарських формах. Також 

треба сказати, що існує багато хвороб, 

над лікарськими засобами для яких, 

люди продовжують працювати. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я (ВООЗ), на медикаментозну терапію припадає близько 90% усієї 

лікарської допомоги. Ефективність, безпека і доступність лікарських засобів є 

основними критеріями якості надання допомоги населенню. Раціональне 

використання і доступність лікарських засобів, підвищення рівня підготовки 

медичних і фармацевтичних працівників є найбільш важливими факторами 

якісного надання медичної допомоги. Фармакотерапія розвивається на 

результатах експериментальних досліджень, теоретичних положеннях 

експериментальної і клінічної фармакології, нормальної і патологічної фізіології, 

біохімії, мікробіології, клінічної фармації, досвіді практичного застосування 

лікарських засобів, що постійно вдосконалюється лікарями й провізорами. Їм 

досить нелегко засвоїти величезний потік інформації про лікарські засоби, тому 

вони мають гостру потребу в нових публікаціях з фармакології. 

   На допомогу в цьому питанні ми зібрали нові документи з експериментальної, 

клінічної фармакології та лікування різних захворювань людини. 

Рекомендаційний список за цією темою має два розділи : книги та неперіодичні 

матеріали (2013-2018 рр.), автореферати дисертацій (2014-2018 рр.) В межах 

розділу джерела розташовані в алфавітному порядку авторів та назв. В першому 

розділі містяться монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 

довідники, електронні ресурси, матеріали конференцій, з’їздів з фармакологічних 

питань та ін. Дана література знаходиться в фондах медичних бібліотек України.  

   Рекомендаційний список може бути використаний у навчальній та практичній 

діяльності. Він розрахований на викладачів та студентів вищих медичних 

навчальних закладів, аспірантів, лікарів-інтернів, науковців, практичних лікарів, 

провізорів, фармацевтів та всіх, хто цікавиться питаннями фармакології.  
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1. Актуальні питання алергології в практиці сімейного лікаря : навч. посіб. для 
лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти / Ю. В. 
Вороненко [та ін.] ; ред. Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера, Л. В. Кузнецова ; МОЗ 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. мед. - 
Київ : Заславський О. Ю., 2016. - 322 с. 
 

2. Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наук. доп. наук.-практ. конф., 
присвяч. 100-річчю ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", 18-19 трав. 2016 р., 
м. Дніпропетровськ / ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Днепропетр. обл. 
т-во терапевтів, Департамент охорони здоров'я, Днепропетр. обл. держадмін. ; 
ред. Г. В. Дзяк [та ін.]. - Дніпропетровськ : Герда, 2016. - 215 с. 

 
3. Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2014 р., м. Одеса). - Одеса ; Херсон : Гельветика, 
2014. - 119 с. 

 
4. Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф., (27-28 листоп. 2015 р., м. Вінниця). - Вінниця ; Херсон : 
Гельветика, 2015. - 111 с. 

 
5. Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології : матеріали III 

Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 жовт. 2016 р., м. Київ). - Київ ; Херсон : 
Гельветика, 2016. - 119 с. 
 

6. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного 
лікаря : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (ф-тів) 
післядиплом. освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; ред. Ю. В. Вороненко, О. Г. Шекера ; 
МОЗ України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейн. 
мед. - Київ : Заславський О. Ю., 2017. - 206 с. 
 

7. Амосов, В. Н. Бессонница : методики лечения, приемы расслабления, способы 
борьбы с храпом, вещий сон по заказу, натуральные снотворные, усыпляющий 
массаж / В. Н. Амосов. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2017. – 124 с. 

 
8. Амосов, В. Н. Головная боль : методики лечения, 7 причин головной боли, 

целебные продукты, обезболивающий массаж, рецепты траволечения, 
гомеопатия / В. Н. Амосов. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2017. - 125 с. 

 



9. Амосов, В. Н. Крепкие нервы : нервная система ; расслабляющие ванны, медовый 
массаж, средства от депрессии, скорая помощь для нервов, успокаивающие 
блюда / В. Н. Амосов. - Киев : Пресс-Курьер-Украина, 2017. - 122 с. 
 

10. Антонова, О. Н. Очищение организма : лучшие методики: разгрузочные дни, 
секреты лечебного голодания, рецепты очищающих блюд и напитков, банные 
процедуры / О. Н. Антонова. - Киев : Пресс-Курьер Украина, 2017. - 123 с. 

