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1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УСТАНОВУ
1.1 Загальні відомості
Національний фармацевтичний університет (НФаУ) розташований за адресою:
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
Тел.: (057) 706-35-81.
Факс: (057) 706-15-03.
Е-mail: mail@nuph.edu.ua.
Ректор НФаУ:
Алла
КОТВІЦЬКА,
доктор
фармацевтичних
заслужений діяч науки і техніки України.
Тел.: (057) 706-35-81.
Факс: (057) 706-15-03.
Е-mail: rector@nuph.edu.ua.

наук,

Перший проректор з науково-педагогічної роботи:
Андрій ФЕДОСОВ, доктор фармацевтичних наук, доцент.
Тел.: (057) 706-35-81.
Е-mail: prorector1@nuph.edu.ua.
Проректор з науково-педагогічної роботи:
Інна ВЛАДИМИРОВА, доктор фармацевтичних наук, професор.
Тел./факс: (057) 706-30-71.
Е-mail: nauka@nuph.edu.ua
Проректор з науково-педагогічної роботи:
Тетяна Крутських, доктор фармацевтичних наук, професор.
Тел./факс: (057) 706-21-35.
Е-mail: krutskikh@nuph.edu.ua.
Проректор з науково-педагогічної роботи:
Анжела ОЛЬХОВСЬКА, доктор фармацевтичних наук, професор.
Тел./факс: (057) 706-19-47
Е-mail: a.olkhovskaya@nuph.edu.ua

професор,
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Проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи:
Інна КУБАРЄВА, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
Тел./факс: (057) 706-22-19.
E-mail: vr@nuph.edu.ua.
Заступник ректора з адміністративно-господатської роботи:
Олег ПРОСКУРНІН.
Тел.: (057) 706-30-61.
Тел/факс: (057) 706-22-62.
E-mail: ahch@nuph.edu.ua.
Начальник відділу кадрів:
Тел/факс: (057) 706-01-87.
E-mail: staff@nuph.edu.ua.
Головний бухгалтер НФаУ:
Надія ДУРАСОВА.
Тел: (057) 706-16-69.
Е-mail: buch@nuph.edu.ua.
Начальник планово-фінансового відділу:
Олена МАТЯШ
Тел/факс (057) 706-30-89.
E-mail: pfv@nuph.edu.ua.
НФаУ має славетну історію, коріння якої сягають у 1805 рік. НФаУ є
правонаступником Харківського хіміко-фармацевтичного інституту, заснованого у
1921 році.
У 1992 році Харківський фармацевтичний інститут одним з перших
навчальних закладів був атестований та акредитований за вищою – IV категорією, у
1999 році реорганізований в Українську фармацевтичну академію. У цьому ж році
отримав статус національного ЗВО– Національної фармацевтичної академії України,
а в 2002 році – Національного фармацевтичного університету (ксерокопію статуту
НФаУ надано у додатку 1).
НФаУ включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ксерокопію довідки надано у додатку 1). Ідентифікаційний код НФаУ як
юридичної особи – 02010936 (ксерокопію свідоцтва надано у додатку 1).
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НФаУ отримав Свідоцтво № 02331 від 23.11.2017 р. Міністерства освіти і
науки України про включення Національного фармацевтичного університету до
Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, яке
чинне до 23.11.2022 р. (ксерокопію свідоцтва надано у додатку 1).
1.2 Структура НФаУ
До складу університету входять:
 ректорат;
 4 факультети;
 32 кафедри;
 науково-методична лабораторія з питань фармцевтичної освіти;
 лабораторія електротехніки та електроніки;
 навчально-допоміжні, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи:
 відділ кадрів;
 бухгалтерська служба;
 відділ з організації закупівель та матеріально-технічного постачання;
 відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення;
 відділ охорони праці та техніки безпеки;
 відділ по експлуатації та ремонту будівель, споруд та комунікацій;
 відділ практики та сприяння працевлаштуванню;
 відділ управління якістю;
 відділ цивільного захисту;
 експлуатаційно-технічна служба;
 культурний центр;
 музей історії НФаУ;
 навчальний відділ;
 наукова бібліотека;
 навчально-дослідна частина;
 планово-фінансовий відділ;
 приймальня;
 приймальна комісія;
 служба з виховної роботи;
 служба господарського обслуговування корпусів;
 студентське містечко;
 харчувальний комплекс;
 центр інформаційно-дистанційних технологій навчання;
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 центр здоров’я, спорту та відпочинку;
 центр інформаційних технологій НФаУ;
 центр міжнародної профорієнтації та зовнішніх відносин;
 центр організаційної та комунікаційної роботи;
 юридичний відділ;
 6 гуртожитків;
 4 адміністративних та навчальних корпусів;
 Клініко-діагностичний центр;
 Лабораторія клінічної діагностики;
 Навчально-науковий інститут прикладної фармації:
 дирекція;
 відділ аспірантури та докторантури;
 навчально-наукові лабораторії:
 Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських
засобів;
 Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних
досліджень;
 Лабораторія клітинних культур і тканинної інженерії;
 Лабораторія з оцінки технологій охорони здоров’я.
 Навчально-наукова лабораторія медико-біологічних досліджень;
 Навчально-наукова лабораторія хіміко-технологічних досліджень;
 Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ):
 дирекція;
 6 факультетів;
 7 кафедр.
 навчально-допоміжні підрозділи ІПКСФ;
 навчальна частина;
 центр інформаційних та дистанційних технологій навчання;
 Фаховий коледж НФаУ:

Адміністративно-управлінський персонал;

4 відділення;

навчально-методичний підрозділ;

24 навчальні лабораторії.
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1.3 Кадровий потенціал НФаУ
На 31.12.2020 р. чисельність працівників основної діяльності університету
становила 1361 особи, з них 550 наукових та науково-педагогічних працівників, у
тому числі: 121 докторів наук; 386 кандидатів наук та 43 працівника без ступеню.
Чисельність наукових та науково-педагогічних працівників, які працюють за
зовнішнім сумісництвом становить 10 осіб, з них 1 доктор наук; 5 кандидатів наук
та 4 працівника без ступеню.
1.4 Спеціалізовані вчені ради
При університеті функціонують три спеціалізовані вчені ради з правом
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за 4 науковими спеціальностями
відповідно наказам Міністерства освіти і науки України:
 Д 64.605.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) фармацевтичних наук за
спеціальностями 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, 15.00.03 –
стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, термін дії ради три
роки (подовжено до 15.05.2021р.) відповідно наказу Міністерства освіти і науки
України № 946 від 22.07.2020р.:
 голова ради – доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор,
академік НАН України Черних В.П.
 заступник голови ради – доктор хімічних наук, професор Гриценко І.С.
 вчений секретар ради – доктор фармацевтичних наук, професор Георгіянц В.А.
 Д 64.605.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за
спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та
судова фармація, термін дії ради подовжено до 15.05.2021р. року відповідно наказу
Міністерства освіти і науки України № 946 від 22.07.2020р.:
 голова ради – доктор фармацевтичних наук, професор Котвіцька А.А.
 заступник голови ради – доктор фармацевтичних наук, професор Рубан О.А.
 учений секретар ради – доктор фармацевтичних наук, професор Посилкіна
О.В.
 Д 64.605.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та
фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія, термін дії ради
подовжено до 15.05.2021р. року відповідно наказу Міністерства освіти і науки
України № 946 від 22.07.2020р.:
 голова ради – доктор медичних наук, професор Дроговоз С.М.
 заступник голови ради – доктор біологічних наук, професор Малоштан Л.М.
 учений секретар ради – доктор фармацевтичних наук, професор Щокіна К.Г.
При університеті функціонують разові спеціалізовані вчені ради на здобуття

9

наукового ступеня доктора філософії відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 27 липня 2016 року № 567 і від 6 березня 2019 року № 167 «Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».
1.5 Наукові напрями діяльності НФаУ
У 2020 році на базі університету проводилася робота з наступних наукових
напрямів:
 координація виконання фундаментальних і прикладних наукових
досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної
та інноваційної діяльності;
 координація виконання науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються за
рахунок коштів замовників, за ініціативною тематикою кафедр;
 запровадження інноваційних форм інтеграції науки і освіти;
 сприяння впровадженню нових лікарських засобів, розроблених у НФаУ;
 моніторинг виконання наукових досліджень за рахунок грантів;
 підготовка науково-педагогічних кадрів;
 сприяння участі учених університету в реформуванні галузі;
 забезпечення охорони об'єктів інтелектуальної власності, зокрема
інноваційних розробок університету;
 розробка та подання пропозицій НФаУ до щорічного переліку наукової
(науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної
науки у сфері охорони здоров’я;
 метрологічне забезпечення навчальної та наукової діяльності;
 підтримка та забезпечення функціонування Студентського наукового
товариства та Ради молодих вчених університету, що сприяють інтеграції молодих
учених на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;
 організація та участь у науково-практичних конференціях та ін.;
 заохочення провідних та молодих науковців НФаУ за досягнення у науці
шляхом висунення кандидатур на отримання державних, регіональних, обласних,
міських премій, стипендій та ін.;
 підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень
учених університету;
 здійснення запобігання випадків академічного плагіату в усіх видах
наукових праць (видань).
Виконання бюджетних наукових досліджень та розробок у НФаУ у 2020 році
проводилося у відповідності до пріоритетних тематичних напрямів наукових
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досліджень і науково-технічних розробок. У 2020 році НДР фінансувалися з
Державного бюджету України 5 науково-дослідних робіт на суму 2321,6 тис. грн, а
саме:
1. Обґрунтування вдосконалення лікування поліфармакорезистентної епілепсії
шляхом комбінованого використання класичних антиконвульсантів з іншими
препаратами.
Керівник: д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.
№ держ.реєстрації 0120U102460.
2. Розробка монографій державної фармакопеї України для лікарських засобів,
виготовлених в аптеках.
Керівник: д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.
№ держ.реєстрації 0120U102430.
3. Розробка монографії державної фармакопеї України на лікарську рослинну
сировину та лікарські рослинні засоби.
Керівник: д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.
№ держ.реєстрації 0120U102379.
4. Розробка комплексного препарату для лікування цукрового діабету ІІ типу.
Керівник: д.фарм.н., проф. Рубан О.А.
№ держ.реєстрації 0120U102462.
5. Сучасні підходи до створення нових лікарських засобів для корекції
метаболічного синдрому.
Керівник: д.фарм.н., проф. Кошовий О.М.
№ держ.реєстрації 0120U102486.
Виконання наукових досліджень і розробок за рахунок коштів замовників у
2020 році проводилося за такими напрямами:
 19 НДР виконувалися кафедрами та лабораторіями на госпдоговірних
умовах на суму 441,761 тис. грн в т.ч. 3 клінічних випробування (дослідження)
виконувалося КДЦ НФаУ на суму 238,880 тис. грн.:
 Планування та проведення клінічного етапу дослідження з оцінки
біоеквівалентності;
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 Визначення біологічної активності та нешкідливості лікарських засобів,
що застосовуються в офтальмології;
 Визначення адсорбційної активності речовин;
 Визначення апірогенності розчинів для парентерального застосування;
 Визначення оптимального складу лікарських засобів у вигляді мазей із
різною фармакологічною дією.
 у ДНДЛ з КЯЛЗ НФаУ виконані роботи надання послуг науковоготехнічного характеру на загальну суму 40,120 тис. грн.
Ініціативна тематика науковців НФаУ – це дослідження за тематикою
докторських та кандидатських дисертацій, підґрунтя для подальших досліджень як
фундаментального, так і прикладного характеру.
У 2020 році за ініціативною тематикою у НФаУ проводилися дослідження за
27 науковими напрямками:
1. Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі
синтетичних та напівсинтетичних субстанцій.
Керівник: проф. Черних В.П.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000943.
2. Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних
органічних речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек.
Керівник: проф. Перехода Л.О.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000944.
3. Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських
засобів на основі природної та синтетичної сировини.
Керівник: проф. Гладух Є.В.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000945.
4. Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка
фітотерапевтичних засобів на її основі.
Керівник: проф. Кисличенко В.С.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000946.
5. Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських
засобів.
Керівник: проф. Ярних Т.Г.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000947.
6. Розробка і удосконалення складу та технології лікувально-косметичних засобів.
Керівник: проф. Башура О.Г.
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№ державної реєстрації НДР: 0114U000948.
7. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і
промислового виробництва.
Керівник: проф. Георгіянц В.А.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000949.
8. Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів.
Керівник: проф.Коваленко С. М.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000950.
9. Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту.
Керівник: проф. Баранова І.І.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000951.
10. Розробка нових і удосконалення існуючих методів аналізу лікарських
засобів для виявлення субстандартної та фальсифікованої продукції.
Керівник: доц. Бевз Н.Ю.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000952.
11. Розробка і удосконалення ефективних технологій професійної підготовки
студентів та викладачів у ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю.
Керівник: проф. Кайдалова Л.Г.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000953.
12. Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації.
Керівник: проф. Толочко В.М.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000954
13. Розробка складу та технології дієтичних добавок.
Керівник: проф. Гарна С.В.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000955.
14. Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів.
Керівник: проф. Штриголь С.Ю.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000956.
15. Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для терапії
цукрового діабету другого типу.
Керівник: проф. Мерзлікін С.І.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000957.
16. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських
засобів.
Керівник: доц. Баюрка С.В.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000958.
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17. Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та
медицині.
Керівник: проф. Левітін Є.Я.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000960.
18. Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку
фармацевтичної галузі України.
Керівник: проф. Посилкіна О.В.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000961.
19. Створення гомеопатичних лікарських засобів.
Керівник: проф. Вишневська Л.І.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000962.
20. Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських
препаратів на основі продуктів бджільництва.
Керівник: проф. Шпичак О.С.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000963.
21. Розробка статистичних методів та класифікаційних моделей у
фармацевтичних та медичних задачах.
Керівник: проф. Пєнкін Ю.М.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000965.
22. Організація і проведення клінічних досліджень та вивчення біоеквівалентності.
Керівник: проф. Зупанець І.А.
№ державної реєстрації НДР: 0114U006186.
23. Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів.
Керівник: проф. Кравченко В.М.
№ державної реєстрації НДР: 0115U000966.
24. Тенденції розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації: соціальнофілософський, історико-культурологічні та освітні аспекти.
Керівник: проф. Іванова К.А.
№ державної реєстрації НДР: 0118U000095.
25. Наукове та експериментальне обґрунтування складу і стандартизація технології
рідких лікарських засобів для парентерального та орального застосування.
Керівник: Доля В.Г.
№ державної реєстрації НДР: 0118U000096.
26. Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти Україні.
Керівник: проф. Козирєва О. В.
№ державної реєстрації НДР: 0118U006426.
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27. Оцінка медичних технологій та ступеня якості фармакотерапії різних
захворювань.
Керівник: проф. Яковлєва Л.В.
№ державної реєстрації НДР: 0119U002167.
1.6 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності
Основу матеріально-технічної бази університету складає 93962,2 м2 площ, які
включають: адміністративний корпус по вул. Пушкінська, 53, навчальні корпуси по
вул. Пушкінській, 27, вул. Куліковській, 12, вул. Валентинівській, 4, майдану
Захисників України, 17, вул. О. Невського, 18, а також приміщення ЦНДЛ,
гуртожитки, фізкультурно-оздоровчий корпус, спортивний зал, склад хімічних
реактивів та інші господарчо-допоміжні приміщення.
Сучасні вимоги до рівня науково-дослідних робіт вимагають використання в
дослідженнях високотехнологічного обладнання. З метою оновлення матеріальнотехнічної бази НФаУ в 2020 р. придбано обладнання для наукового процесу на суму
1002,723 тис. грн., зокрема:
Таблиця 1.1
№
з\п

Назва обладнання

ВартістьКількість,
тис. грн.
шт.

Загальна
вартість
грн.

1.

Шафа сушильна СП-50

68,850

1шт.

68,850

2.

Аквадистилятор
електричний ДЕ 4М

32,650

2шт.

65,300

3.

рН-метр рН-305

26,800

7 шт.

187,600

4.

Мікроскоп Granum

21,052

9

189,473

5.

Відеокамера цифрова

18,200

2

36,400

6.

Ваги AS 220/С

65,000

2

130,000

Кафедра/
лабораторія
кафедра
аптечної
технології
кафедра
кілнічної
фармакології
та
клінічної фармації
фаховий
коледж
НФаУ;
кафедра
технології
ліків;
кафедра біохімії;
кафедра біотехнології
кафедра
аптечнрої
технології ліків;
кафедра
фармакогнозії;
кафедра
технології
ліків;
кафедра
технології
ліків;
кафедра
аптечної
технології ліків;
фаховий
коледж
НФаУ
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№
з\п

Назва обладнання

ВартістьКількість,
тис. грн.
шт.

Загальна
вартість
грн.

Кафедра/
лабораторія
Навчально-науковий
інститут прикладної
фармації

7.

Спектофотометр 6305
UV/Видима область (1901000нм)

199,500

1

199,500

8.

Баня водяна 1,4л. електрична

2,550

36

91,800

9.

Баня водяна з мішалкою
DZKW-D-6

13,000

2

26,000

10.

Баня водяна ВБ-10 Mikromed

7,800

1

7,800

63

1002,723

Всього:

кафедра фармакогнозії
кафедра
біологічної
хімії;
кафедра косметології
та аромології;
Навчально-науковий
інститут прикладної
фармації
кафедра
аптечної
технології ліків
Навчально-науковий
інститут прикладної
фармації

1.7 Пам’ятні дати історичних подій. Ювілеї у 2021 році
У 2021 році у стінах університету планується проведення наступних науковопрактичних конференцій, що присвячені пам’ятним датам та ювілеям:
1. Науково-практична
міжнародна
дистанційна
конференція
«Сучасні
досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці
хвороб людини та тварин». Дата проведення: 3.03.2021 р.
2. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина й фармація на
службі у практичної косметології: від науки до практики». Дата проведення:
10.03.2021 р.
3. V Міжнародна науко-во-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні
проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів». Дата
проведення: 11-12.03.2021 р.
4. VІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю
«Фармацевтичне товарознавство – погляд у майбутнє». Дата проведення:
12.03.2021 р.
5. ІХ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Management and
marketing in the modern economy, science, education and practice». Дата
проведення: 18.03.2021 р.
6. V Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти
створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних
лікарських засобів». Дата проведення: 19.03.2021 р.
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7. Науково-практична інтернет - конференція з міжнародною участю «Актуальні
питання сучасної філософії освіти». Дата проведення: 20.03.2021 р.
8. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та
досягнення сучасної біотехнології». Дата проведення: 25.03.2021 р.
9. Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Мікробіологічні та
імунологічні дослідження в сучасній медицині». Дата проведення: 26.03.2021
р.
10. Міжнародна науково-практична заочна конференція « Сучасні підходи та
інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». Дата проведення:
29.03.2021 р.
11. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення
фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів та
дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». Дата
проведення: 2.04.2021 р.
12. Всеукраїнська
науково-практична
інтернет-конференція
«Фізіологія,
валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку». Дата
проведення: 6.04.2021 р.
13. XXVIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та
студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». Дата
проведення: 14-16.04.2021 р.
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні засади
реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у немовних вищих
навчальних закладах». Дата проведення: 15.0.2021 р.
15. IІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю
«Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи
розвитку». Дата проведення: 15-16.04.2021 р.
16. Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти
створення лікарських засобів», присвячена 100-річчю кафедри аналітичної
хімії НФаУ. Дата проведення: 16.04.2021 р.
17. ІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю Тема:
«Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» присвячено
пам’яті професора О.В. Пєшкової. Дата проведення: 22-23.04.2021 р.
18. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною
участю «Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine». Дата
проведення: 23.04.2021 р.
19. ІІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з
міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до
досягнень сучасної медицини і фармації». Дата проведення: 12.05.2021 р.
20. ХІІІ науково-практична Інтернет-конференція «Фармакоекономіка в Україні:
стан і перспективи розвитку». Дата проведення: 21.05.2021 р.
21. Ювілейна XV Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Управління якістю в фармації». Дата проведення: 25.05.2021 р.
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22. Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 100 річчю
Національного фармацевтичного університету. Дата проведення: 10.09.2021 р.
23. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Сто років успіху та якості»,
присвячений 100-річному ювілею створення кафедри фармацевтичної хімії
НФаУ. Дата проведення: 10.09.2021р.
24. ІХ Національний з’їзд фармацевтів України. Дата проведення: 23-24.09.2021 р.
25. VII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю
кафедри соціальної фармації «Соціальна фармація: стан, проблеми та
перспективи». Дата проведення: 23-24.09.2021 р.
26. Науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека:
історичний досвід та вектори розвитку». Дата проведення: 24.09.2021 р.
27. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання
експериментальної та клінічної біохімії». Дата проведення: 1.10.2021р.
28. Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні
питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації». Дата
проведення: 20-21.10.2021 р.
29. IX науково-практична internet-конференція з міжнародною участю
«Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики». Дата
проведення: 28.10.2021 р.
30. Х науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний
менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». Дата проведення: 1.11.2021
р.
31. ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Сучасні
досягнення фармацевтичної технології». Дата проведення: 5.11.2021 р.
32. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Технологічні та
біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної
направленості дії». Дата проведення: 11-12.11.2021 р.
33. ІV Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю
«Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна
корекція». Дата проведення: 18.11.2021 р.
34. V Міжнародна науково-практична internet-конференцію «Теоретичні та
практичні аспекти дослідження лікарських рослин». Дата проведення: 1819.11.2021 р.
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2. КОПІЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ЗА ФОРМОЮ ДЕРЖАВНОГО
СТАТИСТИЧНОГО СПО СТЕРЕЖЕННЯ № 3-НАУКА (РІЧНА) «ЗВІТ ПРО
ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА 2020 РІК»
Копія річного звіту за формою державного статистичного спостереження
№ 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок за 2020 рік»
додається (додаток 3).
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3. ПЕРЕЛІК НДР, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ У 2020 РОЦІ
Таблиця 3.1
Строки виконання НДР
Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
Найменування науково-дослідної
(рік початку
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
роботи (НДР),
і закінчення),
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
номер держреєстрації,
№з/п
загальний обсяг
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. міжнародних
прикладна чи фундаментальна,
фінансування
виданнях тощо, до яких включені результати
підрозділ, що виконував НДР,
за рахунок коштів
завершених НДР). Місце впровадження.
керівник НДР
державного бюджету
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
1
2
3
4
НДР, що фінансуються МОЗ України з Державного бюджету:
1.
Ініціативні (пошукові) НДР:
НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва:
НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів:
1.
Вивчення оптимального складу мазі з
15.07.2020
Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
протиопіковими
властивостями
30.11.2020
виробництва
ПАТ
«Хімфармзавод
«Червона Зірка»
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
2.
Вивчення оптимального складу мазі з
15.07.2020
протизапальними
властивостями
30.11.2020
виробництва
ПАТ
«Хімфармзавод
«Червона Зірка»
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
3.
Вивчення оптимального складу мазі з
15.07.2020
ранозагоюва-льними властивостями (7
30.11.2020
зразків) виробництва ПАТ «Хімфармзавод
«Червона Зірка»
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
4.
Визначення апірогенності розчинів для
15.07.2020
парентерального застосування
31.12.2020
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№з/п

1

5.

6.

7.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
Доклінічне
вивчення
нешкідливості
(місцево-подразнювальної
дії,
сенсибілізувальної
дії)
суспензії
бринзоламіду та бримонідину тартрату для
застосування в офтальмології.
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
Клінічне
випробування
з
оцінки
біоеквівалентності препаратів Ітраконазол,
капсули, 100 мг (ПАТ «Фармак», Україна)
та Орунгал®, капсули, 100 мг («Janssen
Cilag S.p.A.», Італія) за участю здорових
добровольців при однократному прийомі
після прийому їжі.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації
Клінічне дослідження по вивченню
фармакокінетики лікарського засобу
«АМІКСИН® ІС», таблетки, вкриті
оболонкою, по 125 мг, виробництва ТДВ
«ІнтерХім» (Україна), при одноразовому
прийомі
внутрішньо
здоровими
добровольцями після прийому їжі.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації

Строки виконання НДР
(рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за рахунок коштів
державного бюджету
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати
завершених НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
4

28.02.2019
31.05.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

29.03.2019
30.04.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

05.04.2019
30.04.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
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№з/п

1
8.

9.

10.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Клінічне
дослідження
з
оцінки біоеквівалентності
лікарських
препаратів «Бофен 600», таблетки, вкриті
плівковою оболонкою, по 600 мг
виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ»
і «Brufen»,
таблетки, вкриті
плівковою оболонкою по 600 мг,
виробництва
«Mylan» (Словенія) за участю здорових
добровольців.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації
Клінічне
дослідження
з
оцінки
біоеквівалентності
препаратів
ТАДАЛАФІЛ–Червона Зірка, таблетки,
вкриті оболонкою, по 20 мг виробництва
Публічного Акціонерного Товариства
«Хімфармзавод «Червона Зірка», Україна
та Сіаліс®, таблетки, вкриті оболонкою,
по 20 мг виробництва «Ліллі С.А.»,
Іспанія за участі здорових добровольців.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ:
кафедра
клінічної
фармакології та клінічної фармації
Клінічне
дослідження
з
оцінки
біоеквівалентності лікарських засобів
Розувастатин, таблетки, вкриті плівковою
оболонкою,
по
20
мг
(ПАТ
«Київмедпрепарат», Україна) та Крестор,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою,
по 20 мг (AstraZeneca UK Limited,
Великобританія) за участі здорових
добровольців.

Строки виконання НДР
(рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за рахунок коштів
державного бюджету
3
05.04.2019
30.04.2020

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати
завершених НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
4
Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

01.07.2019
30.06.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

31.07.2019
31.03.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику
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№з/п

1

11.

12.

13.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації
Клінічне
дослідження
з
оцінки
біоеквівалентності лікарських засобів
Мефарміл, таблетки, вкриті плівковою
оболонкою
по
1000
мг
(ПАТ
«Київмедпрепарат»,
Україна)
і
Глюкофаж, таблетки, вкриті плівковою
оболонкою по 1000 мг (Мерк Санте,
Франція/Мерк, СЛ, Іспанія) за участю
здорових добровольців після прийому
їжі.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації
Клінічне
дослідження
з
оцінки
біоеквівалентності лікарських засобів
Медіаторн,
таблетки
по
20
мг
(ПАТ «Київмедпрепарат», Україна) та
Нейромідин, таблетки по 20 мг (АТ
«Олайнфарм», Латвія) за участі здорових
добровольців.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології
та клінічної фармації
Клінічне
дослідження
з
оцінки
біоеквівалентності лікарських засобів
«Прегадол», капсули по 300 мг,
виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський
ХФЗ» та «Lyrica», капсули по 300 мг,
виробництва Pfizer за участю здорових
добровольців.
Керівник: проф. І.А. Зупанець

Строки виконання НДР
(рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за рахунок коштів
державного бюджету
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати
завершених НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
4

11.10.2019
30.09.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

15.10.2019
30.06.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

11.02.2020
31.12.2020

Дослідження виконані у повному обсязі, звіт за результатами надано Замовнику

23

№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Підрозділ:
кафедра
клінічної
фармакології та клінічної фармації

Строки виконання НДР
(рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за рахунок коштів
державного бюджету
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати
завершених НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
4

Крім того, у Державній науково-дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ у 2020 році
були виконані роботи надання послуг наукового-технічного характеру на загальну суму 40,120 тис. грн.
Проректор з науково-педагогічної роботи

Інна ВЛАДИМИРОВА
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4. АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА ЗАВЕРШЕНИМИ У 2020 РОЦІ НДР
У 2020 році завершених науково-дослідних робіт, виконання
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України не було.

яких
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5. ПЕРЕЛІК ПЕРЕХІДНИХ НДР НА 2021 І ПОДАЛЬШІ РОКИ

Строки виконання
Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
НДР (рік початку
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
і закінчення),
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
загальний обсяг
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
фінансування
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
за роками
впровадження.
виконання
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
3
4
НДР, що фінансуються МОЗ України з Державного бюджету:

№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

1.

Обґрунтування вдосконалення лікування
поліфармакорезистентної епілепсії шляхом
комбінованого використання класичних
антиконвульсантів з іншими препаратами.
Керівник: проф. Штриголь С.Ю.
№ державної реєстрації 0120U102460

2.

Таблиця 5.1

Строк виконання:
2020-2022 рр.
Обсяги фінансування:
2020 р. – 506,89 тис.
грн.

Досліджено вплив серцевого глікозиду дигоксину у низькій дозі на
антиконвульсивний ефект вальпроату натрію, топірамату, леветирацетаму,
карбамазепіну, ламотриджину, фенобарбіталу та клоназепаму за умов
пентилентетразолових судом та пароксизмів, індукованих макисмальним
електрошоком. Встановлено, що дигоксин посилює дію класичних
антиконвульсантів, забезпечуючи виразний захисний ефект їх субефективних доз
на базовій моделі пентилентетразолових судом. Визначено, що дигоксин може
стати цінним компонентом комплексної терапії епілепсії, оскільки дозволяє
знизити дози класичних антиконвульсантів вальпроату натрію, топірамату,
леветирацетаму, карбамазепіну, ламотриджину, фенобарбіталу та клоназепаму з
відповідним зменшенням ризику побічної дії без шкоди для ефективності
лікування.
За результатами роботи виконавцями підготовано та прийнято до друку 2 статті у
виданнях, що індексуються у Scopus та мають високий рівень цитування – Q2- Q3
відповідно до SCImago Journal and Country Rank, готується до подачі 1 стаття.
Підготовано заявку на патент на корисну модель «Спосіб підвищення
ефективності протиепілептичних засобів» (заявка № u 2020 06964 від 30.10.2020.
Винахідники: Цивунін В.В., Штриголь С.Ю., Штриголь Д.В., Міщенко М.В.,
Капелька І.Г., Таран А.В.) та винахід «Спосіб підвищення ефективності
протиепілептичних засобів» (заявка № а 2020 06963 від 30.10.2020. Винахідники:
Цивунін В.В., Штриголь С.Ю., Штриголь Д.В., Міщенко М.В., Капелька І.Г.,
Таран А.В.).
Розробка монографій державної фармакопеї Строк виконання:
Адаптовано до вимог практичної фармації України Настанову PIC/S «Належна
України
для
лікарських
засобів, 2020-2022 рр.
практика виготовлення лікарських засобів у закладах охорони здоров’я» з
виготовлених в аптеках.
Обсяги фінансування: врахуванням вітчизняного досвіду виготовлення ЛЗВА. Проведено ряд нарад з
Керівник: проф. Георгіянц В.А.
2020 р. - 254,74 тис. виробничими аптеками щодо обговорення можливості впровадження вимог
№ державної реєстрації 0120U102430
грн.
Настанови в їх діяльність; складнощів, які з цим пов’язані та шляхів їх вирішення.
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Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
№з/п
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
1
2
4
За результатами нарад внесено зміни до Настанови. Опрацьований її проект
подано до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками для подальшого громадського обговорення.
Розроблено та подано на узгодження до ДФУ загальну монографію «Нестерильні
лікарські засоби, виготовлені в аптеках».
Опрацьовано результати аналізу жирнокислотного складу жирних олій, які
використовуються при виготовленні ЛЗВА, сформовано звіти та подано до ДФУ
для громадського обговорення монографії Абрикосова оліяN, Персикова оліяN,
Соняшникова олія.
За результатами роботи оубліковано 1 статтю у науковому виданні, що
індексується міжнародною наукометричною базою даних Scopus:
Savchenko L., Ivanauskas L., Alekseeva T., Harna N., Georgiyants V. Determination of
the fatty acids composition of refined sunflower oil and possibility of its changing
during storage period. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2020.
№5 (27). Р. 37-42. DOI: 10.15587/2519-4852.2020.215185
Розробка монографії державної фармакопеї Строк виконання:
Розроблено підходи до стандартизації смородини чорної плодів свіжих та
3.
України на лікарську рослинну сировину та 2020-2022 рр.
висушених, які впроваджені при розробці проєктів національних монографій ДФУ
лікарські рослинні засоби.
Обсяги фінансування: 2.4 «Смородини плоди свіжіN» та «Смородини плоди висушеніN». Розроблені
Керівник: проф. Кисличенко В.С.
2020 р. - 242,20 тис. критерії стандартизації смородини чорної плодів свіжих та висушених відповідно
№ державної реєстрації 0120U102379
грн.
до вимог ДФУ. Проведена верифікація методик визначення кількісного вмісту
деяких груп БАР (антоціанів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, арбутину,
філохінону)
За результатами роботи подано та прийнято до друку 2 наукові статті у виданнях,
що індексуються у міжнародій наукометричній базі Scopus:
1. The
study
of
volatile
fractions
of
Cabbage
leaves (Brassica
oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.) and determination of its
antibacterial
and
antifungal
activity
/
Viktoriia Protska, Andriy Fedosov, Nadiia Burda, Oleksandr Dobrovolnyi, Moeen F.
Dababneh, Marina Kuznetsova, Iryna Zhuravel, Liana Budanova. Thai
Journal
of
Pharmaceutical Sciences (TJPS)
2. A study of bioactive compounds of Daucus carota subsp. sativus fruits of Yaskrava,
Nantska kharkivska and Olenka species and of Dauci carotae subsp. sativi fructuum
extractum siccum / Viktoriia Kyslychenko, Viktoriia Protska, Lilia Horiacha,
Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
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Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
№з/п
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
1
2
4
Mindaugas Liaudanskas, Vaidotas Zvikas, Sonata Trumbeckaite, Liudas Ivanauskas,
Valdas Jakstas, Oleksandra Kyslychenko, Iryna Zhuravel, Larysa Andriukova, Nelya
Filyanina . Farmacia Journal (Румыния)
Розробка комплексного препарату для Строк виконання:
Науково обґрунтовано та експериментально опрацьовувано методологію
4.
лікування цукрового діабету ІІ типу.
2020-2022 рр.
створення нових лікарських засобів на основі твердих дисперсій, розроблення
Керівник: проф. Рубан О.А.
Обсяги фінансування: складу твердих дисперсій. Вивчено властивості твердих дисперсій кверцетину з
№ державної реєстрації 0120U102462
2020 р. - 304,82 тис. поліетиленоксидом -6000.
грн.
За результатами дослідження опубліковано 1 наукову статтю та 1 прийнято до
друку у виданнях, що індексуються у міжнародій наукометричній базі Scopus:
1. Kononenko N.M., Ruban O.A., Chikitkina V.V., Kovalevska I.V. The influence of
antidiabetic combined medicinal product Glikverin based on Voglibose and
Quercetin on lipid exchange indices under conditions of experimental metabolic
syndrome. Problems of endocrine pathology. 2020. Vol. 4 (74). P. 124-130.
https://doi.org/10.21856/j-PEP.2020.4.16
https://jpep.endocrinology.org.ua/uploads/pdf/20/12/11/b08c7fb3.pdf
2. Kovalevska I. V., Ruban O.A., Kutova O.V., Levachkova Y.V. Optimization of the
composition of solid dispersion of quercetin. Current Issues in Pharmacy and
Medicine Science 2020. – прийнято до друку у Vol. 33 (4).
Сучасні підходи до створення нових Строк виконання:
З рослин родин Ericaceae, Rubiaceae, Lamiaceae та Salicaceae встановлені
5.
лікарських
засобів
для
корекції 2020-2022 рр.
найбільш перспективні види для дослідження та створення нових фітосубстанцій
метаболічного синдрому.
Обсяги фінансування: для корекції метаболічного синдрому та симптоматичного корегування стану
Керівник: проф. Кошовий О.М.
2020 р. - 1013,10 тис. хворих. Так перспективними джерелами БАР з гіпоглікімічною, гіполіпідемічною
№ державної реєстрації 0120U102486
грн.
дією є рослини родини Ericaceae (Arctostaphylos uva-ursi, Vaccínium uliginosum та
V. carymbosum, V. vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris та Oxycoccus spp.);
перспективними джерелами БАР з протизапальною, анальгізуючою та
антимікробною діями є рослини родин Lamiaceae (рід Salvia) та Salicaceae;
перспективними джерелами БАР з імуномодулюючою дією стали рослини роду
Galium родини Rubiaceae; для коррекції психоемоційного стану були обрані
рослини роду Leonurus родини Lamiaceae. Була заготовлена та придбана необхідна
кількість сировини для проведення досліджень. Розроблені способи одержання
деяких фітосубстанцій. Проведені попередні фітохімічні та фармакологічні
дослідження одержаних екстрактів. Так, наприклад було встановлено, що
екстракти з листя мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi) демонструють
Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
гіпоглікемічну та гіполіпідемічну дію на моделі експериментальної резистентності
до інсуліну. Внесення протеіногенних амінокислот до екстрактів значно
посилювало гіпоглікемічний ефект та нормалізувало показники метаболізму
ліпідів у печінці тварин. Також встановили гіпоглікемічну та ліпотропну
активність для поліфенольних екстрактів з листя лохини звичайної (Vaccinium
uliginosum) та л. високорослої (V. corymbosum). На моделях in vivo та in vitro
показали, що після введення екстрактів знижувався рівень холестерину та
нормалізувалося співвідношення основних класів ліпопротеінів.
За результатами дослідження опубліковано наукових статей у виданнях, що
індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of
science:
1. Ilina, T., Skowronska, W., Kashpur, N., Granica, S., Bazylko, A., Kovalyova, A.,
Goryacha O., Koshovyi, O. Immunomodulatory Activity and Phytochemical Profile
of Infusions from Cleavers Herb. Molecules, 2020, 25, 3721;
doi:10.3390/molecules25163721
(Scopus
та
Web
of
Science).
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/16/372.
2. Starchenko, G., Hrytsyk, A., Raal, A., Koshovyi, О. Phytochemical profile and
pharmacological activities of water and hydroethanolic dry extracts of Calluna
vulgaris (L.) Hull. herb. Plants, 2020, 9, 751; doi:10.3390/plants9060751 (Scopus та
Web of Science).
3. Borodina, N., Raal, A., Kovalyov, V., Osolodchenko, T., Koshovyi, О., Nguyen, H.
T., Komissarenko, A. Phytochemical Research and Antimicrobial Properties of
Lipophylic Extracts of Some Species of Salix L. Genus from Ukraine. The Open
Agriculture Journal, 2020, 14: 136-144. doi: 10.2174/1874331502014010136.
(Scopus). https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOASJ-14-136
4. Borodina, N., Raal, A., Kovalyov, V., Koshovyi, О., Ilina, T. Macro- and
Microelements in the Branches of some Salix Genus Species in the Flora of
Ukraine. International journal of pharmaceutical research and allied sciences, 2020;
9(3):71-80.
(Web
of
Science).
https://ijpras.com/en/article/macro-andmicroelements-in-the-branches-of-some-salix-genus-species-in-the-flora-of-ukraine
5. Phytochemical study of Salvia grandiflora and Salvia officinalis leaves for
establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice / M. Myha, O.
Koshovyi, O. Gamulya, T. Ilina, N. Borodina, I. Vlasova // ScienceRise.
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

1.

Органічний синтез та аналіз БАР,
розробка лікарських засобів на основі
синтетичних
та
напівсинтетичних
субстанцій.
Керівник: проф. Черних В.П.
№ державної реєстрації 0114U000943.
Органічний синтез та аналіз БАР, розробка
лікарських засобів на основі синтетичних
та напівсинтетичних субстанцій
Виконавець: проф. Колісник С.В.

Дослідження діуретичної активності нових
похідних бензилової кислоти
Виконавець: проф. Колісник С.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Pharmaceutical Science. – 2020. – № 1, (23). – Р. 23-28. (Scopus)
http://journals.uran.ua/sr_pharm/article/view/197299.
DOI:
https://doi.org/10.15587/2519-4852.2020.197299
6. Kovalyova, A.M Ilina, T.V. Osmachko, A.P. Koshovyi, O.M. Grudko, I.V. (2020).
Carboxylic Acids from Herbs of Veronica austriaca, V. cuneifolia, and V. armena.
Chemistry of Natural Compounds, 2020, 56(6), pp. 1111–1113.
https://doi.org/10.1007/s10600-020-03238-1
Ініціативні (пошукові) НДР:
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться прикладні
2014-2023 рр.
та фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
2020 р.

2020 р.

Робота є продовженням досліджень, спрямованих на пошук біологічно активних
речовин (БАР) на основі бензилової кислоти. Похідні бензилової кислоти і
продукти хімічних перетворень на їх основі привабливі як потенційні БАР,
оскільки раніше проведені нами дослідження виявили сполуки з досить широким
спектром дії: антигіпоксична, антиексудативна, антиоксидантна, знеболююча,
психостимулююча, протимікробна. В результаті ацидохромної конденсації
синтезовано нову конденсовану гетероциклічну систему - 4,4-дифеніл-2H[1,2,4]триазоло[4,3-a]індол-1-тіон. Одержаний продукт – перспективна база для
подальших хімічних перетворень з метою встановлення взаємозв’язку «хімічна
будова-біологічна дія».
Дослідження діуретичної активності нових похідних бензилової кислоти, яку
проводили на інтактних білих щурах масою 200,0±20,0 г по методу Є.Б. Берхіна.
Похідні бензилової кислоти в дозах 12 мг/кг і препарати порівняння гіпотіазид і
фуросемід в дозах 50 мг/кг і 20 мг/кг, відповідно вводили перорально у вигляді
водних розчинiв за 60 хвилин до початку експерименту. Оцінювали спонтанну
діуретичну активність за кількістю виділеної сечі через 2, 4 та 6 годин від початку
експерименту. Встановлено, що сполуки KMS-229 та KMS-70 виступають в якості
діуретиків короткої дії. За результатами роботи опубліковано 2 наукові статті та
отимано 2 патенти України.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Синтез фізико-хімічні та фармакологічні
властивості 6- заміщених тієно[2,3d]піримідинів.
Виконавці: проф. Власов С.В., проф.
Коваленко С.М., Шинкаренко П.Є., Власов
В.С., Осолодченко Т.П.
Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні
властивості похідних бензилової кислоти.
Виконавець: доц. Ситнік К.М.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Результати скринінгу антимікробної активності для отриманих сполук показали,
що найбільшу активність проявив 2-[6-[2-(ацетиламіно)-1,3-тіазол-4-іл]-5-метил2,4-діоксо-3-феніл-3,4-дигідротієно[2,3-d]піримідин-1(2H)-іл]-N-(3,5диметоксифеніл)ацетамід, який ефективно пригнічував ріст Baсillus subtilis.
Більшість сполук були неактивними щодо штаму Candida albicans.

2020 р.

Знайдено сполуки з антигіпоксичною, діуретичну дію, сполуки, що виявляють
анксиолітичну активність при низькій токсичності і можуть бути використані як
діючі речовини
у складі фармацевтичних препаратів.На основі існуючих
літературних джерел і проведеного експерименту, нами було показано, що для
циклоалкіламідів циклізація за участі концентрованої H2SO4 відбувається з
перегрупуванням у аміди 9-флуоренкарбонової кислоти.
Використання
простої
синтетичної
методики
дозволило
одержати
поліконденсовані гетероциклічні сполуки, які поєднують фармакологічно цінні
структурні
фрагменти
1-етил-1Н-2,1-бензотіазин
2,2-діоксиду,
1,4дигідропіридину та піримідин-2,4-діону. Дослідження антимікробної активності
синтезованих сполук дозволило виявити похідні, які володіють помірною
активністю щодо грам-позитивних, грам-негативних бактерій та грибів роду
Candida.
Отримано ряд нових потенційних біологічно активних сполук, які є цікавими для
подальших фармакологічних досліджень та, з іншого боку, є зручними
речовинами для їх подальшої хімічної модифікації з метою отримання нових
широких рядів БАР.

Синтез та біологічна активність похідних
1-етил-1H-2,1-бензотіазинон 2,2-діоксиду
Виконавці: проф. Шемчук Л.А., асист.
Лега Д.О.

2020 р.

Дослідження в ряду естерів 2-гідрокси-4оксо-6-арил-циклогексен-2-карбонової
кислоти
Виконавці: проф. Шемчук Л.А., асист.
Левашов Д.В.
Синтез, хімічні та біологічні властивості
монота
біс-похідних
спіро-2оксіндол[3,3']піролу.
Виконавець: проф. Шемчук Л.А., асист.
Сюмка Є.І.

2020 р.

2020 р.

Ряд похідних 1'-етилен-N-малеімідо-2a',5a'-дигідро-1'H-спіроіндол-3,3 '-піроло
[3,4-c]пірол-2,2',6'(1H,1'H,5'H)-тріону було вперше синтезовано за допомогою 1,3диполярного циклоприєднання in situ азометинілідів до диполярофілів, що містить
біс-малеїнімідний фрагмент. Вивчення біологічної активності нових синтезованих
сполук є перспективним для подальшого пошуку нових біологічно активних
речовин.
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
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2
Синтез, прогноз та вивчення біологічної
активності дифармакофорних біологічно
активних речовин на основі ізомерних
тіадіазолів та триазолів
Виконавці: проф. Черних В.П., асп.
Маріуца І.О.

Синтез
та
біологічна
активність
гетероциклічних сполук на основі 1Н-2,1бензотіазин-3-карбальдегід-2,2-діоксидів
Виконавці: проф. Шемчук Л.А., асп.
Колодяжна Т.І., асист. Лега Д.О.
Дослідження в ряду похідних 1Н-2λ6,1бензотіазин-2,2-діоксидів та хінолін-5карбоксамідів.
Виконавці: проф. Українець І.В., проф.
Сидоренко Л.В., доц. Алексєєва Т.В., доц.
Петрушова Л.О., доц. Бур’ян Г.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Описано однореакторний синтез нового 1-заміщеного-5-тіоксо-5,6-дигідро- [1,2,4]
триазоло [1,5-с] хіназолін-1-іюм-2 -тіолатів, починаючи з реакції метил-2сотіоціанатобензоату з тіосемікарбазидів з наступною каталізацією, що проходить
у середовищі водно-спиртового лугу. Алкілування 4-гідрокси-2-тіоксо-1,2дигідрохінолін-3-карбоксилату CH3I в основному призводить до продукту Sметилювання метил 4-гідрокси-2- (метилтіо) хінолін-3-карбоксилату. Подальше
алкілування CH3I дає суміш продуктів, як O-, так і N-метилування – метил-4метокси-2- (метилтіо) хінолін-3-карбоксилат та метил-1-метил-2- (метилтіо) -4оксо-1 , 4- дигідрохінолін-3-карбоксилат з виходом основного O-метильованого
продукту. Встановлена регіоселективність реакції може стати хорошою основою
для подальшого проектування та цілеспрямованого синтезу сфокусованих
бібліотек алкільованих хінолінів. Відповідно до моделювання молекулярного
докінгу та експериментальних біологічних досліджень in vitro, обговорювані
сполуки можна розглядати як потужні інгібітори реплікації HBV.
Проведено скринінг антимікробної активності для синтезованих сполук методом
дифузії в агар. Встановлено, що значення зон інгібування росту є близькими до
таких, що мали препарати порівняння. Найвищу антимікробну активність
досліджувані сполуки виявили щодо S. aureus, B. subtilis та C. albicans.
З метою виявлення нових закономірностей взаємозв'язку "структура-знеболююча
активність" у серії похідних 2,1-бензотіазину був здійснений синтез метил-4гідрокси-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксилату та його аналогів,
заміщених у бензольній частині молекули, а також їх моно- та діамонієвих солей.
На підставі результатів фармакологічних випробувань було встановлено, що
модифікація бензольної частини молекули може бути використана для посилення
знеболюючих властивостей цього класу досліджуваних сполук. Виявилось, що
введення будь-якого замісника в положенні 7 бензотіазинового циклу приводить
до суттєвого підвищення ефективності. Було припущено, що знеболююча
активність досліджуваних сполук визначається не розчинністю, а будовою
молекулярної конформації, що утворюються під час їх вживання. Для найбільш
активносї речовини проведено кристалографічне дослідження.
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2.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
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2
Молекулярний дизайн і цілеспрямований
синтез потенційних ЦНС-агентів в ряду
азоло- та диазогетероциклів.
Виконавець: проф. Георгіянц В.А., доц.
Северіна Г.І., доц. Амжад абу Шарк, асп.
Ель Кайал В.М.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Фундаментальним напрямком залишається пошук протиепілептичних засобів з
мультифакторним механізмом дії, таргетованих на декілька протиепілептичних
рецепторів та/або ферментів. За 2020 р. запропоновано та обґрунтовано алгоритм
пошуку протиепілептичних засобів, що включає постадійне використання
віртуального мішень-орієнтованого докінгу та фармакологічних скринінгових
моделей. Експериментальні дослідження сфокусовані на різних групах
діазагетероциклів.
За даними програми PASS Online встановлено, що нові екзофункціональні
піридопіримідини можуть бути активними інгібіторами протеїнтирозинфосфатази,
проявляти антинеопластичну дію та бути потенційними агоністами альфа-4- та
бета-4-нейронних нікотинових ацетилхолінових рецепторів. Останньою
активністю відзначилися всі типи аналізованих сполук. Для триазолопохідних
тіазолопіридопіримідинів зафіксовано антиксіолітичний та протиалергічний
ефекти, а також показано їх високу здатність до стимулювання гістондеацетилаз.