 
11. Апітерапія України : матеріали V з'їзду апітерапевтів і апіконсультантів-

бджолярів України з міжнар. участю в спец. галузях мед., фармації, апітерапії, 
бджільництва, косметології та харчової пром. (15-16 жовт. 2015 р., м. Київ) / МОЗ 
України, М-во аграр. політики та прод. України, ГО "Всеукр. орг. апітерапевтів", 
Нац. фармац. ун-т, ННЦ "Ін-т бджільництва ім. П. І. Прокоповича НААН України" ; 
уклад. О. С. Шпичак, С. О. Тихонова ; ред. О. І. Тихонов [та ін.]. - Харків : Оригінал, 
2015. - 497 с.  

 
12. Барановская, Н. Д. Гомеопатический калейдоскоп "малых" препаратов (мудрые 

подходы к лечению: малоизученные и редко используемые гомеопатические 
лекарственные средства) : пособие / Н. Д. Барановская ; ред. А. Иванив. - Одесса : 
Астропринт, 2017. - 206 с. 

 
13. Бахтеєва, Т. Д. Клінічна фармакологія антигіпертензивних лікарських засобів : 

посіб. для лікарів і клініч. провізорів/ Т. Д. Бахтеєва. = Бахтеева, Т. Д. 
Клиническая фармакология антигипертензивных лекарственных средств : рук. 
для врачей и клин. провизоров / Т. Д. Бахтеева. - Донецьк : Ноулідж, Донец. 
відділення, 2013. - 267 с. 

 
14. Бездетко, Н. В. Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры: 

что необходимо знать клиницисту : пособие для врачей / Н. В. Бездетко, А. В. 
Мужичук ; Нац. фармац. ун-т, Харьк. нац. мед. ун-т. - Киев : Люди в белом, 2014. - 
39 с. 

 
15. Березняков, И. Г. Краткий справочник по эмпирическому использованию 

антибиотиков с лечебной и профилактической целью / И. Г. Березняков. - Киев : 
Корпорация "Артериум", 2014. - 203 с. 

 
16. Бертольд, М. Перемога над раком без побічних дій. Неймовірна історія успіху 

лікарського препарату "Україн" / Моніка Бертольд, Елізабет Бухнер ; пер. з нім. В.  
О. Романчук. - Львів : Універсум, 2013. - 220 с. 

 
17. Білан, В. Ю. Високовітамінні профілактичні і лікарські рослини / В. Ю. Білан, А. В. 

Білан ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 
2015. - 187 с. 

 
18. Бойко, Т. І. Клінічні лабораторні дослідження : підруч. для студ. вищ. мед. 

(фармац.) навч. закладів I-III рівнів акредитації / Т. І. Бойко. - 2-е вид., перероб. і 
допов. - Київ : Медицина, 2015. - 351 с.  

 
19. Боль и проблема безопасности НПВС : моногр. / А. В. Курята [та ін.]. - 

Днепропетровск : Герда, 2014. - 87 с. 
 

20. Большой универсальный справочник лекарственных препаратов. - Харьков : 
Клуб Семейного Досуга, 2018. - 512 с. 



 
21. Большой универсальный справочник лекарственных препаратов : описание 

лечебного средства, фармакологическое действие, способ применения и 
дозировка, аналоги для каждого, противопоказания к применению : более 5000 
совр. средств и аналогов / ред. Л. А. Кратенко. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2017. - 511 с. 

 
22. Борт, Роземари. Лечебная сила мёда, прополиса, пыльцы и других продуктов 

пчеловодства / Роземари Борт ; пер. с нем. Н. Гроссенбахер. - Харьков ; Белгород : 
Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 95 с. 

 
23. Булах, І. Є. Комп'ютерне моделювання у фармації : навч. посіб. для студ. фармац. 

ф-тів вищ. навч. закладів МОЗ України / І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, І. П. Кривенко. 
- Київ : Медицина, 2016. - 207 с. : іл. 

 
24. Бурмака, Н. П. 100 цілющих рецептів. Поради лікаря : посіб. з практ. фітотерапії в 

лікарській практиці / Н. П. Бурмака. - Черкаси : Пономаренко, 2017. - 48 с. 
 

25. Валеріана лікарська : моногр. / Ю. І. Корнієвський [та ін.]. - Запоріжжя : Запоріз. 
держ. мед. ун-т, 2014. - 499 с. 

 
26. Ведение пациента высокого риска [Электронный ресурс] : образоват. грант 

фармац. компании ZENTIVA / Нац. образоват. проект, Школа для кардиологов, 
терапевтов и врачей общей практики. - [Б. м.] : ZENTIVA, [Б. г.] - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) : ил. 
 

27. Висоцький, І. Ю. Фармакологія : навч. посіб. / І. Ю. Висоцький, Р. А. Храмова ; Сум. 
держ. ун-т. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Суми : Сумський державний 
університет, 2015. - 742 с. 

 
28. Висоцький, І. Ю. Фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-

судинну систему : навч. посіб. / І. Ю. Висоцький, Н. В. Глущенко, Р. А. Храмова ; 
Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 157 с. 
 

29. Вірусні хвороби лікарських рослин : моногр. / Л. Т. Міщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-
т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 269 с. 

 
30. Внутренняя медицина с клинической фармакологией: болезни крови : учеб. 

пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; сост. Ф. М. Абдуева [и др.] ; под ред. 
Н. И. Яблучанского, В. Н. Савченко. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. – 198 
с. 

 
31. Внутренняя медицина с клинической фармакологией: болезни легких : учеб. 

пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; сост. О. Ю. Бычкова [и др.] ; под. 
ред. Н. И. Яблучанского, В. Н. Савченко. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 
193 с. 

 
32. Внутренняя медицина с клинической фармакологией: эндокринные болезни : 

учеб. пособие / сост. О. Ю. Бычкова [и др.] ; под. ред Н. И. Яблучанского, В. Н. 
Савченко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 
2016. - 249 с. 

 



33. Вода - лекарство. Процедуры для здоровья и красоты. Методы очищения воды. 
Лечебные ванны : письма читателей, советы специалистов, народные рецепты. - 
Киев : Пресс-Курьер-Украина, 2017. - 112 с. 

 
34. Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии : сб. науч. тр. / МЗ 

Украины, Харьк. нац. мед. ун-т . - Харьков : ХНМУ. 
Вып. 11. Ч. 2 : Материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием 
"Гофунговские чтения" в рамках празднования 210-летия ХНМУ и 
междунар. Дня стоматолога, г. Харьков, 10 февраля 2015 г. – Харьков, 2015. 
- 302 с. 

 
35. Гальчинська, О. К. Токсикологічна характеристика чорнокореня лікарського 

(Cynoglossum officinalae L.) : моногр. / О. К. Гальчинська. - Київ : Компринт, 2016. - 
120 с. 
 

36. Гарец, В. И. Курс лекций по медицинской биологии для студентов 1 курса : курс 
лекций / В. И. Гарец ; ГУ "Днепропетр. мед. акад." - Днепропетровск , 2015. - 144 с.  

 
37. Гeнзель, В. Иллюстрированный травник. 350 видов лекарственных растений / В.  

Гeнзель ; пер. с нем. Е. Живайкиной. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного 
Досуга, 2016. - 254 с. 
 

38. Геращенко, І. І. Ентеросорбенти: лікарські засоби і дієтичні добавки : довідник / 
І. І. Геращенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 
2014. - 248 с. 
 

39. Годован, В. В. Фармакология в рисунках и схемах / В. В. Годован ; под ред. В. И. 
Кресюна ; Одес. нац. мед. ун-т. - Винница : Нова Книга, 2017. - 461 с. 
 

40. Градова, А. Тыква - лекарство от всех болезней / А. Градова. - Харьков : Аргумент 
Принт : Виват, 2015. - 125 с. 
 

41. Гречаный, И. А. Большой иллюстрированный справочник лекарственных трав и 
растений : 600 рецептов и секретов потомственного травника / И. А. Гречаный. - 
Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 538 с. 
 

42. Гречаний, І. А. Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин : 600 
рецептів і секретів потомственого травника / І. А. Гречаний. - Харків : 
Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 538 с. 
 

43. Державна фармакопея України : введено в дію з 1 січня 2016 року наказом МОЗУ 
від 8 грудня 2015 року № 830 : в 3-х т. / МОЗ України, Держ. служба України з 
лікар. засобів, Держ. п-во "Укр. наук. фармакопейн. центр якості лік. засобів". - 2-е 
вид. - Харків : ДП "Укр. наук. фармакопейний центр якості лікарських засобів", 
2014 - 2016. 

Т. 1. - 2015. - 1126 с. 
 

44. Державна фармакопея України : в 3-х т. / МОЗ України, Держ. служба України з 
лік. засобів. - 2-е вид. - Харків : ДП "Укр. наук. фармакопейний центр якості 
лікарських засобів", 2014 - 2016. 

Т. 2. - 2014. - 722 с. 
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