Прогнозування біологічної активності
сполук з застосуванням комп’ютерних
програм.
Виконавець: доц. Колесніков О.В.

2020 р.

Молекулярний дизайн і цілеспрямований
синтез
нових
біологічно-активних
органічних речовин та їх фокусованих
комбінаторинх бібліотек.
Керівник: проф. Перехода Л.О.
№ державної реєстрації: 0114U000944
Синтез та in silico дослідження
антигіпертензивної активності нових основ
Манніха, що містять 1,2,4-тріазольний
фрагмент.
Виконавці: проф. Перехода, Л.О., ас.
Єрьоміна Г.О., доц. Єрьоміна З.Г., доц. Сич
І.А.
Використання молекулярного докінгу для
цілеспрямованого пошуку потенційних
нейротропних препаратів.
Виконавці: проф. Перехода Л.О., ас.
Сулейман М.М., асп. Семенець А.П., доц.

2014-2023 рр.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Інгібіторна активність тестованих сполук відносно ангіотензинперетворюючого
ферменту може бути реалізована шляхом утворення між ними комплексів,
стійкість яких забезпечується переважно за рахунок енергетично сприятливого
геометричного розташування лігандів в активних центрах цих акцепторів,
утворення водневих зв’язків між ними, міжмолекулярних електростатичних та
донорно-акцепторних взаємодій. Як наслідок, термодинамічна ймовірність такого
зв’язування підтверджується від’ємними значеннями скорингових функцій.
Створення віртуальної бібліотеки сполук, 3D-фармакофорний скринінг та
молекулярний докінг є перспективним шляхом оптимізації цілеспрямованого
пошуку речових із заданою фармакологічною активністю. З метою пошуку нових
молекул ноотропної дії згенерована та проаналізована віртуальна база похідних 1бензил-4-піролідин-2-ону. За результатами проведених докінгових досліджень

2020 р.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Кобзар Н.П., доц. Гріневич Л.О.

Докінгові дослідження хелатних
комплексів як протипухлинних агентів.
Виконавці проф. Перехода Л.О., ас.
Сулейман М.М., асп. Семенець А.П.

3.

Розробка
складу,
технології
та
біофармацевтичні дослідження лікарських
засобів на основі природної та синтетичної
сировини.
Керівник: проф. Гладух Є. В.
№ державної реєстрації: 0114U000945
Розробка
та удосконалення складу,
технології
та
біофармацевтичні
дослідження лікарських засобів на основі
природної та синтетичної сировини.
Виконавець: кафедра аптечної технології
ліків.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
виявлено групу похідних, що мають афінітет до ноотропних біомішеней, а
виявлені структурні фрагменти нових сполук сприяєють підвищенню афінітету. In
silico методи спрощують час та витрати для подальших синтетичних та
фармакологічних досліджень.

2020 р.

Результати проведеного молекулярного докінгу свідчать про високу афінність
тестованих халатних комплексів до тирозинкинази. Про це свідчать обчислені
абсолютні значення скорингової функції, вільної енергії зв’язування та
коефіцієнтів зв’язування для 9 найкращих конфірмаційних положень в активному
сайті акцептора. Таким чином наявність в молекулі нікелю сприяла підвищеню
афінітету до вказаної біомішені. Одержані дані можуть бути використані для
подальших фармакологічних досліджень та для раціонального дизайну нових
протипухлинних агентів цього ряду речовин. З огляду на детальний аналіз
розташування протестованих молекул в актиному сайті рецептора тирозинкинази,
утворення між ними цілого ряду міжмолекулярних взаємодій, від´ємних значень
скорингових функцій та обчислених значень констант зв’язування, можна
зробити висновок, що наявність в молекулі нікелю сприяла підвищеню афінітету
до вказаної біомішені.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.

2014-2023 рр.

2020 р.

З метою розширення асортименту екстемпоральних лікарських засобів для
допоміжної терапії для 2 етапу лікування гельмінтозів травної системи та
впровадження нових фітотерапевтичних засобів для лікування різних форм
захворювання нами було досліджено, узагальнено та запропоновано низку
фітопрепаратів у формі зборів. Встановлено, що при ступені подрібнення
рослинної сировини збору від 0,16 мм до 2,0 мм вихід екстрактивних речовин
значно більший, ніж зі зразків 1-4, де ступінь подрібнення рослинної сировини
збору становить від 0,16 мм до 10,0 мм. З метою вивчення впливу способу
настоювання на якість одержаних водних витягів із збору, настої готували в
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Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
наступних режимах: за ДФ ХI, заливанням збору окропом та настоюванням
протягом 15, 30, 45 та 60 хв, а також до повного охолодження. Встановлено, що
вміст екстрактивних речовин у водному витязі з часом поступово зростає і досягає
максимуму через 60 хв. Завершено вивчення стабільності при зберіганні таких
препаратів, як таблетки, вкриті оболонкою, під умовною назвою «АП-гельмін»,
капсули тверді під умовною назвою «Фітогельмін», пастилки жувальні під
умовною назвою «Альбенпаст». Для кожного лікарського засобу встановдено
термін та умови зберігання.

Осциляційний тест як етап дослідження
в’язко-пружної поведінки лікарських та
косметичних засобів.
Виконавці: проф. Гладух Є.В., доц.
Кухтенко Г.П.,

2020 р.

За результатами реологічної поведінки мазі видно, що у стані спокою мазь веде
себе як в’язко-пружне тверде тіло, при деформації мазі в 1% модуль в’язкості
перевищує модуль втрат (G'' > G') і мазь набуває властивостей в’язко-пружної
рідини.

Вивчення методів та засобів корекції
косметологічних недоліків шкіри.
Виконавець: доц. Кран А.С.

2020 р.

Розробка
складу
і
технології
імунобіологічних
препаратів
для
профілактики та лікування кандидозних
інфекцій.
Виконавці: доц. Рибалкін М.В., проф.
Філімонова Н.І., проф. Стрельников Л.С.

2020 р.

Проведено огляд вітчизняної та світової літератури з метою вивчення досвіду
корекції косметичних недоліків шкіри з використанням сучасних методів та
засобів в умовах косметологічного закладу. Розроблено схеми корекції ознак
хронобіологічного старіння шкіри обличчя в умовах косметологічного закладу,
схеми корекції фігури, схеми корекції вугрової хвороби обличчя, схеми корекції
гіперпігментацій шкіри обличчя схеми корекції целлюліту За результатами
проведених досліджень складено протоколи впровадження комплексної корекції
косметичних недоліків. Розрахована собівартість косметичного догляду за
різними схемами. Схеми було впроваджено в умовах навчально-тренінгових
центрів на досліджуваних групах і вивчена їх ефективність з застосуванням
діагностичного косметологічного обладнання.
В результаті досліджень кількісного вмісту білка в розробленому ІРВ
«Кандидоцид» було встановлено, що його кількість відповідає нормі 4,0 ± 0,2
мг/мл. Згідно отриманих результатів при визначенні кількісного вмісту
полісахаридів в розробленому ІРВ, вміст полісахаридів в 1 мл знаходиться в
межах від 16,8 до 17,2 мг, що відповідає нормі. Дослідження з визначення
кількісного вмісту фенолу в лікарському засобі свідчать, що його кількість
відповідає нормі 2,5 ± 0,2 мг/мл. Досліджуваний ІРВ вважається прозорим і

№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Розробка складу і технології лікарського
засобу на основі антимікотиків та
інтерферонів для лікування кандидозів.
Виконавці: доц. Рибалкін М.В., асп.
Демідова І.В.

2020 р.

Розробка складу та технології мазі
ранозагоювальної дії з ліпофільними
екстрактами
Виконавці: проф. Хохленкова Н.В., асп.
Трембач О.І.

2020 р.

Розробка складу та технології лікарського
засобу кровоспинної дії для застосування в
стоматології.
Виконавці: доц. Азаренко Ю.М., асп.
Лаба І.С.

2020 р.

Назальні краплі з антисептиком.
Виконавець: доц. Двінських Н.В.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
безбарвним, оскільки він витримує порівняння з розчинником, використаним при
приготуванні досліджуваного ін’єкційного розчину вакцини при перегляді.
Визначено, що показник рН ІРВ становив 7,2 ± 0,2. Об'єм вмісту контейнера, що
витягається, з-під розчину вакцини «Кандидоцид» був не менше номінального
об'єму, зазначеного на етикетці – 5,0 мл. Контейнери з досліджуваним ІРВ були
герметичні, розчин не забарвлювався у синій колір. У розчині не було виявлено
ніяких чужорідних часток. Дослідження з вивчення стерильності довели, що
розроблений ІРВ «Кандидоцид» є стерильним на протязі всього терміну
зберігання.
За результатами досліджень країн-виробників протигрибкових препаратів
встановлено, що на фармацевтичний ринок України препарати закордонного
виробництва постачаються з 29 країн світу. Основними країнами, які імпортують
препарати для лікування грибкових захворювань є Індія, Італія, Німеччина та
Російська федерація. Українські виробники постачають 32 % препаратів для
лікування грибкових захворювань від загальної кількості.
На підставі проведеного аналізу даних літератури щодо застосування лікарської
рослинної сировини та ефірних олій для лікування ран різної етіології,
обгрунтовано доцільність використання комбінації ліпофільних екстрактів
сухоцвіту багнового трави та нагідків лікарських квіток, а також ефірної олії
деревію звичайного у складі мазі ранозагоювальної дії. Комбінація ліпофільних
екстрактів лікарських рослин та ефірної олії деревію звичайного дозволить
розширити спектр фармакологічної активності нової мазі.
Проведений аналіз лікарських препаратів класифікаційної групи ATC B01A
«Антитромботичні засоби», в інструкції до застосування яких вказано, що прийом
даних препаратів може призвести до кровоточивості ясен. Проаналізовано
асортимент даних препаратів на фармацевтичному ринку України станом на
08.09.2020р. Проаналізовано лікарські форми та складений статистичний аналіз
країн-виробників, що випускають ці препарати, наведені дані по кількості засобів
за групами згідно класифікації ATC та різними видами лікарських форм.
По результатам досліджень встановлено, що обидві проби прийнятні за
органолептичними властивостями. Це пов’язано з додаванням до складу
гексетидину та хлорбутанолу, які швидко розповсюджуються по слизовій носової
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Дослідження антимікробних властивостей і
ефективності антимікробних консервантів
при розробці складу нових лікарських
форм.
Виконавці: проф. Стрілець О.П., проф.
Стрельников Л.С.

2020 р.

Вивчення
біологічної
стабільності
лікарських форм.
Виконавці: проф. Стрілець О.П., проф.
Стрельников Л.С.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
порожнини, знімають відчуття закладеності та надають антисептичну дію. Добре
підібрані компоненти допоміжних речовин забезпечують гарні органолептичні
властивості, та не викликають неприємних відчуттів при користуванні назальними
краплями. Було проведено спостереження за фізико-хімічною стабільністю
приготованих зразків розчинів протягом трьох місяців при зберіганні при
кімнатній температурі. Контролювалися показники: зовнішній вигляд розчину
(запах, прозорість, колір розчину, рН). зразки є стабільними. Не змінився колір
розчину та запах, що свідчить про достатню стабільність. Рівень рН розчину
майже не змінювався.
Проведені експерименти з використанням консерванту феноксіетанол 0,5% (№3),
і комбінацій консервантів ніпагін 0,1%-натрій бензоат 0,1% (№2), феноксіетанол
0,5%-натрій бензоат 0,1% (№4) і ніпагін 0,1%-феноксіетанол 0,5% (№5) у складі
зразків нового піномийного засобу з октопіроксом показали, що отримані
результати для всіх зразків повністю відповідають вимогам ДФУ за показником
«антимікробна ефективність консервантів» до лікарських препаратів для
зовнішнього застосування і є перспективними для подальших робіт зі створення
піномийного засобу. Слід зазначити, що найбільш прийнятним консервантом у
результаті проведених досліджень представляється комбінація ніпагін 0,1%феноксіетанол 0,5% (№5), що обумовлено його більш високою антимікробною
активністю у даній розробці.
Результати показали, що досліджуваний засіб в умовах випробування на
мікробіологічну чистоту на Сабуро-декстрозному агарі в розведенні 1:10 не
проявляє пригнічувальної дії на життєздатність грибів C. аlbicans АТСС 10231 і A.
brasiliensis АТСС 16404. Дані свідчать про придатність методики для
випробування на загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів і грибів
зразків ЕФ «Крем зволожуючий нічний» у розведенні 1:10. Визначення
мікробіологічної чистоти зразків крему зволожуючого нічного для зовнішнього
застосування методом двошарового висівання показало, що загальне число
життєздатних аеробних мікроорганізмів (TAMC) складає 20 КУО/г і загальне
число дріжджових і плісеневих грибів (ТYMC) не перевищує 10 КУО/г протягом
90 діб зберігання у зразках що зберігалися при температурі 25±2 ºС, що відповідає
вимогам ДФУ [1]; у зразках крему що зберігалися в умовах при температурі
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Розробка складу і технології препаратів на
основі пробіотиків.
Виконавці: доц. Калюжная О.С., ас.
Соловйова А.В.

2020 р.

Розробка складу, технології та дослідження
таблеток на основі родовика екстракту.
Виконавці: проф. Шульга Л. І., доц.
Файзуллін О. В., ст. викл. Домар Н. А., асп.
Безкровна К. С.

2020 р.

Розробка млз на основі густого екстракту
маруни дівочої.
Виконавці: проф. Рубан О. А., доц.
Хохлова Л.М., асп. Веля В.І.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
40±2ºС загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (TAMC) складає
30 КУО/г і загальне число дріжджових і плісеневих грибів (ТYMC) не перевищує
10 КУО/г протягом 90 діб зберігання, що відповідає вимогам ДФУ.
У роботі проведені результати біотехнологічних досліджень щодо можливості
сумісного використання пробіотиків із деякими пребіотичними компонентами
(вітамінами групи В, комплексом молочних протеїнів, екстрактом прополісу та  ліпоєвою кислотою) та антимікробними та антизапальними компонентами
(базовими та ефірним маслами, маслом лавра, АНА та ВНА кислотами,
азелаїновою кислотою та таніном). Для подальших досліджень зі створення
комплексного противугрового препарату нами були обрані штами лактобактерій
(початкова доза 109 КУО), пребіотичний компонент - вітамін В5 (у концентраціях
1-5 %), масло календули (у концентрації близько 0,1 %), молочна кислота (у
концентрації близько 0,01 %). Остаточний вибір концентрацій пробіотичного
штаму та обраних активних компонентів буде залежати від подальших досліджень
щодо їх комплексного впливу один на одного та на умовно-патогенні
мікроорганізми, які є чинниками інфекційних дерматологічних захворювань в
тому числі й інфекційної форми акне.
За результатами проведених досліджень розроблено та затверджено Українським
центром наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи МОЗ
України (Укрмедпатентінформ) інформаційний лист про нововведення в системі
охорони здоров’я «Ідентифікація та кількісне визначення танінів у родовика
коренів екстракті сухому» №56-2020, що впроваджено у роботу аптечних закладів:
КП ХОР «Фармація» Аптека № 195, м. Харків (акт впровадження від
27.08.2020 р.); ТОВ «Леда», м. Харків (акт впровадження від 18.08.2020 р.); аптека
№ 1 ФІРМИ «ІНТЕРМЕДСЕРВІС у вигляді ТОВ», м. Одеса (акт впровадження
від 09.09.2020 р.); МЛА № 207-філії ПОКП «Полтавафарм», м. Полтава (акт
впровадження від 22.09.2020 р.).
Враховуючи оптимальні значення всіх досліджуваних параметрів, необхідними
реологічними властивостями володів зразок №3 (приготовлений на емуль- гелевій
основі із застосуванням емульгатора-гелеутворювача Sepiplus-400), в якому
залежність зменшення структурної в’язкості від градієнта швидкості зсуву
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Розробка складу та технології вагінальних
супозиторіїв для лікування бактеріального
вагінозу.
Виконавець: проф. Рубан О. А., доц.
Криклива І.О.
Вивчення антигерпетичної активності
м’якої лікарської форми з ацикловіром та
мірамістином.
Виконавці: проф. Гриценко В.І., проф.
Бобрицька Л.О., асп. Кієнко Л.С.

2020 р.

Розробка технології таблеток з
парацетамолом комбінованого складу.
Виконавці: проф. Рубан О. А., асп.
Зупанець І.В.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
простежувалася більш чітко, ніж у інших зразків; спостерігався пластичний тип
плину з помірною тіксотропією, що забеспечує добре намащування зразка та
легкий розподіл на шкірі. Результати визначення розподілу часток ГЕМД методом
оптичної дифракції показали, що зразок №3 містить частки екстракту розміром від
0,146 до 1,28 нм з максимальним вмістом часток розміром 0,243 нм – 14,16%.
Зразок № 4 містить частки розміром від 11,2 до 310 нм з максимальним їх вмістом
розміром 51,8 нм – 11,29 %. Тобто результати визначення розподілу часток ГЕМД
методом оптичної дифракції продемонстрували менший розмір його часток у
зразку на емуль-гелевій основі (від 0,15 до 1,3 μm) у порівнянні зі зразком на
гелевій основі (від 11 до 310 μm), що також було враховано при виборі основи
МЛЗ з ГЕМД. Враховуючи вищенаведене, для подальших досліджень з метою
розробки МЛЗ з густим екстрактом маруни дівочої було обрано емуль-гелеву
основу.
На основі проведених досліджень отриманих супозиторіїв методом серійних
розведень із послідуючим висіванням на густе живильне середовище та
підрахунком клітин методом Коха обрано оптимальну супозиторну основу для
вагінального засобу – твердий жир.
За результатами проведених досліджень встановлено, що цитотоксична
концентрація (СС50) сполук ацикловіру в концентрації 5 мг/мл була більше ніж в
100 мкг/мл, мірамістину 3,8 мкг/мл, а суміші ацикловіру+мірамістіну більше ніж
100 мкг/мл+мірамістіну 10 мкг/мл. Для дослідження мінімально активної
концентрації субстанцій використовували: 1) ацикловіру – в концентрації 5 мг/мл,
2) мірамістину 0,5 мг/мл та 3) суміші ацикловір+мірамістин (1:1). Згідно з
результатами визначення інфекційного титру вірусу герпесу 2-го типу в
досліджуваному матеріалі ефективно інгібували репродукцію вірусу всі
досліджувані субстанції в концентрації 0,39 мкг/мл, 0,15 мкг/мл та 0,39 + 0,03
відповідно.
Проведено дослідження із вибору допоміжних речовин для створення таблеток,
що розпадаються у ротовій порожнині (ОДТ). Було проведено вибір зв’язуючих та
дезінтегрантів. Було
обрано найбільш розповсюджені речовини, що
використовуються у створенні ОДТ.
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№з/п

1

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Отримані дані вказують на зростання кількості препаратів ІІІ-го покоління
(Левоцетиризин, Дезлоратадин), що свідчить про те, що при виборі курсу
лікування алергічних захворювань медичні працівники та пацієнти все більше
керуються міркуваннями профілю безпеки. Довготривалий прийом та достатньо
часта необхідність лікування дітей також сприяють вибору більш безпечних
засобів.

Теоретичне та експериментальне
обґрунтування складу і технології
стоматологічних лікарських засобів у
формі гелів та лікувальної жувальної
гумки.
Виконавці: проф. Рубан О. А., доц.
Маслій Ю.С.
Теоретичне
та
експериментальне
обґрунтування створення твердих та
м’яких лікарських форм з цеолітом
природним.
Виконавці: проф. Рубан О. А., доц.
Рибачук В.Д.

2020 р.

Проведений аналіз, результати якого наведені на рис. 3, довів, що збільшення
концентрації полімеру до 1,5 % виявляє значний вплив на адгезійну здатність
гелю (приблизно у 1,2 рази). При подальшому збільшенні концентрації
OraRez® W-100L16 до 2,0 % не спостерігається покращення адезійних
властивостей.

2020 р.

Розробка складу та технології емульгелю з
сухим екстрактом шоломниці байкальської.
Виконавці: проф. Рубан О. А., доц.
Сліпченко Г.Д.

2020 р.

Розробка складу та технології супозиторіїв
з діосміном та гесперидином.
Виконавці: доц. Ковалевська І.В., асп.
Борко Є.А.

2020 р.

За результатами досліджень визначено необхідність пошуку та впровадження
засобів з природними глинами. Україна багата даними природними мінеральними
компонентами, а створення вітчизняних високоефективних засобів на базі
вітчизняної мінеральної сировини дозволить збагатити фармацевтичних ринок
високоефективними препаратами та мінеральними добавками, що здатні
забезпечити високу якість профілактики та лікування захворювань які
супроводжуються нестачею мікро- та макроелементів в організмі людини.
Проведений аналіз також свідчить, що для усих сумішей емульгаторів
спостерігається залежність певної структури від концентрації ПАР. Аналізуючи,
отримані дані ми бачимо, що раціональним емульгатором є Prolipid 141TM в
конценрації 3 % при якій ми отримали стійкий стан рівноваги між руйнуванням
структури та її відновленням.
Життєздатних клітин грибків в дослідному зразку не виділено; Кількість
життєздатних клітин мікроорганізмів була нижчою за 103 КУОЕ/мл в 1 г зразку,
що відповідає вимогам ДФУ; При ідентифікації культур мікроорганізмів, що були
виділені в процесі дослідження зразку, була встановлена їх належність до роду
Bacillus sp; Штами S. aureus, P. аeruginosa
та представники
родини
Enterobacteriacea sp. не виявлені; Досліджений зразок препарату відповідають
вимогам Фармакопеї України при вивченні на мікробіологічну чистоту.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Розробка складу та технології таблеток
протиалергічної дії з комплексним
рослинним екстрактом.
Виконавці: проф. Рубан О. А., асп.
Андрюшаєв О.В.

39

№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Розробка складу та технології таблеток
цукрознижувальної дії з екстрактом імбиру
лікарського.
Виконавці: проф. Рубан О. А., асп.
Алхалаф Малек Валід Ахмад, доц. Гербіна
Н.А.
Розробка комплексного препарату для
лікування цукрового діабету ІІ типу на
основі твердих дисперсій.
Виконавці: проф. Рубан О. А., доц.
Ковалевська І. В.
Вивчення
сорбції
довгоживучих
радіонуклідів 90 sr і 137 cs яблуневим та
соняшниковим пектинами in vitro.
Виконавці: проф. Рубан О. А., ас.
Халавка М.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Розроблено методику кількісного визначення суми фенольних сполук у
перерахунку на 6 – гінгерол методом прямої однохвильової абсорбційної
спектрофотометрії з наступним розрахунком за методом стандарту. За
розробленою методикою визначено вміст суми фенольних сполук у перерахунку
на 6 – гінгерол в експериментальній серії таблеток з сухим екстрактом імбиру
лікарського. Встановлено, що цей вміст складає - 0,03556 ±0,0088 г/т. Відносна
невизначеність середнього визначення склала 1,007 %.
За результатами ІЧ-спектроскопії встановлено, що АФІ та носій у складі твердих
дисперсій не мають хімічної взаємодії. Отже можна рекомендувати ІЧспектроскопію як для якісного так і для кількісного аналізу складових ТД.
Методи очищення організму від важких металів і радіонуклідів, засновані на
застосуванні сорбентів природнього походження, є найбільш ефективними. До
найбільш ефективних натуральних сорбентів відносяться пектини – складні
гетерополісахариди, що входять до класу полігалактурононаз, кислих рослинних
полісахаридів. Це природні високомолекулярні ланцюгові полімери з поперечним
розміром перерізу одиничного ланцюга 0,9-2,0 нм, які входять до складу вижимок
з рослинної сировини (наприклад, з цитрусових, яблуневих, гарбузових та інших)
та завдяки своїй полімерній структурі мають комплексоутворюючу та
детоксикаційну дію, активізують імунну систему людини, підвищують його
адаптаційні можливості. Пектини належать до слабокислотних природних
іонообмінників, які містять в собі –ОН та –СООН групи, що обумовлює їх
сорбційні властивості щодо катіонів металів, у тому числі радіонуклідів.
Пектинові полісахариди, отримані з різної сировини, мають різний компонентний
склад і по-різному формують гелі з водою, цукром, кислотою або кальцієм.
Найголовнішим показником якості та властивостей пектинів є ступінь
етерифікації,
який
характеризується
відношенням
метоксильованих
(етерифікованих) карбоксильних груп полігалактуронової кислоти. За хімічною
структурою пектини поділяють на високоетерифіковані і низькоетерифіковані, які
утворюють гель різними способами. Для утворення стійкого гелю з пектинів зі
ступенем етерифікації, що перевищує 50% і мають високу молекулярну масу,
необхідні низький показник рН (близько 3,0) і присутність цукрів.
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Розробка
складу
та
технології
комбінованого стоматологічного гелю для
лікування
інфекційно-запальних
захворювань порожнини рота.
Викоавнці: проф. Яковенко В. К., асп.
Орленко Д. С.

2020 р.

Розробка складу та технології лікарських
препаратів на основі пастернаку посівного
(Pastinaca sativa L.).
Виконавці: проф. Шпичак О. С., асп.
Симоненко Н. А.

2020 р.

Розробка складу та технології лікарського
препарату
протизапальної
та
антиоксидантної дії на основі плодів
калини звичайної (Viburnum opulus L.).
Виконавці: проф. Шпичак О. С., асп.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Низькоетерифіковані пектини утворюють гель у присутності іонів кальцію або
інших полівалентних металів, причому в широких межах рН. Відомо, що ступінь
етерифікації пектинів впливає на їх активність комплексоутворення і є головним
механізмом взаємодії з іонами важких металів – іонний обмін:
(RCOOH)n + Mem+ (RCOOMe)n + mH+. Одночасно з цим повинне вирішуватися
завдання щодо вивчення сорбційних властивостей вже відомих речовин (або видів
рослинної сировини) для розробки препаратів на їх основі. Зокрема, кошики
соняшника, які в значних кількостях отримують в якості вторинної сировини при
реалізації технологічного процесу і не знаходять раціонального застосування,
спроможні бути перспективним джерелом пектинових речовин.
Проведено дослідження ранозагоювальної дії гелю та визначення впливу
гіалуронової кислоти на інтенсивність репаративного процесу. Основними
показниками верифікації ранозагоювальної дії препаратів були площа
трафаретних ран (S, мм2), коефіцієнт швидкості загоєння і відсоткова кількість
тварин із загоєними ранами у порівнянні з контрольною групою. Отримані дані
позитивної динаміки планіметричних показників на моделі трафаретних ран у
щурів показали виражену протизапальну і ранозагоювальну дію обох зразків.
Розроблені проекти технологічного регламенту та методів контролю якості
«Гіальдент гелю» апробовані в умовах промислового виробництва на базі ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Досліджено амінокислоти та фенольні сполуки в густому екстракті трави
пастернаку посівного. У результаті виявлено наявність 18 амінокислот, вміст яких
у екстракті склав майже 10 %. Екстракт містив 3,37 мг / 100 г рутину та 0,41 мг /
100
г
хлорогенової
кислоти.
Проведене
дослідження
підтвердило
кардіопротекторні властивості густого екстракту трави пастернаку, що робить цей
лікарський рослинний засіб перспективним для вивчення та подальшого
впровадження у виробництво й застосування в клініці серцево-судинних
захворювань.
Проведено фармако-технологічні випробування подрібнених плодів калини
звичайної (Viburnum opulus L.) та визначено основні її технологічні параметри:
текучість, кут природного укосу, насипний об'єм, насипна густина, здатність до
усадки, середній розмір часток, втрата в масі при висушуванні та ін. Результати
даного експерименту будуть враховані та використані для обґрунтування складу
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Ярошенко А. О.
Розробка назального гелю під умовною
назвою «Фіторин плюс» для місцевого
лікування інфекційно-вірусного риніту.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., проф.
Рухмакова О. А., асп. Карпенко І. А.
Розробка технології м’яких лікарських
форм
з
субстанціями
рослинного
походження.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Ковальов В.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2020 р.

Актуальність
розробки
ветеринарних
препаратів з глюкокортикостероїдами.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., ас. ПульЛузан В.В.
Дериватографічне дослідження кислоти
гіалуронової та ресвератролу.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., асп.
Іванюк О.І.

2020 р.

Встановлення
термінів
зберігання
лікувально-профілактичного крему для
профілактики та лікування хейліту.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., проф.
Котенко О.М., доц. Живора Н.В.

2020 р.

Розробка

2020 р.

складу

гомеопатичного

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
та розробки промислової технології лікарських препаратів на її основі.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що назальний гель
«Фіторин-плюс» залишається стабільним із урахуванням всіх досліджуваних
факторів протягом 2-х років 3 міс при зберіганні у тубах алюмінієвих із бушонами
при обох досліджуваних температурних режимах, що дозволяє встановити термін
його придатності – 2 роки.
У результаті проведених досліджень встановлено оптимальну концентрацію
екстракту верби кошикової у складі мазі на гідрофільній основі. Запропонована
мазь проявляє виражену антимікробну активність по відношенню до штамів
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa,
Basillus subtilis та Candida albicans і може бути використана для лікування
інфекційно ускладнених ран.
Дані отримані з проведених досліджень, дозволяють говорити про доцільність
розробки ветеринарних препаратів з глюкокортикоїдами, а саме з преднізолоном
для контролю алергічного свербіжу та запалення на початкових стадіях як у котів,
так і у собак. Саме це і стало метою наших подальших досліджень.
Результати термографічного дослідження свідчать, що кислота гіалуронова є
термолабільною речовиною. Це важливо враховувати при розробці
технологічного процесу отримання препаратів на її основі. Екстракт ресвератролу
– термостабільна речовина, яка не має ознак хімічного розкладу до температури
220°С.
Отриманий крем для лікування та профілактики хейліту з ліпофільним екстрактом
обніжжя бджолиного представляє собою однорідну масу м’якої консистенції
світло-жовтого кольору з приємним специфічним запахом. При оцінці колоїдної
та термостабільності крем виявився стабільним. Ідентифікація каротиноїдів, їх
кількісне визначення (у перерахунку на β-каротин) та рН водної дисперсії для
крему для хейліту з ліпофільним екстрактом обніжжя бджолиного. рН водної
дисперсії крему 5,90 ± 0,10 відповідає рН кожних покривів; зелене забарвлення
свідчить про присутність каротиноїдів; кількісне визначення суми каротиноїдів у
кремі (у перерахунку на β-каротин) 5,59 ± 0,18 відповідає кількості введеного
ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного. В результаті проведених досліджень
крем виявився стабільним протягом усього терміну випробування - 24 місяці.
В результаті проведеної роботи нами розроблено склад нового комплексного
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
лікарського засобу для застосування у
ЛОР-практиці.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., ас.
Олійник С.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Вивчення
стабільності
на
зразках
комбінованих вагінальних супозиторіїв
(песаріїв) з ацикловіром і ефірними оліями
чайного дерева та чебрецю в процесі
зберігання.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Левачкова Ю.В.
Обґрунтування вибору основних пар та соПАР для розробки піномийних засобів з
мінімальною подразнювальною дією.
Виконавці: проф. Баранова І. І., доц.
Петровська Л. С., асист. Безпала Ю. О.

2020 р.

Обґрунтування складу піномийного засобу
за
допомогою
метода
мікрофотографування.
Виконавці: проф. Баранова І. І., здоб.
Заїка С. В., асист. Безпала Ю. О., доц.
Мартинюк Т. В., асп. Дагаєва О. О.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
гомеопатичного препарату для лікування алергічних захворювань: Euphrasia
officinalis, Cyclamen europaeum, Rumex crispus. Ми пропонуємо використовувати
ці компоненти в 3 та 6 десятковому розведеннях, так як саме ці розведення
найчастіше використовується при даній патології. Кожен з компонентів доповнює
дію іншого, що дозволить використовувати препарат при різних проявах
риносинуситу.
На основі проведених експериментальних досліджень встановлені умови та
термін придатності комбінованих вагінальних супозиторіїв з ацикловіром і
ефірними оліями чайного дерева та чебрецю. Термін придатності комбінованих
песарїів вищенаведеного складу складає 2 роки (27 місяців) при зберіганні у ПВХплівці, в сухому місці, при температурі 8-15 ºС.
Головним завданням нашого дослідження був аналіз та вивчення основних
фізико-хімічних та технологічних властивостей найбільш використовуваних
детергентів з метою подальшого раціонального вибору компонентів для створення
піномийних засобів з низькою подразнювальною дією. Для створення стабільного
піномийного засобу інколи виробники застосовують різні механізми загущення
(тобто поверхнево-активна речовина, електроліт (сіль) і полімер), змішані
міцелярні структури (тобто SLES / CAPB) та використання неіногених детергентів
(похідних алканоламідов). Інколи саме такий підхід може забезпечити стабільну
структуру піномийного засобу і різних інтервалах рН.
По цій темі стало вивчення структури піни в експериментальних зразках з метою
обґрунтування раціонального складу піномийної основи. Опираючись на отримані
дані можна стверджувати про те, що всі зразки піни мали впорядковано
розташовані газові бульбашки, які сполучені між собою в єдину рівноважну
структуру в обֹ’ємі піни (псевдокристалічну систему). Бульбашки мають
багатогранну форму і плівки бульбашок мають відносно велику товщину. У
місцях зіткнення плівок ми можемо спостерігати канали Плато-Гіббса (рис. 3),
поверхня яких була близькою до циліндричної, мала постійний перетин у вигляді
трикутника з увігнутими сторонами. Ця будова піни свідчить про стабільну
структури піни та про її стійкість. Нами було виключено із подальших досліджень
зразки - динатрій лауретсульфосукцинат / магній лауретсульфат та - натрій
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
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1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження
товарного
асортименту
іригаторів.
Виконавці: проф. Баранова І. І., доц.
Запорожська С. М., асист. Безпала Ю. О.

2020 р.

Розробка складу та технології лікарських
засобів та дієтичних добавок на основі
природної та синтетичної сировини.
Виконавці:
кафедра
технологій
фармацевтичних препаратів.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
лауретсульфат / динатрій лауретсульфосукцинат, не зважаючи на їх задовільні
характеристики стосовно будови масиву піни. Це пов’язано з тим, що під час
зберігання у досліджуваних зразків з’явилось помутніння, яке в подальшому
спричинило розшарування та каламуть.
За даними проведених досліджень товарного асортименту іригаторів було
встановлено, що в Україні весь асортимент даних приладів представлений
зарубіжними виробниками. Тому нашій країні необхідно удосконалювати власні
дослідження у сфері розробки нових видів даної продукції, а також переймати
досвід зарубіжних виробників.
На
підставі
комплексу
фізико-хімічних,
фармако-технологічних
та
мікробіологічних досліджень обґрунтовано склад мазі для лікування
дерматологічних захворювань на основі цинку піритіонату та густого екстракту
кори верби білої
під
умовною назвою «Пірисалікс».
Отримано
багатокомпонентний екстракт сухий Беліса. Вивчено фізико-хімічні і
фармакотехнологічні властивості багатокомпонентного екстракту сухого Беліса та
його модельних зразків з низкою допоміжних речовин. Вивчено вологість,
насипну густину та насипну густину після усадки, фракційний склад. За
результатами експериментальних досліджень розроблено технологію та складено
технологічну схему отримання багатокомпонентного екстракту сухого Беліса і
визначено критичні параметри його виробництва. Досліджувалась комбінація
спіруліни та сухого екстракту плевроту черепичастого у складі дієтичної добавки
антиоксидантної та гіполіпідемічної дії. Продовжуються експериментальні роботи
зі створення нового ефективного комбінованого лікарського препарату з
симетиконом та екстрактом фенхелю у формі крапель для лікування
функціональних порушень кишечника. Встановлено оптимальний склад
лікарського засобу, що відповідає заданим фармакотехнологічним показникам –
динамічна в’язкість, відносна густина, здатність до піногасіння, термічна та
колоїдна стабільність. Проведено науково-дослідні роботи зі створення м'якої
лікарської форми з ліпофільним екстрактом шишок хмелю, який є побічним
продуктом при виробництві сухого флавоноїдного екстракту на НПЦ
«Борщагівський ХФЗ», м. Київ. Досліджено розчинність даної речовини у низки
неводних розчинників з додаванням різних солібілізаторів. Обґрунтовані
допоміжні речовини, проведено повний комплекс фармацевтичної розробки,

44

№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

4

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Нові підходи до стандартизації лікарської
рослинної
сировини
та
пошуку
перспективних лікарських засобів на її
основі.
Виконавці: доц. Міщенко В.А., ст. викл.
Матерієнко А.С.

2020 р.

Розробка складу та технології нового
комбінованого стоматологічного гелю.
Виконавець: ст. викл. Матерієнко А.С.

2020 р.

Фармакогностичне
дослідження
лікарської рослинної сировини та
розробка фітотерапевтичних засобів на її
основі.
Керівник: проф. Кисличенко В.С.
№ державної реєстрації: 0114U000946
Дослідження елементного складу анісу
звичайного.
Виконавці: проф. Колісник С.В., асп.
Умаров У.А., асист. Колісник Ю.С., доц.
Алтухов О.О.

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
вивчені терміни та умови зберігання.
Проведено вивчення протипухлинної активності багатьох екстрактів лікарської
рослинної сировини з родини Iridaceae, а саме: Crocus sativus (рильця, квітки,
листя та бульбоцибулини), Juno bucharica (листя), Gladiolus hybrid Zefir (листя),
and Iris hungarica (кореневища). Екстракт листя гладіолусів показав особливо
сильні протипухлинні властивості in vitro щодо лейкозу людини та клітин
аденокарциноми товстої кишки в аналізі МТТ. Сухі екстракти кореневища ірису
демонструють меншу активність на клітинах аденокарциноми шийки матки
людини. Ці рослинні екстракти продемонстрували низьку токсичність щодо
нормальних епідермальних кератиноцитів людини лінії HaCaT.
За результатами проведено вивчення антиоксидантної активності гелю. Для цього
було приготовано 2 зразки – без настойки «Фітодент» та з її вмістом у складі. У
результаті проведених досліджень встановлено, що гель без настойки практично
не проявляє антиоксидантну активність (0,84 ± 0,02 нмоль/г), у той час як при
додаванні настойки цей показник суттєво збільшувався (9,42 ± 0,29 нмоль/г).
Отже, ці результати дозволяють стверджувати, що досліджуваний
стоматологічний гель проявляє антиоксидантну активність.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.
Досліджували траву та плоди анісу звичайного, заготовлені влітку 2019 року в м.
Харків. Вивчення якісного складу і кількісного вмісту елементів у сировині
проводили за одним з рекомендованих ДФУ для зазначених цілей методів –
атомно-емісійною спектрометрією. Експеримент проведений у відділі аналітичної
хімії функціональних матеріалів та об’єктів навколишнього середовища ДНУ НТК
“Інститут монокристалів” НАН України. Якісний елементний склад для трави і
плодів анісу звичайного однаковий. В обох видах досліджуваної сировини
міститься по 19 макро-, мікро- та ультрамікроелементів.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Определение качественного состава и
количественного содержания
гидроксикоричных кислот в траве аниса
обыкновенного.
Виконавці: проф. Колесник С.В., асп.
Умаров У.А.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Дослідження
леткої
фракції
анісу
звичайного.
Виконавці: проф. Колісник С.В., асп.
Умаров У.А., асист. Колісник Ю.С.

2020 р.

Вивчення
моносахаридного
складу
водорозчинних полісахаридних комплексів
і пектинових речовин трави анісу
звичайного.
Виконавці: проф. Колісник С.В., асп.
Умаров У.А.

2020 р.

Дослідження гострої токсичності та
послаблювальної дії пектинів з трави анісу
звичайного.
Виконавці: проф. Колісник С.В., асп.
Умаров У.А., доц. Динник К.В.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Досліджували якісний та кількісний вміст гідроксикоричних кислот методом
рідкої хроматографії на приладі Agilent Technologies 1200. Придослідженні
метанольного екстракту анісу звичайного
встановлено наявніст
6
гідроксикоричних кислот. В найбільших кількостях містяться хлорогенова (1,3389
мг/г) та п-кумарова кислоти (1,0612 мг/г). Синапова кислота виявлена в кількості
0,2567 мг/г, вміст сирингової та транс-ферулової кислот приблизно однаковий та
складає 0,1026 мг/г и 0,1015 мг/г, відповідно. В той же час в сировини, що
досліджувалась, не виявлено галову, п-гидроксифенілоцтову, кавову та хінну
кислоти.
Проводили
дослідження
леткої
фракції
анісу звичайного
шляхом
хроматографічного розподілу речовин на газовій хромато-мас-спектрометричній
системі Agilent 6890N/5973inert (Agilent technologies, USA). За результатами
дослідження встановлено наявність в траві 11 речовин, серед яких домінують
транс-анетол (1,10 мг/г), ацетоізоевгенол (0,91 мг/г) та теллунгіанін G (0,84 мг/г).
Вивчення моносахаридного складу водорозчинних полісахаридних комплексів і
пектинових речовин трави анісу звичайного шляхом отримання водорозчинних
полісахаридних комплексів (ВРПК) використовували повітряно-сухий шрот трави
анісу після вилучення з нього хлороформом ліпофільних фракцій з подальшою
екстракцією сировини проводили двічі сумішшю 0,5% розчинів кислоти
оксалатної і амоній оксалату (1: 1) в співвідношенні сировина-екстрагент 1:20 при
температурі 80-85 0С протягом 2 ч. Виділено два моносахариди – глюкозу і
рамнозу. Рамноза з вмістом 215.5 мг / г є домінуючим цукром, глюкоза присутня в
значно меншій кількості - 17.5 мг / г. Вміст глюкози в ПР приблизно такий самий 12.3 мг / г. При цьому в пектинах за відсутності рамнози встановлена наявність
галактози та арабінози в кількості 59.8 мг / г і 69.5 мг / г, відповідно. З
урахуванням результатів досліджень фармакологічних властивостей ВРПК та ПР,
виділених з трави анісу звичайного можна припустити, що присутність саме цих
речовин зумовлює високу послаблюючу дію ПР.
За результатами вивчення гострої токсичності встановлено, що після одноразового
внутрішньошлункового введення препарату в дозах 3000 мг / кг і 5000 мг / кг - в
поведінці і функціональному стані дослідних тварин видимих змін не
спостерігалося. Всі миші були активними, реагували на зовнішні подразники,
споживання корму і води було в нормі. Шерсть і шкірний покрив без патологічних
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Фармакогностичне вивчення трави маруни.
Підходи до стандартизації ЛРС. Вивчення
антирадікальної
активності
екстракту
маруни дівочої.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., асп.
Гордєй К.Р.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
змін, діурез, консистенція і кількість калових мас без змін. Ознак інтоксикації не
спостерігалося. У даних групах до кінця експерименту загибелі серед тварин не
відзначалося. Експериментальні дослідження по вивченню послаблюючої дії
показали, що у дослідній групі щурів, які отримували препарат «Сенадекс» в дозі
250 мг/кг, кількість калових мас у тварин збільшується на 86% у порівнянні з
контролем. Пектини, виділені з трави анісу звичайного в випробуваній дозі
достовірно збільшують кількість калових мас у тварин на 88% в порівнянні з
контролем і не поступаються за послаблюючою дією препарату порівняння
«Сенадекс».
Фармакогностичне вивчення трави маруни. Підходи до стандартизації ЛРС.
Проведено хромато-мас-спектрометричне визначення карбонових кислот у траві
сортів маруни дівочої Phlora Pleno та White Gem, заготовлених в Україні. За
результатами аналізу у досліджуваних сортах маруни
було виявлено та
ідентифіковано 35 карбонових кислот. Загальний вміст карбонових кислот у траві
маруни сорту Phlora Pleno склав 22960,52 мг/кг, а сорту White Gem – 24312,51
мг/кг. Лимонна кислота у найбільшій кількості містилась у траві маруни сорту
White Gem і склала 7103,71 мг/кг, що було у 2,5 рази більше ніж у траві маруни
сорту Phlora Pleno (3645,67 мг/кг). Найбільший вміст ненасичених кислот
спостерігався у траві маруни сорту Phlora Pleno – 37,1 %, що є вагомою перевагою
даного сорту. У траві маруни сорту Phlora Pleno визначено значний вміст
лінолевої кислоти (17,5 %). Проведено хромато-мас-спектрометричне визначення
якісного складу та кількісного вмісту органічних та жирних кислот у траві
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip., заготовленій в Україні. У зразках трави
маруни дівочої було виявлено та ідентифіковано 35 карбонових кислот. З них 21
кислота відноситься до насичених, 5 до ненасичених і 9 до ароматичних.
Загальний вміст карбонових кислот у траві маруни дівочої склав 26,54 мг/г. Серед
визначених жирних та органічних кислот у траві маруни дівочої у найбільший
кількості спостерігались: бурштинова (4,89 мг/г), левулінова (4,34 мг/г), лимонна
(2,73 мг/г), пальмітинова (2,15 мг/г), линолева (1,71 мг/г), щавлева (1,53 мг/г) та
линоленова (1,07 мг/г) кислоти. Серед ароматичних кислот у траві маруни дівочої
домінуючими сполуками були р-кумарова (2,4 %), бензойна (1,89 %) та ферулова
(1,40 %). Досліджено фенольний склад у траві маруни дівочої сортів Phlora Pleno
та White Gem. Вміст суми гідроксикоричних кислот у сорті склав ‘White Gem’
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Фармакогностичне вивчення листя та
кореневищ лепехи звичайної. Підходи до
стандартизації ЛРС. Підтвердження різних
видів фармакологічної активності.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., асп.
Яременко М.С.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
4,38 ± 0,03 %. Вміст суми флавоноїдів у сорті ‘White Gem’ – 3,03 ± 0,02 %. Вміст
суми гідроксикоричних кислот у сорті ‘Phlora Pleno’ склав 5,08 ± 0,02 %. Вміст
суми флавоноїдів склав 1,92 ± 0,01 %. Проведено дослідження з визначення
оптимальних умов екстрагування БАР трави маруни дівочої, а також визначено
основні показники якості отриманого екстракту. Встановлено, що оптимальними
умовами є екстрагування сировини подрібненої до розміру 2-3 мм, з використання
70% спирту етилового як екстрагенту. Розроблено проєкти МКЯ на «Танапарт
екстракт густий», «Танацетін екстракт густий». Досліджено антирадикальну
активність вітчизняних зразків трави маруни дівочої, заготовлених на території
України. Радикальна активність становила від 86,49 ± 1,07 до 127,89 ± 1,04
мкмоль/г. Середнє значення зв'язування вільних радикалів у зразках з різних
областей становило 111,72 мкмоль/г. Отримані результати чітко показали, що
найвища активність була визначена у зразках № 867 (126,67 ± 6,65 мкмоль / г) та
№ 870 (127,89 ± 1,04 мкмоль / г). Суттєвих відмінностей між зразками № 866 та
869 не виявлено. Найнижча антирадикальна активність спостерігалась у зразку №
865 (86,49 ± 6,91 мкмоль/г).
Уперше проведено комплексне фітохімічне вивчення листя та кореневищ лепехи
звичайної. Досліджено такі основні класи БАР у цих видах сировини:
полісахариди, амінокислоти, карбонові кислоти, ефірна олія, фенольні сполук,
стероїди, вітаміни та мінеральні елементи та проведено порівняльну
характеристику складу листя та кореневищ лепехи звичайної. Визначено
антирадикальну активність. Уперше в листі ідентифіковано: неохлорогенову та
кофейну кислоти, ізоорієнтин, робінін, трифолін, апігенін-7-глюкозид, апігенін,
акацетин; у кореневищах – неохлорогенову та кофейну кислоти, акацетин.
Проведено дослідження з визначення оптимального терміну заготівлі листя
лепехи звичайної (масове цвітіння) відповідно до результатів аналізу накопичення
головних груп БАР залежно від фази вегетації. Проведено біохімічні та
гістологічні дослідження впливу деалкоголізованого екстракту листя лепехи
звичайної (ДЕЛЛ) на показники ліпідного обміну за умов парацетамолового
гепатиту у щурів. Встановлено, що при використанні ДЕЛЛ достовірно
зменшується жирова дистрофія гепатоцитів, знижується вміст тригліцеридів та
холестерину та збільшується вміст фосфоліпідів у сироватці крові. За ступенем
позитивного впливу на показники ліпідного обміну за умов парацетамолового
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
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за роками
виконання
3

Аналітичне забезпечення фармацевтичної
розробки
рослинного
засобу
десенсибілізуючої дії.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., асп.
Котов С.А.

2020 р.

Фармакогностичне вивчення видів роду
рододендрон.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., асп.
Таллєр О.Ю., доц. Гапоненко В.П., доц.
Руденок В.П, доц.Проскуріна К.І.

2020 р.

Вивчення

2020 р.

елементного

складу

берези

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
ураження печінки деалкоголізований екстракт листя лепехи звичайної не
поступався традиційним гепатопротекторам.
Мета роботи полягала у вивченні процесу вилучення різних біологічно активних
речовин (полісахаридів, флавоноїдів, поліфенолів) із трави череди водноспиртовими сумішами різної концентрації, вивченні їх компонентного складу, а
також оцінці їх впливу на окислювальну дію вільних радикалів. Було встановлено,
що полісахариди, флавоноїди, поліфеноли максимально екстрагуються (близько
80%) у 1-му перколаті при співвідношенні лікарський засіб / розчинник 1:10 для
всіх концентрацій екстрагентів. Було встановлено, що зі збільшенням
концентрації етанолу в екстракційній суміші очікувано збільшується вміст
поліфенолів та флавоноїдів, а також значення антиоксидантної активності
відповідних екстрактів, тоді як кількість екстрагованих полісахаридів значно
зменшується. З обраними критеріями оцінки було встановлено, що 40% етанол є
оптимальним з точки зору збалансованої екстракції флавоноїдів, полісахаридів та
поліфенолів. Була виявлена сильна позитивна та статистично значуща кореляція
між вмістом поліфенолів у отриманих екстрактах та їх антиоксидантною
активністю (коефіцієнт кореляції Пірсона, r = 0,9998), дещо слабша для
флавоноїдів (r = 0,9886) та зворотна кореляція між вмістом полісахаридів та
TEAC- значення.
На основі аналізу літературних джерел встановлено поширення в природі та
культурі рододендрону Смірнова, визначено основні групи БАР та можливі
напрямки фармакологічної активності. З метою стандартизації лікарської
рослинної сировини та розробки методики контролю якості проведено анатомоморфологічне вивчення листя Rhododendron luteum Sweet., встановлено основні
мікроскопічні та макроскопічні діагностичні ознаки. До макроскопічних ознак
віднесено – прості короткочерешкові листки з шкірястою, цілісною листковою
пластинкою з цілісним краєм, загостреною верхівкою, клиноподібною основою,
перистим жилкуванням; до мікроскопічних – дорзовентральний тип будови
листкової пластинки; клітини верхньої епідерми великоклітинні, тонкостінні,
звивистостінні без продихів, вкриті товстим шаром кутину; клітини нижньої
епідерми слабко звивистостінні; продиховий апарат парацитного типу, типовий
для абаксіальної епідерми, наявні криючі та залозисті трихоми.
Найбільш розповсюдженою рослиною з родини березових (Betulaceae) є Береза
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
сировини бородавчастої.
Виконавці: проф Гонтова Т.М., доц. Мала
О.С.,
доц.
Гапоненко
В.П.,
доц.
Машталер В.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження біологічно активних речовин
півників угорських, крокусу посівного,
іридодиктиуму, гладіолусу, юнони та
визначення фармакологічної активності
лікарських субстанцій із сировини.
Виконавці: ас. Міхайленко О.О., асп.
Кречун А.

2020 р.

Вивчення якісного та кількісного вмісту
карбонових кислот у листі гладіолуси
гідридногометодом
хромато-масспектрометрії.
Виконавці: проф Георгіянц В.А., ас.
Міхайленко О.О.

2020 р.

Фітохімічні та фармакологічні дослідженя
ферментованої сировини іван-чаю.
Виконавці: ас. Міхайленко О.О., ас.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
бородавчаста (Betula verrucosa Ehrh.). В офіційній медицині використовують
бруньки берези бородавчастої. Кора берези використовується в народній медицині
як ранозагоювальний та протизапальний засіб. З метою розробки технології
отримання густого екстракту з кори берези бородавчастої проведено визначення
оптимального екстрагента. На підставі проведених досліджень встановлено, що
40% спирт етиловий є оптимальним екстрагентом для отримання максимальної
кількості екстрактивних речовин з кори берези бородавчастої.
Проведено порівняльне вивчення вмісту амінокислот у водних сухих екстрактах
рослин Iridaceae української флори: листя та клубнелуковицы Juno bucharica,
листя гібридного гладіолуса Zefir, кореневища Iris hungarica та Iris variegata та
рильця Crocus sativus, квіти, листя і бульбоцибулини. Використовували метод
газової хроматографії-мас-спектрометрії. Отримані результати показали, що
екстракти з надземних частин досліджених рослин мають більш високий вміст
амінокислот і більш різноманітний склад, ніж Експериментальні дані показали, що
екстракти листя крокусу та листя юнони містять найбільший загальний вміст
амінокислот - 31,99 мг / г та 14,65 мг / г відповідно. Крім того, екстракти листя
крокусу та листя юнони мали найбільш підходящий амінокислотний склад і є
перспективними для подальших фармакологічних досліджень.
Було встановлено якісний та кількісний склад гідроксикоричних кислот у
сировині гібридних сортів ірису, а також встановлення протимікробної активності
сухих екстрактів та виділення окремих сполук. В результаті якісного аналізу в
сировині виявлено гідроксикинатні кислоти. Спектрофотометричним методом
встановлено вміст гідроксикислотних кислот при перерахунку на хлорогенну
кислоту - від 0,79% до 2,83%. Сухі екстракти листя та кореневищ
I.hybridaˈLittleDreamˈ у концентрації 1% виявляють помірну інгібуючу активність
для грампозитивних бактерій та грибів. Вперше з кореневищ IrishybridaˈIndian
Pow Wawˈ були виділені чотири похідні гідроксикинатної кислоти, такі як
кофеїнова, хлорогенна, неохлорогенна, ферулова кислоти за допомогою
колонкової хроматографії, а їх структуру визначали за допомогою УФ, ІЧ-спектрів
та методів хроматографії.
Вперше OA та UA були виявлені в надземній частині E. palustre, E. collinum, E.
montanum, E. tetragonum, E. obscurum і лише OA - у рослинній сировині E. roseum.
E. parviflorum та E. hirsutum відрізнялися від інших зразків через відсутність такої
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Романова С.В.
Підходи до стандартизації сировини
цикорію звичайного.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., проф.
Євтіфєєва О.А., доц. Проскуріна К.І., доц.
Машталер В.В.

2020 р.

Вивчення
хімічного
складу
та
мікроскопічних ознак трави та насіння
фацелії пижмолистої.
Виконавці: проф. Гонтова Т.М., доц.
Степанова С.І., доц. Руденко В.П.

2020 р.

Хімічне
вивчення
золотушника
гігантського та ма́точника горо́днього.
Виконавці: проф. Т. М. Гонтова, доц.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
тритерпеноїдної групи. Поділ видів на цій основі дає змогу використовувати ОА
та UA як маркери в хемотаксономічних дослідженнях роду Epilobium.
Визначено діагностичні ознаки будови квіток та суцвіття Cichorium intybus L., які
можуть служити для ідентифікації сировини. Виділили такі діагностичні
структури: епідерма обгортки приквітка із продиховим апаратом та кутинізованою
епідермою листка. Трапляються декілька типів волосків: однорядні,
багатоклітинні покривні волоски, особливо численні вони вздовж країв віночка.
На епідермі віночка наявна незначна кількість продихового апарату аномоцитного
типу. Судини спірального типу. Епідерма пиляків вкрита видовженими,
багатоклітинними покривними волосками. Приймочка та стовпчик маточки вкриті
видовженими, одноклітинними покривними волосками. Пилкові зерна округлі, із
шипуватою екзиною.
Визначений кількісний вміст 12 жирних кислот у траві та насінні фацелії
пижмолистої. За якісним складом і кількісним вмістом види сировини дещо
різняться. Домінуючими у траві були такі кислоти: лінолева (59,37 %), олеїнова
(22,71 %) та пальмітинова (12,17 %), а у насінні α-ліноленова (29,42 %), лінолева
(21,39 %) та пальмітинова (15,63 %). Фацелія пижмолиста – важливе джерело
незамінних жирних кислот, але вищу біологічну цінність має насіння, оскільки
відрізняється значним вмістом α-ліноленової кислоти, яка належить до класу
омега-3 кислот. Проведено анатомічне дослідження стебла та листків фацелії
пижмолистої. Встановлено діагностичні ознаки будови: аномоцитний тип
продихового апарату епідерми стебла, аномоцитний і анізоцитний типи епідерми
листка; наявність в опушені епідерми 3 видів волосків – простих одноклітинних
довгих та коротких, залозистих з 2-4 клітинною ніжкою і одноклітинною
голівкою; присутність в опушенні листка великих цистолітовмістних волосків з
розеткою із цистолітовмістних клітин, а в мезофілі - поодиноких друз; для стебла безпучковий тип будови; присутність в первинній корі пластинчастої і рихлої
коленхіми; різнорідність клітин корової паренхіми по розміру, в більш старих
ділянках стебла – значної кількості міжклітинників; вузької зони тонкостінної
флоеми, відсутність товстостінного лубу.
В результаті вивчення ліпофільної фракції трави золотушника гігантського
встановлена наявність хлорофілів, кумаринів, тритерпеноїдів. У ліпофільній
фракціі знайдено близько 14 речовин, 2 з яких ідентифіковано як хлорофіл А та В

51

№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Філатова О. В., доц. В. П. Гапоненко.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Фармакогностичне вивчення видів роду
гравілат.
Виконавці: доц. Кулагіна М.А., асист.
Романова С.В.; асист. Козира С.А.,
Гапоненко В.П., Батюченко І.І.

2020 р.

Дослідження біологічно активних сполук
листя катальпи бігнонієвидної.
Виконавці: асист. Романова С. В., асист.
Батюченко І. І.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
відповідно. Речовини кумаринової природи представлені похідними кумарину
(умбеліферон, ескулетин), які ідентифікували за значенням Rf у порівнянні з
достовірними зразками у різних системах розчинників. Олеанолову кислоту
ідентифіковано за допомогою фізикохімічних властивостей та одержання
продуктів її перетворення. В результаті вивчення ліпофільної фракції
Dracocephalum moldavica L. встановлено наявність не менше 6 біологічно
активних сполук. Хроматографування зі стандартними зразками та відповідні
значення Rf дозволили віднести 3 речовини до похідних кумарину. За допомогою
колонкової хроматографії на силікагелі було виділено та ідентиіфіковно
умбеліферон, скополетин, герніарин.
Результаті кількісного визначення танідів в окремих фракціях кореневища з
коренями і листків та стебель свідчать, що у всіх частинах Г. річкового переважає
фракція дубильних речовин яка неосаждаєтся сульфатною кислотою
концентрованою. Вміст даної фракції в % на повітряно-суху речовину виявлено в
коренях – 9,12; кореневищах – 16,0; листках – 7,05; стеблах – 2,23; причому
вивчаєма фракція у підземній частині – 10,2; домінує над надземного частиною –
6,2 відповідно. Ця фракція представлена конденсованими танідами пірогалового
ряду, найбільш цінним для використовування у медицині. Визначено кількісний
вміст танідів у сировині Г. річкового: у коренях – 11,35; кореневищах – 21,85;
листках – 9,3; стеблах – 4,56. Загальний вміст танідів в підземній частині – 15,15,
переважає над надземною частиною – 6,56 відповідно. Вміст танідів представлені
в більшій частині похідними пірогалового ряду і переважають в підземній частині
(кореневище з корінням) Г. річкового. Ця сировина є на найбільш перспективною
для хімічного та фармакологічного вивчення і в подальшому може бути
використана при розробці препаратів протизапальної, в’яжучої і ранозагоювальної
дії.
Метою даної роботи було дослідження біологічно активних сполук листя
катальми бігнонієвидної. Для визначення основних груп біологічно активних
речовин листя використовували хімічні реакції ідентифікації та методи
хроматографічного аналізу. Проведено фітохімічний аналіз листя катальпи
бігнонієвидної та визначено наявність таких груп біологічно активних речовин:
гідроксикоричних кислот, фенологлікозидів, флавоноїдів. Визначено кількісний
вміст фенольних сполук (4,76±0,04 %), гідроксикоричних кислот (3,42±0,02 %) та
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3

Хімічний склад сільськогосподарських
культур - арахіса культурного та сочевиці
сорту «Лінза».
Виконавці: асист. Романова С. В., асист.
Козира С. А.
Вивчення хімічного складу сировини
карагани дерев’янистої.
Виконавці: проф. Т. М. Гонтова, доц. С. І.
Степанова, доц. О. В. Філатова, ас. Козира,
доц. В. В. Бойнік.

2020 р.

Підбір умов вилучення екстрактивних
речовинз з ЛРС гледичії.
Виконавці: асист. Романова С. В., асист.
Козира С. А.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
флавоноїдів (1,88±0,02 %).
Проведено морфолого-анатомічне вивчення листків арахісу культурного.
Встановлені характерні мікроскопічні ознаки, що дозволяють проводити
діагностику сировини.
Визначено вміст уреїдів у пагонах карагани кущової та карагани дерев’янистої
методом спектрофотометрії, що базується на реакції хімічного розщеплення
алантоїну до гліоксилової кислоти з подальшим утворенням її забарвленого
фенілгідразону, який має максимум поглинання за 530 нм. У результаті
дослідження було встановлено, що вміст уреїдів, у перерахунку на алантоїн та
абсолютно суху сировину, в пагонах карагани кущової дещо нижчий, ніж у
пагонах карагани дерев’янистої і становить 0,34 ± 0,03% та 0,41 ± 0,02%
відповідно. Квітучі пагони цих рослин можуть бути використані як лікарська
рослинна сировина для створення лікувально-профілактичних дерматологічних та
противиразкових засобів із репаративною, протизапальною та в’язучою дією.
Запропоновано методику кількісного визначення флавоноїдів у пагонах карагани
дерев’янистої з використанням методу диференційної спектрофотометрії і
стандартного зразка рутину. Встановлено, що оптимальним видом ЛРС є
обмолочені квітучі пагони карагани дерев’янистої - Cormus Caraganae
arborescentis.
Основною стадією одержання фітопрепаратів є екстрагування сполук із лікарської
рослинної сировини. Визначення оптимального екстрагента для отримання сухого
екстракту проводили шляхом екстрагування сухої сировини водою і спиртоводними сумішами різних концентрацій (30%, 50%, 70% та 96%). Критерієм
оцінки були результати визначення вмісту екстрактивних речовин у витягах,
отриманих різними екстрагентами, і хроматографічного аналізу. Встановлено, що
відсотковий вміст екстрактивних речовин листя гледичії в залежності від
розчинника зменшується у такій послідовності: вода > 30% спирт етиловий > 50%
спирт етиловий > 70% спирт етиловий > 96% спирт етиловий. Аналіз даних
хроматограм показав, що незважаючи на те, що найбільший вихід екстрактивних
речовин спостерігався при екстрагуванні водою, 50% спиртовий екстракт містив
більшу суму фенольних сполук.
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2
Фармакогностичне вивчення листя чаю.
Виконавці: проф. Сербін А.Г., доц.
Гречана О.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Стандартна
операційна
процедура
вирощування
українського
шафрану
відповідно до належних аграрних та
збиральних практик для забезпечення
якості та простежуваності.
Виконавці: проф Георгіянц В.А., ас.
Міхайленко О.О.

2020 р.

Дослідження
рарітетної
і
цілющої
фітобіоти заповідних і перспективних для
заповідання територій Харківської області.
Виконавець: доц. Філатова О.В.

2020 р.

Фармакогностичне вивчення пастернаку
посівного (Pastinaca sativa L.).
Виконавці: проф. Кисличенко В. С., асп.
Шиморова Ю. Є.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Фрагментом фармакогностиного вивчення листя чаю було морфолого-анатомічне
будови та встановлення їх діагностичних особливостей. Анатомічну будову
вивчали за допомогою мікроскопа Item: PB-2610, отримані фото були оброблені за
допомогою програми Adobe Photoshop СС 2018. Встановлені характерні макро- та
мікроскопічні ознаки, що дозволяють проводити діагностику сировини.
Заплановано розробити стандартну процедуру вирощування шафрану відповідно
до правил належної сільськогосподарської та збиральної практики. З цією метою
шафран вирощували у семи різних експериментальних зонах з нерівністю висот,
грунтів та клімату України. Кожну пробу шафрану, зібрану в 2016/2018 роках,
обробляли для визначення вмісту вологи, загальної золи та кількості
пікрокроцину, кроцінів та сафраналу з використанням ультрафіолетової видимої
спектроскопії згідно з ISO 3632. Найкращий урожай склав 40 г / 100 м2 у
Херсонській області.
Узагальнені результати власних польових досліджень, проведених протягом 20102018рр. по виявленню на території м. Харків місцезростань рідкісних видів
рослин, занесених до Червоної книги України. На підставі власних даних
польових ботанічних досліджень зроблений аналіз репрезентативності рідкісних
видів рослин, занесених до Червоної книги України, регіональних Червоних
списків, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України та лікарських
видів рослин, що зростають на заповідних і перспективних для заповідання
територіях міста Харків. Обстежені 3 заповідні і 5 перспективних для заповідання
територій, що знаходяться у природних і мало порушених елементах ландшафту.
Виявлені місцезростання 3 угруповань, занесених до Зеленої книги України, 15
видів рослин, що занесені до Червоної книги України, 12 – видів рослин із
Червоного списку Харківщини. Серед них 15 видів є лікарськими.
Досліджено амінокислотний сировини пастернаку посівного, вивчено фенольні
сполук пастернаку посівного трави екстракту густого, фармакологічними
дослідження встановлено репаративну та протизапальну активність екстракту,
розроблено проєкти методів контролю якості на траву, плоди та коренеплоди
пастернаку посівного та екстракт трави пастернаку посівного. За звітній період
опубліковано 1 статтю у періодичному науковому виданні держави, яка входить
до Організації економічного співробітництва та розвитку (Норвегія), 1 тези
доповіді, одержано 1 патент України на корисну модель на лікарський рослинний
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Фармакогностичне вивчення шпинату
городнього (Spinacea oleraceae L.).
Виконавці: проф. Журавель І. О., асп.
Петровська У. В.
Теоретичне обґрунтування та практичне
вирішення проблеми створення рослинних
засобів, що впливають на обмін речовин.
Виконавці: проф. Хворост О. П.,
Опрошанська Т. В.

2020 р.

Фармакогностичне
вивчення
Prunus
domestica.
Виконавці: проф. Ленчик Л. В., Мохаммед
Шахм Басім.

2020 р.

Фітохімічне вивчення малини звичайної та
створення на її основі нових лікарських
засобів.
Виконавці: Комісаренко А. М., асп.
Поліщук І. М.
Фармакогностичне
дослідження
представників роду Elsholtzia.
Виконавці: проф. Кисличенко В. С., асп.
Зоценко Л. О.
Фармакогностичне вивчення мірабілісу
ялапа (Mirabilis jalapa L.).
Виконавці: проф. Журавель І. О., асп.
Саррай Дургхам Халід Абед.
Фармакогностичне вивчення рейнутрії

2020 р.

2020 р.

2020 р.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
засіб з протизапальною активністю.
Досліджено органічні кислоти та фенольні сполуки у сировині шпинату
городнього сорту Красень Полісся та Фантазія, розроблено параметри
стандартизації сировини шпинату городнього, а також екстракту на основі листя
шпинату городнього. За звітній період опубліковано 2 тез доповідей.
Визначено речовини-маркери органічних кислот у сировині лопуха великого,
шипшини травневої, череди трироздільної, ліщини звичайної, м’яти перцевої,
огірку звичайного, гарбуза звичайного, визначено кількісний вміст суми
органічних кислот потенціометричним методом. Досліджено компонентний склад
карбонових кислот коренів лопуха великого та визначено їх кількісний вміст.
Визначено кількісний вміст суми поліфенольних сполук, органічних та
гідроксикоричних кислот у коренях щавлю кінського. За звітній період
опубліковано 2 тез доповідей, 3 статті подано до друку.
Проведено аналіз субстанції із плодів сливи домашньої та визначено перспективи
розробки дитячої лікарської форми гепатопротекторної дії на її основі.
Досліджено амінокислотний склад плодів сливи домашньої та вуглеводний склад
екстракту «Прунофен». Розроблено параметри стандартизації рідкого екстракту з
плодів сливи домашньої. За звітній період опубліковано 1 статтю та 3 тез
доповідей.
Одержано екстракт зі жмиху малини звичайної, досліджено його хімічний склад,
зокрема ідентифіковано та визначено кількісний вміст фенольних сполук та
органічних кислот у екстракті. За звітній період опубліковано 1 статтю та 1 тези
доповіді.
Досліджено жирні та органічні кислоти у сировині ельшольції війчастої та
ельшольції Стаунтона. Визначено кількісний вміст хлорофілів та каротиноїдів у
траві двох видів ельшольції. За звітній період опубліковано 1 статтю та 2 тез
доповідей.
Досліджено фенольні сполуки сировини мірабілісу ялапа, визначено кількісний
вміст хлорофілів та каротиноїдів у листі, квітках та траві мірабілісу. Одержано
густий екстракт з листя мірабілісу ялапа. За звітній період опубліковано 1 статтю
та 2 тез доповідей.
Проведено ідентифікацію та визначення кількісного вмісту фенольних сполук у
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
сахалінської (Reynoutria sachalinensis (F.
Schmidt) Nakai).
Виконавці: проф. Журавель І. О., асп.
Алрікабі Абдулраззак Яссір.
Фармакогностичне вивчення геліопсису
соняшниковидного (Heliopsis helianthoides
(L). Sweet).
Виконавці: проф. Журавель І. О., асп.
Павленко-Баднауі М. Ю.
Фармакогностичне дослідження хвилівнику
звичайного (Aristolochia clematitis L.).
Виконавці: проф. Кисличенко В. С., асп.
Погодіна Л. І.
Фармакогоностичне
дослідження
вітчизняних представників родини лаврові як
перспективних джерел лікарської рослинної
сировини.
Виконавці: проф. Хворост О. П., асп.
Посохова І. Ю.
Фармакогностичне
вивчення
целозії
гребінчастої (Celosia cristata (L.) Kuntze).
Виконавці: доц. Бурда Н. Є., асп. Дейнека
А.С.
Фармакогностичне
вивчення
кабачків
(Cucurbita pepo ssp. pepo L.).
Виконавці: проф. Кисличенко В. С., асп.
Іосипенко О. О.
Фармакогностичне
вивчення
матіоли
дворогої (Matthiola bicornis (Sibth. & Sm.)
DC.).
Виконавці: доц. Бурда Н. Є., Пінкевич В. О.
Фармакогностичне
дослідження

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
сировині рейнутрії сахалінської, досліджено антиоксидантну активність сировини.
Визначено кількісний вміст карбонових кислот у сировині рейнутрії. За звітній
період опубліковано 1 тези доповіді, 1 статтю подано до друку.

2020 р.

Досліджено фенольні сполуки, хлорофіли та каротиноїди у сировині геліопсису
соняшниковидного, визначено антиоксидантну активність сировини. Проведено
дослідження з вибору оптимального екстрагенту для одержання екстракту з листя
геліопсису соняшниковидного. За звітній період опубліковано 3 тез, 1 статтю
подано до друку.
Проведено вивчення мінерального складу сировини хвилівнику звичайного,
запропоновано методику визначення аристолохової кислоти у сировині
хвилівнику звичайного методом ВЕРХ. Одержано екстракт, визначено його
антимікробну активність. За звітній період одержано 1 патент України на корисну
модель, опубліковано 1 статтю, 1 статтю подано до друку.
Проведено дослідження з визначення закономірностей екстрагування біологічно
активних речовин екстрагентами різної полярності у листі лавра благородного та
персеї американської. Визначено кількісний вміст фенольних сполук у сировині
рослин родини Лаврові. За звітній період опубліковано 2 тез доповідей, 1 статтю
подано до друку.

2020 р.

2020 р.

2020 р.

Досліджено органічні кислоти, вуглеводи, фенольних сполук у сировині целозії
гребінчастої. Визначено числові показники якості сировини целозії гребінчастої
згідно до вимог ДФУ. За звітній період опубліковано 5 тез доповідей.

2020 р.

Досліджено амінокислотний склад сировини кабачків, визначено кількісний вміст
гідроксикоричних кислот та флавоноїдів, досліджено динаміку їх накопичення в у
листі кабачків, вивчено пігменти листя кабачків. За звітній період опубліковано 1
статтю та 3 тез доповідей.
Проведено вивчення мінерального, амінокислотного та полісахаридного складу
сировини матіоли дворогої, визначено деяких параметрів стандартизації сировини
матіоли. За звітній період опубліковано 1 статтю та 2 тез доповіді, 1 статтю
подано до друку.
Проведено вивчення анатомічної будови та визначення технологічні параметри

2020 р.

2020 р.
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1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
безсмертника приквіткового (Helichrysum
arenarium) та створення на його основі нових
лікарських засобів.
Виконавці: доц. Попова Н. В., асп.
Москаленко А. М.
Фітохімічне дослідження та стандартизація
сировини вітчизняних сортів обліпихи
(Hippophae rhamnoides L.) та розробка
лікарських засобів на її основі.
Виконавці: доц. Попова Н. В., асп.
Науменко Л. С.
Теоретичне та фітохімічне обґрунтування
створення антигіпертензивного засобу.
Виконавці: Хворост О. П., Зудова Є. Ю.
Фармакогностичне вивчення плодів калини
звичайної як перспективного джерела
біологічно активних сполук.
Виконавці: Хворост О. П., асп. Леонтієв Б. С.
Фармакогностичне дослідження ліхнісу
корончатого (Lychnis coronaria (L.) Murray ex
Desr.).
Виконавці: доц. Бурда Н. Є., Поліщук Ю. М.
Фармакогностичне дослідження вітчизняної
сировини представників роду Цетрарія.
Виконавці: Хворост О. П., асп. Шпичак А. О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
сировини безсмертника приквіткового. Вивчено амінокислотний, мінеральний,
жирнокислотний та фенольний склад сировини безсмертника приквіткового.
Визначено антиоксидантну активність водного екстракту трави безсмертника
приквіткового. За звітній період опубліковано 1 статтю та 2 тез доповідей.

2020 р.

Досліджено амінокислотний, мінеральний склад та визначено технологічні
параметри листя обліпихи. Досліджено вуглеводи, гідроксикоричні та жирні
кислоти, мінеральні речовини, амінокислоти листя, плодів та кори обліпихи. За
звітній період опубліковано 2 статті та 3 тез доповідей.

2020 р.

Досліджено елементний склад сировини астрагалу шерстистоквіткового. За
звітній період опубліковано 1 тези доповіді.

2020 р.

Проведено оцінку сировинної бази плодів калини звичайної у регіонах України.
Досліджено амінокислотний склад плодів калини звичайної, визначено
технологічні параметри плодів. За звітній період опубліковано 1 статтю та 1 тези
доповіді.
Визначено перспективи використання сировини ліхнісу корончатого у фармації.
Проведено попереднє фітохімічне вивчення сировини ліхнісу корончатого. За звітній
період опубліковано 2 тез доповідей.

2020 р.

2020 р.

Проведено аналіз видів лишайників, поширених в Україні. За звітній період
опубліковано 1 тези доповіді.
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1

2
Теоретичне обґрунтування та практичне
вирішення проблеми створення рослинних
засобів, що впливають на обмін речовин.
Виконавці: проф. Хворост О.П., доц.
Опрошанська Т.В.

5

Розробка і удосконалення складу та
технології екстемпоральних лікарських
засобів.
Керівник: проф. Ярних Т.Г.
№ державної реєстрації: 0114U000947
Розробка
технології
екстемпорального
лініменту для лікування артрозів.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Данькевич О.С.
Розробка
екстемпоральної
мазі
з
діоксидином.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2014-2023 рр.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Вивчення антимікробної активності настойки щавлю кінського показало, що
найкращу антимікробну активність настойка проявила по відношенню до
мікроорганізмів тест-штами Staphylococcus aureus АТСС 25923. Під дією настойки, що
досліджувалась, діаметр затримки зони росту мікроорганізмів Aspergillus niger та
Penicillum був незначно нижчим. Найнижчу активність настойка проявила по
відношенню до мікроорганізмів Pseudomonas aeruginosa. У коренях лопуха великого,
коренях шипшини травневої, траві череди трироздільної, листі і бруньках ліщини
звичайної, листі і бруньках вільхи клейкої листі м’яти перцевої, листі огірка посівного
та листі гарбуза звичайного був вивчений якісний склад та встановлені речовинимаркери органічних кислот. В результаті було ідентифіковано від 12 (листя та бруньки
вільхи клейкої) до 20 (листя м’яти перцевої) органічних кислот. У всіх об’єктах, що
досліджувались виявлено наявність щавлевої, малонової, яблучної та лимонної
кислоти. Речовинами-маркерами обрано для кореня лопуха великого – ванілінову
кислоту, для кореня шипшини травневої – бегенову кислоту, для трави череди
трироздільної – глютарову кислоту, для листя і бруньок ліщини звичайної –
октадекандикарбонову та гександикарбонову кислоту відповідно, для листя і бруньок
вільхи клейкої – коричну та α-оксифенілпропіонову кислоту відповідно, для м’яти
перцевої – азалеїнову кислоту, для листя огірка посівного – гентизинову кислоту, для
листя гарбуза завичайного - п-оксибензойну кислоту. Отримані результати дадуть
можливість проводити ідентифікацію даних видів лікарської рослинної сировини як
окремо, так і у рослинних зборах.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.
Отримані результати показали стабільність лініменту, приготованого по першій
технології, з використанням твін-80як емульгатора. Препарат залишався
стабільним протягом 1 місяця спостережень при зберіганні його при температурі
2-8°С.
В результаті проведених досліджень було доведено залежність ступеню
вивільнення діоксидину від його розміру часток. Вивільнення діоксидину з мазі,
приготовленої із недиспергованим діоксидином становило 76,3%. Вивільнення
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1

2
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за роками
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3

Герасимова І. В.

Розробка
екстемпорального
гелю
з
вініліном.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Юр’єва Г. Б.

2020 р.

Розробка складу екстемпоральної мазевої
основи.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., докторант
Мельник Г. М.

2020 р.

Розробка складу екстемпоральної мазевої
основи.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Буряк М.В.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
діоксидину з мазі, приготовленої із подрібненням діоксидину у ступці досягає
85,9% через дві години. Таким чином, щоб збільшити вивільнення діоксидину з
мазі, її спочатку слід подрібнити в ступці. Отримана мазь однорідна зовні, не має
прогірклого запаху та ознак фізичної нестабільності (агрегації часток, поділу фаз,
коагуляції). Приготовлена мазь була протестована згідно з Державною
фармакопеєю України за такими показниками: опис – зовнішній вигляд, рН
середовище, однорідність та вивільнення діоксидину. Початкові властивості мазі
зберігалися протягом спостережуваного періоду 3 місяці.
Отриманий гель має однорідну консистенцію зі специфічним запахом вініліну,
прозорий, рН 5,5-6,0. Дослідження стабільності гелю проводили при різних
температурах 8-15 ° C (прохолодне місце) та 15-25 ° C (кімнатна температура)
через кожні 30 днів зберігання за наступними показниками: органолептичні
властивості, рН, однорідність, мікробіологічна чистота. На основі цих досліджень
було встановлено, що термін придатності досліджуваного екстемпорального гелю
з вініліном становить 3 місяці.
На підставі проведених експериментальних досліджень для подальшого вивчення
була обрана емульсійна система наступного складу: олія кукурудзяна – 20,0 %;
цетеарилоліват– 3,0 %; гліцерин – 10,0 %; вода очищена – до 100,0 %. Далі нами
планується визначення структурно-механічних характеристик обраного носія,
опрацювання його технології, а також встановлення оптимального способу
введення АФІ до складу екстемпоральної мазі.
Об’єктом розробки були гелеутворювачі та дослідні зразки гелю для обробки рук
на основі карбополу з додаванням настойки і ефірної олії чайного дерева. Для
забезпечення гелеутворення карбополу використовували триетаноламін. Гліцерин
використовували як гідрофільний розчинник, зволожувач шкіри рук і утримувач
вологи. Ефірна олія чайного дерева виконувала функцію коригента запаху.
Технологія лабораторних серій досліджуваних складів антисептичних гелів для
обробки рук включала наступні операції: підготовка виробництва; підготовка
сировини;
зважування
або відмірювання
компонентів;
виготовлення
концентрованої основи карбополу ETD 2020 NF; відважування концентрованої
основи карбополу ETD 2020 NF, етанолу 96 % і води очищеної, введення ефірної
олії чайного дерева. Приготування гелю проводилося в контейнерах для відпуску.
Розроблені гелі мали приємний ароматичний запах чайного дерева. рН
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

6

Удосконалення
технології
вітамінних
очних крапель для лікування катаракти.
Виконавці: проф. Ярних Т. Г., доц.
Орловецька Н. Ф.
Розробка і удосконалення складу та
технології
лікувально-косметичних
засобів.
Керівник: проф. Башура О.Г.
№ державної реєстрації: 0114U000948
Розробка складу та технології косметичних
засобів для дитячої шкіри та волосся на
основі сучасних ПАР м'якої дії.
Виконавець: доц. Петровська Л.С.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
знаходиться в межах 6.0-7.5.Фізико-хімічні характеристики розроблено гелю були
задовільними.

2020 р.

Визначено стабільність очних крапель з різними стабілізаторами. Краплі
стабілізовані комбінацією натрію метабісульфіту 0,01 і трилону Б 0,003 не
змінювали своїх фізико-хімічних властивостей протягом 1 місяця і можуть бути
приготовані в аптеці як внутрішньоаптечна заготовка.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.

2014-2023 рр.

2020 р.

Здійснено вибір сучасних та комплексних ПАР-емульгатору Емульсіфарма-1000,
Емульфарма Екотек, Galolive TEN як перспективних для виробництва кремів
косметичних для дитячої, сухої та чутливої шкіри. Обрано в якості додаткового
дослідження сучасний емульгатор EASYNOV, який використовується для
одержання косметичних засобів для дитячої шкіри із застосуванням GELTRAP
технології. За допомогою проведених досліджень встановлено фізико-хімічні
характеристики обраних об'єктів: розчинність, здатність до диспергації,
температуру плавлення, рН, кислотне число та ін. Встановлено
експериментальним шляхом та за допомогою реологічних досліджень раціональну
концентрацію досліджуваних комплексних емульгаторів Емульсіфарма – 1000,
Емульфарма Екотек, Galolive TEN. Отримана емульсійна система зі значенням рН,
термо-та колоїдної стабільності, які регламентовані ДСТУ на креми косметичні
для дитячої шкіри. Обрано та обгрунтовано технологічні параметри виготовлення
косметичного засобу на основі комплексного ПАР та олії курячої, що виконує
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

7

Розробка та валідація методів контролю
якості лікарських засобів аптечного і
промислового виробництва.
Керівник: проф. Георгіянц В.А.
№ державної реєстрації: 0114U000949
New
procedures
of
Metronidazole
determination by the method of Gas-Liquid
Chromatography.
Виконавець: проф. Колісник С.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
функцію емоленту та БАР. Експериментальним шляхом визначено оптимальні
умови приготування, послідовність змішування, температурний режим
розробленого засобу. Розроблена емульсійна система мала задовільні споживчі
(однорідна, безбарвна без сторонніх домішок) і фізико-хімічні властивості.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, результати яких
використовуються при захисті дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для
бюджетних та госпдоговірних робіт.
Metronidazole is the most popular representative in the group of medicines of 5nitroimidazole derivatives. Based on the information about metronidazole side effects
and its interaction with alcohol it is a potential analyte in forensic toxicology. The
purpose is to develop GLC-procedures of metronidazole quantification and carry out
their step-by-step validation to choose the optimal variant for further application in
analytical toxicology. The chromatographic conditions has been chosen for
metronidazole determination by the method of gas-liquid chromatography in two
variants of performance with flame-ionization and mass-spectrometry detection with
temperature program changing during the analysis from 70 °C to 250 °C or 320 °C
respectively. The GLC/FID-analyses were performed using gas chromatograph HP 6890
Hewlett Packard; column – НР-1 Ø0.32mm × 30 m, 0.25μm, 100%
dimethylpolysiloxane. The GLC/MSD-analyses were performed using Agilent 6890N
Gas Chromatograph; columns – 1) НР-5MS Ø0.25mm × 30m, 0.25μm, 5%
diphenylpolysiloxan/95% dimethylpolysiloxan; 2) DB-17MS Ø0.25mm × 30m, 0.15μm,
50% diphenylpolysiloxan/50% dimethylpolysiloxan; columns are connected
sequentially through Deans switch. Under proposed conditions metronidazole and four
other 5-nitroimidazole derivatives (tinidazole, ornidazole, secnidazole, nimorazole) are
separated and detected without preliminary derivatization. In the method of GLC/FID
the retention time for metronidazole is 9.08 min, in the method of GLC/MSD – 12.01
min. New GLC-procedures of metronidazole quantitative determination under proposed
conditions have been developed. Their validation by such parameters as stability,
linearity, accuracy and precision in the variants of the method of calibration curve,
method of standard and method of additions has been carried out and acceptability for
application has been shown.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
A new oxidative derivatization method for
spectrophotometric
determination
of
periciazine in pharmaceutical preparations.
Виконавець: доц. V.P. Moroz

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Количественное определение содержания
свободных органических кислот в траве
аниса обыкновенного.
Виконавці: проф. Колесник С.В., доц.
Кизим Е.Г., доц. Петухова И.Ю., асп.
Маслов А.Ю. асп. Умаров У.
Потенціометричний аналіз AHA–кислот,
які входять до складу хімічних пілінгів.
Виконавці: доц. Кизим Е.Г., доц.
Петухова И.Ю.

2020 р.

Дослідження електродоактивних речовин
мембран іонселективних електродів для
антибіотиків аміноглікозидного ряду.
Виконавці: доц. Кизим Е.Г., доц.
Петухова И.Ю.
Ionometric analysis of magnesium sulphate in
injection solution.
Виконавці: Kyzym O.G., Petukhova I.Yu.

2020 р.

Контроль якості результатів аналізу
національних лабораторій з контролю
ліків.
Виконавці: доц. Бризицький О.А.

2020 р.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
The procedures were developed and the possibility of quantitative determination of
Periciazine in pharmaceutical preparations by indirect spectrophotometry method of the
corresponding sulfoxide was demonstrated. The common excipients employed do not
interfere in the determination of phenothiazine drug. Results of analysis of the drug
dosage forms by the proposed method are in good agreement with those of the official
method.
Запропоновано методику аналізу АНА – кислот методом потенціометричного
титрування, яка характеризується достатньою чутливістю та точністю. Відносна
невизначеність аналізу становить 2%, що відповідає вимогам НТД для лікарських
засобів, які використовують у косметології.
виготовлення та контролю якості, впровадження корективних та запобіжних
заходів, відстеження причин, невідповідностей та запобігання їх повторенню,
управління змінами (визначення ризику та впливу змін на якість, безпеку та/або
ефективність ЛЗ), визначення можливостей вдосконалення, проведення аудиту та
скарг.
За результатами дослідження встановлено, що в якості електороактивних речовин
для мембран іон селективних електродів на гентаміцин та канаміцин можна
використовувати іонні асоціати структури Кеггіна. Такі мембрани
характеризуються специфічністю і їх використання дозволяє проводити
іонометричний аналіз антибіотиків по біологічно активній частини молекули.
A method for ionometric analysis of magnesium sulphate in injection solution using an
industrial ion-selective film electrode (ISE) - EM - Mg - 01 has been developed. The
proposed method is selective, rapid and accurate. The relative standard deviation of the
analysis is 2%, which meets the requirements of the scientific and technical
documentation for drugs.
За результатами вивчення стану контролю якості результатів аналізу національних
лабораторій з контролю ліків досліджено основні вимоги до лабораторія з
контролю ліків відповідно до вимог GPNL та інших міжнародних стандартів.
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№з/п

1

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
The advantages of the applied analytical techniques in the determination of Linalool in
substance has been presented. The recovery of this analyte in preparation sample ranged
from 99.6 to 101.7%. A paired t-test showed that all results obtained for Linalool in
model solutions and substance, using the proposed procedure and the official procedure
respectively, agreed at the 95% confidence level.

Розробка
методик контролю якості
оригінального лікарського засобу з
плейотропною дією на основі похідного
камфорної кислоти.
Виконавці: проф. Гриценко І.С, асп.
Черняєва О.І

2020 р.

Розробка та вдосконалення методик
контролю якості
нових субстанцій,
лікарських засобів екстемпорального та
промислового виробництва.
Виконавці: проф. Перехода Л.О., проф.
Таран С.Г., ас. Бевз О.В., доц. Сич І.А.,
доц. Єрьоміна З. Г., доц. Яременко В.Д.,
доц. Рахімова М.В., ас. Сулейман М.М.
Застосування пероксикислот у хімічному
аналізі та медицині.
Виконавці: проф. Блажеєвський М.Є., доц.
Ковальська О.В., доц. Мозгова О.В.

2020 р.

Субстанція катіазин представляє собою порошок білого або білого з жовтуватим
відтінком кольору без запаху. Легко розчинний у диметилформаміді, мало
розчинний в метанолі, дуже мало розчинний у хлороформі та практично
нерозчинний у воді. Була розроблена методика кількісного визначення основної
діючої речовини – катіазину - методом кислотно-основного титрування у
неводному середовищі. Точку еквівалентності можна визначати індикаторним
методом або потенціометрично. В подальшому буде проведена валідація методики
кількісного визначення основної речовини.
Встановлено, що метод ГХ-МС є простим, швидким, чутливим, і запропоновану
стратегію можна легко і вигідно застосовувати для рутинного аналізу біологічних
рідин для визначення метандієнону та його метаболітів на рівні менше 30 нг у
токсикологічному та допінг-аналізах.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Quantitative determination of linalool using
the reaction of epoxidation with peroxy
decanoic acid.
Виконавці: Ahmedov E.Yu.

2020 р.

Здійснене порівняльне дослідження бактерицидних властивостей надоцтової
кислоти та її суміші з бензалконій хлоридом. Встановлений синергічний ефект при
сумісній присутності одночасно обидвох діючих речовин у робочих розчинах, що
дозволяє знизити їх концентрації у препараті, а відтак покращити споживчі
властивості опрацьовуваного дезінфікуючого засобу. Вивчений токсичний вплив
на лабораторних тварин та здійснене оцінювання гострої токсичності (LD50)
опрацьованого дезінфікуючого засобу «Бондармін» (діючою речовиною є калій
гідрогенпероксомоносульфат). Випробування проводились у лабораторії
фармакології та токсикології Національного фармацевтичного університету
(Харків) та на базі Навчально-наукової лабораторії генетичних та молекулярних
методів дослідження імені П. І. Вербицького в Харківській державній
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Забезпечення
та
контроль
якості
лікарських
засобів
аптечного
та
промислового виробництва, нові підходи
до
фармакопейної
стандартизації
лікарських препаратів.
Виконавець: кафедра фармацевтичної хімії.
Стандартизація технології
виділення
ліпофільних фракцій з рослинної сировини.
Дослідження кількісного і якісного складу
БАР у ліпофільному екстракті гарбуза.
Виконавець: проф. Гарна С.В., доц.
Васильєва О.А., ст. викл. Дегтярьова К.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
зооветеринарній
академії.
Встановлено
токсичну
дію
призначеного
дезінфікуючого засобу «Бондармін» при застосуванні внутрішньошлункового
методу уведення лабораторним тваринам (мишам) відповідно до віку та статевого
індексу (LD50 = 2 702,40 ± 156,32 мг / кг). Зроблений висновок, що дезінфікуючий
засіб «Бондармін» належить до IV класу токсичності (малотоксичні речовини).
Опрацювання методик кількісного визначення алкалоїдів, фамотидину, похідних
фентіазину, надацетатної кислоти, аскорбінової кислоти та інших допоміжних
речовин в лікарських засобах методом катодної вольтамперометрії з
використанням як аналітичного реагента калій гідрогенпероксомоносульфату.
Запропоновано та валідовано нові або альтернативні методики визначення
інгредієнтів для лікарських форм аптечного виробництва — дифенгідраміну
гідрохлориду, індометацину. Розроблено та валідовано хроматографічні методики
сизначення гедеракозиду С в лікарських формах з плющем звичайним. Проведено
порівняльну оцінку методик (ВЕРХ, УВЕРХ, ВЕТШХ) з огляду на собівартість
аналізу та відповідність принципам «зеленої хімії».
Встановлення оптимального екстрагенту, стандартизація процесів підготовки
сировини та екстрагування ліпофільних комплексів, встановлення хімічного
складу сучасними хімічними та фізико-хімічними методами, дозволяють
одержувати стандартизовані ліпофільні комплекси для створення на їх основі
нових лікарських засобів. Розроблена методика кількісного вмісту фітостеринів в
ліпофільному екстракті м'якоті гарбуза. Для кількісного визначення вмісту суми
фітостеринів запропонований метод високоефективної рідинної хроматографії.
Отримані дані кількісного вмісту суми фітостеринів в ліпофільному екстракті
м'якоті гарбуза в перерахунку на холестерин, що дає підстави вважати даний
екстракт перспективним в якості джерела фітостеринів. Методом газо-рідинної
хроматографії визначено залишкову кількість органічного розчинника в
ліпофільному екстракті. В результаті досліджень в ліпофільному екстракті був
виявлений гексан - розчинник 2 класу токсичності. Отримані результати вмісту
залишкового розчинника в екстракті (в ррm) в ліпофільному екстракті не
перевищують регламентовані норми. Таким чином, присутність в екстракті
гексана в допустимій кількості свідчить про можливість його використання в
якості розчинника при технології отримання ліпофільного екстракту м'якоті
гарбуза.
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№з/п

1

8

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Науково-методологічні
підходи
до
забезпечення якості мазей аптечного
виготовлення.
Виконавці: проф. Георгіянц В.А., доц.
Савченко Л.П.

Розробка методик визначення лікарських
засобів та їх похідних як потенційних
хімічних забруднювачів навколишнього
середовища.
Виконавець: ст. викл. Матерієнко А.С.
Управління якістю у сфері розробки,
виробництва та обігу лікарських засобів.
Керівник: проф.Коваленко С. М.
№ державної реєстрації: 0114U000950

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2020 р.

2014-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Доведено стабільність хімічного складу соняшникової олії при зберіганні та
виготовленні лікарських форм на її основі в умовах аптеки. Встановлено, що
перспективним напрямом розвитку нормативної бази України щодо виготовлення
ЛЗ в умовах аптек є адаптація та впровадження сучасних вимог як ЄС, так і США.
У багатьох аспектах вони схожі між собою та дають змогу гарантувати пацієнтам
належну якість, безпеку та ефективність ЛЗ аптечного виготовлення. Частково ці
вимоги вже впроваджені в Україні і більшість із них виконуються. Необхідним є
проведення їх гармонізації з впровадженням компонентів, які б дозволили
говорити про ще сучасніший рівень виготовлення та контролю якості ЛЗ
аптечного виготовлення в нашій країні, що сприяло б збереженню цього виду
діяльності аптеки.
Вивчено сучасний стан регулювання та контролю за забрудненням
навколишнього середовища залишками лікарських засобів. Вибрано об’єкти
досліджень для подальших наукових досліджень, а саме для розробки методик
визначення залишків лікарських препаратів в об’єктах навколишнього
середовища.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Дослідження діяльності з управління
ризиками для якості лікарських засобів.
Виконавці: В. О. Лебединець, Н. В.
Суханова, О. В. Ткаченко, Т. В. Зборовська,
Ю. І. Губін, Шитєєва Т.О.

Проблеми якості лікарських косметичних
засобів в Україні.
Виконавці: В. О. Лебединець, І. С. Казакова.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Протягом 2019-2020 рр. було проведене соціологічне дослідження серед
організацій з оптової торгівлі (ООТ) лікарськими засобами (ЛЗ) щодо діяльності з
управління ризиками (УР) для якості. Опитування показало, що 78 % працівників,
залучених до діяльності з УР в ООТ ЛЗ України, є фахівцями підрозділів з
управління (забезпечення) якістю. 17 % респондентів, що займаються УР, були
працівниками різних підрозділів. 5 % респондентів зазначили, що УР
здійснюється спільно відділами управління (забезпечення) якістю та іншими
підрозділами підприємства. Понад 70 % респондентів зазначили, що при
організації діяльності з УР стикалися з проблемою недостатності інформації щодо
методології та практичних аспектів УР при дистрибуції ЛЗ. 33 % респондентів
вважають, що найбільш важливу інформацію про УР вони отримують у ході
тематичних семінарів, тренінгів, від зовнішніх експертів і консультантів. 16 %
респондентів знаходять корисну інформацію щодо УР в настановах та методичних
матеріалах, а 11 % респондентів - у періодичних виданнях. Відповідно, 55 %
респондентів вважають критично необхідною розробку вичерпних методичних
рекомендацій з методології УР, а 28 % респондентів висловили згоду з думкою,
що такі рекомендації були б корисними. На думку 55 % респондентів найбільші
проблеми при упроваджені та функціонуванні процедур з УР пов’язані з
підготовкою відповідних фахівців. На запитання про відповідність результатів УР
очікуванням керівництва 88 % респондентів дали відповідь, що в основному
керівництво ставиться до цієї діяльності скептично, сприймаючи УР лише як
формальну роботу, що вимагається нормативними документами. Основні
проблеми з результативністю діяльності з УР пов’язані з недостатньою
компетентністю відповідних фахівців та їх кількістю, браком часу на виконання
процедур із визначення, аналізування, оцінювання та керування ризиками для
якості ЛЗ. На основі одержаних даних нами планується сформувати комплекс
пропозицій щодо оптимальної організації діяльності з УР для якості в ООТ ЛЗ.
Зокрема, обґрунтувати набір компетенцій фахівців з УР, а також визначити
науково-методичні підходи до регламентації й документування діяльності з УР.
Актуалізовано проблематику технічного регулювання обігу лікарської
косметичної продукції на фармацевтичному ринку України. Встановлено
доцільність і важливість регламентування на законодавчому рівні специфічних
вимог до якості й безпеки лікарських косметичних засобів як особливої категорії
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2
Проблеми аудиту.
Виконавці: В. О.
Карамаврова.

9

Лебединець,

Т.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
В.

2020 р.

Вивчення основних принципів та положень
системи управління в освітніх організаціях
на відповідність вимогам ISO 21001:2018 та
особливості їх впровадження в діяльність
освітніх організацій.
Виконавці:
Коваленко
С.М.,
Ромелашвілі О.С., Зборовська Т.В.

2020 р.

Товарознавчий
аналіз
товарів
обмеженого аптечного асортименту.

2014-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
фармацевтичної продукції.
Запропоновано модель процесу внутрішнього аудиту (самоконтролю) як процес
контролю якості з урахуванням принципів системи управління ризиками якості
(зокрема, ми застосували аналіз причинно-наслідкових зв’язків факторів вплив на
результативність та результативність системи внутрішнього аудиту). Підхід до
планування самоінспекцій для фармацевтичних компаній на основі ризику був
розроблений та сформульований на основі модифікації моделі, рекомендованої
міжнародними регуляторними органами для планування офіційних інспекцій на
основі ризиків. Представляється, що запропоновані підходи можуть бути
використані або модифіковані для практичного застосування фармацевтичними
компаніями в процесі підходу до процесу внутрішнього аудиту та планування на
основі ризиків.
Метою дослідження є аналіз вимог та особливостей впровадження ISO 21001:2018
«Освітні організації. Системи управління в освітніх організаціях. Вимоги та
настанови щодо застосовування». В цілому міжнародний стандарт ISO 21001:2018
являє собою інструмент управління для організацій, що надають освітні продукти
і послуги, які хочуть і можуть задовольнити очікувані потреби учнів. При
впровадження вимог міжнародний стандарт ISO 21001:2018 освітні організації
отримують наступні переваги: підвищення ефективності систем управління
освітніх закладів, постійний контроль щодо відповідності місії закладу та
управлінських процесів, задоволення потреб та очікувань споживачів послуг,
застосовується індивідуальний підхід щодо навчання, розширення можливості для
участі зацікавлених сторін, стимулювання щодо впровадження інновацій.
Порівнявши принципи, які лежать у основі обох стандартів відмічено, що низка
принципів ISO 21001:2018 притаманна суто закладам освіти. Доведено, що
основою стандарту ISO 21001:2018 є процесний підхід, ризик-орієнтоване
мислення та діяльності, що ґрунтується на принципі виконання завдань за схемою:
планування, виконання, перевірка і поліпшення заходів (Plan-Do-Check-Act або
PDCA). Встановлено, що всі вимоги ISO 21001:2018 є спільними та призначені
для застосування в будь-якому навчальному закладі незалежно від форми, строків
або способів навчання.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
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№з/п

1

10

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Керівник: проф. Баранова І.І.
№ державної реєстрації: 0114U000951
Дослідження асортименту та оцінка
споживчих властивостей компресійних
виробів на фармацевтичному ринку
України.
Виконавці: проф. Баранова І. І., асист.
Дядюн Т. В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Товарознавство – гарантія якості товарів
для споживача.
Виконавці: проф. Баранова І.І., доц.
Бреусова С.В.
Дослідження асортименту та призначення
стетоскопів, фонендоскопів.
Виконавці: проф. Баранова І. І., асист.
Нікітіна М. В.

2020 р.

Розробка
нових
і
удосконалення
існуючих методів аналізу лікарських
засобів для виявлення субстандартної та
фальсифікованої продукції.
Керівник: доц. Бевз Н.Ю.
№ державної реєстрації: 0114U000952
Розробка методик для контролю якості

2014-2023 рр.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
На сьогоднішній день на фармацевтичному ринку представлена дуже велика
кількість фірм, які виготовляють компресійну білизну. На українському ринку
представлені компресійні вироби як вітчизняних, так і європейських виробників
різної цінової категорії. Кожна фірма намагається завоювати своє місце на ринку
для залучення більшої кількості споживачів, створюючи унікальні моделі, але все
спрямовані на лікувальну дію. За результатами порівняння, можна зробити такий
висновок. У своїй продукції виробники притримуються необхідного складу і
майже у всіх виробах він однаковий. Але, в залежності від класу компресійних
панчіх, їх співвідношення матеріалів може коливатись.
За даними проведених досліджень було встановлено, що знання медичного та
фармацевтичного товарознавства є основою для отримання якісних та безпечних
ГЛЗ і медичних виробів.
За даними проведених досліджень товарного асортименту стетоскопів та
фонендоскопів було встановлено, що великий асортимент їх в Україні
користується попитом і популярністю у споживачів, тобто у медпрацівників і
дають великі можливості більш точно продіагностувати організм пацієнта.
Стетоскопи та фонендоскопи виготовляють з різних матеріалів – пластмаси,
алюмінію, нержавіючої сталі. Стетоскопи з алюмінію відрізняються легкістю, але
забезпечують менш точні результати. Голівка якісного стетоскопа повинна бути
виготовлена з ідеально відшліфованої нержавіючої сталі. Такий стетоскоп може
мати дещо вищу вартість, але це необхідно для більш щільного прилягання
пристрою до тіла пацієнта без потрапляння надлишкового повітря, яке може
призвести до втрати якості звуку.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
Розроблено специфічний метод рідинної хроматографії для кількісного визначення
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
оригінальних синтезованих речовин —
потенційних АФІ та для нових лікарських
форм.
Виконавці: кафедра фармацевтичної хімії.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
нової оригінальної субстанції протисудомної дії епімідину, синтезованої на
кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ. Умови для хроматографічного аналізу
(ВЕРХ) були стандартизовані. Встановлено вимоги до тесту «Критерії тесту на
придатність системи для хроматографічних методів». Статистична обробка
експериментальних результатів показала, що відносна невизначеність середнього
результату знаходиться в допустимих межах. Правильність методу підтверджена
валідаційними дослідженнями. Обгрунтовано та розроблену методику визначення
супровідних домішок у субстанції з щастосування методів ВЕРХ/МС та ВЕР/УФ.
Розроблені методики будуть використані для фармацевтичної розробки та
стандартизації лікарської форми. Запропоновано методику кулькісного
визначення потенційного гепатопротектора — похідного хінолону-2. Розроблено
оригінальні методики кількісного визначення діючих інгредієнтів (аскорбінова
кислота і лізоциму гідрохлорид) у експериментальній лікарській формі у вигляді
жуйок. Розроблено та валідовано ВЕОХ-методику визначення аскорбінової та
ацетилсаліцилової кислот у оригінальній кмпозиції у вигляді саше. Методики
використано для фармацевтичної розробки - встановлення оптимальної технології
виготовлення лікарської форми і вивчення фармако-технологічних параметрів
(однорідність дозування) та визначення кількісного вмісту лікарських засобів.
Розроблено методики визначення в нових потенційних лікарських засобах суми
флавоноїдів, кверцетину, кислоти тіоктової, екстракту шоломниці байкальскої, 6гінгеролу в екстракті імбіру, альбендазола. Під керівництвом доцента Бевз Н.Ю.
запропоновано, розроблено та валідовано методики контролю якості діючих
компонентів нових лікарських форм, розробка яких виконується на технологічних
кафедрах університету. Для вивчення стабільності нової лікарської форми, яка
містить саліцилову кислоту, розроблено методику кількісного визначення діючої
речовини методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій області.
Методика метрологічно атестована. Розроблена спектрофотометрична методика
кількісного
визначення
індометацину
використана
для
вивчення
біофармацевтичних властивостей нової лікарської форми у вигляді бігелю.
Розроблено методики кількісного визначення флавоноїдів та ефірних олій у
капсулах “Урохолум”. Розроблено альтернативні експресні методики для
визначення пентоксифіліну, пароксетину гідрохлориду, парацетамолу, що
дозволяють визначати потенційну фальсифікацію лікарських засобів. Проведено
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

11

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Застосування сучасних хроматографічних
та спектральних методів аналізу для
контролю якості лікарських засобів
рослинного та синтетичного походження та
виявлення фальсифікованої продукції.
Виконавці: доц. Здорик О.А.

2020 р.

Розробка і удосконалення ефективних
технологій
професійної
підготовки
студентів та викладачів у ВНЗ
фармацевтичного
та
медичного
профілю.
Керівник: проф. Кайдалова Л.Г.
№ державної реєстрації: 0114U000953
Розробка і удосконалення ефективних
технологій
професійної
підготовки
студентів
та
викладачів
у
ВНЗ
фармацевтичного та медичного профілю.
Виконавці: проф. Л.Г. Кайдалова / доц. Л.Г.
Буданова.

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
порівняльний аналіз сучасних вимог до регулювання обігу медичних виробів у
Європейському Союзі та Україні та дослідженбь екологічного забруднення
навколишнього середовища.
Встановлено ефективність застосування ІЧ спектроскопії для контролю якості ЛЗ
та виявлення їх фальсифікатів в рамках удосконалення сучасних підходів до
протидії та боротьби з обігом ФЛЗ в Україні. Встановлено перспективу
використання портативних раманівських спектрометрів для контролю якості ЛЗ,
виходячи із їх переваг перед ІЧ спектрофотометрією. Експериментально
проаналізовано перелік ЛЗ, що містять (азитроміцин, еритроміцин, ібупрофен,
парацетамол,
кларитроміцин,
цефуроксим
натрію),
у
тому
числі
жарознижувальних засобів та антибіотиків, які використовуються для лікування
ускладнень при COVID-19, методом абсорбційної спектрофотометрії в
інфрачервоній області із залученням приладової бази Національного університету
водного господарства та природокористування і Рівненського державного
гуманітарного університету міста Рівне. Виявлено можливість залучення
обладнання регіональних навчальних закладів та лабораторій для виявлення
фальсифікатів.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.

Досліджено комунікативні мовленнєві компетенції основних видів мовної
діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання; самостійна робота як
одна із форм оптимізації навчального процесу та всебічного керування
пізнавальною діяльністю студентів; дистанційна форма навчання в концепції
інтерактивних методів викладання іноземної мови сьогодення; Особливості мови
науково-медичної (фармацевтичної) літератури»; утворення і функціонування
науково-медичної (фармацевтичної) термінології», «Комунікативні особливості
науково-медичного (фармацевтичного) викладу»; Проблеми інтерференції в
процесі засвоєння іноземних мов.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Педагогічна компетентність викладача
ЗВО.
Виконавці: Кайдалова Л.Г. Науменко Н.В.,
Романовська О.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Психолого-педагогічна
підготовка
викладачів фармацевтичних та медичних
ЗВО.
Виконавці: Кайдалова Л.Г., І. СабатовськаФролкіна, В. Фесенко, Романовська О.О.

2020 р.

Педагогічні

2020 р.

технології

у

підготовці

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Проведено дослідження пошуку, реалізації та обґрунтування шляхів формування
компонентів педагогічної майстерності майбутніх викладачів закладів вищої
освіти. В межах дослідження з’ясовано та уточнено зміст навчальних дисциплін,
через які реалізуються мета та завдання професійної підготовки викладачів;
розроблено та вдосконалено методичне забезпечення навчальної дисципліни
«Педагогічна майстерність викладача»; впроваджено в процес професійної
підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук під час вивчення зазначеної
дисципліни сучасних форм, методів та технологій навчання – тренінги, диспути,
круглі столи, педагогічні майстерні та ін. Проведене опитування магістрантів за
авторською методикою (Л. Кайдалова) «Формування педагогічної майстерності
викладачів» показало, що задовольнити високий рівень сформованості
педагогічної майстерності магістрів освітніх, педагогічних наук можливо шляхом
забезпечення чіткої організації освітнього процесу в магістратурі з використанням
кращих традицій вітчизняного та зарубіжного досвіду, сучасних педагогічних
технологій та освітніх інновацій, враховуючи вимоги з боку держави,
стейкхолдерів та користувачів освітніх послуг.
Проведено дослідження впровадження дистанційного навчання в системі
післядипломної підготовки викладачів закладів вищої освіти фармацевтичного та
медичного профілю. В дослідженні взяли участь доценти, викладачі та асистенти
медичних і фармацевтичних ЗВО в кількості 40 осіб, серед яких переважна
більшість жіночої статі (84,4%) та 15,6% чоловічої. Дослідження стосувалося
особливостей організації навчання, інформаційного забезпечення дистанційного
курсу підвищення кваліфікації «Інноваційні технології викладання» з метою його
подальшого удосконалення. Проведене опитування викладачів за авторською
методикою (Л. Кайдалова, І. Сабатовська-Фролкіна, В. Фесенко, Н. Науменко)
«Організація дистанційного навчання в системі післядипломної підготовки
викладачів ЗВО» свідчить про необхідність якісної розробки інформаційних
матеріалів та відео лекцій, а також високої внутрішньої мотивації викладачів,
самоорганізації, самодисципліни та самоконтролю у дотриманні поставлених
цілей, завершенні розпочатої справи, яка була наявна не у викладачів,
елементарної комп’ютерної грамотності, відсутність якої породжує психологічний
дискомфорт і бар’єри для подальшої роботи.
Наукові результати, отримані за результатами науково-дослідної роботи за звітній
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
магістрів педагогіки.
Виконавці: Кайдалова Л.Г., Альохіна Н.В.,
Романовська О.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Психологія особистості здобувача освіти.
Виконавці: Кайдалова Л.Г., Альохіна Н.В.,
Романовська О.О.

2020 р.

Психологія особистості викладача.
Виконавці: Кайдалова Л.Г., Науменко Н.В.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
період. В межах теми «Педагогічні технології у підготовці магістрів педагогіки»
наукового напряму кафедри було проведено дослідження ефективності
використання інтерактивних технологій навчання, зокрема навчальних ігор, в
процесі вивчення навчальної дисципліни «Дидактичні системи та педагогічні
технології в освіті» фахової підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук. У
дослідженні брали участь 78 магістрантів.
Наукові результати, отримані за результатами науково-дослідної роботи за звітній
період. Відповідно до теми «Психологія особистості здобувача освіти» наукового
напряму кафедри було проведено емпіричне дослідження рівня розвитку
комунікативних та організаційних схильностей фахівців фармації, яке
проводилося
за
допомогою
тесту-опитувальника
«Комунікативні
та
організаторські схильності» В. Синявського та В. Федоришина. У дослідженні
брали участь здобувачі освіти заочної форми навчання спеціальності 226
Фармація, промислова фармація, освітня програма «Фармація». Загальна кількість
опитаних – 137 осіб віком від 20 до 30 років, серед яких 124 жіночої статі та 13 –
чоловічої. Проведене дослідження свідчить, про недостатньо високий рівень
комунікативних та організаторських схильностей провізорів та необхідність
пошуку шляхів розвитку і вдосконалення цих якостей в процесі професійної
підготовки фахівців спеціальності 226 Фармація, промислова фармація.
Проведено дослідження рівня емоційного вигоряння викладачів ЗВО. У
дослідженні взяли участь 25 викладачів ЗВО віком від 25 до 59 років.
Комплексний аналіз причин виникнення синдрому емоційного вигорання
дозволив визначити фактори його формування та відповідно впливають на
результати професійної діяльності викладачів: напружені відносини з керівником;
нераціональна організація праці; значні емоційні вкладення при взаємодії з
людьми; підвищена відповідальність. Проведене дослідження свідчить про
необхідність розробки та впровадження психолого-педагогічного забезпечення
профілактики емоційного і психічного стану викладачів ЗВО, що допоможе
сформувати та розвинути професійну компетентність педагогів через розвиток
емоційної стійкості і сприятиме профілактиці професійного вигорання педагогів, а
головними завданнями його є: навчити педагогів способам вироблення емоційної
стійкості; навчити педагогів навичкам саморегуляції; активізувати прагнення
педагогів до розуміння, усвідомлення і використання внутрішніх ресурсів для

72

№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

12

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Удосконалення
комунікативнодіяльнісного підходу при викладанні
фундаментальних та мовних дисциплін.
Виконавці: кафедра фундаментальної та
мовної підготовки.

2020 р.

Актуальні
питання
в
програмах
післядипломної
освіти
спеціалістів
фармації.
Виконавці:
проф.
Гарна С.В.,
доц.
Васильєва О.А., доц. Савченко Л.П., доц.
Дроздова О.О., доц. Опрошанська Т.В.,
доц. Колесніков О.О.

2020 р.

Організація фармацевтичної справи,
менеджмент і маркетинг у фармації.
Керівник: проф. Толочко В.М.
№ державної реєстрації: 0114U000954
Науково-практичні
підходи
до

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
особистісного зростання і збереження власного здоров'я; забезпечити сприятливий
психологічний клімат в колективі; створити сприятливі умови для реалізації
творчих здібностей педагогів; вивести педагогів на позицію рефлексії; сприяти
підвищенню працездатності педагогів.
Наукова робота кафедри проводилась відповідно ініціативного напрямку наукових
досліджень університету та містила такі аспекти: складання річного плану та звіту
з наукової роботи кафедри, складання статистичного звіту; участь доцентів та
викладачів у конференціях різного рівня, написання та публікація монографій,
підготовка та публікація наукових робіт, керівництво науковою роботою
студентів-гуртківців СНТ, організація та проведення кафедральних студентських
олімпіад з української та російської мови.
У планах та програмах фармацевтичній післядипломній освіті особлива увага
приділяється питанням застосування фітозасобів та лікарської рослинної
сировини, забезпечення їх якості на усіх етапах їх обігу, які є актуальними як на
світовому, так і на вітчизняному фармацевтичному ринку. Ефективність, якість,
безпечність рослинних препаратів та сировини залежить від суворого дотримання
усіх регламентованих вимог. Тому обов’язково розглядаються питання:
стандартизація рослинної сировини відповідно до ДФУ; розробка та введення до
ДФУ монографій на ЛРС та фітозасоби; сучасні методи фармакогностичного та
фітохімічного аналізу; перспективні напрямки застосування лікарських рослин;
застосування лікарських рослин та фітопрепаратів при гострих та хронічних
захворюваннях; захист ЛРС та лікарських засобів рослинного походження від
фальсифікації; основні положення належної практики культивування та збирання
рослинної сировини; особливості застосуванні лікувальної косметики, дієтичних
добавок, гомеопатичних засобів на основі рослинної сировини та ін. Зважаючи на
значимість та актуальність зазначені питання вивчаються в системі
післядипломної фармацевтичної освіти в програмах інтернатури, циклах
тематичного удосконалення та передатестаційних циклах.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
Розроблена й апробована у вигляді електронної бази даних процесу організації
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
удосконалення
процесу
організації
практичної підготовки магістрів фармації.
Виконавці:
доц.
Огарь
С.В.,
доц.
Барковська О.Я.

Удосконалення ціноутворення та системи
цін на лікарські засоби (ЛЗ), в т. ч. на
основні ЛЗ (ОЛЗ) та вироби медичного
призначення
(ВМП)
в
умовах
впровадження обов’язкового медичного
страхування (ОМС) та реформування
національної системи охорони здоров’я.
Виконавці: проф. Немченко А.С., проф.
Панфілова Г.Л., доц. Назаркіна В. М.,
асист. Куриленко Ю. Є., доц. Чернуха В.
М., доц. Подколзіна М. В., доц. Винник О.
В., доц. Мороз С. Г., доц. Тімофеєв С. В.,
асист. Міщенко В.І., асист. Лебедин А. М.,
асп. Царьова К.О.
Розробка методологічних принципів оцінки
технологій в охороні здоров’я (ОТОЗ) й
фармації в Україні та впровадження її
результатів у процес підготовки фахівців
охорони здоров’я на різних рівнях
підготовки. Дослідження організаційної
структури управління системою ОТОЗ та
фармацевтичного забезпечення населення в
Україні.
Виконавець:
кафедра
організації та
економіки фармації НФаУ.
Розробка
організаційно-економічних

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
практичної підготовки містить чотири модулі («Інформація про практики»,
«Інформація про студентів», «Інформація про кафедри, що керують практикою»,
«Інформація про бази практики»); п’ять онлайн форм («Розподіл на практику»,
«Е-направлення на практику», «Звіт кафедри про практику», «Рівень організації
практичної підготовки», «Моніторинг працевлаштування випускників»); три
онлайн документа («Договір про проведення практики», «Наказ про проведення
практики студентів», «Щоденник практики»).
Проведена систематизація сучасних методологічних підходів щодо формування
системи цін на лікарські засоби (ЛЗ) в умовах обмеженості ресурсів охорони
здоров’я. Удосконалена методика референтного ціноутворення на ОЛЗ, в т. ч. на
ЛЗ, що використовуються у лікуванні артеріальної гіпертензії (АГ) та інших
серцево-судинних патологій, цукрового діабету І та ІІ типу. Досліджено сучасний
ринок інсулінів в Україні. Так, препарати інсуліну відносяться до
біотерапевтичних препаратів (БП), які діляться на референтні та аналогічні.
Сьогодні у світі налічується більше 200 препаратів інсуліну та аналогів, які
відрізняються за клініко-фармакологічними характеристиками, тривалістю дії,
ступенем очищення та дозволяють застосовувати різні режими інсулінової терапії
(2-4 і більше інʼєкцій на день).

2020 р.

Проведено систематизацію досвіду функціонування різних методів та підходів
щодо регулювання рівнем економічної доступності надання фармацевтичної
допомоги, що надається населенню в Україні та в інших країнах світу.
Удосконаленні методологічні принципів впровадження оцінки медичних
технологій в охороні здоров’я (ОТОЗ) в вітчизняну систему охорону здоров’я й
фармацію в Україні. Науковці кафедри (проф.. Немченко А.С., проф. Панфілова
Г.Л., доц. Подгайна М.В.) є членами міжнародної асоціації фармакоекономічних
досліджень (ISPOR).

2020 р.

За результатами проведених досліджень доведено необхідність активного
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
принципів впровадження обов’язкового
медичного страхування (ОМС)ОМС в
охорону здоров’я та тарифної політики у
відповідності до вимог Національної
лікарської політики (НЛП).
Виконавець проф. Немченко А.С., проф.
Панфілова Г.Л., здоб. Гала Л.О., асист.
Куриленко Ю. Є., доц. Подгайна М. В.,
доц. Юрченко Г. М., доц. Подколзіна М. В.,
асп. Сліпцова Н.А.
Розробка
організаційно-економічних
принципів
удосконалення
фармацевтичного забезпечення населення,
в т. ч. окремих груп хворих за умов
обмеженого
характеру
бюджетного
фінансування системи охорони здоров’я та
перспектив впровадження ОМС.
Виконавці:
кафедра
організації
та
економіки фармації НФаУ.

Теоретико-прикладне
обґрунтування
основних
принципів
та
механізмів
впровадження
стандартів
Належної
аптечної практики (НАП) у діяльність
аптечних закладів різних форм власності в
Україні.
Виконавці:
кафедра
організації
та
економіки фармації НФаУ

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
залучення різних джерел фінансування задля підвищення рівня доступності
послуг, що надаються населенню у системі фармацевтичного забезпечення
населення. Медико-фармацевтична, соціальна та економічна ефективність полягає
у підвищенні рівня доступності надання фармацевтичної допомоги різним
верствам населення та групам хворих впровадження МС, як соціально
орієнтованої форми діяльності на вітчизняному страховому ринку. Впровадження
програм медичного та фармацевтичного мікрострахування дозволяє суттєво
розширити спектр послуг, що надаються населенню за програмами МС.

2020 р.

Проведені дослідження різних сегментів фармацевтичного ринку України, як
важлива складова організаційно-економічних досліджень з розробки шляхів
підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення населення в Україні.
Проаналізовані показники фізичної та економічної доступності препаратів та
товарів аптечного асортименту,
які
представлені
на
вітчизняному
фармацевтичному ринку. Окреслені основні напрямки підвищення економічної
доступності ЛЗ, які використовуються у лікуванні соціально небезпечних
патологій, а також в рамках реалізації урядових програм та централізований й
цільових заходів. Досліджено основні підходи щодо організації фармацевтичної
діяльності у різних країнах світу з метою визначення найбільш перспективних
напрямків щодо впровадження соціально орієнтованих форм й методів організації
надання населенню МД та ФД, в також ФП.
За результатами проведених теоретико-прикладних досліджень доведено
необхідність упровадження новітніх підходів до організації діяльності аптек та
фармацевтичних працівників (ФПр), ідеологічним підґрунтям реалізації яких
повинна стати GPP. За результатами систематизації даних відповідної
законодавчої, нормативно-правової бази й спеціальної літератури визначено п’ять
основних етапів розвитку та становлення ФД у СФЗН як концептуальної основи
формування сучасної ідеології GPP. Встановлено, що національні настанови з
GPP, які застосовуються у фармацевтичній практиці різних країн світу, зокрема
ЄС, здебільшого розробляються професійними й громадськими організаціями, а
не відповідними органами державної влади як у країнах пострадянського
простору.

2020 р.
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Дослідження
організаційно-економічних
проблем ціноутворення на ГЛЗ та ЛЗ
аптечного виробництва.
Виконавці: проф. Немченко А.С., доц.
Назаркіна В. М., асист. Куриленко Ю. Є.,
доц. Чернуха В. М., асп. Царьова К.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукове обґрунтування стратегії розвитку
громадських об’єднань у вітчизняній
фармації
та
напрямків
розвитку
громадського руху у фармацевтичній
спільноті.
Виконавці:
кафедра
організації
та
економіки фармації НФаУ.

2020 р.

Удосконалення сучасних підходів до
протидії
та
боротьби
з
обігом
фальсифікованих лікарських засобів в
Україні.
Виконавці: проф. Немченко А.С., доц.
Лебедь С.О., доц. Назаркіна В. М., асист.
Куриленко Ю. Є.

2020 р.

Дослідження
соціальних
показників
закладів охорони здоров’я та управління
соціальним розвитком організації.
Виконавці: проф. Толочко В.М., доц.
Зарічкова М.В., доц. Должнікова О.М.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Проведено аналіз та систематизацію сучасного досвіду вирішення комплексу
проблем, що пов’язані з формування собівартості на ГЛЗ та подальше
удосконалення методики розрахунку тарифів за виготовлення ЛЗ за
індивідуальними рецептами та серійно в умовах аптеки відповідно до
регіональних особливостей розвитку окремих сегментів фармацевтичного ринку
України. Переглянуті методики визначення тарифів за індивідуальне та серійне
виготовлення ЛЗ в АЗ м. Харкова та Харківській області, а також в Донецькій та
Київській областях.
Проведено дослідження та узагальнення закордонного досвіду функціонування
громадських організацій в фармації, насамперед в Польщі, Німеччині,
Великобританії, США та ін.. За результатами систематизації проведених
досліджень здійснено наукове обґрунтування та розробка стратегічних напрямків
розвитку громадських організацій в фармації в Україні. Проведене ретроспективне
дослідження державницьких засад у фармацевтичному законодавстві 30 країнах, в
т. ч. країн європейського регіону. Проведено ранжування країн за рівням впливу
громадських професійних організацій на фармацевтичну діяльність.
Проведене дослідження особливостей організації державного контролю якості ЛЗ
та фармацевтичної діяльності в сфері боротьби з розповсюдженням
фальсифікованих ЛЗ (ФЛЗ) у високорозвинених, з економічної точки зору, країнах
(США, Канада, Японія та ін). Встановлено, що серед методів протидії
фальсифікації ЛЗ та запобігання поширенню ФЛЗ, в країнах з розвинутою
економікою переважають запровадження інформаційних технологій для збору
інформації про ФЛЗ, кодифікація упаковок ЛЗ, введення програмного
забезпечення для роботи в системі охорони здоров’я та безпосередньо в АЗ,
активізація рівня поінформованості населення про ФЛЗ.
Застосована методика розрахунку досягнення відповідного рівня соціального
захисту спеціалістів фармації (СЗСФ) в аптечному закладі за основними блоками
соціального паспорту і визначено пріоритетність соціальних стратегій на основі
його розробки. За допомогою SWOT-аналізу визначені основні сильні і слабкі
сторони соціально-економічного стану аптечного закладу, що стане у подальшому
основою для створення його соціального паспорту. Визначено, що впровадження
технології соціальної паспортизації аптечного закладу забезпечить системний
підхід до діагностування рівня соціального розвитку аптеки та оцінки досягнення
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Теоретико-методологічні
підходи
до
вивчення психологічного мікроклімату, як
елементу організаційної культури аптечних
закладів.
Виконавці: проф. Толочко В.М., доц.
Артюх Т.О.

2020 р.

Дослідження
організаційних
аспектів
фармацевтичного забезпечення лікувальнопрофілактичних закладів в Україні.
Виконавці: проф. Толочко В.М., доц.
Музика Т.Ф.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
нормативів соціального паспорта. Проведено соціологічне дослідження серед
працівників аптеки та описані соціально–демографічні характеристики колективу
аптечного закладу та ставлення працівників до забезпечення соціального захисту.
Шляхом узагальнення інформації оперативного аналізу даних досліджуваного
аптечного закладу визначені його сильні і слабкі сторони, що надасть змогу
впорядкувати всю наявну інформацію та запровадити соціальний паспорт аптеки
як основний інструмент побудови методики соціального розвитку аптечного
закладу.
Здійснено комплексний аналіз психологічного мікроклімату як елементу
організаційної культури різних аптечних закладів: методом анкетування визначені
умови, сприятливі для плідної роботи членів робочих груп у колективах
працівників аптечних закладів та здійснено ранжування за пріоритетністю
зазначених умов. Крім того в процесі дослідження встановлені особливості
управління робочими групами та командами в аптечних закладах, а також
визначені проблемні аспекти в управлінні робочими групами, з метою подальшого
корегування корпоративної культури закладів в умовах адаптивного управління
персоналом шляхом уникнення зазначених проблемних кризових явищ в
управління персоналом, як носія корпоративної культури та формування
адекватної культури відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовищ
аптечного закладу, впровадження своєчасних управлінських дій відповідно до
змін у життєвому циклі аптечного закладу та розвитку його персоналу й його
зрілості. Визначені негативні фактори, що впливають на психологічний
мікроклімат в аптечному закладі та систему мотивацій персоналу. Надані
рекомендації щодо моніторингу системи управління персоналу та діагностики
корпоративної культури.
Досліджена важлива складова фармацевтичного забезпечення (ФЗ) закладів
охорони здоров’я (ЗОЗ), зокрема постачання лікарських засобів (ЛЗ) і медичних
виробів (МВ) у ЗОЗ, обґрунтовано необхідність вимог до їх транспортування та
супроводу. Визначено відповідальність за якість постачання ЛЗ і МВ.
Нормативно-правова база, яка регулює ФЗ ЗОЗ, передбачає ряд взаємопов’язаних
аспектів для його належного та якісного виконання. Встановлено, що на сьогодні
переважна більшість постачання ЛЗ і МВ в ЗОЗ здійснюється виробниками
фармацевтичної продукції чи оптовими фармацевтичними компаніями, але є
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
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Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження
фармакоекономічних
та
мультикритеріальних методів аналізу у
фармацевтичній діяльності.
Виконавці: проф. Толочко В.М., ст. викл.
Адонкіна В.Ю.

2020 р.

Методологічні та науково-практичні засади
формування стратегій сталого розвитку
фармацевтичної галузі України.
Виконавці: доц. Мороз С.Г., доц.
Страпчук С.І.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
випадки, коли ЗОЗ самостійно постачають ЛЗ і МВ. Отже, незалежно від умов
постачання ЛЗ і МВ, дотримання чинного законодавства та належного здійснення
транспортування ЛЗ і МВ у ЗОЗ, є важливим для досягнення ефективного
виконання ФЗ та лікування хворих.
В ході проведення науково-дослідної роботи було встановлено, що у
призначеннях лікарів для лікування хворих на рак молочної залози (РМЗ) 91%
становлять життєво необхідні ЛЗ, що свідчить про високий рівень відповідності
призначень препаратів чинним в Україні нормативним медико-технологічним
документам. Проте серед антинеопластиних ЛЗ відсутні сучасні засоби, останніх
генерацій, такі як Трастузумаб, Бевацизумаб, Фулвестрант, що використовуються
для таргетної терапії і є більш безпечними, ніж хіміотерапія.
Визначена роль нової економічної та екологоорієнтованої концепції циркулярної
економіки, що спрямована на забезпечення гармонізації між економічним
зростанням й екологічною стійкістю в умовах обмеженості можливостей
зростання економіки. Досліджено широкий спектр показників сталого розвитку з
метою підбору індикаторів для створення дизайну дослідження процесів сталого
розвитку, зокрема показники екологічного сліду; показники чистих скоригованих
заощаджень; індекс людського розвитку, який, крім показника доходу, включає
ще індикатори, що відображають рівень освіти і тривалість життя. На
операційному рівні проаналізовано існуючі тенденції змін здійснення
маркетингової діяльності в аптечних закладах після світової пандемії
коронавірусу та оцінено можливості застосування інструментів онлайнпросування безрецептурних препаратів. Встановлено актуальні орієнтири на
потреби пацієнтів, цифрову трансформацію та відповідність законодавчим
вимогам при плануванні діяльності аптек, через реалізацію маркетингових smartтехнологій в охороні здоров’я. На підставі даних Ліцензійного реєстру з
виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі
лікарськими засобами по Харківській області проаналізовано господарюючі
суб’єкти, що займаються роздрібною торгівлею. Проведено аналіз усіх ліцензіатів
роздрібної торгівлі ЛЗ регіону та розподілено їх за розмірами аптечних мереж:
одиночні, малі, середні, крупні, великі та мегамережі. Визначено, що близько
половини зареєстрованих суб’єктів роздрібної торгівлі фармацевтичними
товарами представлені одиночними аптечними мережами. За кількістю торгових
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження
оптимізації
процесу
теоретичних знань і практичних навичок
провізорів з дисциплін управлінськоекономічного спрямування у системі
непереривної фармацевтичної освіти з
використанням
інформаційнокомунікаційних технологій.
Виконавці: Баган С.О.
Визначення прихильності споживачів до
надавачів послуг на прикладі аптечних
закладів.
Виконавці: проф. Малий В.В., проф.
Півень, доц. Дорохова Л.П.

2020 р.

Аналіз заходів державного рівня в Україні

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
точок у регіоні переважають малі та крупні аптечні мережі. Визначено ті мережі,
розміри яких мають структурні ознаки монополізму. Показано тенденції,
характерні для міст та сільських територій регіону. Проаналізовано зміни щодо
ведення діяльності у сфері роздрібної реалізації лікарських засобів. Аналіз
сучасних тенденцій розвитку аптечних мереж у Харківській області засвідчив
неоднозначну ситуацію. З одного боку, офіційні дані Реєстру місць провадження
діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами вказують на
досить здорову конкуренцію на роздрібному фармацевтичному ринку регіону,
адже серед мегамереж (які мають у складі більше 50 торгових точок)
зареєстрована лише одна аптечна мережа. З іншого, – у регіоні наявні структурні
ознаки прихованого монополізму декількох аптечних мереж, які зареєстровані як
різні суб’єкти господарювання і мають у своєму складі близько 20-25 торгових
точок, проте фактично вони ведуть свою діяльність як мегамережі з кількістю
торгових точок близько 100. Така ситуація є загрозливою з точки зору
монополізації та потребує значного законодавчого врегулювання.
Використання теорії латентно-структурного аналізу під час конструювання тестів
дозволило оцінити ефективність організації контрольного тестування при
використанні дистанційних технологій в процесі післядипломної освіти під час
вивчення дисциплін фармацевтичного спрямування.

Запропоновано підхід, відповідна комп'ютерна програма і розрахунки в ній,
дозволяють досить повно і об'єктивно відобразити багатокритеріальні вимоги і
критерії оцінки з боку різних груп покупців, виявити схильність їх до тих чи
інших аптек, засновану на забезпеченні останніми певного рівня цих вимог. Це дає
можливість, з одного боку, кожній аптеці визначити коло своїх потенційних
покупців і здійснювати цілеспрямовану маркетингову політику, націлену на них, і,
з іншого боку, встановити слабкі місця, недоліки за окремими критеріями,
усунення яких дозволить залучити інші сегменти клієнтів, а також визначити
найближчих конкурентів для різних сегментів.
Інформаційною базою дослідження є українська нормативна база у сфері обігу ЛЗ,
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
зі сприяння раціональному використанню
лікарських засобів.
Виконавці: проф. Пестун І.В., доц.
Жадько С.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження
причин
виникнення
конфліктів
у
процесі
надання
фармацевтичної допомоги.
Виконавці: доц. Рогуля О. Ю., ас.
Чегринець А. А., ас.Бабічева Г. С.

2020 р.

Вивчення кадрового маркетингу як
ефективного
інструменту
взаємодії
суб’єктів ринку праці у сфері фармації.
Виконавці: проф. Пестун І.В., ас.
Бабічева Г.С.

2020 р.

Оцінка економічної і маркетингової
складових логістичних процесів при
просуванні лікарських засобів у каналах
товарозбуту.
Виконавці: проф. Слободянюк, доц.
Самборський

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
використані методи логічного і системного аналізу.Забезпечення населення
якісними, ефективними та безпечними ЛЗ за умови їх доступності й раціонального
використання визначене як важлива складова державної політики України у сфері
охорони здоров'я, яка спрямована на створення системи, орієнтованої на пацієнта,
за прикладом розвинених європейських країн. Для реалізації державної політики
щодо забезпечення населення ЛЗ в Україні розроблена Державна стратегія на
період до 2025 р., однією із цілей якої є стимулювання раціонального
використання ЛЗ закладами охорони здоров'я та населенням.
Проведено дослідження основних причин виникнення конфліктних ситуацій під
час надання фармацевтичних послуг клієнтам аптек м. Харкова. Здійснено оцінку
наявності конфліктних ситуацій та проаналізовано частоту виникнення
конфліктів. За результатами опитування встановлено, що основними причинами
конфліктів є незадоволеність відвідувачів ціною та агресивна поведінка клієнтів.
Встановлено, що найчастіше в якості зовнішніх причин конфлікту є надмірна
завантаженість, що перевищує власні можливості. Результати дослідження
свідчать, що найчастіше під час вирішення конфліктів опитані застосовують метод
уникнення.
Обґрунтовано доцільність застосування маркетингового підходу в управлінні
персоналом фармацевтичних підприємств. Проведено узагальнення теоретикометодологічних аспектів концепції кадрового маркетингу, визначено основні
підходи до її трактування. Запропоновано у сфері управління трудовими
ресурсами підприємств фармацевтичного профілю використовувати термін
«кадровий маркетинг у фармації», наведено його формулювання та визначення
основних принципів, завдань і функцій. Виділені фактори, які впливають на
розвиток концепції кадрового маркетингу фармацевтичних організацій. Показано
роль і значення кадрового маркетингу у регулюванні відносин між суб’єктами
ринку праці у сфері фармації.
За результатами дослідження запропоновано різні варіанти механізму
перерозподілу загальної доданої вартості ЛЗ як різниці між роздрібною ціною і
собівартістю ЛЗ. При цьому частина такої загальної вартості йде на покриття
накладних витрат виробника, формування прибутку та податку на додану вартість,
інша – покриття витрат і отримання прибутку посередниками. Застосування
економічного і маркетингового підходу у встановлені цін у каналах товарозбуту
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
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1

2

13

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Статини:
фармакоекономічні
аспекти
застосування препаратів групи ГМГ КоАредуктази.
Виконавець: проф. Євтушенко О.М.

2020 р.

Оцінка
факторів
внутрішньофірмової
фармацевтичної організації.
Виконавці: Софронова І.В.

формування
лояльності

2020 р.

Сегментація за компонентами лояльності
постійних відвідувачів аптечного закладу.
Виконавці: проф. Півень О.П. ст викл.
Шуванова О.В., ас.Ткаченко І.В.

2020 р.

Розробка складу та технології дієтичних
добавок.
Керівник: проф. Гарна С.В.

2014-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
ЛЗ надає виробнику можливість застосовувати фінансові важелі в управлінні
збутовою політикою підприємства, їх інтенсивністю і зацікавленістю учасників
логістичного ланцюга.
Проведено узагальнення результатів пост маркетингових досліджень препаратів
зазначених груп для профілактики серцево-судинної смерті та інфаркту міокарда.
Дослідження свідчать, що сума випадків СС-смерті, нефатального ГІМ,
нефатального інсульту, ОКС, реваскуляризації артерій знизилася за період
спостереження на 44%, тобто майже в 2 рази. На сьогоднішній день вже доведено,
що статини покращують якість життя і зменшують ризик смертності, а так само
підвищують виживаністьпоказники адекватності платоспроможності свідчать, що
статини переважно відносяться до високо- та середньо доступних препаратів. Слід
звернути увагу на той факт, що економічність лікування одним і тим же
препаратом, але в різних формах випуску, різниться.
Виявлено, що 64% співробітників незадоволені своєю роботою, а при наявності
вакантного іншого місця 78% хотіли б її покинули. Залишитись в організації
змусило б підвищення заробітної плати або можливість кар’єрного росту (22%).
Створено піраміду для підвищення внутрішньофірмової лояльності працівників,
що допоможе роботодавцям зрозуміти ключові вимоги до місця роботи,
дотримуючись яких персонал буде максимально лояльним до організації у якій
працює. Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня лояльності колективу
аптек відповідно до результатів анкетувань, впровадження яких у життя
організації допоможуть уникнути незадоволення персоналу місцем робити та
призведе до зменшення плинності кадрів.
В результаті проведеної сегментації постійних відвідувачів АЗ за компонентами
лояльності встановлено, що повністю задоволені клієнти (23 % від загальної
кількості опитаних) практично всі порекомендують АЗ знайомим, а також готові
користуватися його послугами і в подальшому (в 97 % випадків) і здійснюють
повторні покупки. Отримані результати свідчать про те, що найбільш
перспективною групою з точки зору керівників АЗ, є постійні повністю задоволені
клієнти, які демонструють свою прихильність до аптеки.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
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№з/п

1

14

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
№
державної
реєстрації
НДР:
0114U000955
Розробка
складу
та
технології
функціональних продуктів харчування.
Виконавці: доц. Калюжная О.С.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Вивчення
можливості
використання
фторопластових пористих фільтруючих
елементів у біотехнології.
Виконавці: доц. Калюжная О.С.

2020 р.

Фармакологічне вивчення біологічно
активних речовин та лікарських засобів.
Керівник: проф. Штриголь С.Ю.
№ державної реєстрації НДР: 0114U000956
Експериментальне
дослідження
фармакологічної
активності
густого
екстракту квіток пижма звичайного
(ГЕКПЗ).
Виконавці: Міщенко О. Я., Юрченко К. Ю.

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
робіт.
При дослідженні адгезивних властивостей комбінації штамів лакто- та
біфідобактерій із пребіотичними компонентами показало, що найбільше значення
адгезивної активності лактобактерій та біфідобактерій при їх сумісному
використанні із сиропом шипшини та розчином лактулози в оптимальнимальних
концентраціях, які були розраховані методами математичного моделювання;
середні показники виявило сумісне культивування з додаванням
сиропу
шипшини та порошку стевії, а також меду та порошка стевії.
Узагальнюючи результати проведеної роботи, можна стверджувати, що піацианін,
який продукується бактерією P. аeruginosa, є перспективною антибіотичною
субстанцією, а сам мікроорганізм є можливим продуцентом для біотехнологічного
отримання субстанції. Слід відмітити, що у процесі виробництва важливими
стадіями є відділення культуральної рідини від продуцента і видалення
піоцианіну, при проведенні яких можна використовувати фторопластові
фільтрувальні елементи, що мають багато переваг.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
Результати дослідження показали, що на моделі «Гаряча пластина» ГЕКПЗ
виявляє помірну, але стійку аналгетичну активність на рівні 26,1 %, 38,2 % і
38,7 % відповідно через 1 год, 2 год і 3 год після введення, при цьому достовірно
(р < 0,05) поступаючись препаратам порівняння диклофенаку натрію з
аналгетичною активністю відповідно 40,0 %, 79,8 % й 54,3 % і метамізолу натрію
з аналгетичною активністю 26,5 %, 74,0 %, 64,1 % відповідно. На моделі
«Оцтовокислі корчі» ГЕКПЗ виявляє помірну аналгетичну активність на рівні
58,4 %, дещо поступаючись (р > 0,05) препарату порівняння диклофенаку натрію
(97,5 %). Встановлено, що ГЕКПЗ має помірну антиноцицептивну активність на
експериментальних моделях як з периферичним, так і з центральним механізмом
формування больової реакції. За силою аналгетичної дії ГЕКПЗ поступається
препаратам порівняння НПЗЗ диклофенаку натрію та аналгетику-антипіретику
метамізолу натрію. Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
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1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження фармакодинаміки нового
гелю, що містить екстракт алое та екстракт
кори дуба.
Виконавці: Цубанова Н. А., Журенко Д. С.

2020р.

Цитопротекція
наркоз-індукованих
порушень силімарином.
Виконавці: Міщенко О. Я., Цубанова Н. А.

2020 р.

Аналіз клінічної ефективності фібратів
щодо здатності знижувати наслідки
серцево-судинних захворювань (ССЗ) та
дослідження
асортименту,
цінової
характеристики,
доступності
та
споживання фібратів на фармацевтичному
ринку України з 2017 по 2019 роки.
Виконавці: Міщенко О. Я., Калько К.О.,
Осташко В.Ф.
Фармакоекономічний аналіз лікарських
засобів для лікування кашлю.
Виконавці: Міщенко О. Я., Халеєва О. Л.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
подальшого вивчення ГЕКПЗ як перспективного аналгетичного засобу.
Встановлені антимікробний, репаративнтй та протизапальний ефекти нового гелю,
що містить екстракти алое та кори дуба, обумовлюють фармакодинамічну
доцільність його застосування у терапії деструктивно запальних захворювань
пародонту та слизової порожнини рота. Відсутність на фармацевтичному ринку
оригінальних вітчизняних лікарських препаратів із полімодальною дією для
терапії деструктивно-запальних захворювань пародонту, до яких у першу
відносять стоматит, гінгівіт та пародонтит (агресивний та хронічний) обґрунтовує
медичну, соціальну та економічну значущість розробки та результатів
дослідження нового гелю, що містить екстракт кори дуба та екстракт алое. Новий
гель є перспективним лікарським засобом для терапії деструктивно-запальних
захворювань пародонту та слизової порожнини рота.
Експериментально доведена доцільність використання Гепамарину (таблетки, що
містять 45 мг стандартизованого силімарину) за новим медичним призначенням, в
якості цитопротектора наркоз-індукованих порушень. Встановлено нове медичне
призначення для відомого активного фармацевтичного інгредієнту – силімарину
(гепамарин). Отримані дані мають медичну, соціальну та економічну значущість.
Застосування фібратів у хворих на ССЗ з дисліпідемією для первинної або для
вторинної профілактики ризиків несприятливих серцево-судинних подій
супроводжується їх зменшенням, а у хворих на ЦД типу 2 сприяє зниженню
ризику розвитку нефатального інфаркту міокарду (ІМ). Споживання фібратів на
українському фармацевтичному ринку є незначним, що визначено їх клінічною
ефективністю та місцем в антигіперліпідемічній терапії ССЗ, де сьогодні
превалюють статини.
Біологічно активні речовини багна звичайного (1 ТН), материнки (2 ТН), мати-ймачухи (2 ТН), сосни бруньок (2 ТН), фіалки (2 ТН) стимулюють секреторну
активність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, чинять відхаркувальну
дію, Ці лікарські засоби мають різнопланову активність, чинять антибактеріальну,
протизапальну, спазмолітичну дію. Ефірні олії (евкаліпта (1 ТН), анісу (1 ТН),
лаванди (1 ТН) крім відхаркувального ефекту мають антибактеріальну активність,
протизапальну, імуномодулюючу дію. Наведені препарати застосовуються при
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Фармакоекономічний аналіз гормональних
засобів для планової контрацепції.
Виконавці: Міщенко О. Я., Осташко В. Ф.

2020 р.

Оцінка професійної діяльності працівників
фармації аптечних закладів щодо їх
обов’язків у забезпеченні безпечного
застосування ліків.
Виконавці: Міщенко О. Я., Осташко В. Ф.,
Грешко Ю. І.

2020 р.

Доклінічне дослідження впливу препарату
„Канефрон” на перебіг хронічної ниркової
недостатності.
Виконавці: проф. Зупанець І.А., доц.
Шебеко С.К., асист. Зімін С.М., асп.
Черних В.В., Колодєзна Т.Ю.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
захворюваннях верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з
утрудненим відходженням мокротиння.
За результатами проведеного аналізу можна зробити висновки, що на
фармацевтичному ринку України ОГК були представлені найбільшим
асортиментом порівняно з ККРС та ГКПД і користувалися найбільшим попитом.
Найдоступнішими гормональними контрацептивами для планового застосування в
Україні є ГКПД. Найбільшим попитом користуються економічно доступніші та
зручніші у застосуванні протизаплідні засоби.
За результатами проведеного аналізу було встановлено, що більшість провізорів
та фармацевтів українських аптек усвідомлюють свій обов'язок надавати
інформацію щодо ПР або ВЕ ЛЗ до Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП
«Державний експертний центр МОЗ України» та знають про нормативно-правову
документацію з цього питання, але вони недостатньо активні щодо заповнення та
до Державного експертного центру «Карти-повідомлення для надання пацієнтом
та/або його представником інформації про ПР та/або відсутність ефективності ЛЗ
при його медичному застосуванні» («Карти-повідомлення»). Однією з причин
низької активності працівників аптек, незалежно від рівня їх освіти, є низький
рівень організація цього процесу в аптечних закладах, зокрема відсутність в них
бланків «Карти-повідомлення».
Ефективність препарату Канефрон було оцінено в ході експериментальних
досліджень на моделі хромат-індукованої ниркової недостатності у щурів при в/ш
введенні протягом 20 діб. Отримані результати показали, що під впливом даного
препарату відбувається вірогідне посилення видільної функції нирок відносно
нелікованих тварин. Це проявлялось у збільшенні спонтанного діурезу в 1,4 разу,
зниженні рівня протеїнурії в 1,5 разу та посиленні показників ШКФ і кліренсу
сечовини в 1,7 разу. Описана картина свідчить про покращення функціонального
стану нирок та відновлення насамперед їх видільної функції під впливом
досліджуваного препарату. Позитивні зміни під впливом препарату Канефрон
відбувались і у показниках азотистого обміну. Дослідний препарат вірогідно
відносно групи контрольної патології посилював сечову екскрецію креатиніну на
17,4 % та сечовини — на 15,7 %. Унаслідок цього вміст креатиніну у крові
знижувався в 1,4 разу, а сечовини — у 1,5 разу. Це говорить про зниження проявів
азотемії у піддослідних тварин із нирковою недостатністю під впливом
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3

Створення нових оригінальних лікарських
засобів психо- та нейротропної дії серед
похідних нітрогенвмісних гетероциклів.
Виконавець: доц. Подольський І. М.

2020 р.

Вивчення
антимікробної
активності
антоціанових комплексів деяких видів ягід
з метою пошуку нових діючих речовин
антибактеріальних засобів.
Виконавці: проф. Філімонова Н.І., доц.
Глєбова К.В., доц. Тіщенко І.Ю., ас.
Зимлянський М.О.

2020 р.

Порівняльне
експериментальне
дослідження
фригопротекторних
властивостей нестероїдних протизапальних
препаратів.
Виконавці: проф. Штриголь С.Ю., асп.
Капелька І.Г.
Експериментальне
вивчення
нових
похідних тіазолідину як потенційних
протисудомних препаратів.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
досліджуваного об'єкту та нормалізацію азотистого обміну. Слід відмітити, що за
ступенем нефропротекторної дії препарат Канефрон вірогідно перевершив
активність препарату порівняння преднізолону за більшістю вивчених показників,
а також не поступився активності відомого діуретика гіпоазотемічної дії
леспефрилу. Отже, препарат Канефрон є ефективним засобом корекції ниркової
недостатності в експерименті і може розглядатись як потенційно перспективний
препарат для комплексної терапії ХХН у клінічній практиці.
Результати вивчення підгострої токсичності атристаміну показали, що щоденне
в/ш уведення упродовж 28 діб досліджуваної сполуки в дозі 100 мг/кг щурам не
чинить токсичної дії незалежно від статі тварин за критеріями відсутності впливу
на їх загальний фізичний стан, динаміку маси тіла, поведінку, показники
функціонального стану ЦНС, серця, нирок, печінки, клінічних аналізів крові та
сечі, біохімічні маркери сироватки крові, масові коефіцієнти внутрішніх органів,
їх макроскопічний стан та гістоструктуру.
Встановлено, що антимікробна активність антоціанових комплексів, одержаних з
смородини чорної (Ribes nigrum) та аронії чорноплідної (Aronia melanocarpa) по
відношенню до 5 зразків клінічних ізолятів Staphylococcus aureus є задовільною
при дослідженні in vitro. Антоціанові комплекси бузини чорної (Sambucus nigra)
не спричиняли затримку росту клінічних ізолятів Staphylococcus aureus, яка б
враховувалась як задовільна, тому ці АЦК не можуть бути рекомендовані для
подальших досліджень. Механізм дії АЦК на мікроорганізми, очевидно,
спрямований на руйнування клітинної стінки та гальмування живлення мікробних
клітин.
Вдосконалено методи пошуку та дослідження потенційних фригопротекторних
засобів. Виявлено та доведено наявність фригопротекторних властивостей низки
нестероїдних протизапальних препаратів. Виявлені лідери за фригопротекторною
активністю: диклофенак натрію, дарбуфелону мезилат, еторикоксиб, целекоксиб.
Продовжено доклінічні дослідження нових похідних тіазолідину на протисудомну
активність. На моделях судом індукованих пентилентетразолом та максимальним
електрошоком серед 24 похідних тіазолідиндіону визначено сполуку-лідер 5-[(Z)-
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Виконавці: проф. Штриголь С.Ю., асп.
Міщенко М.В.

Експериментальне
дослідження
психотропних
властивостей
нового

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинон
під
лабораторним
шифром Les-6222, яка виявила найбільш виразні антиконвульсантні властивості.
Проаналізовано взаємозв’язок «структура–протисудомна активність» у ряду
похідних тіазолідинону. На двох моделях судом досліджено дозозалежність
антиконвульсантного ефекту 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4тіазолідинону та визначено найбільш ефективну дозу 100 мг/кг. При дослідженні
спектру антиконвульсантної дії 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4тіазолідинон виявив помірну активність на моделі стрихнінових судом, що
перевершила активність препарату порівняння гліцину. Це свідчить про можливий
вплив
сполуки
на
постсинаптичні
гліцинові
рецептори.
5-[(Z)-(4нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинон виявив активність на моделі
кофеїнових судом на рівні специфічного агоніста аденозинових рецепторів
інозину. Результати свідчать, що можливий механізм дії 5-[(Z)-(4нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону пов’язаний з впливом на
аденозинергічні процеси. На моделі пікротоксинових судом досліджувана сполука
виявила активність на рівні вальпроату натрію, що може бути пов’язано з
протидією блокаді хлорного каналу ГАМК-рецепторів пікротоксином. На моделях
судом, що їх індуковано тіосемікарбазидом або камфорою, 5-[(Z)-(4нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинон не виявив активності. На
моделі карагенінового набряку досліджено помірну протизапальну активність 5[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону. Досліджено спектр
супутніх нейротропних властивостей сполуки-лідера у тестах відкритого поля,
піднесеного хрестоподібного лабіринту. Вплив на пам’ять вивчали у тесті умовної
реакції пасивного уникнення (УРПУ). Депресивну поведінку тварин після
застосування сполуки лідера досліджували у тесті підвішування за хвіст. Вплив на
координацію рухів та тонус м’язів після введення сполуки
5-[(Z)-(4нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону досліджували за допомогою
стержня, що обертається. Актопротекторні властивості сполуки вивчали за умов
плавального тесту з навантаженням. Вивчено взаємодію 5-[(Z)-(4нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинону зі сполуками збуджувальної
(кофеїн) та пригнічувальної дії (етаноловий та тіопенталовий наркоз).
Здійснювалося дослідження психотропних властивостей
оригінального
нонапептиду, що є модифікованим кінцевим фрагментом нейропептиду Y.
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Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
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2
нонапептиду – фрагмента нейропептиду Y.
Виконавці: проф. Штриголь С.Ю., асп.
Гаврилов І.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Дослідження
протизапальних,
гепатозахисних
і
нейротропних
властивостей екстракту лепехи звичайної.
Виконавці: проф. Деримедвідь Л.М., асп.
Коранг Л.М.

2020 р.

Вивчення фармакологічної активності
комплексів біологічно активних речовин з
пагонів Багна звичайного.
Виконавці: проф. Кіреєв І.В., асп.
Толмачова К.С.

2020 р.

Експериментальне
вивчення
фармакологічних активностей екстрактів з

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Нонапептид вводиться інтраназальним шляхом, що дозволяє уникати дії протеаз
шлунка та крові й досягати високої церебральної біодоступності. Виконано
досліди на лабораторних тваринах, результати яких показали наявність
анксіолітичних,
ноотропних
(антиамнестичних),
антидепресивних
та
актопротекторних властивостей цієї сполуки.
В експериментальних дослідженнях встановлено, що екстракт листя лепехи
звичайної чинить дозозалежний вплив на поведінкові реакції, тривожність,
депресивність тварин, а також на м’язовий тонус та координацію рухів. Екстракт
листя лепехи звичайної виявляє помірну актопротекторну та аналептичну
активність. Отримані дані обґрунтовують доцільність створення препаратів для
корекції порушень функції нервової системи на основі листя лепехи звичайної.
Встановлено, деалкоголізований екстракт листя лепехи звичайної в умовах
гепатиту в щурів, спричиненого введенням тетрахлорметану та етанолу,
достовірно зменшує інтенсивність процесу холестазу, покращує жовчосектеторну
та жовчоутворювальну функції печінки. Антихолестатичні властивості
деалкоголізованого екстракту листя лепехи звичайної підтверджено сприятливою
динамікою біохісічних показників. За показниками нормалізації швидкості
секреції жовчі, вмісту в жовчі жовчних кислот і холестерину, зменшенням
процесів холестазу деалкоголізований екстракт листя лепехи звичайної не
поступається препаратам порівняння. Отримані дані обґрунтовують доцільність
створення препаратів – ефективних гепатопротекторів – на основі екстракту листя
лепехи звичайної.
Завершено доклінічні дослідження за темою «Вивчення фармакологічної
активності комплексів біологічно активних речовин з пагонів Багна звичайного».
За результатами дослідження проведено увесь спектр запланованих досліджень,
визначено сполуку-лідер, одержану з пагонів Багна звичайного. Показано, що
новогаленовий фітокомплекс з пагонів Ledum palustre не є високобезпечним, не
впливає на центральну нервову систему. Має протикашльову, бронхолітичну,
антимікробну дію. Виходячи з результатів проведених досліджень, фітокомплекс є
перспективним для створення на його основі лікарського засобу для лікування
захворювань дихальних шляхів.
Об’єктом дослідження є модифікована фітосубстанція, яка являє собою комплекс
фенольних сполук з аргініном. Доклінічні дослідження фармакодинаміки
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1

15

16

Найменування науково-дослідної
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2
листя брусниці звичайної.
Виконавці: проф. Кіреєв І.В., ас.
Цеменко К.В.
Стреспротекторні властивості пептидівгомологів фрагменту АКТГ15-18.
Виконавці: проф. Штриголь С.Ю., доц.
Кудіна О.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Створення
нових
оригінальних
і
комбінованих лікарських засобів для
терапії цукрового діабету другого типу.
Керівник: проф. Мерзлікін С.І.
№ державної реєстрації: 0114U000957
Розробка та дослідження сучасних твердих
лікарських
форм
із
покращеною
біодоступністю.
Виконавці: проф. Рубан О. А., асист.
Колісник Т. Є.

2014-2023 рр.

Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
субстанції та її безпечності обґрунтовують доцільність створення засобів на її
основі для використання в комплексній терапії захворювань нирок та
сечовидільних шляхів.
Здійснювалося доклінічне вивчення стреспротекторної та спряжених видів
активності пептидів-гомологів фрагменту АКТГ15-18. Здійснено поглиблені
дослідження психотропної дії та фригопротекторного ефекту зазначених сполук.
На моделі гострого холодового стресу встановлено виразну стреспротекторну дію
зазначених пептидів за позитивним впливом на показники ректальної
температури, поведінкові реакції, фізичну витривалість та тривожність щурів в
умовах гострого холодового стресу у щурів. Встановлено здатність пептидів
попереджувати розвиток гіпотермії, відновлюючи ректальну температуру. За
результатами тесту «відкритого поля» пептиди підвищували стресостійкість
тварин, нормалізуючи поведінкові та емоційні реакції у порівнянні з тваринами
групи контрольної патології. Підтверджено виразну анксіолітичну дію зазначених
сполук у «піднесеному хрестоподібному лабіринті» за позитивним впливом на
основні маркери тривожності. Стреспротекторні властивості пептидів
підтверджуються підвищенням адаптаційних можливостей щурів при
примусовому плаванні з навантаженням.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
З метою встановлення можливості переведення розчину аторвастатину кальцію у
сипкий порошкоподібний стан було вивчено сорбуючу здатність трьох
високопористих матеріалів – Syloid 244 FP, Neusilin US2 та Neusilin UFL2.
Встановлено, що кількість цих речовин для адсорбції 1 г ліпідного розчину АФІ
без втрати ними сипучості становить від 210 до 533 мг на 1 г рідини. Беручи до
уваги дозування аторвастатину кальцію (10, 20, 40 мг на 1 дозовану одиницю),
самоемульгувальна система доставки, переведена у твердий сипучий стан за
допомогою високопористого носія, може бути успішно включена у таблетовану
лікарську форму.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
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2
активних речовин та лікарських засобів.
Керівник: доц. Баюрка С.В.
№ державної реєстрації: 0114U000958
Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно
активних речовин та лікарських засобів.
Виконавці: проф. Баюрка С.В., проф.
Мерзлікін С. І., доц. Карпушина С.А.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Розроблено умови виявлення та ідентифікаціїї атомоксетина методом ГХ-МС
електронного удару в режимі full-scan, межа виявлення методики склала 250
мкг/мл (0,25 мкг препарату в пробі). Розроблено методику кількісного визначення
атомоксетина методом ГХ-ПІД, визначено такі валідаційні характеристики
методики як лінійність, межа виявлення та межа кількісного визначення, величини
LOD і LOQ склали, відповідно, 0,8 мкг/мл-(0,8 нг в пробі) і 2 мкг/мл-1 (2 нг в
пробі). Вивчено екстракцію атомоксетина з водних розчинів органічними
розчинниками у залежності від рН водного середовища. Показано, що
оптимальним екстрагентом для вилучення атомоксетина з водних розчинів є
хлороформ в лужному середовищі (рН 12) у присутності висолювачів натрій
хлориду та амоній сульфату. Досліджено вплив електролітів на процес
екстрагування атомоксетина з водних розчинів. Найбільше значення ступеню
екстракції атомоксетина спостерігали при екстрагуванні в присутності амоній
сульфату, при цьому ступінь екстракції хлороформом зазначеного антидепресанта
склав 88,9 % при рН 12. Ступінь екстракції атомоксетина діетиловим етером при
рН 1 − 2 виявився найнижчим, що дозволилило використовувати цей органічний
розчинник для екстракційної очистки витяжок з біологічного матеріала від
співекстрактивних домішок. Проведено дослідження розподілу атомоксетину в
органах отруєних тварин. Встановлено, що при введенні лабораторним тваринам
середньосмертельної дози атомоксетина найбільша кількість препарата міститься
в шлунку та кишечнику із вмістом, серці, печінці, легенях та нирках. Досліджено
умови зберігаємості атомоксетина в біологічному матеріалі, що піддався
гнилісним змінам. Показано, що через чотири місяці з модельної печінки можливо
виділити до 15% атомоксетина. Розроблені ефективні методики ізолювання
флуоксетину з крові та сечі методом рідинно-рідинної екстракції за допомогою
хлороформу з лужного середовища при рН 8–9, які дозволили виділити 23±2 % та
59±3 % препарату відповідно. Розроблено умови визначення міансерину в крові та
сечі методом ВЕРХ з мультихвильовим спектрофотометричним детектуванням
після пробопідготовки методом рідино-рідинної екстракції. Методики ізолювання
міансерину з біологічних рідин були оптимізовані на підставі отриманих нами
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1

2

17

18

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Розробка
методик
ідентифікації
та
кількісного визначення антигістамінних та
антигіпертензивних лікарських речовин
хроматографічними та спектральними
методами,
придатних
для
хімікотоксикологічних досліджень.
Виконавець: проф. Кабачний В.І., проф.
Маміна О.О., доц. Томаровська Т.О., доц.
Бондаренко Н.Ю.

2020 р.

Нанотехнологічні аспекти використання
магнітних рідин у фармації та медицині.
Керівник: проф. Левітін Є.Я.
№ державної реєстрації: 0114U000960
Нанотехнологічні аспекти використання
магнітних рідин у фармації та медицині.
Виконавці:проф. Левітін Є. Я., проф.
Ведерникова І. О., доц. Антоненко О. В.,
доц. Коваль А. О., доц. Криськів О. С., доц.
Цапко Є.О., доц. Чан Т. М.

2014-2023 рр.

Формування
соціально-орієнтованої
інноваційно-логістичної моделі розвитку
фармацевтичної галузі України.
Керівник: проф. Посилкіна О.В.

2014-2023 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
експериментальних даних про ступінь екстракції препарату з водних розчинів в
залежності від природи органічного розчинника та рН водної фази. Запропоновані
методики дозволили виділити з плазми крові 43±2% препарату, з сечі – 73±3%
антидепресанту. Розроблено ряд методик, рекомендованих для цілей судової
токсикології.
Встановлено оптимальні умови очистки, ідентифікації та скринінгу ТШХ-методом
клонідину при застосуванні систем органічних розчинників та хроматографічних
пластинок Сорбфіл ПСТХ-АФ-А. Встановлено оптимальні умови ідентифікації та
кількісного визначення клонідину з використанням уніфікованих умов ВЕРХаналізу. Для створення баз даних встановлено параметри утримування,
спектральні відношення для ідентифікації клонідину, валідовано методики
кількісного визначення клонідину ВЕРХ-методом. Розроблено алгоритми
дослідження крові та сечі на клонідин та квіфенадин з використанням
уніфікованих методик екстракції препаратів, очистки від біогенних домішок,
ідентифікації та кількісного визначення ТШХ та ВЕРХ методами.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних
робіт.
Проведено синтез наночастинкок магнетиту Fe3O4 для використання у лікарських
засобах з магнітними властивостями, вивчені структура та термічні перетворення
синтезованого магнетиту. Проведена модифікація поверхні синтезованого
магнетиту та її аналіз в магнітокерованих системах доставки ліків. Вивчені
осмотичні властивості магнетитової мазі, створеної но основі синтезованого
магнетиту Fe3O4. Оптимізовано технологію одержання магнітокерованого
нанокомпозиту Ag@Fe3O4 з використанням математичного планування,
визначено середній розмір синтезованих наночастинок Ag@Fe3O4 оптичним
методом, проведені біологічні дослідження нанокомпозиту Ag@Fe3O4, як
магнітного наповнювача фармацевтичних засобів.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.
Наукові результати: 7 науково-методичних рекомендацій, 1 монографія, 6
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
№ державної реєстрації: 0114U000961

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Впровадження промислового інжинірингу
на фармацевтичних підприємствах.
Виконавці: Посилкіна О.В., Деренська Я.М.

2020 р.

Удосконалення системи показників оцінки
фінансового
стану
вітчизняних
підприємств.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
навчальних посібників, 166 опублікованих наукових праць, в т.ч. 36 статті у
вітчизняних виданнях, 9 у закордонних виданнях, 16 виданнях, що індексуються у
міжнародних наукометричних базах, 100 тез доповідей, реєстрація 5 нововведень.
Проаналізовано сутність поняття «інжиніринг» якій трактується як сфера
підприємницької діяльності, пов’язана зі створенням промислових підприємств,
об’єктів інфраструктури, будівельних об’єктів, здійсненням інженерноконсультативної та інженерно-будівельної діяльності на основі використання прав
на об’єкти інтелектуальної власності, досвіду їх здійснення. Також досліджено
види і напрями інжинірингу. Результати аналізу внутрішньої інноваційної
активності українських промислових підприємств виявили суттєве зниження
обсягів інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції (до 0,8
%). Аналіз складу витрат за напрямами інноваційної діяльності засвідчив
домінування витрат на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення (від 55% до 85% ). Аналіз досвіду використання інжинірингу в
умовах фармацевтичного виробництва виявив певну кількість спеціалізованих
інжинірингових компаній, діяльність яких безпосередньо пов’язана з наданням
відповідних послуг формацевтичним підприємствам (ФП). Більшість подібних
фірм спеціалізується на послугах з придбання, монтажу обладнання,
посередницьких, будівельних, послугах з автоматизації тощо. З метою активізації
промислового інжинірингу (ПІ) на ФП побудовано концептуальну модель ПІ,
збалансовану карту показників на етапі попереднього аналізу впровадження ПІ на
ФП (також надано їх характеристику). Крім цього, досліджено проблеми і
перешкоди впровадження ПІ на ФП, шляхи подолання цих проблем,
запропонована структурно-логічна схема прийняття рішення щодо впровадження
ПІ на ФП. Визначено, що перевагами упровадження ПІ в діяльність ФП можна
вважати дотримання вимог GMP (або інших видів належних практик) у разі
проєктування, будівництва складських об’єктів, лабораторій тощо, зниження
строків реалізації та зниження витрат внаслідок професійного управління
проєктами,
відповідно, зростання економічної ефективності інвестиційних
проєктів.
В роботі зазначено, що метою фінансового аналізу підприємств-виробників
лікарських засобів (ЛЗ) є отримання об’єктивної оцінки щодо фінансових
результатів їх діяльності, визначення фінансового стану на основі системи
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Виконавці: Посилкіна О.В., Гладкова О.В.

Соціальна
відповідальність
діяльності
фармацевтичних компаній.
Виконавці: Посилкіна О.В., Братішко Ю.С.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
ключових показників, визначення поточної фінансової стійкості та перспектив її
зміни. Встановлено, що існуюча в національній практиці фінансового аналізу
система показників за деякими напрямками значно відрізняється від тієї, що
використовується іноземними фінансовими аналітиками та інвесторами. Так,
найбільш суттєвою розбіжністю є відсутність в національній практиці оцінки
ринкової вартості компанії, а також наявність великої кількості показників, що
використовуються під час оцінки фінансової сталості та ділової активності ФП. З
метою уніфікації використовуваної системи фінансових показників та наближення
національної практики фінансового аналізу ФП до світового досвіду і
міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за допомогою контентаналізу визначена та рекомендована для подальшого використання відповідна
сукупність фінансових показників, яка дозволяє оцінювати ліквідність
вітчизняних виробничих ФП (Liquidity ratios), їх фінансову сталість (Leverage
ratios), рентабельність (Profitability ratios), ділову активність (Efficiency ratios) та
ринкову вартість (Market Value Ratios). Встановлено, що за показниками
ліквідності і ділової активності вітчизняні ФП знаходяться на рівні зарубіжних
ФК, а за показниками ринкової вартості - на значно нижчому рівні, що свідчить
про їх невисокі ринкові позиції у порівнянні із зарубіжними ФК, а відповідно і
суттєво нижчий потенціал розвитку. Впровадження запропонованих підходів в
практику фінансового аналізу вітчизняних підприємств-виробників ЛЗ сприятиме
підвищенню прозорості їх діяльності та інвестиційної привабливості для
іноземних інвесторів, а також дозволить більш об’єктивно оцінювати їх
конкурентоспроможність та потенціал ринкового розвитку.
За результатами проведеного аналізу визначено перелік ризиків, які можуть
виникати внаслідок здійснення суб’єктами фармацевтичної галузі соціально
відповідальної діяльності. Внаслідок проведеного контент-аналізу визначені
класифікаційні ознаки ризиків соціальної відповідальності фармацевтичного
бізнесу. Здійснене групування ризиків соціальної відповідальності за
класифікаційними ознаками. Проведене опитування експертів щодо вагомості
певних видів ризиків соціально відповідальної діяльності фармацевтичних
компаній (ФК). Обґрунтовано, що сучасні фармацевтичні компанії потребують
відповідного методичного інструментарію та організаційного забезпечення для
здійснення ефективного управління ризиками соціально відповідальної діяльності
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Сучасні тенденції розвитку логістики і
логістичної інтеграції у фармації.
Виконавці: Посилкіна О.В., Лісна А.Г.,
Літвінова О.В.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
шляхом ідентифікації цих ризиків, їх оцінки та розробки механізмів їх мінімізації.
Доведено, що разом із наявністю значних стратегічних переваг у здійсненні
соціально відповідальної діяльності ФК , цій діяльності притаманний значний
перелік ризиків. Ці ризики необхідно ідентифікувати, виявляти, оцінювати та
управляти ними для підвищення ефективності соціальної відповідальності
фармацевтичного бізнесу. Встановлено, що певне коло ризиків соціальної
відповідальності є некерованими, їх неможливо уникнути, а їх існування
обумовлене об’єктивними законами розвитку фармацевтичного бізнесу та
прагненням ФК підвищувати власну репутацію та конкурентоспроможність.
Тобто, на сьогодні для кожної компанії, яка крокує шляхом соціальної
відповідальності, необхідним є використання сучасного методичного
інструментарію для виявлення, оцінки та управління ризиками соціальної
відповідальності фармацевтичного бізнесу для забезпечення умов сталого
соціально-економічного розвитку.
Досліджено етапи еволюції концепцій логістичної інтеграції у фармації.
Удосконалено категоріальний апарат інтегрованої логістики з урахуванням
специфіки фармацевтичної галузі. Визначено перелік сфер цінності партнерських
відносин для суб’єктів фармацевтичного ринку, а також «джерела цінності»
партнерських відносин за кожною сферою. Розроблено методику управління
розвитком цінності партнерських відносин в межах фармацевтичних ланцюгів
постачань. Проведено огляд практики застосування блокчейн-технології у процесі
цифровізації фармацевтичної логістики та управління ланцюгами постачань у
провідних країнах і компаніях. Розкрито сутність блокчейн-технології і
перспективи її застосування у фармації. Побудовано процесну модель
функціонування фармацевтичного ланцюга постачань із застосуванням блокчейнтехнології. Удосконалено визначення сутності інтегрованої логістики «холодового
ланцюга біотехнологічних лікарських засобів» та побудовано схему належного
постачання термолабільної фармацевтичної продукції. Обґрунтовано актуальність
управління логістичними ризиками в межах фармацевтичних ланцюгів постачань.
Визначено сутність логістичного ризику та охарактеризовано його особливості в
умовах фармацевтичної галузі. Досліджено логістичні ризики та їх вплив на
ефективність діяльності суб'єкта фармацевтичної ринку. Обґрунтовано найбільш
перспективні на сучасному етапі технології захисту фармацевтичних ланцюгів
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Побудова інноваційної стратегії при
створенні вітчизняних ЛЗ.
Виконавці: Посилкіна О.В., Літвінова О.В.,
Лісна А.Г.

2020 р.

Науково-практичні засади удосконалення
процесу
просування
лікарських
косметичних засобів в аптеках для надання
належної фармацевтичної допомоги.
Виконавці: Посилкіна О.В., Котлярова В.Г.

2020 р.

Дослідження
напрямів
розвитку
консалтингової діяльності в Україні.
Виконавці: Баєва О.І.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
постачань від потрапляння фальсифікованих лікарських засобів. Обґрунтована
актуальність впровадження логістичної концепції управління інноваційною
діяльністю у вітчизняних фармацевтичних компаніях.
Виявлено нові стратегії медичного застосування апротиніну: при тотальній
артопластиці стегна, профілактиці вірусу H1N1pdm09, рак молочної залози.
Встановлено, що перспективним стратегічним аспектом є створення вітчизняних
препаратів диклофенаку натрію для внутрішньовенного введення, які мають
поліпшену розчинність, менший час введення, ніж інфузії і не мають додаткового
ризику щодо безпеки.
По результатах проведених досліджень встановлено, що споживачі із ДКЗ
звертаються до АЗ не тільки для придбання необхідного засобу, але й для
отримання консультації щодо існуючої дерматологічної проблеми, шляхів її
вирішення та вибору типу засобу, за допомогою якого можна вирішити проблему.
Тому в АЗ, в товарному асортименті яких присутні засоби для догляду та корекції
шкіри (космецевтики), необхідно забезпечити умови для організації належної
фармацевтичної допомоги для цього контингенту споживачів. На підставі
експертного опитування визначено, що найважливішими характеристиками
якості фармацевтичної допомоги споживачам із дерматокосметичними
проблемами (ФДСДКЗ) є: щодо послуги «консультаційний супровід» –
професіоналізм провізора-косметолога (провізора), характер спілкування
провізора-косметолога (провізора) із споживачами із ДКЗ; щодо послуг
«мерчандайзинг» та «інформаційні матеріали» – їх повнота, достатність,
зрозумілість, корисність; щодо «додаткових послуг» – повнота, точність
інтерпретації результатів діагностики стану шкіри; щодо «просвітницької
діяльності» – зрозумілість, корисність інформації, що подається; щодо послуги
«якісне логістичне обслуговування» –наявність необхідного в АЗ та швидкість
його доставки.
Досліджено мікроекономічні аспекти забезпечення розвитку консалтингової
діяльності в сфері зеленого туризму. Доведено значущість стимулювання
активізації туристичної діяльності в сільській місцевості як позитивного
соціально-економічного фактору.
Висвітлено особливості організації
консалтингової діяльності в сфері зеленого туризму. Обґрунтована важливість
підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів малого підприємництва в сільській
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

19

Створення гомеопатичних лікарських
засобів.
Керівник: проф. Вишневська Л.І.
№ державної реєстрації: 0114U000962
Розробка
складу
і
технології
гомеопатичних лікарських засобів.
Виконавець: проф. Вишневська Л.І., доц.
Богуцька О.Є., доц. Ковальова Т.М., доц.
Зубченко Т.М., ст. викл. Ромась К.П., асп.
Коноваленко І.С.
Створення стандартизованих біологічно
активних субстанцій та лікарських
препаратів
на
основі
продуктів
бджільництва.
Керівник: проф. Шпичак О.С.
№ державної реєстрації: 0114U000963
Розробка
складу
та
технології
екстемпоральних косметичних засобів на
основі продуктів бджільництва.
Виконавець: ст. викладач Бобро С.Г.

20

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2014-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
місцевості. Відмічено тісний характер взаємозв’язку між рівнем професійної
освіти
керівництва
сільських
господарств
та
його
загальною
конкурентоспроможністю.
Визначено
основні
напрямки
здійснення
консалтингової діяльності в сфері зеленого туризму та обґрунтовано специфіку
їхньої реалізації в межах даного галузевого напрямку. Обґрунтовано роль
консалтингової діяльності як важливої складової конкурентоспроможного
функціонування туристичних об’єктів в сільській місцевості, ресурсною базою
яких є сімейна форма господарювання. Висвітлено основні проблеми реалізації
системи консалтингових послуг в сфері зеленого туризму. Доведено необхідність
формування системи кадрового забезпечення для розвитку туристичної діяльності
на базі малих форм сільського підприємництва.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Проведено наукові дослідження зі створення гомеопатичних лікарських засобів та
їх стандартизації. Проведено аналіз номенклатури лікарських засобів на основі
Allium cepa, виготовлених в аптеках. Методом мацерації отримана базисна
настоянка з кори рослини.

2014-2023 рр.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Здійснено вибір основних показників, а також методів контролю якості
розробленого гелю «прополіс-АК». Розроблено проект МКЯ та експериментально
доведено стабільність гелю протягом передбаченого терміну зберігання 24 міс.
При зберіганні у тубах алюмінієвих із внутрішнім лаковим покриттям у
прохолодному місці (8-15 0С) і при кімнатній температурі (15-25 0С).
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№з/п

1
21

22

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Розробка статистичних методів та
класифікаційних
моделей
у
фармацевтичних та медичних закладах.
Керівник: проф. Пєнкін Ю.М.
№
державної
реєстрації
НДР:
0114U000965
Розробка
статистичних
методів
та
класифікаційних
моделей
у
фармацевтичних та медичних задачах.
Виконавці:
кафедра
освітніх
та
інформаційних технологій.
Організація і проведення клінічних
досліджень та вивчення біоеквівалентності.
Керівник: проф. Зупанець І.А.
№ державної реєстрації: 0114U006186
Обґрунтування
науково-методичних
підходів до вдосконалення менеджменту
якості клінічних випробувань лікарських
засобів.
Виконавці: проф. Зупанець І.А., проф.
Доброва В.Є., доц. Зупанець К.О., доц.
Безугла Н.П., асист. Ратушна К.Л.,
Колодєзна Т.Ю.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2014-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Тривають наукові дослідження щодо розробки статистичних методів та класифікаційних моделей у фармацевтичних та медичних задачах.

2014-2023 рр.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Проведені дослідження становлять теоретичну та методологічну основу для
практичного вдосконалення управління КВ ЛЗ у МПВ, забезпечення ефективності
діяльності керівників відділів клінічних випробувань фармацевтичних
підприємств, які організовують і проводять клінічне вивчення ЛЗ, контрактних
дослідницьких організацій і МПВ, а також розробки регуляторного методичного
забезпечення у сфері апробації ЛЗ, соціальна – підвищення тривалості життя,
економічна – підвищення якості та ефективності проведення клінічних
випробувань та досліджень біоеквівалентності. Аналіз наявності впровадженої
СУЯ в практичну роботу організацій респондентів показав, що 50 % опитаних
зазначили, що в їх організаціях функціонує СУЯ для процесів організації та
проведення КВ. За результатами проведеного опитування сертифікованими є лише
в 39,6 % СУЯ в організаціях респондентів. Це означає, що ефективність та
правильність роботи не всіх впроваджених СУЯ є доведеною і потребує
проведення сертифікації для відповідності вимогам нормативно-правових
документів.
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№з/п

1
23

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
Клітинні та молекулярні механізми
розвитку і корекції патологічних станів.
Керівник: проф. Кравченко В.М.
№
державної
реєстрації
НДР:
0115U000966
Вплив біологічно активних речовин яблук
на показники функцій ендотелію за
дисліпідемічних станів.
Виконавці: проф. Набока О.І., доц.
Кравченко Г.Б.
Розробка
нових
шляхів
корекції
дисліпідемічних
станів
на
основі
інгібіторів сигнальних кіназ.
Виконавці: проф. Малоштан Л.М., доц.
Красільнікова О.А.
Оцінка впливу йодовмісних рослинних
екстрактів та настойок на метаболічні
показники у експериментальних тварин в
умовах норми та при дисфункції
щитоподібної залози.
Виконавці: проф. Кравченко В.М., доц.
Кононенко А.Г.
Біохімічні
механізми
порушень
метаболічних процесів при гіпофункції
щитоподібної залози та їх відновлення
лікарськими
засобами
рослинного
походження.
Виконавці: проф. Кравченко В.М., асп.
Щербак О.А.
Механізми репродуктивних і сексуальних
розладів у молодих чоловіків за умов

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2015-2023 рр.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госп-договірних
робіт.

2020 р.

Продовжуються дослідження біохімічних механізмів реалізації фармакологічної
ефективності сполук рослинного походження, зокрема, отриманих із Яблуні
домашньої (Malus domestica) за експериментального метаболічного синдрому та
ендотеліальної дисфункції. Результати досліджень екстракту з яблук та мучниці
звичайної є обґрунтуванням для проведення подальших досліджень для створення
препарату для комплексного лікування ЦД2 з метою розширення арсеналу
антидіабетичних лікарських засобів.
Проведені дослідження інгібіторів сигнальних кіназ розширюють та поглиблюють
існуючі уявлення щодо механізмів розвитку порушень ліпідного обміну на тлі
синдрому інсулінорезистентності, що є підґрунтям для пошуку шляхів корекції

2020 р.

зазначених станів.
2020 р.

Було проведено ряд експериментальних досліджень з вивчення біохімічних
механізмів розвитку псоріазу та шляхів корекції патології за умов застосування
речовин із виразними антиоксидантними властивостями.

2020 р.

Було проведено ряд експериментальних досліджень з вивчення біохімічних
механізмів розвитку псоріазу та шляхів корекції патології за умов застосування
речовин із виразними антиоксидантними властивостями.

2020 р.

Проведено експериментальні дослідження з вивчення біохімічних механізмів
реалізації біологічної активності сполук рослинного походження) за умов
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
андрогенодефіциту
з
коморбідною
патологієй.
Виконавці: проф. Кононенко Н.М., доц.
Мінухін А.С.
Дослідження антидіабетичної дії екстрактів
Мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi)
з додаванням амінокислот.
Виконавці: доц. Кравченко Г.Б., асп.
Матар М.
Фармакологічна активність екстрактів,
отриманих з листя сливи домашньої Prunus
domestica.
Виконавці: доцент Сенюк І.В., асп. Башар
Джаббар Аль Сахлані.
Визначення частоти хромосомних аберацій
та динаміки асоціацій акроцентричних
хромосом у дітей, хворих на цукровий
діабет і типу.
Виконавці: Єрьоменко Р. Ф., Ковальова В.
І., Литвинова О. М., Карабут Л.В., Козар
В.В., Должикова О.В., Литвиненко Г.Л.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
моделювання патологій різного ґенезу.

Проведено експериментальні дослідження з вивчення біохімічних механізмів
реалізації біологічної активності сполук рослинного походження, зокрема,
отриманих із Мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi) за умов моделювання
патологій
різного
ґенезу:
метаболічного
синдрому,
синдрому
інсулінорезистентності, ендотеліальної дисфункції тощо.
Повністю завершені дослідження механізмів реалізації біологічної активності
сполук рослинного походження, зокрема, отриманих із Сливи домашньої (Prunus
domestica) за експериментальних патологій печінки та кишечника.
Результати нашого дослідження підтвердили наявність зміни стабільності генома
соматичних клітин дітей, які хворі на ЦД 1 типу. Так, було встановлено, що
спонтанний рівень хромосомних аберацій у лімфоцитах периферичної крові, які
одержані в групі дітей із ЦД 1 типу і контрольній групі здорових дітей, перебував
у межах (3,66 % та 0,96 %, р < 0,001) відповідно. В обстежених хворих
реєстрували передчасне розходження центромер, яке характерне для клітин із
нестабільним геномом, тобто в таких клітинах не відбувається ефективна
репарація пошкодженої ДНК. Це явище асоціюється з ризиком онкогенної
трансформації, посиленням процесів реплікативного старіння клітини,
порушенням реактивності імунної системи та ін. Вивчення динаміки асоціацій
акроцентричних хромосом (ААХ) у хворих на цукровий діабет 1 типу показало
частіше визначення класу лімфоцитів із двома, трьома й чотирма ААХ (КЛ2, КЛ3,
КЛ4). Як відомо, частота асоціацій акроцентричних хромосом тісно пов’язана з
імунореактивністю, зокрема, найбільш тісно корелює з проліферативною
активністю лімфоцитів частота клітин із 0 і 2 ААХ (КЛ0+2). Клітини з 3 і більше
ААХ (КЛ3+10) вважають неактивними, тимчасово інтактними, довго
рециркулюючими. У дітей, які страждають на ЦД 1 типу, виявили зниження
здатності ААХ вступати в асоціації, що призводить до зменшення частоти КЛ0+2 і
свідчить про зниження імунореактивності організму хворих. У групі хворих, яких
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

1

2

24

Оптимізація
клініко-лабораторного
моніторингу
розвитку
мікрота
макросудинних
уражень
за
умов
переддіабету, ЦД 1 типу та ЦД 2 типу.
Виконавці: Єрьоменко Р. Ф., Литвинова О.
М., Березнякова М.Є., Должикова О.В.,
Глєбова К.В., Карабут Л.В., Козар В.В.,
Литвиненко Г.Л., Матвійчук О.П.
Клініко-лабораторні маркери запальних
захворювань чоловічої і жіночої статевої
систем та за умов фармакологічної
корекції.
Виконавці: Єрьоменко Р.Ф., Литвинова О.
М., Должикова О.В., Глєбова К.В., Карабут
Л.В., Козар В.В., Литвиненко Г.Л.,
Матвійчук О.П.
Тенденції
розвитку
сучасного
суспільства в умовах глобалізації:
соціально-філософський,
історикокультурологічні та освітні аспекти.
Керівник: проф. Іванова К.А.
№ держреєстрації: 0118U000095
Аналіз розвитку системи вищої освіти та
науки в Україні та практичні рекомендації
щодо реформування освітньої галузі.
Виконавці: проф. Іванова К.А., доц.
Артеменко Я. І, доц. Кулакова О. М., доц.
Хіріна А. О., доц. Садовніков О. К., доц.
Мелентьєва Т. М., доц. Філіппенко Р. І.,

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

2020 р.

2018-2022 рр.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
обстежили, кількість активованих Т-лімфоцитів із двома ААХ становила 14,23 %,
тоді як у популяційному контролі цей показник дорівнює 35,0 ± 2,0 % (р < 0,001).
Отримані дані дають можливість вважати дітей, які хворі на ЦД 1 типу, особами із
вторинним імунодефіцитом.
При аналізі показників імунозапальної активації в групах хворих на ЦД 2 типу за
наявності гіпотиреозу спостерігалося достовірне збільшення рівнів СРП та
неоптерину у хворих з гіпотиреозом порівняно з пацієнтами на ЦД 2 типу з
еутиреозом (р<0,05), що свідчить про виразну імунозапальну активацію у хворих
на ЦД 2 типу у поєднанні із гіпотиреозом і підтверджує роль гіпотиреозу у
підвищенні ризику ускладнень атеросклерозу та прогресуванні розвитку
ендотеліальної дисфункції.
За результатами дослідження встановлено, що небактеріальні простатити та
неспецифічні вагініти супроводжуються підвищенням маркерів запалення,
порушенням місцевого імунітету, залученням сполучної тканини в патологічний
процес тощо. Застосування супозиторіїв при неспецифічному вагініті, які містять
рослинний компонент обліпихову олію, антибіотики, протимікотичні препарати та
глюкокортикостероїди, (Клімедекс) були більш ефективними при гострому
процесі, тоді як інші супозиторії, які містять один антибіотик та олію чайного
дерева (Мікожинакс) виявився більш дієвим при хронічному запаленні.
За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

Отримали результати досліджень по удосконаленню сучасної освіти, які були
доведені до навчально-методичної частини, до наукового суспільства та
впроваджені у навчальній процес та висвітлені у вигляді 1 фахової статті та 11 тез
допоідей.
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№з/п

1

25

26

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
доц. Балабай Я. В.
Соціогуманітарна освіта – виховання
людини.
Виконавці: проф. Іванова К. А., доц.
Артеменко Я. І, доц. Кулакова О. М., доц.
Хіріна Г.О., доц. Садовніков О. К., доц.
Балабай Я. В., доц. Філіппенко Р. І.
Видатні вчені та інші разові роботи.
Виконавці: проф. Іванова К. А., доц.
Кулакова О. М., доц. Хіріна Г. О., доц.
Мелентьєва Т. М., доц. Філіппенко Р. І.
Наукове
та
експериментальне
обґрунтування складу і стандартизація
технології рідких лікарських засобів для
парентерального та орального застосування.
Керівник: Доля В.Г.
№ держреєстрації: 0118U000096
Розробка
складу
і
стандартизація
технології
комбінованих лікарських
засобів нейротропної дії.
Виконавець: доц. Алмакаєв М.С.

Сучасні тенденції та технології розвитку
менеджмент-освіти Україні.
Керівник: проф. Козирєва О. В.
№ держреєстрації НДР: 0118U006426

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4

2020 р.

Отримали результати досліджень по удосконаленню гуманітарної освіти в НФаУ,
які були впроваджені у навчальній процес та висвітлені у виляді 3 наукових
статтей (в т.ч.у закордонних виданнях), 8 тезах доповідей.

2020 р.

Отримали результати досліджень по удосконаленню гуманітарної освіти в НФаУ,
які були впроваджені у навчальній процес та висвітлені у виляді 2 статей у
фахових виданнях та 3 тез доповідей.

2018-2022 рр.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться
фундаментальні дослідження, результати яких використовуються при захисті
дисертаційних робіт і становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020 р.

Вивчено сумісності діючих речовин розроблюваного препарату «Ніавіт, капсули»,
що містить в якості допоміжних речовин лактозу моногідрат, целюлозу
мікрокристалічну, натрію крохмальгліколят, крохмаль прежелатинізований,
кремнію діоксид колоїдний безводний і магнію стеарат. Для підтвердження
сумісності діючих і допоміжних речовин в препараті проведені експериментальні
дослідження, в результаті яких взаємодії між діючими і допоміжними речовинами
не виявлено. Остаточний висновок про сумісність діючих і допоміжних речовин в
препараті «Ніавіт, капсули» зроблений на основі результатів аналізу
експериментальних серій, представлених в таблицях вивчення стабільності.

2018-2022 рр.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться теоритичні
дослідження, результати яких використовуються при захисті дисертаційних робіт і
становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.
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№з/п

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Одержані результати з дослідження факторів впливу є корисними для розробки
стратегії підготовки фахівців у сфері клінічних досліджень і, зокрема при
створенні нових освітньо-професійних програм для навчання здобувачів освіти за
професійним спрямуванням «Менеджмент клінічних досліджень». Результати
дослідження також оприлюднені в 1-й науковій статті (видано закордонним
виданням), і 7 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях
(збірники доповідей двох конференцій включені до міжнародних баз Scopus, Web
of Science).

1

2
Сучасні тенденції та технології розвитку
менеджмент-освіти Україні.
Виконавці:
кафедра
менежменту
і
адміністрування.

27

Оцінка медичних технологій та ступеня
якості
фармакотерапії
різних
захворювань.
Керівник: проф.Яковлєва Л.В.
№ держреєстрації НДР: 0119U002167
Клініко-економічний аналіз фармакотерапії
дітей з гострим обструктивним бронхітом в
стаціонарі.
Виконавці:
доц.
Герасимова
О.О.,
Сердюк І.С.

2018-2023 р.

За даним напрямком ініціативної науково-дослідної роботи проводяться теоритичні
дослідження, результати яких використовуються при захисті дисертаційних робіт і
становлять підґрунтя для бюджетних та госпдоговірних робіт.

2020. р.

Оцінка споживання, доступності та
фармакоекономічний аналіз антианемічних
засобів.
Виконавці: доц. Герасимова О.О.,

2020 р.

Встановлено, що більшість (76,00 %) лікарських засобів (ЛЗ), які призначались
пацієнтам дитячого віку з ГОБ, наявні в клінічних протоколах надання медичної
допомоги при ГОБ та супутніх захворюваннях (риносинусит, хронічний тонзиліт,
аскаридоз, функціональні розлади жовчного міхура, хронічний гастродуоденіт),
зареєстрованих у досліджуваних пацієнтів. Але тільки половина торгових
найменувань (51,43 %) призначених ЛЗ була наявна в Державному формулярі
лікарських засобів України (ДФЛЗУ). На ЛЗ, присутні в клінічних протоколах,
припадає більшість всіх лікарських призначень − 79,68 %, на ЛЗ з ДФЛЗУ – тільки
54,84 %. Співставлення результатів АBC-, VEN- та частотного аналізів показало,
що значна кількість лікарських призначень та значна частина витрат пов'язана з
другорядними ЛЗ, відсутніми в ДФЛЗУ та клінічних протоколах. Тому, в цілому,
реальна фармакотерапія пацієнтів дитячого віку з ГОБ в терапевтичному
відділенні даного ЗОЗ м. Харкова є нераціональною з клінічної та економічної
точок зору. Для підвищення якості медичної допомоги пацієнтам необхідна її
подальша корекція відповідно до даних документів.
Результати оцінки споживання антианемічних засобів за показником DDDs/1000
жителів/день на фармацевтичному ринку України у 2015-2019 роках свідчать, що
приблизно від 2,76 до 3,04 % населення України щодня приймали 1 DDD одного з
препаратів даної групи. Протягом досліджуваного періоду споживання
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Грішна Н.В.

Оцінка споживання та
фармакоекономічний аналіз лікарських
засобів для лікування захворювань
передміхурової залози.
Виконавці: проф. Ткачова О.В.,
Удовицький В.В.

Оцінка споживання та фармакоекономічний
аналіз протигрибкових лікарських засобів
для системного застосування.
Виконавці: проф. Ткачова О.В., Шептак Т.І.

2020 р.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
антианемічних засобів різних груп варіювало. Найбільші обсяги споживання за
показником DDDs/1000 жителів/день в Україні були у представників групи
B03B «Препарати вітаміну В12 та фолієвої кислоти»; найменші  у представників
групи B03X «Інші антианемічні препарати». За допомогою фармакоекономічного
методу «мінімізація витрат» визначені представники антианемічних засобів з
найменшою вартістю на 1 день лікування. Їх застосування є економічно доцільним
в умовах складної соціально-економічної ситуації в Україні.
Результати досліджень обсягів та структури споживання ЛЗ для лікування ДГПЗ в
Україні за допомогою АТС/DDD˗методології показали, що жителі України
переважно споживали a1-блокатор Тамсулозін (1,93-2,71 DID), препарати
рослинного походження: плодів Sabalis serrulatae (0,39-0,40 DID), Інші засоби
(0,19-0,20 DID) та інгібітор 5-альфа-редуктази Фінастерід (0,15-0,21 DID). Рівень
споживання простатопротекторних препаратів у 2016-2018 роках за показником
DDDs/1000 жителів/день в Україні не відповідав рівню споживання препаратів
даної групи в країнах Прибалтики: Естонії та Латвії. Найбільші обсяги споживання
препаратів даної групи встановлені в Естонії, найменші - в Україні. В Україні
споживалось простатопротекторних ЛЗ майже в 4,4 разу менше, ніж в Естонії, і в
2,2 разу менше, ніж в Латвії. Проведений аналіз доказової бази лідера за
споживанням α-адреноблокатору тамзулозіну у базах даних доказової медицини
Cochrane Library, Trip database, PubMed та Nice дозволив виявити 10
систематичних оглядів, що підтверджують ефективність тамсулозіну при
фармакотерапії ДГПЗ у чоловіків.
Протягом досліджуваного періоду найбільш доступним протигрибковим
препаратом для населення України був Флуконазол (87,64-92,40%
високодоступних препаратів). Більшість препаратів були віднесені до категорії
високодоступних (79,28-82,52%). Частка середньодоступних ЛЗ становила 10,6812,61%. Частка малодоступних препаратів за досліджуваний період становила –
3,89-8,11 %. За допомогою фармакоекономічного методу «мінімізація витрат»
визначені препарати флуконазолу з найменшою вартістю на курс лікування.
Результати даного дослідження дозволять лікарю обрати препарати різних
виробників (вітчизняних та іноземних) для пацієнтів з низькою
платоспроможністю. Проведений аналіз доказової бази лідера за споживанням
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Оцінка споживання та фармакоекономічний
аналіз антисептичних лікарських засобів для
лікування болю в горлі.
Виконавці: проф. Ткачова О.В.,
Белінський Д.І.

2020 р.

Аналіз асортименту, економічної
доступності, об'ємів споживання та
фармакоекономічних характеристик
лікарських засобів для місцевого
застосування в стоматології.
Виконавці: проф. Ткачова О.В., Батир О.В.

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
флуконазолу у базах даних доказової медицини Cochrane Library, Trip database,
PubMed та Nice дозволив виявити 9 систематичних оглядів, що підтверджують
його ефективність при фармакотерапії грибкових захворювань.
Проведені дослідження асортименту, оцінка споживання, доступності та
фармакоекономічний аналіз антисептичних лікарських засобів для лікування болю
в горлі (АТС-група − R02A). Встановлено, що антисептичні засоби на
фармацевтичному ринку України за 2016-2018 роки були представлені на основі
15 МНН від 179 до 194 ТН ЛЗ здебільшого препаратами вітчизняних виробників,
кількість яких щороку зростала. Більшість антисептичних препаратів були
представлені в широкому асортименті та мали вузький діапазон цін за упаковку
для вибору ЛЗ. Оцінка соціально-економічної доступності антисептичних засобів
для лікування болю в горлі показала, що за досліджуваний період вартість курсу
лікування (5 днів) для всіх антисептичних засобів була високодоступною для
населення України. Оцінка споживання антисептиків для лікування болю в горлі
за показником DDDs/1000 жителів/день на фармацевтичному ринку України за
2016-2018 роки показала, що найбільші обсяги споживання в Україні (12,37-12,24
DID) мали ЛЗ групи «Різні антисептики» (R02AA20). За допомогою
фармакоекономічного методу «витрати-ефективність» визначений найбільш
ефективний та економічно вигідний препарат (домінуюча альтернатива) на курс
лікування тонзиліту та фарингіту у дітей. Результати даного дослідження
дозволять лікарю обрати більш ефективний та менш витратний препарат для
лікування дітей, хворих на тонзиліт та фарингіт.
Проведені дослідження асортименту, оцінка споживання, доступності та
фармакоекономічний аналіз лікарських засобів для місцевого застосування в
стоматології (АТС-група − А01А) на українському фармацевтичному ринку
протягом 2016-2018 років. Встановлено, що асортимент ЛЗ для лікування
захворювань ротової порож-нини на фармацевтичному ринку України був
обширним і включав 109 ТН на основі 8 МНН. В Україні кількість МНН
препаратів інших рослинних засобів для лікування захворювань ротової
порожнини набагато перевищувала відповідну групу МНН, представлену в
країнах Європи. Ціни на ЛЗ варіювали в широкому діапазоні. Серед препаратів ЛЗ
для місцевого застосування в стоматології на фармацевтичному ринку України
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Аналіз асортименту, економічної
доступності, об'ємів споживання та
фармакоекономічних характеристик
протигерпетичних лікарських засобів для
місцевого використання.
Виконавці: проф. Ткачова О.В.,
Подошовка Т.Ю.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
переважали високодоступні категорії препаратів для лікування захворювань
ротової порожнини. Загальне споживання препаратів для застосування в
стоматології становило відповідно 3,66 DID (2016 р.); 3,71 DID (2017 р.); 3,82 DID
(2018 р.). За три роки показники споживання даної групи препаратів незначно
варіювали і майже не змінювалися. Найбільш показники споживання мали ЛЗ
МНН «Інші рослинні засоби», що пов’язано з їх більшою доступністю для
населення та значним асортиментом ЛЗ даного МНН на ринку (65 ТН). За
допомогою фармакоекономічного методу «мінімізація витрат» визначені
препарати хлоргексидину з найменшою вартістю на курс лікування. Результати
даного дослідження дозволять лікарю обрати препарати різних виробників
(вітчизняних та іноземних) для пацієнтів з низькою платоспроможністю.
Проведені дослідження асортименту, оцінка споживання, доступності та
фармакоекономічний аналіз протигерпетичних лікарських засобів для місцевого
використання (АТС-група − D06B). Встановлено, що ЛЗ групи «Противірусні
засоби для місцевого застосування» на фармацевтичному ринку України у 20162018 роках були кількісно представлені від 17 до 20 ТН на основі 7 МНН
здебільшого іноземними виробниками. Препарати мали широкий діапазон цін (від
17,59 грн. у 2016 р. до 1506,29 грн. у 2018 р.). Протигерпетичні препарати для
місцевого застосування були переважно високодоступними для населення України
на курс лікування вірусу простого герпесу на губах. Аналіз динаміки споживання
протигерпетичних ЛЗ в Україні показав, що протягом 2016–2018 рр. їх загальне
споживання становило 0,14 DID (2016 р.), 1,17 DID (2017 р.) та 1,072 DID (2018).
Найбільш вживаними протигерпетичними ЛЗ для місцевого застосування були ЛЗ
ацикловіру, що пов’язано з їх високою доступністю, значною кількістю генериків
на ринку, виразною ефективністю та рідкими проявами побічних реакцій. За
допомогою фармакоекономічного методу «мінімізація витрат» визначені
препарати ацикловіру з найменшою вартістю на курс лікування. Результати
даного дослідження дозволять лікарю обрати препарати різних виробників
(вітчизняних та іноземних) для пацієнтів з низькою платоспроможністю.
Проведений аналіз доказової бази лідера за споживанням ацикловіру у базах
даних доказової медицини Cochrane Library, Trip database, PubMed та Nice
дозволив виявити 9 систематичних оглядів, що підтверджують його ефективність
при фармакотерапії герпетичних захворювань.
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Клініко-економічний аналіз фармакотерапії
хворих на ВІЛ.
Виконавці: проф. Ткачова О.В., Гонтова
Г.О.

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3
2020 р.

Фармакоепідеміологічний та
фармакоекономічний аналіз використання
послаблюючих лікарських засобів в Україні.
Виконавець: проф. Яковлєва Л.В.

2020 р.

Фармакоепідеміологічне вивчення побічної

2020 р.

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
Аналіз об’ємів споживання АРВ ЛЗ виявив тенденцію до їх збільшення протягом
2017-2019 років. - з 1,47 DID у 2017 р. до 2,16 DID у 2019 р., що може бути
пов՚язаним із збільшенням кількості хворих, що приймають антиретровірусну
терапію. Лідерами за споживанням у 2019 р. стали комбіновані препарати
лопінавір+ритонавір (1,11 DID) та тенофовір дізопрок-сил+емтрицитабін (0,55
DID). Проведений аналіз основних напрямків фармакотерпії у хворих з коінфекцією ВІЛ/ВГС у ЗОЗ Херсонської області показав, що більшість препаратів
для фармакотерапії ВІЛ призначалися згідно з клінічним протоколом
антиретровірусної терапіі ВІЛ-інфекціі у дорослих та підлітків, що cвідчить про
раціональніcть лікарських призначень. Співcтавлення результатів АBC–,VEN– та
частотного аналізів показало, що в цілому фармакотерапія пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ВГ в ЗОЗ Херсонської області є нераціональною з економічної
точки зору та потребує подальшої корекції. Запропонований варіант для
подальшого вдосконалення зазначеної фармакотерапії для раціонального
використання коштів за рахунок виключення зі схем лікування високовартісного
оригінального препарату «Атріпла» виробництва компанії Мерк Шарп і Доум Б.В.
(Нідерланди). Препарат «Атріпла» містить комбінацію трьох діючих речовин
ефавіренз/емтрицитабін/тенофовіру дизопроксилу фумарат. Витрати на даний ЛЗ
склали 45,1 % від усіх коштів на 1 рік лікування хворих з ко-інфекцією
туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД. Пропонується заміна ЛЗ «Атріпла» на більш
дешеві
генеричні
препарати
з
діючими
компонентами
ефавіренз/емтрицитабін/тенофовіру дизопроксилу фумарат, витрати на курс
лікування якими будуть у 8-9 разів меншими за витрати на оригінальний препарат.
Дослідження проведено по групі послаблюючих ЛЗ. Проведено аналіз
фармацевтичного ринку та доступності даної групи ЛЗ за показником Ca.s. та
наявність послаблюючих лікарських засобів, що присутні на фармацевтичному
ринку України за відповідними медико-технологічними документами. Оцінено
ефективність та раціональність витрачених коштів шляхом АВС-аналізу продажів
послаблюючих ЛЗ за 2018 рік. В результаті АВС – аналізу встановлено, що до
найбільш витратної групи «А» належать 24 ТН лікарських засобів, витрати на них
склали 76,16%, а за абсолютною величиною 408184686,2 грн. усіх коштів.
Лікарські засоби групи статинів займають стабільне положення в кардіології і
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№з/п

1

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
дії препаратів групи статинів.
Виконавець: проф. Яковлєва Л.В.

Проблема раціонального використання
антимікробних
лікарських
засобів
системної дії в Україні.
Виконавці: проф. Яковлєва Л.В., асп.
Баглай Т.О.

-

-

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4
донині залишаються найбільш розповсюдженим класом препаратів, що
застосовуються для лікування гіперхолестеринемії. Торгові найменування
статинів представлені на фармацевтичному ринку України переважно
закордонними виробниками. Діапазон цін на ЛЗ включає як низькі, так і високі
ціни, що дає можливості для вибору. Аналіз рівня доступності ЛЗ групи статинів
за розрахунковим показником Ca.s показав, що усі міжнародні непатентовані
назви представлені переважно високодоступними ЛЗ, що надає широкі
можливості для вибору препаратів відповідно до матеріального стану пацієнта.
Найбільш споживаними в Україні протягом досліджуваного періоду були
Симвастатин (2,6 DDDs/1000жит./день у 2018 р.), Аторвастатин (3,6
DDDs/1000жит./день), Розувастатин (4,5 DDDs/1000жит./день) та комбінації:
Аторвастатин + амлодипін (0,0144 DDDs/1000жит./день) та ТРИНОМІЯ (0,061
DDDs/1000жит./день у 2018 р.). Але за результатами досліджень об’єми
споживання статинів, які мають доказову базу клінічної ефективності при
серцево-судинних захворюваннях (ССЗ), є недостатніми у порівнянні з кількістю
хворих на ССЗ в Україні.

2020 р.

Здійснено аналіз фармацевтичного ринку протимікробних ЛЗ системної дії в
Україні протягом 2013-2018 років та обраховано об’єми їх споживання, які були
порівняні з деякими країнами Європи. Від 1,01 % до 1,25 % населення України
амбулаторно споживали 1 DDD одного з АБП щодня протягом 2013-2018 років.
Це менше, ніж у сусідніх країнах (Польща 2,05-2,3 %, Угорщина 1,34-1,46 %,
Болгарія 1,71-2,1 %), і переважно не перебільшує значення загального споживання
АБП (ATC група J01) по країнах ЄС/ЄЕС (2,01-2,15 %) в ті роки. Разом із тим, у
Польщі, Угорщині та Болгарії спостерігалося зростання амбулаторного
споживання АБП, коли середні об’єми споживання по країнах ЄС/ЄЕС несуттєво
зменшилися. 84% опитаних провізорів/фармацевтів вважають свій рівень знать
щодо протимікробних препаратів достатнім, хоча відповіді на запитання свідчать
про недостатність знать та необізнаність з питань фармакології препаратів
протимікробної дії. Також деякі респонденти уникали відкритих питань, де
потрібно демонструвати свої знання.

НДР, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва:
-
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Строки виконання
Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
НДР (рік початку
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
і закінчення),
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
№з/п
загальний обсяг
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
фінансування
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
за роками
впровадження.
виконання
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
1
2
3
4
НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів:
1.
Доклініче вивчення специфічної активності
30.10.2020
Триває доклінічне вивчення специфічної активності суспензії бринзоламіду та
суспензії бринзоламіду та бримонідину
30.06.2021
бримонідину тартрату для застосування в офтальмології Звіт надано замовнику.
тартрату для застосування в офтальмології.
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
2.
Визначення
адсорбційної
активності
11.11.2020
Триває вивчення адсорбційної активності речовин. Звіт надано замовнику.
речовин.
31.05.2021
Керівник: Юдкевич Т.К.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
3.
Визначення
біологічної
активності
11.11.2020
Триває вивчення біологічної активності хоріонічного гонадотропіну людини. Звіт
хоріонічного гонадотропіну людини.
26.02.2021
надано замовнику.
Керівник: Литкін Д.В.
Підрозділ: Навчально-науковий інститут
прикладної фармації.
4.
Клінічне дослідження вивчення впливу
11.11.2019
Триває клінічне дослідження вивчення впливу Циклодинону® ( таблетки, що вкриті
Циклодинону® ( таблетки, що вкриті
30.11.2021
оболонкою, виробництва «Bionorika SE», Німеччина) у порівнянні з контрольною
оболонкою, виробництва «Bionorika SE»,
групою щодо зниження кумулятивного ризику розвитку раку молочної залози в
Німеччина) у порівнянні з контрольною
популяції жінок віком 40-52 роки з мастодинією та оцінкою мамографіії за BIгрупою щодо зниження кумулятивного
RADS 3 категорії.. Звіт надано замовнику.
ризику розвитку раку молочної залози в
популяції жінок віком 40-52 роки з
мастодинією та оцінкою мамографіії за BIRADS 3 категорії.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології та
клінічної фармації
5.
Клінічне дослідження з оцінки
06.03.2020
Триває клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських засобів
біоеквівалентності лікарських засобів
29.01.2021
«Касарк® HD», таблетки по 32 мг/25 мг (АТ «Київмедпрепарат», Україна) та
«Касарк® HD», таблетки по 32 мг/25 мг
«Atacand® PLUS forte», таблетки по 32 мг/25 мг (AstraZeneca GmbH, Німеччина) за
(АТ «Київмедпрепарат», Україна) та
участі здорових добровольців. Звіт надано замовнику.
Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
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№з/п

1

6.

Найменування науково-дослідної
роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
2
«Atacand® PLUS forte», таблетки по 32
мг/25 мг (AstraZeneca GmbH, Німеччина) за
участі здорових добровольців.
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології та
клінічної фармації.
Клінічне
дослідження
з
вивчення
переносимості
та
фармакокінетики
лікарського засобу «C007/I», таблетки по 1,
2 та 5 мг, виробництва ТДВ «ІНТЕРХІМ»,
Україна з ескалацією доз за участю здорових
добровольців (І фаза).
Керівник: проф. І.А. Зупанець
Підрозділ: кафедра клінічної фармакології та
клінічної фармації

Строки виконання
НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг
фінансування
за роками
виконання
3

Наукові результати та наукова продукція НДР (перелік нововведень,
методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій,
навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних
документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у міжнародних
виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце
впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)
4

15.09.2020
30.06.2022

Триває клінічне дослідження з вивчення переносимості та фармакокінетики
лікарського засобу «C007/I», таблетки по 1, 2 та 5 мг, виробництва
ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна з ескалацією доз за участю здорових добровольців (І
фаза). Звіт надано замовнику.

Проректор з науково-педагогічної роботи

Інна ВЛАДИМИРОВА
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6. ПРОТОКОЛ ПРИЙМАННЯ ЗАВЕРШЕНИХ І ПЕРЕХІДНИХ НДР
У 2020 році на базі НФаУ виконувалось 5 НДР, які фінансувались за рахунок
коштів Державного бюджету України, а саме:
Фундаментальне дослідження:
1. Обґрунтування вдосконалення лікування поліфармакорезистентної епілепсії
шляхом комбінованого використання класичних антиконвульсантів з іншими
препаратами.
Керівник: д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю.
№ держ.реєстрації: 0120U102460.
Прикладні дослідження:
2. Розробка монографій державної фармакопеї України для лікарських засобів,
виготовлених в аптеках.
Керівник: д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.
№ держ.реєстрації: 0120U102430.
3. Розробка монографії державної фармакопеї України на лікарську рослинну
сировину та лікарські рослинні засоби.
Керівник: д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С.
№ держ.реєстрації: 0120U102379.
4. Розробка комплексного препарату для лікування цукрового діабету ІІ типу.
Керівник: д.фарм.н., проф. Рубан О.А.
№ держ.реєстрації: 0120U102462.
5. Сучасні підходи до створення нових лікарських засобів для корекції
метаболічного синдрому.
Керівник: д.фарм.н., проф. Кошовий О.М.
№ держ.реєстрації: 0120U102486.
Зазначені НДР є перехідними.
НДР, проведені у 2020 році, виконані у повному обсязі згідно до Тематичних
планів наукових досліджень та розробок на 2020 рік, які фінансувалися з
Державного бюджету України.
Копії протоколів Вченої ради НФаУ про приймання перехідних НДР
додаються (додаток 5).
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7. СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ НФАУ ЗА 2020 РІК
(Додаток 6 у 2-х примірниках додається)
Національний фармацевтичний університет – єдиний у нашій державі вищий навчальний
заклад фармацевтичного профілю. Це вітчизняний центр розвитку фармацевтичної науки, який
має потужний науковий потенціал, що дозволяє виконувати фундаментальні, прикладні наукові
дослідження та розробки зі створення нових лікарських засобів і впроваджувати їх у виробництво
та освіту. Крім того, НФаУ посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки
нового покоління висококваліфікованих фахівців для наукоємної фармацевтичної галузі.
Так, у 2020 році науковцями університету виконувалися науково-дослідні роботи за
рахунок коштів Державного бюджету України за замовленням МОЗ України, за рахунок коштів
замовників та за ініціативними тематиками кафедр НФаУ.
Усього у 2020 році виконувалось:
 5 НДР фінансувалася з Державного бюджету України на суму 2321,570 тис. грн.
 22 НДР виконувалися кафедрами та лабораторіями на госпдоговірних умовах на суму
857,804 тис. грн.
 Державною науково-дослідною лабораторією з контролю якості лікарських засобів НФаУ у
2020 році були виконані роботи надання послуг наукового-технічного характеру на
загальну суму 90,076 тис. грн.
 3 клінічних випробування (дослідження) виконувалося КДЦ НФаУ НФаУ на суму
238,880 тис. грн
 27 ініціативних тематик кафедр.
Значних успіхів колектив учених НФаУ досяг у виконанні наукових досліджень і науковотехнічних розробок за пріоритетними тематичними напрями. Так, у 2020 році за рахунок коштів
державного бюджету виконувалися 5 науково-дослідних робіт:
1. Обґрунтування вдосконалення лікування поліфармакорезистентної епілепсії шляхом
комбінованого використання класичних антиконвульсантів з іншими препаратами.
Керівник: д.мед.н., проф. Штриголь С.Ю. № держ.реєстрації 0120U102460. Термін
виконання: 2020-2022 рр.
За результатами першого року виконання НДР визначено характер взаємодії відомих
антиконвульсантів вальпроату натрію, карбамазепіну, ламотриджину, леветирацетаму,
топірамату, клоназепаму та фенобарбіталу із серцевим глікозидом дигоксином на базових
моделях судомного синдрому (пентилентетразолові судоми, максимальний електрошок),
визначено комбінації-лідери. Одержано наукову продукцію у вигляді 2 наукових статей,
оублікованих у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus та
1 тези доповідей. За результатами роботи підготовано заявку на патент на корисну модель
«Спосіб підвищення ефективності протиепілептичних засобів» (заявка № u 2020 06964 від
30.10.2020.
2. Розробка монографій державної фармакопеї України для лікарських засобів, виготовлених
в аптеках. Керівник: д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А. № держ.реєстрації 0120U102430.
Термін виконання: 2020-2022 рр.
За результатами першого року виконання НДР адаптовано до вимог практичної фармації
України Настанову PIC/S «Належна практика виготовлення лікарських засобів у закладах
охорони здоров’я» з врахуванням вітчизняного досвіду виготовлення ЛЗВА. Проведено ряд
нарад з виробничими аптеками щодо обговорення можливості впровадження вимог
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Настанови в їх діяльність; складнощів, які з цим пов’язані та шляхів їх вирішення. За
результатами нарад внесено зміни до Настанови. Опрацьований її проект подано до
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками для
подальшого громадського обговорення. Розроблено та подано на узгодження до ДФУ
загальну монографію «Нестерильні лікарські засоби, виготовлені в аптеках». Опрацьовано
результати аналізу жирнокислотного складу жирних олій, які використовуються при
виготовленні ЛЗВА, сформовано звіти та подано до ДФУ для громадського обговорення
монографії Абрикосова оліяN, Персикова оліяN, Соняшникова олія.
3. Розробка монографії державної фармакопеї України на лікарську рослинну сировину та
лікарські рослинні засоби. Керівник: д.фарм.н., проф. Кисличенко В.С. № держ.реєстрації
0120U102379. Термін виконання: 2020-2022 рр.
За результатами першого року виконання НДР розроблено підходи до стандартизації
смородини чорної плодів свіжих та висушених, які впроваджені при розробці проєктів
національних монографій ДФУ 2.4 «Смородини плоди свіжіN» та «Смородини плоди
висушеніN». Розроблено критерії стандартизації смородини чорної плодів свіжих та
висушених відповідно до вимог ДФУ. Проведена верифікація методик визначення
кількісного вмісту деяких груп БАР (антоціанів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот,
арбутину, філохінону). Подано до друку у видання, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних Web of Science та/або Scopus 2 наукові статті.
4. Розробка комплексного препарату для лікування цукрового діабету ІІ типу. Керівник:
д.фарм.н., проф. Рубан О.А. № держ.реєстрації 0120U102462. Сучасні підходи до створення
нових лікарських засобів для корекції метаболічного синдрому. Керівник: д.фарм.н., проф.
Кошовий О.М. № держ.реєстрації 0120U102486. Термін виконання: 2020-2022 рр.
За результатами першого року виконання НДР з рослин родин Ericaceae, Rubiaceae,
Lamiaceae та Salicaceae встановлені найбільш перспективні види для дослідження та
створення нових фітосубстанцій для корекції метаболічного синдрому та симптоматичного
корегування стану хворих. Так перспективними джерелами БАР з гіпоглікімічною,
гіполіпідемічною дією є рослини родини Ericaceae (Arctostaphylos uva-ursi, Vaccínium uliginosum та V. carymbosum, V. vitis-idaea, V. myrtillus, Calluna vulgaris та Oxycoccus spp.);
перспективними джерелами БАР з протизапальною, анальгізуючою та антимікробною
діями є рослини родин Lamiaceae (рід Salvia) та Salicaceae; перспективними джерелами
БАР з імуномодулюючою дією стали рослини роду Galium родини Rubiaceae; для коррекції
психоемоційного стану були обрані рослини роду Leonurus родини Lamiaceae. Була
заготовлена та придбана необхідна кількість сировини для проведення досліджень.
Розроблені способи одержання деяких фітосубстанцій. Проведені попередні фітохімічні та
фармакологічні дослідження одержаних екстрактів. Так, наприклад було встановлено, що
екстракти з листя мучниці звичайної (Arctostaphylos uva-ursi) демонструють гіпоглікемічну
та гіполіпідемічну дію на моделі експериментальної резистентності до інсуліну. Внесення
протеіногенних амінокислот до екстрактів значно посилювало гіпоглікемічний ефект та
нормалізувало показники метаболізму ліпідів у печінці тварин. Також встановили
гіпоглікемічну та ліпотропну активність для поліфенольних екстрактів з листя лохини
звичайної (Vaccinium uliginosum) та л. високорослої (V. corymbosum). На моделях in vivo та
in vitro показали, що після введення екстрактів знижувався рівень холестерину та
нормалізувалося співвідношення основних класів ліпопротеінів.
НФаУ здійснює весь цикл розробки інноваційних лікарських засобів з використанням
сучасних підходів відповідно до вимог GMP, GLP, GCP. Створення і впровадження у практику
нових ефективних лікарських засобів – це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть
участь кафедри і наукові лабораторії НФаУ.
Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення понад 140 лікарських засобів
широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:
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2020 рік
Освоєно (планується, апробоване) промислове виробництво або включено до
перспективного плану розвитку виробництва
Виготовляється в умовах аптеки
2 фаза клінічних випробувань
1 фаза клінічних випробувань
Завершені доклінічні дослідження
Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів
Нові лікарські препарати, що почали розроблятися

Кількість
9
1
2
1
20
74
33

Винахідницька діяльність є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи. Вона
відіграє важливу роль у реалізації та стимулюванні наукового потенціалу співробітників. Одним із
основних показників винахідницької діяльності є кількість поданих заяв про видачу патентів на
винаходи та корисні моделі. За звітний період співробітниками НФаУ оформлено і подано до
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» 30 заяв з метою
одержання патентів України, з них 15 заяв на винаходи та 15 заяв на корисні моделі. До
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Авторське право і суміжні права) подано 35
заяв про реєстрацію авторського права на твір. У 2020 році науковцями університету одержано 56
патентів України на винаходи та корисні моделі та 34 свідоцтва про реєстрацію авторського права
на твір.
Одним із найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та
інформаційні листи. Науковцями НФаУ підготовлено і подано до Українського центру наукової
медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) Підготовлено і подано
до Укрмедпатентінформу 45 інформаційних листів, з них опубліковано – 31.
Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень
медичної науки у сферу охорони здоров’я МОЗ України є основним документом, який
регламентує процес впровадження медичної та фармацевтичної науки у практику охорони
здоров’я. Розробки, внесені до Переліку, є новими, що підтверджується публікаціями та
охоронними документами, а також пройшли дослідження з врахуванням принципів доказовості. У
цьому році до Переліку включено 39 наукових повідомлення НФаУ, подані у 2019 році. У 2020
році підготовлено і подано для включення до Переліку 95 заявок. Наукові пропозиції НФаУ мають
соціальну, економічну та медичну ефективність. Інформація про них внесена до навчальнометодичних матеріалів відповідних дисциплін і використовується у навчальному процесі
фармацевтичних факультетів університетів України та наукових дослідженнях. Також наукові
повідомлення впроваджуються у діяльність профільних закладів МОЗ України.
Для подальшого розвитку наукових досліджень і плідного обміну інформацією велике
значення мають наукові семінари, конференції, симпозіуми тощо. НФаУ, як лідер фармацевтичної
освіти, проводить активну інформаційну політику. За 2020 рік у НФаУ відбулося 29 науковопрактичних заходів різного рівня, з них 7 подані на включення до реєстру заходів МОЗ та НАМН
України. Матеріали конференцій опубліковано в збірниках та наукових журналах: 29 видань
матеріалів науково-практичних конференцій.
1. VІ науково-практична
інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне
товарознавство» Дата проведення: 6 березня 2020 р.
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2. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної
науки в створенні та стандартизації лікарських засобів та дієтичних добавок, що містять
компоненти природного походження» Дата проведення: 11 березня 2020 р.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий підхід до сфери практичної
косметології: актуальні питання й тренди» Відповідальна кафедра: косметології і аромології
Дата проведення: 11 березня 2020 р.
4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми
фармакотерапії та призначення лікарських засобів» Дата проведення: 12-13 березня 2020 р.
5. Науково-практична дистанційна конференція «Мікробіологія, вірусологія та імунологія в
сучасній клінічній і лабораторній медицині», присвячена пам’яті відомого вченогомікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого Дата проведення: 19 березня 2020
р.
6. VІІІ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Management and marketing in
the modern economy, science, education and practice» (Менеджмент та маркетинг у складі
сучасної економіки, науки, освіти, практики) Дата проведення: 19 березня 2020 р.
7. ІV Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення
екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів» Дата
проведення: 20 березня 2020 р.
8. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм» Дата проведення: 20 березня 2020
р.
9. Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам’яті УАН А.І. Тихонова
«Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та
косметологічній практиці» Дата проведення: 25 березня 2020 р.
10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина:
сучасний стан та перспективи розвитку» Дата проведення: 3 квітня 2020 р.
11. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical
issues of new medicines development» Дата проведення: 8-10 квітня 2020 р.
12. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю
«Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine» Дата проведення: 17 квітня 2020
р.
13. II Всеукраїнська науково-практична конференція “Ключові проблеми сучасного викладання
іноземних мов у немовних ВНЗ” Дата проведення: 22 квітня 2020 р.
14. VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми
та перспективи" Дата проведення: 23-24 квітня 2020 р.
15. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на
збереження здоров’я людини» Дата проведення: 23-24 квітня 2020 р.
16. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від
експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»
Дата проведення: 14 травня 2020 р.
17. XIII Науково-практична конференція з міжнародною участю "Управління якістю в фармації"
Дата проведення: 22 травня 2020 р.
18. ХХ Науково-практична інтернет – конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і
перспективи розвитку» Дата проведення: 22 травня 2020 р.
19. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація вчора,
сьогодні, завтра» Дата проведення: 24-25 вересня 2020 р.
20. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні
питання експериментальної та клінічної біохімії» Дата проведення: 2 жовтня 2020 р.
21. II Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів
фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя» (life long learning): наука, освіта,
практика» Дата проведення: 21-22 жовтня 2020 р.
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22. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання клінічної
фармакології та клінічної фарації» Дата проведення: 22-23 жовтня 2020 р.
23. ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в
сучасних умовах розвитку ринку» Дата проведення: 1 листопада 2020 р.
24. Міжвузівська галузева онлайн - конференція з міжнародною участю, присвячена Всесвітньому
дню боротьби з пневмонією. Дата проведення: 2 листопада 2020 р.
25. VIII науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми
розвитку галузевої економіки та логістики» Дата проведення: 12 листопада 2020 р.
26. ІІІ Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку
патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція» Дата проведення: 19 листопада
2020 р.
27. V Міжнародна інтернет-конференція «Технологічні та біохармацевтичні аспекти створення
лікарських препаратів різної направленості дії» Дата проведення: 26 листопада 2020 р.
28. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні аспекти
дослідження лікарських рослин» Дата проведення: 26-27 листопада 2020 р.
29. Міжвузівська галузева онлайн - конференція з міжнародною участю, присвячена
Міжнародному дню людей з обмеженими фізичними можливостями . Дата проведення: 3
грудня 2020 р.
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів (докторів і кандидатів наук) є одним із
головних стратегічних напрямків діяльності університету із забезпечення якісно вищого рівня
педагогічного потенціалу. Випереджальні темпи підготовки кадрів вищої кваліфікації спрямовані
на забезпечення кадрових потреб університету на тривалу перспективу та створення потужного
інтелектуального потенціалу викладачів і науковців. Так, у 2020 році було захищено у
спеціалізованих вчених радах України 9 докторських та 11 кандидатських дисертацій,
затверджено Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України 7 докторських та 10
кандидатські дисертації, на розгляді в експертних радах знаходяться 4 докторських та 8
кандидатські дисертації.
Результати наукових досліджень учених НФаУ відображені у 545 наукових статтях у
вітчизняних наукових журналах та 299 статтях у закордонних наукових журналах, 1822 тезах у
вітчизняних виданнях та 230 тезах у закордонних виданнях. У 2020 році співробітники
університету підготовили до видання і опублікували 2 монографії, 1 підручник, 26 навчальних
посібників, 6 збірників, 2 довідника, 25 методичних рекомендацій, .31 інформаційний лист.

1
2
3
4
5
6
7

Науково-публікаційна активність установи
Статті
у
виданнях,
що
індексуються
наукометричними базами Web of Science та/або
Scopus
Інші статті у наукових періодичних виданнях
Монографії,
розділи
монографій
у
видавництвах
категорій
А
та
В
за
класифікацією SENSE
Інші монографії та розділи монографій
Підручники та навчальні посібники, що мають
наукову новизну
Науково-довідкові
видання
(енциклопедії,
довідники, наукові каталоги, огляди, публікації
джерел та пам'яток науки та культури тощо, що
мають наукову новизну)
Інші (коротко вкажіть які саме)

Кількість за 2020 рік
163
844
2
Підручник – 1
Навчальні посібники – 26
Довідник – 2
Матеріали конференцій – 29
Інформаційні листи – 31
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(методичні рекомендації, інформаційні листи,
нововведення).

Наукові повідомлення – 95
Методичні рекомендації – 25
Збірник – 6

Статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами
Web of Science та/або Scopus
1. Blazheyevskiy, M.Ye. Iodometric determination of cystamine dihydrochloride in tablets using
diperoxyadipic acid / Mykola Ye. Blazheyevskiy, Valeriy P. Moroz // French-Ukrainian Journal of
Chemistry. – 2020. - Vol. 8, Iss.1. - Р. 19-27. (Web of Science).
2. Chemical analysis and the study of quality indicators Of the immunobiological drug for
preventing and Treating candidal infections / Mykola Rybalkin, Leonid Strelnikov, Oksana
Strilets, Olha Kaliuzhnaia, Sergiy Kutsenko // Сhemistry and chemical technology. 2020. Vol. 14,
No. 4, pp. 455–462. (Scopus). Q3
3. Krechun A.V., Mykhailenko O.A., Kovalev V.N., Yu.V. Buidin, T.P. Osolodchenko.
Hydroxycinnamic acids in the raw material of hybrid bearded irises. Zaporozhye medical journal
2020; 22 (2), 256-260 https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.2.200632 (Web of Science).
4. Brechka N.М., Kozar V.V., Bondarenko V.O., Morozenko D.V., Korenyeva Ye.M., Leontieva
F.S. The inflammatory process correction in rats with benign prostatic hyperplasia. Problemi
Endokrinnoi Patologii (Проблеми ендокринної патології). 2020. № 1. 98–104. (Scopus). Q4
5. Brechka N.M., Bondarenko V.O., Korenieva Ye.M., Laryanovskaya Yu.B., Morozenko D.V.,
Kozar V.V., Ashukina N.A., Leontieva F.S., Shcherbak E.V., Ivannikova S.V. Dynamics of
glycosaminoglycans content in the testes of rats after administration of natural herbal products.
Проблеми ендокринної патології. 2020. № 2. 104–110. (Scopus). Q4
6. Seliukova N. Yu., Misiura K.V., Boiko L.O., Kustova S. P., Grushanska N. H., Sharandak P. V.,
Medvedovska N. V. Fetoplacental insufficiency as a reason of offspring oxidative status
disturbances. Проблеми ендокринної патології. – 2020. – № 2. – С. 121-127 (Scopus). Q4
7. Seliukova N. Yu., Koreneva E. M., Kustova S. P., Boyko M. A., Misiura K. V. The fertility of rats
females-offspring born to mothers with fetoplacental insufficiency. Проблеми ендокринної
патології. – 2020. – № 4. – С. 121-127. (Scopus). Q4
8. Kononenko N.M., Ruban O.A., Chikitkina V.V., Kovalevska I.V. The influence of antidiabetic
combined medicinal product glikverin based on voglibose and quercetin on lipid exchange indices
under conditions of experimental metabolic syndrome. Problems of endocrine pathology. 2020.
Vol. 4. P. 45-50. (Scopus). Q4
9. Литвинова О.М. Рівень сироваткових та вагінальних імуноглобулінів при
експериментальному вагініті та за умов фармакологічної корекції / Должикова О.В.,
Єрьоменко Р.Ф., Козар В.В., Литвинова О.М. // Запоріжський медичний журнал. − Т.22 . –
№2 (119 ). −2020.−С.186-191. (Web of Science).
10. Evaluation of Ag, Cu, Fe and MnO2 nanoparticle mixture effecton histomorphological state of
internal organs and tissues in laying hens. O.L. Orobchenko, M.Ye. Roman’ko, А.P. Paliy, R.V.
Dotsenko, D.V. Morozenko, K.V. Gliebova, S.P. Doletskyi, A.P. Palii. Ukrainian Journal of
Ecology. 2020. 10(4). 165-174. (Web of Science).
11. Патофізіологічне обгрунтування ефективності застосування кверцетину в терапії
коронавірусної хвороби (СОVID-19) (Pathophysiological substantiation of the effectiveness of
quercetine use in coronavirus disease (COVID-19) therapy) / Зупанець І.А., Шебеко С.К.,
Безугла Н.П,. Отрішко І.А. // Патологія. – 2020. – Т 17, № 1 (48). – С.93-101. (Web of
Science).
12. Kukhtenko H. P., Popova T. V., Gladukh Ie. V., Kukhtenko O. S. Сравнительный анализ
карбомерных полимеров для фармацевтической и косметической практики. Запорожский
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медицинский журнал. 2020. №3. С. 431-436. (Web of Science).
13. The synthesis and in silico antihypertensive activity prognosis of new Mannich bases containing
the 1,2,4-triazole moiety / Lina Perekhoda, Victoria Georgiyants, Hanna Yeromina, Iryna Drapak,
Vira Lubenets, Zinaida Ieromina, Irina Sych, Hanna Severina, Anatoly Demchenko. Chem. Chem.
Technol. 2020. Chemistry. Vol. 14, No. 2. P. 214–220. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.214
(Scopus/Web of Science). Q3
14. On the measurements of magnetic nanoparticle concentration in a biological medium using a
superconducting quantum magnetometer / S. I. Bondarenko, O. G. Avrunin, I. S. Bondarenko, A.
V. Krevsun, V. P. Koverya, M. V. Rakhimova // Fizika Nizkikh Temperatur. 2020, №46(11), С.
1287–1291 (Scopus/Web of Science). Q4
15. Козирєва О.В. Моделювання оптимальної дивідендної політики Українських компаній /
Птахіна О. М., Сич Т. В., Іванов Є.В., Євсюков О.П., Козирєва О.В. Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики.Vol.1 №32 (2020). – С. 260-268. (Web of Science).
16. Коzyrieva O.V. The e-government development in ensuring the country information security /
Yarovoy T.S., Коzyrieva O.V., Bielska T.V., Zhuk I.I., Mokhova I.L. // Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики. Vol. 2, № 33 (2020). – 603. С. 268-275. (Web of
Science).
17. Сумець О. Методичний підхід до оцінки системи менеджменту виробничих підприємств //
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol. 6. No. 2. С.
126-143. URL: http://are-journal.com. (Web of Science). Q2
18. Селюкова Н. Ю., Волохов І. В., Бойко М. О., Землянський А. О., Залюбовська О. І. Стан
репродуктивної системи статевозрілих самиць нащадків, народжених від матерів з
фетоплацентарною недостатністю. Проблеми ендокринної патології. 2020. № 1 (71), С. 62–
66 (Scopus). Q4
19. Blazheyevskiy M.Ye., Scrypynets Yu.V., Yegorova A.V., Antonovich V.P. The Oxidative
Derivatization Method For The Spectrofluorimetric Determination Of Periciazine In
Pharmaceutical Preparations. Methods and Objects of Chemical Analysis, 2020, 15(1), p. 21-26
https://doi.org/10.17721/moca.2020.21-26 (Scopus/Web of Science). Q4
20. Mozgova Olena, Blazheyevskiy Mykola Quantitative determination of Levomepromazine in
pharmaceuticals by spectrophotometric method as its sulfoxide. French-Ukrainian Journal of
Chemistry 2020. Vol 8, No 1. 117-124. https://doi.org/10.17721/fujcV8I1P117-124 (Web of
Science).
21. Патофізіологічні механізми прогресування та фатальних ускладнень коронавірусної
хвороби (COVID-19) у пацієнтів з цукровим діабетом. Briukhanova, T. O., A. L. Zagayko, and
D. V. Lytkin. Патологія. – 2020. – № 2. – с.256-263. DOI: https://doi.org/10.14739/23101237.2020.2.212812 (Web of Science).
22. Котвіцька А.А. Аналіз сучасних вимог роботодавців щодо функціональних обов’язків і
компетентностей фармацевтичного персоналу [Електронний ресурс] / A. A. Котвіцька,
Ю.С. Братішко, А.В. Волкова, Д.Ю. Тарасенко, О.В. Посилкіна, А.Б. Ольховська //
Запорізький медичний журнал. – 2020. – N 6. – С. 847-857. Режим доступу : DOI :
10.14739/2310-1210.2020.6.218472. (Web of Sciences).
23. Pathophysiological mechanisms of coronavirus disease (COVID-19) progression and fatal
complications in patients with diabetes.TO Briukhanova, AL Zagayko, DV Lytkin - Pathologia,
2020 – p. 256-263 DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.2.212812 (Web of Science).
24. Synthesis of biologically active substances based on coordination compounds of copper (II) with
acetylacetone and salicylic acid / M. Fatkhullaeva, A.S. Gazieva, S.V. Kolesnik, U.A. Umarov //
International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 20, Issue 08, 2020, P. 6504-6511.
(Scopus). Q4
25. New procedures of Metronidazole determination by the method of Gas-Liquid Chromatography /
L.Yu. Klimenko, G.L. Shkarlat, Z.V. Shovkova, S.V. Kolisnyk, O.I. Nazarko // Research J.
Pharm. And Tech. 13(3): March 2020, P. 1157-1166. (Scopus). Q3
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26. Study of Solvent extraction of Atomoxetine from Aqueous solutions and Biological fluids /
L.Yu.Tomarovska, S. V. Baiurka, S. A. Karpushina // Research Journal of Pharmacy and
Technology. - 2020. – Vol. 13, Issue 9. – P. 4303-4309. www.rjptonline.org 0974-360X (Online)
(Scopus). Q3
27. Kovalenko, S. M. (1R,3S)-3-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)-1,2,2-trimethylcyclo-pentane-1carboxylic acid as a new antidiabetic active pharmaceutical ingredient / S. M. Kovalenko, I. S.
Konovalova, S. I. Merzlikin et al. // Acta Cryst. – 2020. – P. 1407–1411. (Scopus). Q3
28. Romas K. The Investigation of the Stability of the Granules Based on Arginine and Tincture of
Ginseng / Katerina Romas , Natalya Polovkо, Liliia Vyshnevskа, Alexander Shmalko // Journal of
Global Pharma Technology. – Volume 12.- Issue 02 (2020) Feb. 2020. (Scopus). Q3
29. Romas K. The Development of Granules Based on Arginine and Ginseng / Natalya Polovko, Liliia
Vishnevska, Olga Antonenko // Research Journal of Pharmacy and Technology. - Volume 13. Issue 11 (2020). - pp. 5370-5374. (Scopus). Q3
30. Strus O., Polovko N. The influence of «Saprogel» in the wound healing process on rats with a fullthickness wound model. Čes. slov. Farm. 2020; 69, 75–82. (Scopus). Q3
31. Strus O., Babov K., Gushcha S., Polovko N., Nasibullin B., Polshchakova T. Toxicological and
Biological Assessment of the Effect of Sapropel of the Prybych Lake during Cutaneous
Application in Rats Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020 Sep 10; 8(A):633-638.
(Scopus). Q3
32. Strus O., Polovko N., Maloshtan L., Shakina L. (2020) Study of anti-inflammatory activity of
medicinal products with sapropel extract on the model of acute photodynamic skin injury in rats'
Research Journal of Pharmacy and Technology; Vol:13 No:06: June-: (Scopus). Q3
33. Karpova S.P., Krutskikh А.A., Mozgova O.O., Shovkova O.V. Development and validation of the
kinetic-spectrophotometric method for the quantitative determination of mezlocillin in pure
substance and medical preparation / International Journal of Pharmaceutical Sciences and
Research. – 2020. – V. 11 № 5. – P. 2293-2298. (Web of Science). Q3
34. Study of anti-inflammatory activity of medicinal products with sapropel extract on the model of
acute photodynamic skin injury in rats. Strus Oksana, Polovko Nataliia, Maloshtan Liudmyla,
Shakina Liubov. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2020. Vol:13 No:06: June.
(Scopus). Q3
35. Research of antibody titres to antigens of a low molecular fraction of C. Albicans fungus
disintegrate at preventing candidomicosis / Mykola V Rybalkin, Tatiana V Diadiun, Olga S
Kalyuzhnaya, Svitlana M Kovalenko, Olexandr S Kukhtenko // International journal of research in
Pharmaceutical sciences. - 2020. - № 11(4), - Р. 5481-5484. (Scopus). Q3
36. Determination of Candida albicans proteins concentration by enzyme-linked immunosorbent assay
method at subcutaneous introduction in candidiasis therapy / Mykola V. Rybalkin, Natalya V.
Khokhlenkova, Julia M. Azarenko, Tatiana V. Diadiun, Svitlana M. Kovalenko // Pharmacia
67(4): 393–396. DOI 10.3897/pharmacia.67.e52568 (Scopus). Q2
37. Mykhailenko O., Gudžinskas Z., Kovalyov V., Desenko V., Ivanauskas L., Bezruk I., Georgiyants
V. Effect of ecological factors on the accumulation of phenolic compounds in Iris species from
Latvia, Lithuania and Ukraine. Phytochemical Analysis. 2020; 31(1): 1–19
https://doi.org/10.1002/pca.2918 (Scopus/Web of Science). Q1
38. Mykhailenko O., Ivanauskas L., Bezruk I., Lesyk R., Georgiyants V. Comparative investigation of
amino acids content in the dry extracts of Juno bucharica, Gladiolus hybrid zefir, Iris hungarica,
Iris variegata and Crocus sativus raw materials of Ukrainian flora. Scientia Pharmaceutica. 2020,
88(1), 13 p. https://doi.org/10.3390/scipharm88010008 (Web of Science). Q2
39. Mykhailenko O., Kovalyov V., Orlova T. Chemical composition of components of the essential
oil of several Iris species. Thai journal of pharmaceutical science Vol 44, No 3 (2020) 178-185
http://www.tjps.pharm.chula.ac.th/ojs/index.php/tjps/article/view/134 (Scopus). Q3
40. Krechun, A.V., Mykhailenko, O.A., Kovalev, V.N. Analysis of essential oils from several hybrid
Iris varieties. Chemistry of Natural Compounds, 2020, Vol. 56, No. 2, March, p. 361-363.
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https://doi.org/10.1007/s10600-020-03033-y (Scopus/Web of Science). Q2
41. Demeshko, O.V., Kovalev, V.N., Mykhailenko, O.A., E.V. Krivoruchko. Carboxylic acids from
Leaves of Gladiolus hybridus. Chemistry of Natural Compounds, 2020, Vol. 56, No. 2, March, p.
312-314 https://doi.org/10.1007/s10600-020-03016-z (Scopus/Web of Science). Q2
42. Mykhailenko O., Lesyk R., Finiuk N., Stoika R., Yushchenko T., Ocheretniuk A., Vaschuk V.,
Mishchenko V., Georgiyants V. In vitro anticancer activity screening of Iridaceae plants. Journal
of Applied Pharmaceutical Science. 2020, 10(7):59-63. https://doi.org/10.7324/JAPS.2020.10708
(Scopus). Q2
43. Kotova E.E., Kotov S.A., Gontova T.M., Kotov A.G. Study of qualitative and quantitative content
of amino acids in pumpkin seeds for further standardization of the herbal drug . European
Pharmaceutical Journal. 2020.- Volume 67: Issue 1 (Jan 2020),-Р. 27-32 (Scopus). Q1
44. Mykola O. Korzh, Vasyl B. Makarov, Volodymyr I. Lipovsky, Dmytro V. Morozenko, Svitlana I.
Danylchenko. Mathematical modeling of the stress-strain state of the “bone-implant” system
during the osteosynthesis with aphilos with polylactic acid implants. Wiadomosci Lekarskie
(Wiadomosti Lekarsky). 2020. Tom LXXIII, nr 4. 722–727 (Scopus). Q3
45. Korzh M.O., Filipenko V.A., Leontieva F.S., Morozenko D.V., Marushak O.P., Dielievska V.Yu.
A case of agglutination and hemolysis of erythrocytes caused by the patient’s own plasma. Acta
Medica Bulgarica. 2020. Vol. XLVII, № 1. 50–55 (Scopus). Q4
46. Seliukova N. Yu., Boyko M. A., Kustova S. P., Misiura K. V., Kamyshan А. SPuberty genesis of
females-offspring rats born to mothers with fetoplacental insufficiency. Georgian Medical News
№ 7-8 (304-305) 2020, s. 135-140 (Scopus). Q4
47. Methyl 5-chloro-4-hydroxy-2, 2-dioxo-1H-2λ6, 1-benzothiazine-3-carboxylate: structure and
Hirshfeld surface analysis / S. V. Shishkina et al // Acta Crystallographica. 2020. E76. P. 1657–
1660 (Scopus). Q3
48. Biochemical research of hepatoprotective activity of tablets Lavaflam in rats with subchronic
hepatitis / M. Aslanian, L. Bobrytska, N. Bereznyakova, О. Shpychak, V. Hrytsenko, T.
Germanyuk, T. Ivko // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2020. – №32 (3). –
Р.10-13 (Scopus). Q3
49. Baranova I. Development of foaming shampoo base for the treatment of Seborrheic Dermatitis./ I.
Baranova, S. Zaika, Y. Bezpala, O. Roik, S. Zaporozhska, L. Shostak // Journal of Advanced
Pharmacy Education & Research. – 2020. – № 10. – 143 – 149 (Scopus). Q3
50. Choice of mucosal adhesive in the composition of a new dental gel / Yu. Maslii, O. Ruban, Yu.
Levachkova, S. Gureyeva, T. Kolisnyk // Pharmakeftiki. – 2020. – Vol. 32, Issue 1. – P. 40-49
(Scopus). Q4
51. Development and uniformity evaluation of low-dose medicated chewing gums prepared by
compression method / Yu. Maslii, О. Ruban, O. Yevtifieieva, V. Hrudko, S. Gureyeva, A. Goy, T.
Kolisnyk // Česká a slovenská farmacie. – 2020. Vol. 69, Issue 1. – P. 33–42 (Scopus). Q3
52. Optimization of tablet formulation containing ginger dry extract / Walid Ahmad Alkhalaf Malek,
O. A. Ruban, O. V. Kutova, N. A. Нerbina. Current Issues in Pharmacy and Medicine Science.
2020. Vol 33(2). З. 90-93 (Scopus).
53. Optimization of the composition of solid dispersion of quercetin I. V. Kovalevska, O.A. Ruban,
O.V. Kutova, Y.V. Levachkova // Current Issues in Pharmacy and Medicine Science 2020. Vol
35(4). З. 90-93 (Scopus).
54. Hrytseno V.I., Kienko L.S., Bobrytska L.A., Rybalko S.L. Starosila D.B. Study of anti-herpetic
activity of a soft dosage form with acyclovir and miramistin /Journal of Global Pharma
Technology // 2020. Vol. 12, № 6. P. 397 – 404 (Scopus). Q3
55. The Influence of pH Values on the Rheological, Textural and Release Properties of Carbomer
Polacril® 40P-Based Dental Gel Formulation with Plant-Derived and Synthetic Active
Components / Yuliia Maslii, Olena Ruban, Giedre Kasparaviciene, Zenona Kalveniene, Anna
Materiienko, Liudas Ivanauskas, Agne Mazurkeviciute, Dalia M. Kopustinskiene, Jurga
Bernatoniene // Molecules. 2020. Vol. 25, Issue 21. Р. 5018 (16 of 16) (Scopus/Web of Science).
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Q1
56. Bezruk, I. Combined approach to the choice of chromatographic methods for routine
determination of hederacoside C in Ivy leaf extracts, capsules, and syrup / I.Bezruk, А. Kotvitska,
I.Korzh, I.Vyshnevsky, V. Georgiyants // Scientia Pharmaceutica. – 2020 – Vol. 88(2) – P. 24
doi:10.3390/scipharm88020024 (Web of Science). Q2
57. Public Administration in the Area of Higher Education in a Decentralized Environment / Liana G.
Budanova, Irina V. Zastrozhnikova, Nelya M. Filyanina, Hanna O. Dziaduk and Anzhela A.
Slepchenko. International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 406-416 (Scopus).
58. Bezruk, A. Materiienko, S. Gubar, K. Proskurina, L. Budanova, L. Ivanauskas, V. Georgiyants.
Estimation of the influence of the environmental factors on the accumulation of phytochemicals
and antioxidant capacity in the ivy leaves (Hedera Helix L.). Natural Product Research, 2020, Vol.
34(32), Р. 1-6. https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1843029 (Scopus). Q2
59. The relevance of the development and implementation of quality system in clinical diagnostic
laboratory / Rymma F. Yeromenko, Maryna O. Ostapets, Olexiy B. Datsenko, Olga M.
Lytvynova, Hanna L. Lytvynenko. Wiadomosci Lecarskie. 2020. Vol. 9 (II). P. 2073-2075
(Scopus).
60. Circulating microRNA-133a in patients with arterial hypertension, hypertensive heart disease and
left ventricular diastoli dysfunction / Vadym S. Lytvynov, Sergiy М. Koval, Iryna O. Snihurska,
Olga M. Lytvynova and etc.// Frontiers in Cardiovascular Medicine( Switzerland). – July, 2020. –
7:104 (Scopus). Q1
61. Shebeko S. K., Zupanets I. A., Propisnova V. V. N-acetylglucosamine increases the efficacy of
quercetin in the treatment of experimental acute kidney injury. Journal of Pharmacy &
Pharmacognosy Research. 2020. Vol. 8, № 1. P. 53–63. (Scopus/Web of Science). Q3
62. Shebeko S., Zupanets I., Zimina M. Dose-dependent efficacy of the N-acetylglucosamine and
quercetin combination in rats with renal failure. Acta Pharmaceutica Sciencia. 2020. Vol. 58, № 2.
Р. 154–168 (Scopus). Q3
63. Histomorphological Study of a New Nasal Spray with Anti-inflammatory Properties Efficacy in
Rabbits with Rhinosinusitis / I. Zupanets, T. Zhulai, S. Shebeko, I. Otrishko, D. Hladkykh.
Medical Archives. 2020. Vol. 74(1). P. 8–13. (Web of Science). Q1
64. Zupanets, K., Bezugla, N., Tarasenko, O. et al. HACCP as a risk management tool for ensuring
biosamples quality. Accred Qual Assur 25, 383–386 (2020). https://doi.org/10.1007/s00769-02001448-2 (Scopus/Web of Science). Q3
65. Shebeko S., Zupanets I., Otrishko I. Efficacy of the N-acetylglucosamine in experimental therapy
of chronic kidney disease. Pharmacia. 2020. Vol. 65, № 2. Р (Scopus). Q2
66. Shebeko, Sergii & Chernykh, Vladyslava & Zupanets, Kateryna. (2020). Nephroprotective Effect
of the Herbal Composition BNO 2103 in Rats with Renal Failure. Scientia Pharmaceutica. 88. 47.
https://doi.org/10.3390/scipharm88040047 (Web of Science). Q2
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Web of Science) Q4
152. Inna V Bushuieva1, Ksenia G Klyosova1, Volodymyr V Parchenko, Oleksandr P Gudzenko,
Bogdan V Gutyj, Zhanna M Polova, Anzhela B Olkhovska, Yevhenii O Mykhailiuk1, Anton V
Kurinnyi, Svitlana A Gladysheva6, Vera M Odyntsova. Influence of the Carrier Type and
Surfactants on the Trifuzole Emission from Veterinary Intrauterine Suppositories. Research Journal of Pharmacy and Technology (RJPT). 2020 Vol.:13, Issue:11, November, 2020. Р. 5407-5410.
(Scopus). Q3
153. Arsenic intoxication: general aspects and chelating agents / Geir Bjørklund, Petro Oliinyk, Roman Lysiuk, Md. Shiblur Rahaman, Halyna Antonyak, Iryna Lozynska, Larysa Lenchyk, Massimiliano Peana. Archives of Toxicology. 2020. 94 (6). Р. 1879–1897. doi: 10.1007/s00204-02002739-w (Scopus/Web of Science). Q1
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8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, ЯКІ УВІЙШЛИ ДО ПОПЕРЕДНІХ ВИПУСКІВ
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ
ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ
НАУКИ У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
До переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2017 році
включено
29 наукових повідомлень НФаУ:
1. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при
створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій (Реєстр. №
437/4/17).
2. Спосіб визначення кількісного вмісту дибамку методом високоефективної
рідинної хроматографії (Реєстр. № 438/4/17).
3. Спосіб
визначення
супровідних
домішок
дибамку
методом
високоефективної рідинної хроматографії (Реєстр. № 439/4/17).
4. Спосіб спектрофотометричного визначення тетрацикліну гідрохлориду в
складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм (Реєстр.
№ 440/4/17).
5. Застосування екстракту листеця ряски малої як засобу тирестимулювальної дії
(Реєстр. № 441/4/17).
6. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного
виробництва парентеральних лікарських засобів (Реєстр. № 442/4/17).
7. Використання субстанції рослинного походження водного екстракту листеця
ряски малої для розробки лікарського засобу тиреотропної дії (Реєстр.
№ 443/4/17).
8. Спосіб кількісного визначення фамотидину, кальцію карбонату та магнію
гідроксиду у суспензії аптечного виробництва (Реєстр. № 444/4/17).
9. Спосіб кількісного визначення фамотидину в таблетках методом
ультрависокоефективної рідинної хроматографії із використанням монолітної
колонки (Реєстр. № 445/4/17).
10. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності
фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів
(Реєстр. № 446/4/17).
11. Використання контент-аналізу спеціалізованих фармацевтичних видань (на
прикладі
вивчення
позиціонування
гепатопротекторів)
(Реєстр.
№ 447/4/17).
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12. Використання методики визначення трансферинів, в якості показника
антиоксидантної активності сироватки крові в умовах експериментального
тромбофлебіту (Реєстр. № 448/4/17).
13. Оцінка сучасного стану фармакотерапії хворим дитячого віку на вірусну діарею
(Реєстр. № 449/4/17).
14. Обґрунтування соціально-економічних переліків лікарських засобів для
лікування ентеритів вірусного походження (вірусних діарей) у дітей
(Реєстр. № 450/4/17).
15. Сучасні організаційно-економічні підходи до підвищення ефективності
надання фармацевтичної допомоги хворим на рак легенів (Реєстр.
№ 451/4/17).
16. Удосконалення засад атестації фармацевтичних працівників (Реєстр.
№ 452/4/17).
17. Оцінка лояльності клієнтів до аптечного закладу на основі концепції Servqual (Реєстр. № 453/4/17).
18. Методичні
підходи
до
вибору
стратегії
підвищення
конкурентоспроможності аптечних мереж (Реєстр. № 454/4/17).
19. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження ринку
засобів для лікування та профілактики дерматологічних проблем шкіри
(Реєстр. № 455/4/17).
20. Методичні підходи до дослідження споживачів лікувально-косметичних
засобів. (Реєстр. № 456/4/17).
21. Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж
(Реєстр. № 457/4/17).
22. Спосіб хроматографічного визначення БАР трави золототисячника (Реєстр.
№ 458/4/17).
23. Обґрунтування вибору методу формування вибірки у дослідженнях
фармацевтичного ринку (Реєстр. № 459/4/17).
24. Теоретичні основи та методика обґрунтування ефективності й
інвестиційної привабливості розробок та впровадження лікарських засобів
на основі проектного планування та комп’ютерної обробки (Реєстр. №
460/4/17).
25. Обґрунтування етапів формування та складових елементів «соціального пакета»
працівників фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я України (Реєстр.
№ 461/4/17).
26. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту
працівників фармацевтичної галузі України (Реєстр. № 462/4/17).
27. Визначення
синдрому професійного вигорання
у працівників

129

фармацевтичної галузі за допомогою комп’ютерної програми статистичної
обробки анкетних даних ADPQ_(PBSPh) (Реєстр. № 463/4/17).
28. Корпоративне управління часом працівників фармацевтичного сектора
галузі охорони здоров’я України (Реєстр. № 464/4/17).
29. Дослідження обізнаності в області фармакогенетики серед вибірки
населення України (Реєстр. № 465/4/17).
Вищезазначені наукові повідомлення мають:
 економічну ефективність (№437/4/17, 438/4/17, 439/4/17, 440/4/17, 441/4/17,
442/4/17, 443/4/17, 444/4/17, 445/4/17, 446/4/17, 447/4/17, 449/4/17, 450/4/17, 451/17,
452/4/17, 453/4/17, 454/4/17, 455/4/17, 456/4/17, 457/4/17, 458/4/17, 459/4/17, 460/4/17,
461/4/17, 462/4/17, 463/4/17, 464/4/17, 465/4/17);
 медичну ефективність (№438/4/17, 439/4/17, 440/4/17, 441/4/17, 443/4/17,
444/4/17, 445/4/17, 448/4/17, 449/4/17, 450/4/17, 451/17, 458/4/17, 459/4/17, 460/4/17);
 соціальну ефективність (№437/4/17, 442/4/17, 446/4/17, 447/4/17, 448/4/17,
452/4/17, 453/4/17, 454/4/17, 455/4/17, 456/4/17, 457/4/17, 459/4/17, 460/4/17, 461/4/17,
462/4/17, 463/4/17, 464/4/17, 465/4/17.
До переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2018 році
включено 43 заяви на включення наукового повідомлення НФаУ:
1. Аналіз асортименту та обсягів споживання лікарських засобів для лікування
еректильної дисфункції в Україні (Реєстр. № 454/5/18).
2. Аналіз обсягу споживання пероральних цукрознижувальних лікарських
засобів протягом 2014-2017 років на фармацевтичному ринку України
(Реєстр. № 453/5/18).
3. Аналіз підходів до фармакотерапії хворих на серцево-судинні захворювання
за даними Українського та Британського формулярів (Реєстр. № 427/5/18).
4. Аналіз розподілу популяційного поліморфізму 516G/T гена CYP2B6 в
Україні і світі та його фармакогенетичне значення (Реєстр. № 448/5/18).
5. Аналіз споживання противірусних лікарських засобів на фармацевтичному
ринку України, які використовуються для фармакотерапії хворих на гострі
респіраторні вірусні інфекції (Реєстр. № 446/5/18).
6. Верифіковані методики ідентифікації та кількісного визначення АФІ мазі
Симановського (Реєстр. № 437/5/18).
7. Вивчення деяких аспектів призначення лікарських препаратів в Україні
(Реєстр. № 449/5/18).
8. Використання рослинного екстракту з кореня солодки у якості
протизапального та протиалергічного засобу при лікуванні алергічного
контактного дерматиту (Реєстр. № 426/5/18).
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9. Добові особливості гепатопротекторної активності антралю за умов гострого
токсичного гепатиту (Реєстр. № 419/5/18).
10. Дослідження ринку та економічної доступності засобів, що впливають на
структуру і мінералізацію кісток, представлених на фармацевтичному
ринку України (Реєстр. № 455/5/18).
11. Дослідження стану фармацевтичного забезпечення хворих на серцевосудинні захворювання за допомогою АВС- та VEN-аналізів (Реєстр. №
429/5/18).
12. Ентеросорбент на основі цеоліту природного у формі пасти (Реєстр. №
433/5/18).
13. Ентеросорбент на основі цеоліту природного (Реєстр. № 432/5/18).
14. Етил-[2-(2-аміно-3-ціано-5,5-діоксидино-4Н-пірано[3,2-с][1,2]бензоксатіїн4-іл)феноксі]ацетат, що виявляє гемостатичну активність (Реєстр. №
418/5/18).
15. Застосування алкілованих похідних 1,2,4-триазол-3-тіолу та 1-феніл-1Нтетразол-5-тіолу як засобів противиразкової дії (Реєстр. № 415/5/18).
16. Застосування лікувально-профілактичного засобу у формі сухого екстракту
рутки Шлейхера як агента, що проявляє анксіолітичну дію (Реєстр. №
450/5/18).
17. Застосування метилового естеру 5-метил-4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3d]піримідин-6-карбонової кислоти як анальгетичного та протизапального
засобу (Реєстр. № 451/5/18).
18. Застосування
способу
екстраційно-фотометричного визначення
гідрокортизону бутирату в складі екстемпоральної комбінованої мазі
(Реєстр. № 436/5/18).
19. Збір для профілактики та лікування захворювань нирок, сечового міхура та
сечовивідних шляхів «К-1» (Реєстр. № 444/5/18).
20. Кількісне визначення суми амінокислот у сировині квасолі звичайної
стулок плодів методом спектрофотометрії (Реєстр. № 424/5/18).
21. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії дітей з функціональною
диспепсією (Реєстр. № 416/5/18).
22. Лікувально-профілактичний
засіб
з
гепатопротекторною
та
холекінетичною дією з трави пижма звичайного (Реєстр. № 420/5/18).
23. Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу
(Реєстр. № 431/5/18).
24. Лікувально-профілактичний засіб із протисудомною дією на основі
рослиної сировини (Реєстр. № 430/5/18).
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25. Лікувально-профілактичний засіб, який проявляє сорбуючу, антимікробну
та знеболюючу дії (Реєстр. № 434/5/18).
26. Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у
фармації (Реєстр. № 425/5/18).
27. Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної
стоматології (Реєстр. № 452/5/18).
28. Оптимізація режиму прийому пара-ацетамінофенолу з врахуванням
біоритмів печінки (Реєстр. № 414/5/18).
29. Оцінка сучасного стану лікарського забезпечення хворих на серцевосудинні захворювання (Реєстр. № 428/5/18).
30. Протиподагричні засоби: дослідження асортименту, соціально-економічної
доступності та обсягів споживання в Україні (Реєстр. № 445/5/18).
31. Розподіл популяційного поліморфізму 163А/С гена CYP1A2 серед
мешканців України як фактор персоналізованого підходу до лікування
(Реєстр. № 447/5/18).
32. Спосіб одержання полі фенольного комплексу з трави жоржини сорту
Ken’s Flame з антимікробною дією (Реєстр. № 417/5/18).
33. Спосіб одержання сухого екстракту з кошиків соняшника однорічного
(Реєстр. № 443/5/18).
34. Спосіб спектрофотометричного визначення залишкових кількостей
рибоксину (Реєстр. № 435/5/18).
35. Сучасний стан та науково-методичні підходи до розширення
екстемпорального виготовлення ліків в аптеках України (Реєстр. №
439/5/18).
36. Сучасні напрямки підвищення біодоступності активних фармацевтичних
інгредієнтів (Реєстр. № 421/5/18).
37. Тверді дисперсії у технології лікарських засобів (Реєстр. № 422/5/18).
38. Теоретико-прикладні підходи до удосконалення галузевого регулювання
процесу формування соціально орієнтованого асортименту ліків на
вітчизняному фармацевтичному ринку (Реєстр. № 438/5/18).
39. Технологічні підходи до створення капсул на основі нативної рослинної
сировини (Реєстр. № 441/5/18).
40. Технологічні підходи до створення таблеток на основі рослинних
екстрактів (Реєстр. № 440/5/18).
41. Удосконалення управління технологічним процесом розробки нових
лікарських засобів як соціально орієнтованим проектом (Реєстр. №
442/5/18).
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42. Фармацевтична композиція у формі дерматологічної мазі для лікування
алергічних і запальних захворювань шкіри (Реєстр. № 456/5/18).
43. Фармацевтична композиція у формі таблеток з гіпоглікемічною дією
(Реєстр. № 423/5/18).
Вищезазначені наукові повідомлення мають:
 економічну ефективність(№ 454/5/18; 453/5/18; 446/5/18; 419/5/18;
455/5/18; 415/5/18; 450/5/18; 451/5/18; 424/5/18; 416/5/18; 431/5/18; 425/5/18;
428/5/18; 445/5/18; 439/5/18);
 медичну ефективність(№ 427/5/18; 448/5/18; 437/5/18; 449/5/18; 426/5/18;
433/5/18; 432/5/18; 418/5/18; 415/5/18; 450/5/18; 451/5/18; 436/5/18; 444/5/18;
424/5/18; 416/5/18; 420/5/18; 431/5/18; 430/5/18; 434/5/18; 414/5/18; 417/5/18;
443/5/18; 435/5/18; 422/5/18; 441/5/18; 440/5/18; 456/5/18);
 соціальну ефективність (№ 454/5/18; 453/5/18; 448/5/18; 446/5/18; 426/5/18;
419/5/18; 455/5/18; 429/5/18; 418/5/18; 425/5/18; 452/5/18; 445/5/18; 447/5/18;
443/5/18; 439/5/18; 421/5/18; 438/5/18; 440/5/18; 423/5/18)
До переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2019 році
включено 39 заяв на включення наукового повідомлення НФаУ:
1. Технологія виготовлення в умовах аптек емульсійної основи для м’яких
лікарських та косметичних засобів (Реєстр. №281/6/19).
2. Склад та технологія виготовлення в умовах аптек збору для корекції
клімактеричних розладів (Реєстр. №282/6/19).
3. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору в аптечних
умовах (Реєстр. №283/6/19).
4. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору для лікування
нематодозів в аптечних умовах (Реєстр. №284/6/19).
5. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору для лікування
цестодозів в аптечних умовах (Реєстр. №285/6/19)
6. Дослідження фармакогенетичного значення популяційного розподілу
частот поліморфізму 174C/G гена IL-6 серед мешканців України (Реєстр.
№286/6/19)
7. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим
визначенням граничного вмісту азарону (Реєстр. №287/6/19)
8. Терміни заготівлі листя лепехи звичайної (Acorus calamus L.) (Реєстр.
№288/6/19).
9. Вагінальний гель протигрибкової дії (Реєстр. №290/6/19).

133

10. Гумка жувальна лікувальна для застосування у стоматології (Реєстр.
№291/6/19).
11. Фармацевтична композиція антидіабетичної дії у формі матричних
таблеток (Реєстр. №292/6/19).
12. Гель стоматологічний (Реєстр. №298/6/19).
13. Науково-методичні підходи до вибору рослинних об’єктів при розробці
фітопрепаратів для гастроентерології (Ресєтр.№293/6/19).
14. 2-((5-((2,5-диметоксифеніл)аміно)-1,3,4-тіадіазол-2-іл)тіо)-N-(нафтилен-1іл)ацетамід, що проявляє діуретичну активність Реєстр. №294/6/19).
15. Застосування сухого екстракту імбиру лікарського (Zingiber officinale L.)
як лікувально-профілактичного антидіабетичного засобу Реєстр.
№295/6/19).
16. Застосування сухого екстракту капусти городньої (Brassica oleracea L.) як
протизапального та противиразкового засобу при лікуванні виразкових
уражень шлунка (Реєстр. №296/6/19).
17. Застосування комбінованого крему як протизапального та репаративного
засобу при лікуванні запальних і мікробних захворювань шкіри (Реєстр.
№297/6/19).
18. Технологія м’яких лікарських засобів за утрудненими екстемпоральними
прописами з використанням Aerosilum (Реєстр. №298/6/19).
19. Технологія м’яких лікарських засобів з Pix liquida за утрудненими
екстемпоральними прописами (Реєстр. №299/6/19).
20. Технологія очної мазі з Sulfacetamidum natricum (Реєстр. №300/6/19)
21. Спосіб одержання сухого екстракту з трави жоржини сорту Ken's Flame з
антимікробною дією (Реєстр. №301/6/19).
22. Фармацевтична композиція у формі назального гелю з антимікробною та
противірусною (відносно аденовірусу) дією (Реєстр. №302/6/19).
23. Технологічні аспекти приготування пілюль (Рестр. №303/6/19).
24. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при
створенні біосимілярів (Рестр. №306/6/19).
25. Методичні підходи до оцінки й управління інтелектуальними ризиками у
фармації (Реєстр. №307/6/19).
26. Методичні рекомендації щодо оптимізації асортименту лікарських
косметичних засобів в аптечних закладах (Реєстр. №308/6/19).
27. Методичні підходи до формування товарного асортименту в аптечних
мережах на засадах категорійного менеджменту(Реєстр. №309/6/19).
28. Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності
фармацевтичних підприємств (Реєстр. №304/6/19).
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29. Науково-методичні підходи до регламентації процесу управління
проектним портфелем у фармацевтичних компаніях (Реєстр. №305/6/19)
30. Антидіабетичний засіб (Реєстр. №310/6/19).
31. Ідентифікація та визначення чистоти активних фармацевтичних
інгредієнтів інуліну рослинного походження методом тонкошарової
хроматографії (Реєстр. №311/6/19).
32. Спосіб хроматографічного визначення аргініну та глутамінової кислоти
квасолі звичайної стулок плодів (Реєстр. №312/6/19).
33. Спосіб якісного визначення інуліну в оману високого кореневищах та
коренях методом тонкошарової хроматографії (Реєстр. №313/6/19).
34. Фармацевтична композиція для лікування цукрового діабету 2 типу
(Реєстр. №314/6/19).
35. Збір для профілактики та лікування захворювань нирок, сечового міхура
та сечовивідних шляхів «К-1» (Реєстр. №315/6/19).
36. 2-Аміно-4-(3-хлорфеніл)-4,6-дигідропірано[3,2-с][2,1]бензоксатіїн-3карбонітрил 5,5-діоксид, що виявляє антикоагулянтну активність (Реєстр.
№316/6/19).
37. 2-Аміно-4-феніл-4,6-дигідропірано[3,2-с][2,1]бензоксатіїн-3-карбонітрил
5,5-діоксид, що виявляє гемостатичну активність (Реєстр. №317/6/19).
38. Методика класифікації ліко-пов’язаних помилок в аптечних закладах
(Реєстр. №318/9/19).
39. Методичні підходи до моніторингу ліко-пов’язаних помилок в аптечних
закладах (Реєстр. №319/6/19).
Вищезазначені наукові повідомлення мають:
 економічну ефективність (№ 306/6/19, 308/6/19, 309/6/19, 305/6/19);
 медичну ефективність (№281/6/19, 282/6/19, 283/6/19, 284/6/19, 285/6/19,
287/6/19, 288/6/19, 290/6/19, 291/6/19, 292/6/19, 298/6/19, 295/6/19, 296/6/19, 298/6/19,
299/6/19, 300/6/19, 301/6/19, 302/6/19, 303/6/19, 310/6/19, 311/6/19, 312/6/19, 313/6/19,
314/6/19, 315/6/19, 316/6/19, );
 соціальну ефективність (№281/6/19, 282/6/19, 283/6/19, 284/6/19, 285/6/19,
286/6/19, 290/6/19, 295/6/19, 309/6/19, 304/6/19, 318/9/19, 319/6/19)

До переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2020 році
подано 95 наукових повідомлень НФаУ:
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1. 5-[(Z)-(4-нітробензиліден)]-2-(тіазол-2-іліміно)-4-тіазолідинон, що виявляє
антиконвульсантну активність.
2. Choice of mucosal adhesive in the composition of a new dental gel.
3. Development and uniformity evaluation of low-dose medicated chewing gums prepared by compression method
4. Study of anti-herpetic activity of a soft dosage form with acyclovir and miramistin.
5. Study of biopharmaceutical solubility of thioctic acid.
6. Аналіз асортименту та доступності стимуляторів перистальтики на
фармацевтичному ринку України.
7. Аналіз науково-приладних підходів до функціонування соціально
орієнтованих моделей організації медичного страхування.
8. Аналіз сучасних форм організації медичного страхування та розробка завдань
з їх ефективного впровадження в систему фармацевтичного забезпечення
населення України.
9. Антигельмінтний засіб для застосування у педіатрії.
10. Антигельмінтний засіб на основі альбендазолу та празиквантелу.
11. Вибір гелеутворювача гелю вагінального на підставі реологічних досліджень.
12. Визначення показників біоадгезії вагінального гелю з ресвератролом та
кислотою гіалуроновою.
13. Визначення потенційної ємкості ринку лікарських засобів.
14. Використання допоміжних речовин в технології ректальних супозиторіїв
дифільного типу.
15. Впровадження механізмів державно-приватного партнерства в охороні
здоров’я.
16. Гідробромід
(3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє аналгезивну
активність.
17. Гумка жувальна лікувальна як альтернативна система доставки ліків.
18. Дослідження клієнтів аптечного закладу за компонентами лояльності.
19. Експертна оцінка стану та проблем виготовлення екстемпоральних ліків в
аптеках України.
20. Експертна оцінка стану та проблем розповсюдження фальсифікованих
лікарських засобів в Україні.
21. Емульгель для лікування II та III фаз ранового процесу на основі рослинної
сировини.
22. Забезпечення стабільності екстемпоральних лікарських препаратів.
23. Засіб з протизапальною дією.
24. Історія становлення біофармації як навчальної дисципліни.

136

25. Комбінований гель для лікування та профілактики гострих та хронічних
захворювань суглобів.
26. Концептуальні
засади
функціонування
аптечних
закладів
у
пацієнтоорієнтованій моделі розвитку вітчизняної системи фармацевтичного
забезпечення населення за умов медичного страхування.
27. Лікарські препарати спецпризначення. Технологія ветеринарних препаратів:
методичні рекомендації для самостійної роботи.
28. Лікувально-профілактичний крем для лікування та профілактики
метеорологічного, актинічного та гіповітамінозного хейліту.
29. Лікувально-профілактичний крем з екстрактами сапропелю для вимені с/г
тварин.
30. Мазь «Фітолан» проти тріщин сосків та для профілактики мастопатії.
31. Методика вивчення ефективності просування лікарських засобів на основі
анкетування фармацевтичних працівників.
32. Методика
визначення
оптимальної
структури
персоніфікованих
маркетингових комунікацій у просуванні лікарських засобів на засадах
економіко-математичного моделювання : науково-методичні рекомендації.
33. Методичні рекомендації з формування моделі референтного ціноутворення на
основні лікарські засоби в Україні.
34. Методологія розробки технології ліпосомальних цитостатиків.
35. Методологія трансферу та масштабування технології промислового
виробництва ліпосомальних цитостатиків.
36. Методологія фармацевтичної розробки препаратів з лікарської сировини:
навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти
третього рівня (доктора філософії).
37. Методологія фармацевтичної розробки супозиторіїв і песаріїв.
38. Науково-практичні засади побудови системи інжинірингу у фармацевтичному
виробництві.
39. Науково-прикладні підходи до розробки структури й змісту національного
стандарту належної аптечної практики.
40. Обгрунтування узагальненої моделі референтного ціноутворення на препарати
інсуліну в Україні.
41. Олеогель для профілактики та лікування захворювань верхніх дихальних
шляхів.
42. Оптимізація складу таблеток з сухим екстрактом імбиру.
43. Організаційно-методичні аспекти дисципліни «Аптечна технологія ліків» для
англомовних здобувачів вищої освіти.
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44. Оцінка сучасного стану лікарського забезпечення хворих на серцево-судинні
захворювання.
45. Оцінка якості фармакотерапії пацієнтів з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛінфекція/СНІД за результатами АВС/VEN/ частотного аналізу (фрагмент
досліджень).
46. Побудова комплексної системи оцінки й управління фінансовим станом
підприємств-виробників лікарських засобів.
47. Приготування емульсій в умовах аптек.
48. Протизапальний засіб у вигляді гелю з екстрактом сапропелю.
49. Протокол провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських
засобів: Попередження небажаної вагітності та сприяння плануванню сім’ї.
50. Протокол провізора (фармацевта) при відпуску за рецептом лікарських засобів
для лікування осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), вартість яких підлягає
повному або частковому відшкодуванню.
51. Результати експертного опитування фахівців фармації щодо проблем відпуску
противірусних та імуностимулюючих лікарських засобів для лікування ГРВІ у
дітей.
52. Рекомендована структура та зміст «керівництва з належної аптечної
практики» в Україні.
53. Рівень сироваткових та вагінальних імуноглобулінів при експериментальному
вагініті та за умов фармакологічної корекції оригінальними супозиторіями
«Меланізол» і «Клімедекс».
54. Розробка методу визначення кількісного вмісту тіоктової кислоти
55. Розробка методу кількісного визначення вмісту кверцетину у твердих
дисперсіях
56. Розробка моделі аналізу й оцінки ризиків та вибір стратегії управління ними у
маркетинговій комунікативній діяльності фармацевтичних підприємств:
методичні рекомендації.
57. Розробка складу та технології емульгелю на рослинній сировині.
58. Розробка технології стоматологічного гелю комбінованого складу.
59. Склад і технологія приготування емульсії протиалергійної дії для зовнішнього
застосування в умовах аптек.
60. Склад і технологія приготування назального гелю противірусної дії в умовах
аптек.
61. Спосіб виділення мангіферину з листя півників угорських.
62. Спосіб генотипування поліморфізму 163А/С гена CYP1A2 у вибірці населення
України.
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63. Спосіб генотипування поліморфізму 174C/G гена IL-6 серед мешканців
України.
64. Спосіб генотипування поліморфізму rs3745274 гена CYP2B6.
65. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим визначенням
граничного вмісту азарону.
66. Спосіб культивування, збирання та зберігання шафрану.
67. Спосіб одержання ентеросорбенту на основі цеоліту природного.
68. Спосіб одержання засобу з антигерпетичною, антиоксидантною та
антимікробною активністю з листя півників угорських.
69. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та ліпотропною дією з листя
мучниці звичайної з додаванням цистеїну.
70. Спосіб одержання засобу з протизапальною, противиразковою, репаративною
дією.
71. Спосіб одержання засобу з протираковою, антиоксидантною та
антибактеріальною активністю з оцвітини крокуса посівного.
72. Спосіб одержання засобу імуномодулюючої дії з трави підмаренника чіпкого.
73. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної
сировини з протизапальною дією.
74. Сучасна парадигма розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку як
соціально орієнтованої структури макроекономічного комплексу країни.
75. Сучасна фармацевтична розробка: методичні рекомендації до практичних
занять для здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії).
76. Сучасні аспекти застосування лікарських рослин у лікуванні та профілактиці
цукрового діабету.
77. Теоретико-прикладні підходи до розробки та впровадження стандарту
належної аптечної практики в Україні.
78. Терміни заготівлі листя трави маруни дівочої (Tanacetum parthenium (L.)
Schultz Bip.).
79. Тетрацикліни: аналіз фармацевтичного ринку України та споживання у
порівнянні з країнами Європи.
80. Технологія виготовлення суспензій в умовах аптек.
81. Тіазолзаміщені похідні 2,4-тіазолідиндіону, що виявляють антиконвульсантну
дію.
82. Упровадження системи збалансованих показників ефективності для
управління стратегічною конкурентоспроможністю і розвитком аптечних
мереж.
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83. Фармакоекономічний аналіз за методом мінімізації витрат лікарських засобів
групи фторхінолонів, рекомендованих для лікування хворих на негоспітальну
пневмонію.
84. Фармакоекономічний аналіз за методом мінімізації витрат препаратів
флуконазолу, рекомендованих для застосування при кандидозах.
85. Фармакоекономічний аналіз схем фармакотерапії синдрому подразненого
кишківника за допомогою методу «мінімізація витрат».
86. Фармакоекономічні підходи до підвищення доступності лікарських засобів
для лікування хворих на серцево-судинні захворювання в Україні.
87. Фармацевтична композиція антидіабетичної дії у формі таблеток.
88. Фармацевтична композиція для застосування у клімактеричному періоді, що
проявляє седативну, естрогенну, вегето-судинну дії та регулює ліпідний
обмін.
89. Фармацевтична композиція у м’якій лікарській формі з протизапальною дією
для лікування алергічних дерматитів.
90. Фармацевтична композиція у формі гелю для лікування вагінальних
кандидозів.
91. Фармацевтична композиція у формі назального гелю з антимікробною та
противірусною відносно аденовірусу дією.
92. Фармацевтична композиція у формі таблеток з тіоктовою кислотою з
покращеною біодоступністю.
93. Фармацевтична розробка як етап створення лікарських препаратів:
навчальний посібник для позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти
третього рівня (доктора філософії).
94. Фармацевтичний туризм.
95. 5.Цитопротекція наркоз-індукованих порушень гепамарино.
Інформація про вищенаведені наукові повідомлення внесена до навчальнометодичних матеріалів відповідних дисциплін і використовується у навчальному
процесі НФаУ та у наукових дослідженнях. Наукові повідомлення створені при
виконанні дисертаційних робіт і впровадженні у діяльність профільних закладів.
Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної) продукції протягом
трьох років з моменту її створення наведено в таблиці (8.1, 8.2, 8.3).
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Таблиця 8.1

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

1.

2.

Методичні підходи до реалізації
патентно-ліцензійної стратегії при
створенні лікарських засобів на підставі
нанотехнологій.
(Реєстр. № 437/4/17).
Спосіб визначення кількісного вмісту
дибамку методом високоефективної
рідинної хроматографії.
(Реєстр. № 438/4/17).

3.

Спосіб визначення супровідних домішок
дибамку методом високоефективної
рідинної хроматографії.
(Реєстр. № 439/4/17).

4.

Спосіб
спектрофотометричного
визначення тетрацикліну гідрохлориду в
складі комбінованих екстемпоральних
лікарських форм.
(Реєстр. № 440/4/17).
Застосування екстракту листеця ряски
малої як засобу тирестимулювальної дії.
(Реєстр. № 441/4/17).

5.

6.

Науково-методичні
ідентифікації
та

підходи
до
оцінки
ризиків

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Літвінова О.В.,
Посилкіна О.В.

Бевз Н.Ю.,
Кушнірук В.М.,
Мигаль А.В.,
Губарь С.М.,
Георгіянц В.А.
Бевз Н.Ю.,
Кушнірук В.М.,
Мигаль А.В.,
Губарь С.М.,
Георгіянц В.А.
Безрук І.В.,
Варакін В.О.,
Матерієнко А.С.,
Савченко Л.П.,
Георгіянц В.А.
Владимирова І.М.,
Георгіянц В.А.,
Кононенко А.Г.,
Кравченко В.М.
Гой А.М.,
Посилкіна О.В.,

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
2017
Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Удосконалення патентно-ліцензійної стратегії
фармацевтичних компаній, ВНЗ, наукових
установ в галузі використання нанотехнологій
при створенні лікарських засобів.

Національний
фармацевтичний
університет.

Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із забезпеченням високої
точності результатів кількісного визначення.

Національний
фармацевтичний
університет.

Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із повним хроматографічним
розділенням компонентів.

Національний
фармацевтичний
університет.

Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із забезпеченням високої
точності результатів кількісного визначення.

Національний
фармацевтичний
університет.

На основі екстракту листеця ряски малої
будуть отримані рідкі лікарські форми у
вигляді водного екстракту та 30% спиртової
настойки з тиреостимулювальною дією.
Створення
умов
для
удосконалення
управління
ризиками
перехресної

Національний
фармацевтичний
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Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
сумісного виробництва парентеральних Деренська Я.М.
лікарських засобів.
(Реєстр. № 442/4/17).

7.

8.

9.

Використання субстанції рослинного
походження водного екстракту листеця
ряски малої для розробки лікарського
засобу тиреотропної дії.
(Реєстр. № 443/4/17).
Спосіб
кількісного
визначення
фамотидину, кальцію карбонату та
магнію гідроксиду у суспензії аптечного
виробництва.
(Реєстр. № 444/4/17).
Спосіб
кількісного
визначення
фамотидину в таблетках методом
ультрависокоефективної
рідинної
хроматографії
із
використанням
монолітної колонки.

Кравченко В.М.,
Кононенко А.Г.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
університет.

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
контамінації в умовах сумісного виробництва
парентеральних лікарських засобів, для
забезпечення населення України якісними і
безпечними
асептичними
лікарськими
засобами. Запропоновані в роботі методичні
підходи дозволяють визначити потенціал
ризику забруднення повітря та поверхонь
діючою речовиною в умовах сумісного
виробництва
парентеральних
лікарських
засобів, удосконалити управління ризиками
шляхом
застосування
алгоритмів
ідентифікації й оцінки ризиків перехресної
контамінації.
На основі водного екстракту листеця ряски
малої буде отримана рідка лікарська форма у
вигляді водного екстракту з тиреотропною
дією.

Литвиненко Є.Ю.,
Національний
Мигаль А.В.,
фармацевтичний
Головченко
О.С., університет.
Георгіянц В.А.

Спосіб є простим, економічним, вимагає
використання лише однієї аліквоти лікарської
форми.

Мигаль А.В.,
Національний
Головченко О.С.,
фармацевтичний
Губарь С.М.,
університет.
Георгіянц
В.А.,
Іванаускас Л.

Спосіб є простим, економічним і швидким у
виконанні зі збереженням високої точності
результатів кількісного визначення.
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з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

2
(Реєстр. № 445/4/17).
10. Методичні підходи до удосконалення
патентно-інноваційної діяльності
фармацевтичних компаній у процесі
створення антиретровірусних
препаратів.
(Реєстр. № 446/4/17).

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

Літвінова
О.В., Національний
Посилкіна О.В.
фармацевтичний
університет.

11. Використання
контент-аналізу Малий В.В.,
спеціалізованих фармацевтичних видань Муса І.М.М.,
(на прикладі вивчення позиціонування Жадько С.В.
гепатопротекторів).
(Реєстр. № 447/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Удосконалення
патентно-інноваційної
діяльності національних фармацевтичних
компаній при створенні антиретровірусних
препаратів, що в кінцевому підсумку
сприятиме збільшенню частки вітчизняних
антиретровірусних
препаратів
на
фармацевтичному ринку України, доступних
для широких верств населення.
Використання
запропонованої
методики
надасть можливість виробникам лікарських
засобів,
маркетинговим
дослідним
і
консалтинговим компаніям удосконалювати
процеси вивчення рекламної практики
конкурентів і більш обґрунтовано розробляти
заходи з просування лікарських засобів на
фармацевтичний ринок. У результаті будуть
отримані переваги економічного характеру
(збільшення
прибутків
вітчизняних
фармацевтичних підприємств), медичного і
соціального
характеру
(сприяння
раціональному використанню лікарських
засобів за рахунок покращення його
маркетингової
складової,
зростання
обізнаності фахівців про ключові аспекти
позиціонування лікарських засобів, у тому
числі з використанням фармакоекономічних
показників).
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Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
12. Використання методики визначення Малоштан Л.М.,
трансферинів, в якості показника Каленіченко Г.С.
антиоксидантної активності сироватки
крові в умовах експериментального
тромбофлебіту.
(Реєстр. № 448/4/17).
13. Оцінка сучасного стану фармакотерапії Немченко А.С.,
хворим дитячого віку на вірусну діарею.
Балинська М.В.
(Реєстр. № 449/4/17).

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет.

14. Обґрунтування соціально-економічних Немченко А.С.,
переліків
лікарських засобів
для Балинська М.В.
лікування
ентеритів
вірусного
походження (вірусних діарей) у дітей.
(Реєстр. № 450/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

15. Сучасні
організаційно-економічні Немченко А.С.,
підходи до підвищення ефективності Фурса Л.І.
надання
фармацевтичної
допомоги
хворим на рак легенів.
(Реєстр. № 451/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

16. Удосконалення
засад
фармацевтичних працівників.
(Реєстр. № 452/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

атестації Немченко А.С.,
Хоменко В.М.,
Сушаріна І.В.

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Метод визначення трансферинів сироватки
крові, в якості показника антиоксидантної
активності сироватки крові є більш
інформативним та показовим в умовах
наявності тромбу, порушення з боку судинної
стінки та запалення лежачих поблизу тканин.
Економія державних коштів, що спрямовані
на фармацевтичне забезпечення дітей, хворих
на вірусні діареї завдяки впровадженню
раціональних
моделей
ресурсного
забезпечення
лікарськими
засобами
педіатричних хворих.
Економія державних коштів, що спрямовані
на фармацевтичне забезпечення дітей, хворих
на діареї вірусного походження, завдяки
впровадженню
раціональних
моделей
ресурсного
забезпечення
лікарськими
засобами педіатричних хворих.
Економія державних коштів, що спрямовані
на фармацевтичне забезпечення, хворих на
рак
легенів,
завдяки
впровадженню
раціональних
моделей
ресурсного
забезпечення
лікарськими
засобами
онкологічних хворих.
Підвищення рівня якості фармацевтичного
обслуговування населення України.
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Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
17. Оцінка лояльності клієнтів до аптечного Півень О.П.,
закладу на основі концепції Servqual.
Ткаченко I.В.,
(Реєстр. № 453/4/17).
Шуванова О.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет.

18. Методичні підходи до вибору стратегії Посилкіна О.В.,
підвищення
конкурентоспроможності Бондарєва І.В., Мала
аптечних мереж.
Ж.В.
(Реєстр. № 454/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Визначення рівня лояльності клієнтів до
аптечного закладу на основі інтегрального
показника якості обслуговування клієнтів з
використанням
концепції
Servqual
у
відповідності з розробленою методикою
дозволяє врахувати основні компоненти
лояльності, та специфіку галузі. Пропонована
розробка дозволяє проводити аналіз якості
обслуговування клієнтів, визначати рівень їх
лояльності, та використовувати показник
лояльності у якості критерію ефективності
діяльності аптечного закладу. Встановлений
відповідно
до методики розрив між
сприйманим і очікуваним споживачами
рівнем послуг дає можливість керівникам
аптечних закладів приймати конкретні заходи,
спрямовані на подальше вдосконалення
запропонованих послуг та формування
лояльності клієнтів, що сприяє підвищенню
соціальної відповідальності та економічної
ефективності фармацевтичних підприємств.
Використання
запропонованої
методики
дозволить обґрунтовано та комплексно
підходити до вибору оптимальної стратегії
підвищення
конкурентоспроможності
аптечної мережі в залежності від її розміру,
що сприятиме підвищенню економічної і
соціальної ефективності її діяльності.
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Таблиця 8.1
Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
19 Методичні рекомендації щодо проведення Посилкіна О.В.,
маркетингового дослідження ринку засобів Котлярова В.Г.,
для
лікування
та
профілактики Чечотка О.В.
дерматологічних проблем шкіри.
(Реєстр. № 455/4/17).

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет.

20 Методичні підходи до дослідження Посилкіна О.В.,
споживачів
лікувально-косметичних Котлярова В.Г.,
засобів.
Чечотка О.В.
(Реєстр. № 456/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Підвищення точності виявлення потреб
споживачів
засобів
вирішення
дерматологічних
проблем
шкіри
та
врахування їх при позиціонуванні цих засобів.
Розроблені
методичні
рекомендації
сегментації
ринку
засобів
вирішення
дерматологічних проблем шкіри основані на
врахуванні, поперше, особливостей різних
видів фармацевтичної продукції (лікувальних
засобів, лікувально-косметичних засобів та
косметичних засобів), що використовуються
для цих потреб та, по-друге, особливостей
потреб різних сегментів споживачів, що
користуються цією продукцією. Тому для
таких сегме
Визначення
особливого
місця
лікувальнокосметичних засобів серед засобів,
які вирішують дерматологічні проблеми
шкіри, як засобів, використання яких мають
як косметичний, так і лікувальний ефект.
Запропоновані підходи до формування
портрету споживачів враховують особливості
потреб окремо жінок та чоловіків, які
використовують такі засоби за такими
характеристиками:
найбільш
важливі
характеристики
та
мотиви
придбання
лікувальнокосметичного засобу та методи
залучення покупців.
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Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
21 Прогнозування
динаміки Посилкіна О.В.,
конкурентоспроможності
аптечних Бондарєва І.В., Мала
мереж.
Ж.В.
(Реєстр. № 457/4/17).

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет.

22 Спосіб хроматографічного визначення Проскурова Я.О.,
БАР трави золототисячника.
Губарь С.М., Котова
(Реєстр. № 458/4/17).
Е.Е.,
Котов А.Г.
23 Обґрунтування
вибору
методу Самборський О.С.,
формування вибірки у дослідженнях Слободянюк М.М.,
фармацевтичного ринку.
Шуванова О.В.
(Реєстр. № 459/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

24 Теоретичні

Національний

основи

та

методика Слободянюк М.М.,

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Використання
запропонованої
методики
прогнозування
конкурентоспроможності
аптечних мереж дозволить обґрунтовано та
комплексно
підходити
до
прийняття
виважених
управлінських
рішень,
спрямованих на протистояння чималим
зовнішнім впливам і досягненню лідерства
аптечної мережі відповідно до поставлених
стратегічних цілей, це сприятиме підвищенню
соціально-економічної результативності їх
діяльності
і
в
кінцевому
підсумку
покращенню
якості
фармацевтичного
забезпечення населення.
Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із забезпеченням високої
точності результатів ідентифікації.
Використання
запропонованих
методик
дозволить обґрунтовано та комплексно
здійснювати
узагальнення
та
аналіз
адекватності застосування окремих методів
формування вибірки для досліджень, що
проводяться на фармацевтичному ринку, та
формування рекомендацій щодо побудови
маркетингового дослідження з урахуванням
показників вибірки.
Використання
запропонованої
методики
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Таблиця 8.1
Назва
клінічного
Назва наукового повідомлення
з/п
підрозділу чи
(реєстраційний № __)
лабораторії
(розробника)
1
2
3
обґрунтування
ефективності
й Самборський О.С.
інвестиційної привабливості розробок та
впровадження лікарських засобів на
основі проектного планування та
комп’ютерної обробки.
(Реєстр. № 460/4/17).

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет.

25 Обґрунтування етапів формування та Толочко В.М.,
складових елементів «соціального пакета» Зарічкова М.В.
працівників фармацевтичного сектора сфери
охорони здоров’я України.
(Реєстр. № 461/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

26 Дослідження законодавчо-нормативного Зарічкова М.В.,
регулювання
соціального
захисту Толочко В.М.,
працівників
фармацевтичної
галузі Музика Т.Ф.
України.
(Реєстр. № 462/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
дозволить здійснювати узагальнення сутності
інноваційної
діяльності
у
фармації,
формування видів робіт, процесів та модулів
організаційно-технологічного
процесу
розробки
нових
лікарських
засобів.
Використання комп’ютерної моделі та на її
основі практичної апробації проекту.
Вперше
розроблені
рекомендації
до
формування
соціального
пакета
для
спеціалістів фармації та окреслені його
основні складові як заходи їх соціальної
підтримки. Доведена соціально-економічна
ефективність розробки й використання
соціального пакета в аптечному закладі.
Запропоновано
організаційні
аспекти
здійснення соціального захисту працівників
фармацевтичної галузі робити з акцентом на
кадрове
забезпечення
фахівцями,
що
виконують соціальний захист безпосередньо
за місцем роботи. Це буде сприяти
вдосконаленню
здійснення
соціального
захисту в аптечних закладах усіх форм
власності. Для цього покласти обов’язки
уповноваженої особи із соціальних питань на
представника трудового колективу, що
приведе до вдосконалення соціального
захисту спеціалістів фармації в аптечному
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

27 Визначення синдрому професійного Толочко В.М.,
вигорання
у
працівників Зарічкова М.В.
фармацевтичної галузі за допомогою
комп’ютерної програми статистичної
обробки
анкетних
даних
ADPQ_(PBSPh).
(Реєстр. № 463/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

28 Корпоративне
управління
часом Толочко В.М.,
працівників фармацевтичного сектора Артюх Т.О.
галузі охорони здоров’я України.
(Реєстр. № 464/4/17).

Національний
фармацевтичний
університет.

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
закладі. Проведення таких заходів буде
сприяти поліпшенню системи соціального
захисту спеціалістів фармації в аптечному
закладі та збільшенню ефективності його
діяльності,
що
сприятиме
спрощенню
контролю за виконанням соціального захисту
трудового колективу.
Дозволить своєчасно та швидко визначати
синдром професійного вигорання спеціалістів
фармації та створювати методики щодо його
забезпечення, що суттєво зменшить витрати
на лікування та профілактику синдрому
професійного
вигорання
спеціалістів
фармації, також зменшить текучість кадрів та
зменшить
соціально-психологічне
напруження у колективі фармацевтичного
закладу
Обґрунтовані
й
запропоновані
науковометодичні підходи, алгоритми та
методики з управління часом для подальшого
впровадження їх у роботу аптечних закладів
на корпоративному рівні через створення
єдиної системи корпоративного планування та
прийняття рішень з управління часом
аптечних закладів із урахуванням специфіки
роботи спеціалістів фармації та особливостей
функціонування аптечних закладів. Надає
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

29 Дослідження обізнаності в
фармакогенетики
серед
населення України.
(Реєстр. № 465/4/17).

1

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

області Філіпцова О.В.,
вибірки Кобець М.М.,
Кобець Ю.М.

Аналіз
асортименту
та
обсягів Яковлєва Л.В.,
споживання лікарських засобів для Бердник О.Г.
лікування еректильної дисфункції в
Україні.
(Реєстр. № 454/5/18)

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

Національний
фармацевтичний
університет.

2018
Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
можливість керівникам аптечних закладів
формувати дієву систему управління часом.
Інноваційний ефект полягає в економічному і
соціальному результаті від впровадження
корпоративних підходів з управління часом у
діяльність
аптечних
закладів
та
їх
структурних підрозділів, що приводить до
підвищення
конкурентоспроможності
аптечних закладів та їх структурних
підрозділів.
Підвищення
інформованості
про
фармакогенетику серед населення України та
запровадження
дисципліни
«Фармакогенетика» в учбовому процесі
медичних,
фармацевтичних,
біологічних
ВУЗів і факультетів дозволить в подальшому
впровадити фармакогенетичне тестування в
клінічну практику, що дозволить знизити
загальні витрати на лікування і профілактику
захворювань.
Запропоновано економічний і соціальний
ефект. Інформація про асортимент лікарських
засобів для лікування еректильної дисфункції,
їх ціни, рівень доступності для споживачів та
об’єми споживання в Україні сприятиме
вирішенню проблеми економічної доступності
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Таблиця 8.1
Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

2

Аналіз обсягу споживання пероральних
цукрознижувальних лікарських засобів
протягом 2014-2017 років на
фармацевтичному ринку України.
(Реєстр. № 453/5/18)

Яковлєва Л.В.,
Яковлєва А.К.,
Бердник О.Г.

Національний
фармацевтичний
університет

3

Аналіз підходів до фармакотерапії
хворих на серцево-судинні
захворювання за даними Українського
та Британського формулярів. (Реєстр. №
427/5/18)

Немченко А.С.,
Куриленко Ю.Є.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
цієї
групи
лікарських
засобів
при
позиціонуванні
цих
засобів
на
фармацевтичному ринку. Також ці результати
важливі для лікарів-ендокринологів, урологів
та сексопатологів, що зможуть призначати
лікарські засоби для лікування еректильної
дисфункції з урахуванням їх доступності для
споживачів.
Запропоновано економічний і соціальний
ефект.
Інформація
про
асортимент
пероральних цукрознижувальних лікарських
засобів, їх ціни, доступність для споживачів та
про результати споживання в Україні
сприятиме вирішенню проблеми економічної
доступності лікарських засобів для лікування
цукрового діабету 2 типу при позиціонуванні
цих засобів на фармацевтичному ринку.
Також ці результати важливі для лікарівендокринологів, що зможуть призначати
пероральні цукрознижувальні лікарські засоби
з урахуванням їх високої доступності для
споживачів.
Обґрунтовано і запропоновано підвищення
напрямків доступності фармакотерапії в
Україні
шляхом
розробки
концепції
раціонального
використання
ЛЗ
з
впровадженням
системи
медичного

151
Таблиця 8.1

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

4

Аналіз розподілу популяційного
поліморфізму 516G/T гена CYP2B6 в
Україні і світі та його фармакогенетичне
значення.
(Реєстр. № 448/5/18)

Філіпцова О.В.,
Кобець М.М. Кобець
Ю.М.

Національний
фармацевтичний
університет

5

Аналіз споживання противірусних
лікарських засобів на фармацевтичному
ринку України, які використовуються
для фармакотерапії хворих на гострі
респіраторні вірусні інфекції.
(Реєстр. № 446/5/18)

Ткачова О.В. Сілаєв
А.О., Шептак Т.І.

Національний
фармацевтичний
університет

6

Верифіковані методики ідентифікації та
кількісного визначення АФІ мазі
Симановського.
(Реєстр. № 437/5/18)

Савченко Л.П.
Умінська К.А.,
Георгіянц В.А.

Національний
фармацевтичний
університет

7

Вивчення деяких аспектів призначення

Філіпцова О.В.,

Національний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
страхування.
Отримані
результати
щодо
наявності
генетичного поліморфізму в локальному
населенні
свідчать
про
доцільність
проведення
генетичного
тестування
поліморфізму 516G/T гена CYP2B6 при
призначенні лікарських засобів, які є
субстратом даного гена.
Очікуваний соціально-економічний ефект:
інформація про асортимент противірусних
лікарських засобів, їх ціни та результати
споживання в Україні сприятиме вирішенню
проблеми
недостатнього
споживання
лікарських засобів для лікування ГРВІ при
призначенні
цих
засобів
лікарями
терапевтами. Швидке впровадження
інформації є важливим для лікарів терапевтів,
що зможуть призначати більш споживані
противірусні засоби, які також є доступними
препаратами для хворих на ГРВІ.
Методики
є
простими
та
легковідтворюваними.
Можуть
бути
використані
для
аналізу
якості
екстемпоральної мазі в умовах виробничих
аптек та лабораторій з
контролю якості
лікарських засобів.
Запропоновано впровадження в клінічну
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Кобець М.М.
Кобець Ю.М.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

1

2
лікарських препаратів в Україні.
(Реєстр. № 449/5/18)

8

Використання рослинного екстракту з
кореня солодки у якості
протизапального та протиалергічного
засобу при лікуванні алергічного
контактного дерматиту.
(Реєстр. № 426/5/18)

Малоштан Л.М.,
Шакіна Л.О.

Національний
фармацевтичний
університет

9

Добові особливості гепатопротекторної
активності антралю за умов гострого
токсичного гепатиту. (Реєстр. №
419/5/18)

Калько К.О.
Міщенко О.Я.,
Дроговоз С.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
практику методології фармакогенетичних
технологій персоналізованої медицини, що
представляє вибір лікарських засобів та їх доз
на основі індивідуальних особливостей
пацієнта, може розглядатися як елемент
модернізації системи охорони здоров'я
України.
Використанні рослинного екстракту з кореня
солодки у якості протизапального та
протиалергічного засобу при лікуванні
алергічного
контактного
дерматиту.
Пропонується для впровадження в практичну
діяльність кафедрам фармакології, клінічної
фармакології, клінічної фармації,
технології лікарських засобів, фармакогнозії,
хімії природних сполук, лабораторіям НДІ, які
займаються створенням та доклінічним
дослідженням
засобів
для
лікування
запальних захворювань шкіри.
Запропоновано застосування антралю із
врахуванням
добових
особливостей
гепатопротекторної активності, дозволить
підвищити терапевтичну ефективність та
покращити профіль безпеки останнього. Це в
своє
чергу
має
соціальні
(зростає
комплаєнтність
пацієнтів)
та
фармакоекономічні (прийом препарату в
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

10 Дослідження ринку та економічної
доступності засобів, що впливають на
структуру і мінералізацію кісток,
представлених на фармацевтичному
ринку України.
(Реєстр. № 455/5/18)

Яковлєва Л.В.,
Матяшова Н.О.
Стальна О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

11 Дослідження стану фармацевтичного
забезпечення хворих на серцево-судинні
захворювання за допомогою АВС- та
VEN-аналізів.
(Реєстр. № 429/5/18)

Немченко А.С.,
Назаркіна В.М.,
Куриленко Ю.Є.

Національний
фармацевтичний
університет

12 Ентеросорбент на основі
природного у формі пасти.
(Реєстр. № 433/5/18)

цеоліту Рибачук В.Д. Рубан
О.А.,
Краснопьорова А.П.,
Юхно Г.Д.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
акрофазу його активності дозволяє зменшити
кількість прийомів і як наслідок витрати на
лікування) переваги.
Визначено високодоступні ЛЗ для всіх категорій
населення серед тих, що впливають на
структуру і мінералізацію кісток та
використовуються
для
лікування
постменопаузального остеопорозу, що є дуже
важливим фактором в умовах важкої соціальноекономічної ситуації, яка на цей час склалася в
країні та сприяє швидкому забезпеченню даними
ЛЗ зростаючої популяції пацієнток з
остеопорозом. Особливо ці дані важливі для
пацієнток з низьким матеріальним рівнем життя.
За результатами проведеного комплексного
АВС/VEN аналізів стану фармацевтичної
допомоги
хворим
на
серцево-судинні
захворювання виявлені найбільш ефективні та
доступні ліки, які не включені до
Національного переліку основних лікарських
засобів та Урядових програм реімбурсації,
зокрема програми «Доступні ліки».
Впровадження запропонованого складу і
технології ентеросорбенту в формі пасти
дозволить розширити асортимент препаратів
перорального застосування, в тому числі за
допомогою зонду,
для
лікування та
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

13 Ентеросорбент на
природного.
Реєстр. № 432/5/18

основі

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

цеоліту Рибачук В.Д.
Рубан О.А.,
Краснопьорова А.П.,
Юхно Г.Д.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

Національний
фармацевтичний
університет

14 Етил-[2-(2-аміно-3-ціано-5,5діоксидино-4Н-пірано[3,2с][1,2]бензоксатіїн-4-іл)феноксі]ацетат,
що виявляє гемостатичну активність.
(Реєстр. № 418/5/18)

Григорів Г.В.,
Лега Д.О.,
Малоштан Л.М.,
Калениченко Г.С.
Черних В.П.,
Шевчук Л.А.

Національний
фармацевтичний
університет

15 Застосування алкілованих похідних
1,2,4-триазол-3-тіолу та 1-феніл-1Нтетразол-5-тіолу як засобів
противиразкової дії.
(Реєстр. № 415/5/18)

Георгіянц В.А.,
Северіна Г.І.
Дроговоз С.М.,
Тимофєєв М.П.,
Саідов Н.Б.,
Кадамов І.М.,
Сааод Хайдар.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
профілактики
отруєнь,
та
забезпечить
можливість
якісного
приготування
лікарського засобу.
Впровадження запропонованого складу і
технології ентеросорбенту на основі цеоліту
природного дозволить більш ефективно
використовувати сорбційну активність діючої
речовини
для
лікування
отруєнь
та
захворювань, що супроводжуються
ендотоксикозом та, забезпечить можливість
якісного приготування лікарського засобу.
Корисна модель може бути використана при
створенні нових лікарських засобів для
лікувавння
гострих
або
хронічних
патологічних станів, що супроводжуються
кровотечею, яка виникла в результаті
порушення нормального функціонування
системи згортання крові, зовнішніх факторів
або захворювань внутрішніх органів та систем
організму, що супроводжується кровотечею.
Медичний, економічний. Заявлені сполуки
можуть бути одержані в умовах хімікофармацевтичних підприємств за доступною
технологією без використання токсичних
реагентів.
Це
дозволяє
передбачити
можливість їх застосування у медичній
практиці як противиразкових засобів.
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5

16 Застосування лікувальнопрофілактичного засобу у формі сухого
екстракту рутки Шлейхера як агента, що
проявляє анксіолітичну дію.
(Реєстр. № 450/5/18)

Цивунін В.В.,
Прокопенко Ю.С.
Штриголь С.Ю.,
Георгіянц В.А.

Національний
фармацевтичний
університет

Медичний, економічний. Засіб одержується з
доступної рослинної сировини за простим
способом, який може бути здійснено в умовах
хіміко-фармацевтичних
виробництв
за
допомогою стандартного обладнання.

17 Застосування метилового естеру 5метил-4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3d]піримідин-6-карбонової кислоти як
анальгетичного та протизапального
засобу.
(Реєстр. № 451/5/18)

Черних В.П.,
Коваленко С.М.,
Яковлєва Л.В.,
Власов С.В.
Литвиненко Г.Л.

Національний
фармацевтичний
університет

18 Застосування способу екстраційнофотометричного визначення
гідрокортизону бутирату в складі
екстемпоральної комбінованої мазі.
(Реєстр. № 436/5/18)

Савченко Л.П. Вракін
В.О.,
Грудько В.О.,
Георгіянц В.А.

Національний
фармацевтичний
університет

Медичний, економічний. Метиловий естер 5метил-4-оксо-3,4-дигідротієно[2,3d]піримідин-6-карбонової
кислоти
може
знайти застосування у терапевтичній практиці
для лікування патологічних станів, що
супроводжуються больовим синдромом та
запаленням. Таким чином, перелічені фактори
дозволяють рекомендувати заявлену речовину
для застосування у якості аналгетичного та
протизапального засобу, який є відносно
нешкідливим. Заявлена сполука може бути
одержана в умовах хіміко-фармацевтичних
підприємств за доступною технологією без
використання небезпечних реагентів.
Спосіб є простим і відтворюваним із
забезпеченням високої точності результатів
кількісного визначення і може бути
використаний
для
аналізу
якості
екстемпоральної мазі в умовах аптек та
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Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

19 Збір для профілактики та лікування
захворювань нирок, сечового міхура та
сечовивідних шляхів «К-1».
(Реєстр. № 444/5/18)
20 Кількісне визначення суми амінокислот
у сировині квасолі звичайної стулок
плодів методом спектрофотометрії.
(Реєстр. № 424/5/18)
21 Клініко-економічний аналіз
фармакотерапії дітей з функціональною
диспепсією.
(Реєстр. № 416/5/18)

Таран К.А.
Таран С.Г.

Національний
фармацевтичний
університет

Крюкова А.І.
Губарь С.М.,
Владимирова І.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Герасимова О.О.
Мещерякова І.В.

Національний
фармацевтичний
університет

22 Лікувально-профілактичний засіб з
гепатопротекторною та холекінетичною
дією з трави пижма звичайного. (Реєстр.
№ 420/5/18)

КалькоК.О.
Деримедвідь Л.В.,
Золотайкіна М.Ю.,
Гонтова Т.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
контролю якості лікарських

лабораторій з
засобів.
Засіб є перспективним з точки зору більшого
комплексу фармакологічних ефектів та
меншої побічної дії в порівнянні з існуючими
лікарськими засобами цієї групи.
Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із забезпеченням високої
точності результатів.
Очікується медичний та економічний ефект.
Результати проведеного клініко-економічного
аналізу
реальної
фармакотерапії,
що
призначалась дітям з функціональною
диспепсією
в
гастроентерологічному
відділенні одного з закладів охорони здоров'я
м.
Харкова,
дозволять
оптимізувати
фармакотерапію як в даному відділенні, так і
інших аналогічних відділеннях.
Встановлена
гепатопротекторна
та
холекінетична дія рідкого екстракту трави
пижма звичайного (Tanacetum vulgare)
відкриває перспективи розробки на основі
екстракту лікарського препарату (мікстура).
Використання в клінічній практиці біологічно
активних речовин (БАР) трави пижма
звичайного (Tanacetum vulgare) у формі
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

23 Лікувально-профілактичний засіб із
гіпоглікемічною дією з листя кизилу.
(Реєстр. № 431/5/18)

Рибак В.А.
Криворучко О.В.,
Малоштан Л.М.,
Самойлова В.А.,
Ковальов В.М.

24 Лікувально-профілактичний засіб із
протисудомною дією на основі рослиної
сировини.
(Реєстр. № 430/5/18)

Прокопенко Ю.С.
Національний
Міщенко В.А.,
фармацевтичний
Георгіянц В.А., Таран університет
А.В

25 Лікувально-профілактичний засіб, який
проявляє сорбуючу, антимікробну та
знеболюючу дії.
(Реєстр. № 434/5/18)

Рибачук В.Д.
Рубан О.А.,
Філімонова Н.І.

26 Методичні підходи щодо комерціалізації Літвінова О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

Національний
фармацевтичний
університет

Національний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
мікстури вигідно відрізняється від такого у
формі
настою,
оскільки
підвищує
терапевтичну
ефективність
лікування,
комплаєнтність
пацієнтів
та
є
фармакоекономічно доцільним.
Медичні
та
економічні.
Лікувальнопрофілактичний засіб із гіпоглікемічною дією
на основі рослинної сировини, який
відрізняється тим, що виконаний у формі
сухого спирто-водного екстракту з листя
кизилу.
Характеризується
відносною
простотою
технологічного
процесу
одержання
й
зручністю у використанні. Одержується з
доступної сировини за простим способом,
який може бути здійснено в умовах хімікофармацевтичних виробництв за допомогою
стандартного обладнання.
Впровадження запропонованого складу та
технології
порошку
для
нашкірного
використання
(присипки)
сорбуючої,
антимікробної та знеболюючої дії дозволить
розширити спектр фармакологічної активності
комплексу діючих речовин і забезпечить
можливість
якісного
приготування
лікарського засобу.
Очікуваний
соціально-економічний
ефект:
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Таблиця 8.1

з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
інтелектуальної власності у фармації.
(Реєстр. № 425/5/18)

27 Науково-методичні підходи до
створення фітозасобів для терапевтичної
стоматології.
(Реєстр. № 452/5/18)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Посилкіна О.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

Шульга Л.І.
Пімінов О.Ф.,
Квітчата Г.І.,
Безценна Т.С., РолікАттіа С.М.

Національний
фармацевтичний
університет

28 Оптимізація режиму прийому пара- Дроговоз С.М.,
ацетамінофенолу
з
врахуванням Калько К.О.
Захарко Н.В.
біоритмів печінки.
(Реєстр. № 414/5/18)

29 Оцінка сучасного стану лікарського
забезпечення хворих на серцево-судинні
захворювання.
(Реєстр. № 428/5/18)
30 Протиподагричні засоби: дослідження

Національний
фармацевтичний
університет

Немченко А.С.,
Назаркіна В.М.,
Куриленко Ю.Є.

Національний
фармацевтичний
університет

Ткачова О.В.

Національний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
удосконалення патентно-ліцензійної стратегії
фармацевтичних компаній, ЗВО медичного та
фармацевтичного профілю, наукових установ
в
галузі
комерціалізації
об’єктів
інтелектуальної власності.
Науково-методичні підходи до розробки
рослинних лікарських засобів стоматологічної
спрямованості, що висвітлено у заявлених
методичних рекомендаціях, були теоретичною
основою при створенні ряду фітозасобів
(настойка, збори, гель).
Незважаючи на те, що парацетамол є відносно
безпечним анальгетиком, при тривалому
застосуванні, як уже доведено, навіть у
субтоксичних дозах може призводити до
розвитку масивного некрозу паренхіми
печінки. Застосування парацетамолу із
врахуванням циркадіанного профілю його
токсичності дозволить підвищити його
переносимість, що забезпечить безпечну
фармакотерапію.
Підвищення ефективності фармацевтичного
забезпечення через удосконалення механізмів
державного регулювання цін на лікарські
засоби та показників їх доступності.
Очікуваний соціально-економічний ефект:
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Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Сердюк І.С.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

31 Розподіл популяційного поліморфізму
163А/С гена CYP1A2 серед мешканців
України як фактор персоналізованого
підходу до лікування.
(Реєстр. № 447/5/18)

Філіпцова О.В.,
Кобець М.М.
Кобець Ю.М.

Національний
фармацевтичний
університет

32 Спосіб одержання полі фенольного
комплексу з трави жоржини сорту Ken’s
Flame з антимікробною дією.
(Реєстр. № 417/5/18)

Гонтова Т.М.,
Ільїнска Н.І.
Чушенко В.М.,
Осолодченко Т.П.

Національний
фармацевтичний
університет

33 Спосіб одержання сухого екстракту з

Соколова О.О.

Національний

з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
асортименту, соціально-економічної
доступності та обсягів споживання в
Україні.
(Реєстр. № 445/5/18)

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
інформація про асортимент протиподагричних
лікарських засобів, їх ціни, доступність для
споживачів та про об’єми споживання в
Україні сприятиме вирішенню проблеми
економічної доступності ЛЗ для лікування
подагри при позиціонуванні цих засобів на
фармацевтичному ринку. Такі зміни в
доступності лікарських засобів сприятимуть
кращому забезпеченню лікарськими засобами
хворих. Швидке впровадження інформації є
важливим для лікарів ревматологів, що
зможуть
призначати
більш
доступні
протиподагричні препарати хворим.
Виявлений
в
українському
населенні
генетичний поліморфізм є підставою для
рекомендації
проведення
генетичного
тестування поліморфізму 163А/С гена CYP1А2
при призначенні лікарських засобів, які є
субстратом даного гена.
Заявлено новий спосіб
одержання сухого екстракту з трави жоржини
сорту
Ken’s
Flame,
який
володіє
антимікробною активністю та може бути
використаний як субстанція при розробці для
створення препаратів з протимікробною
активністю.
Сухий екстракт з кошиків соняшника
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з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
кошиків соняшника однорічного.
Реєстр. № 443/5/18

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Гонтова Т.М.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
однорічного з антимікробною дією отримали
таким чином: висушені та подрібнені кошики
соняшника однорічного піддавали трикратній
екстракції 40% розчином етилового спирту
при співвідношенні сировини до екстрагенту
1:10 та загальній тривалості екстракції – 16
годин при кімнатній температурі, одержані
водні екстракти об’єднували та відстоювали у
холодильнику 1 добу для осадження
механічних включень, відстояний екстракт
упарювали до 1/3 обсягу та очищували від
ліпофільних фракцій хлороформом, видаляли
залишки хлороформу при нагріванні та
проводили висадження полісахаридів 96%
розчином
спирту
етилового,
осад
полісахаридів
відфільтровували,
а
надосадочну рідину сушили під вакуумом до
сухого
стану. У порівнянні з наявними аналогами цей
спосіб одержання сухого екстракту з кошиків
соняшника
однорічного
є
економічно
вигідним та легко відтворюваним у
промисловому виробництві за спрощеним
технологічним процесом з високим виходом
цільового продукту. Антимікробну активність
сухого екстракту з кошиків соняшника
однорічного
(Helianthus
annuus
L.)
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

34 Спосіб спектрофотометричного
визначення залишкових кількостей
рибоксину.
(Реєстр. № 435/5/18)

Росада М.В.,
Бевз Н.Ю.
Георгіянц В.А.

Національний
фармацевтичний
університет

35 Сучасний стан та науково-методичні
підходи до розширення
екстемпорального виготовлення ліків в
аптеках України.
(Реєстр. № 439/5/18)

Самборський О.С.
Слободянюк М.М.,
Євтушенко О.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
встановлювали методом дифузії в агар з
референт-штамами Staphylococcus aureus
ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Proteus vulgaris ATCC 4636, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Basillus subtilis ATCC
6633,
Candida
albicans
ATCC653/885.
Проведений аналіз показав, що сухий екстракт
з кошиків соняшника однорічного (Helianthus
annuus
L.)
виявляє
антибактеріальну
активність до бактерії B. subtilis, є чутливим
до штамів мікроорганізмів S. aureus, E. сolі та
P. aeruginosa.
Спосіб є простим і відтворюваним із
забезпеченням високої точності результатів
кількісного визначення і може бути
використаний для контролю якості
очищення промислового обладнання після
виготовлення у виробництві лікарських форм
з рибоксином.
Використання запропонованих положень,
підходів та методик дозволить обґрунтовано
та
комплексно
задіювати
механізми
покращення умов щодо екстемпорального
виготовлення
ліків
в
умовах
аптек.
Запропоновані
для
вибору
найбільш
використані рецептури таких лікарських
форм. Виділено сучасні новітні технології
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

36 Сучасні напрямки підвищення
біодоступності активних
фармацевтичних інгредієнтів.
(Реєстр. № 421/5/18)

Ковалевська І.В.
Рубан О.А.

Національний
фармацевтичний
університет

37 Тверді дисперсії у технології лікарських
засобів. (Реєстр. № 422/5/18)

Ковалевська І.В.
Рубан О.А.

Національний
фармацевтичний
університет

38 Теоретико-прикладні підходи до

Самборський

О.С. Національний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
лікарських
форм,
що
широко
використовуються в аптечному виробництві
та лікувальному процесі закордонних країн.
Проявом
будуть
слугувати
переваги
медичного та соціального характеру, а також
економічні показники.
Дані методичні рекомендації видаються в
Україні вперше й призначені для наукових і
практичних працівників фармацевтичного та
медичного сектору галузі охорони здоров’я, а
також
можуть
бути
використані
як
додатковий
інформаційний
матеріал
здобувачами
вищої
освіти
другого
(магістрського)
і
третього
(освітньонаукового) рівнів
вищої освіти та слухачами підвищення
кваліфікації
вищих
навчальних
фармацевтичних та медичних закладів.
Надана
характеристика,
класифікація,
технологія методів отримання твердих
дисперсій.
Використовуючи
отримані
результати можна отримати тверді дисперсії з
різними носіями, збільшити швидкість та
абсорбцію АФІ, забезпечити стабільність
лікарської форми та створювати препарати
модифікованої дії. дозволить отримати тверді.
В
матеріалі
представлені
результати
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з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
удосконалення галузевого регулювання
процесу формування соціально
орієнтованого асортименту ліків на
вітчизняному фармацевтичному ринку.
(Реєстр. № 438/5/18)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Слободянюк М.М.,
Євтушенко О.М.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
систематизації
досвіду
функціонування
галузевого регулювання фармацевтичного
ринку у напрямку формування соціально
орієнтованого асортименту ліків у країнах ЄС.
Визначені рівні та окреслені переваги й
недоліки
функціонування
розгорнутої
(множинної)
та
вертикальної
(централізованої)
моделі
галузевого
регулювання обігом ліків та асортиментною
політикою на фармацевтичному ринку у
країнах ЄС. Встановлено, що регулювання
асортиментної політики на фармацевтичному
ринку у
країнах ЄС здійснюється на всіх етапах
просування ліків по товаропровідному
ланцюгу
з
використанням
комплексу
інструментаріїв. У свою чергу, регулювання
процесом
формування
соціально
орієнтованого асортименту ліків на етапі їх
споживання реалізується відповідно до рівнів
надання
фармацевтичної
допомоги
населенню. Авторами сформульовані основні
завдання та принципи ефективної реалізації
соціально
орієнтованої
асортиментної
політики на вітчизняному фармацевтичному
ринку на всіх етапах товаропровідної мережі
просування ліків та у відповідності до рівнів
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

39 Технологічні підходи до створення Сліпченко Г.Д. Рубан
капсул на основі нативної рослинної О.А.
сировини.
Реєстр. № 441/5/18

Національний
фармацевтичний
університет

40 Технологічні підходи до створення
таблеток на основі рослинних
екстрактів.
(Реєстр. № 440/5/18)

Сліпченко Г.Д. Рубан
О.А.

Національний
фармацевтичний
університет

41 Удосконалення управління
технологічним процесом розробки
нових лікарських засобів як соціально
орієнтованим проектом.
Реєстр. № 442/5/18

Самборський О.С.
Слободянюк М.М.,
Євтушенко О.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
надання фармацевтичної допомоги.
Використано
метод
спектроскопіїї
з
використанням біоревалентних середовищ, які
дозволяють
моделювати
поведінку,
розчинення і адсорбцію лікарських засобів в
шлунково-кишковому тракті пацієнта для
вивчення біодоступності,
як найбільш
актуального методу.
Застосовано метод математичного планування
при розробці таблеток, як найбільш сучасного
методу для визначення раціонального складу
таблеток. Використано оцінювання процесу
пресування за чинниками, які впливають на
цей процес та якість одержаного продукту.
Науково
обґрунтоване
спрямовування
діяльності всіх виконавців на реалізацію
цілісного інноваційного проекту щодо
розробки нових лікарських засобів, як єдиного
продукту,
висвітлить
суттєві
ризики,
прискорить виконання загальних робіт та, що
дуже
важливо,
суттєво
збільшить
обґрунтування доцільності такого соціально
орієнтованого проекту при трьох варіантах
(базовому,
як
найбільш
ймовірному,
оптимістичному та песимістичному) сценаріїв
розвитку подій. Запропоновано використання
дорожньої карти, яка дозволяє формувати
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

42 Фармацевтична композиція у формі
дерматологічної мазі для лікування
алергічних і запальних захворювань
шкіри.
(Реєстр. № 456/5/18)

Ярних Т.Г.,
Рухмакова О.А.,
Малоштан Л.М.,
Яценко О.Ю. Есам
Зургані А. Зегхдані.

Національний
фармацевтичний
університет

43 Фармацевтична композиція у формі
таблеток з гіпоглікемічною дією.
(Реєстр. № 423/5/18)

Ковалевська І.В.
Рубан О.А.,
Кононенко Н.М.,

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
загально задані індикатори якості та
ефективності ЛЗ, конкретні економічні
показники та інвестиційну привабливість
проекту. Одночасно вона дає і змогу
контролювати виконання проекту. Найбільш
важливими
фінансово-економічними
показниками проекту виступають ємність
ринку, рентабельність виробництва ЛЗ, обсяги
продажу,
дисконтований термін повернення інвестицій
(DPB), чисте сучасне значення грошового
потоку
(NPV),
внутрішня
норма
прибутковості (IRR), дохідність інвестованого
капіталу (ROI). Позитивним проявом будуть
слугувати переваги медичного та соціального
характеру, а також економічні показники.
На основі винаходу створено новий засіб у
формі дерматологічної мазі протиалергійної і
протизапальної дії, який завдяки новій
сукупності
діючих
компонентів
при
використанні збалансованої мазевої основи є
ефективним
нетоксичним
засобом
з
комплексною фармакологічною дією для
застосування у дерматології.
Запропоновано інноваційний підхід до
створення таблетованої лікарської форми з
використанням твердих дисперсій, отриманих
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Чікіткина В.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

2019
Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
методом плавлення з частковим видаленням
розчинника.
Що
дозволяє
підвищити
біодоступність важкорозчинних активних
фармацевтичних інгредієнтів.

1

Технологія виготовлення в умовах аптек
емульсійної основи для м’яких
лікарських та косметичних засобів.
(Рестр. № 281/6/19)

Зуйкіна Є.В.,
Половко Н.П.

2

Склад та технологія виготовлення в
умовах аптек збору для корекції
клімактеричних розладів.
(Реєстр. №282/6/19)

Коноваленко І.С.,
Половко Н.П.

Національний
фармацевтичний
університет

3

Склад та технологія приготування
протигельмінтного збору в аптечних
умовах.
(Реєстр. №283/6/19)
Склад та технологія приготування
протигельмінтного збору для лікування
нематодозів в аптечних умовах.

Семченко К.В.,
Вишневська Л.І.

Національний
фармацевтичний
університет

Призначено для виготовлення в умовах аптек
емульсійної основи для використання у складі
м’яких косметичних та лікарських засобів, що
дозволить розширити існуючий асортимент
даної групи засобів та забезпечити потреби
пацієнтів
Призначено для визначення технології
виготовлення лікарського рослинного збору
для корекції клімактеричних розладів в
умовах
аптек.
Розширити
асортимент
вітчизняних
лікарських
препаратів
рослинного
походження
для
корекції
клімактеричних
розладів
з
метою
забезпечення населення якісними лікарськими
засобами вітчизняного виробництва;
Наведено склад та описано технологію
виготовлення збору з протигельмінтною дією
в умовах аптек

Семченко К.В.,
Вишневська Л.І

Національний
фармацевтичний
університет

Наведено склад та описано технологію
виготовлення протигельмінтного збору для
лікування нематодозів в умовах аптек.

4
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

5

6

7

8

9

(Реєстр. №284/6/19)
Склад та технологія приготування
протигельмінтного збору для лікування
цестодозів в аптечних умовах.
(Реєстр. №285/6/19)
Дослідження фармакогенетичного
значення популяційного розподілу
частот поліморфізму 174C/G гена IL-6
серед мешканців України.
(Реєстр. №286/6/19)
Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи
звичайної з подальшим визначенням
граничного вмісту азарону.
(Реєстр. №287/6/19)
Терміни заготівлі листя лепехи
звичайної (Acorus calamus L.).288/6/19

Вагінальний гель протигрибкової дії.
(Реєстр. №290/6/19)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5

Семченко К.В.,
Вишневська Л.І.

Національний
фармацевтичний
університет

Наведено склад та описано технологію
виготовлення протигельмінтного збору для
лікування цестодозів в умовах аптек

Філіпцова О.В.,
Кобець М.М.,
Кобець Ю.М.

Національний
фармацевтичний
університет

Яременко М.С.,
Гонтова Т.М.,
Котова Е.Е.,
Котов А.Г
Яременко М.С.,
Котова Е.Е.,
Гонтова Т.М

Національний
фармацевтичний
університет

Криклива І.О., Рубан
О.А.,
Стрілець О.П.,
Стрельников Л.С.,
Демченко О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

Представлені дані дозволяють зробити
висновок, що вивчені частоти генів і,
відповідно, частоти різних генотипів вказують
на наявність міжпопуляційних відмінностей за
поліморфізмом 174C/G гена IL-6.
Методика ідентифікації кореневищ лепехи
звичайної
з
подальшим
визначенням
граничного
вмісту
азарону
методом
тонкошарової хроматографії.
Рекомендації щодо терміну заготівлі листків
лепехи звичайної з метою отримання
сировини з найбільшим кількісним вмістом
біологічно активних речовин для подальшого
дослідження
чи
використання
фармацевтичною
та/або
косметичною
галузями в якості додаткової сировинної бази
рослини
Запропоновано
створення
нової
фармацевтичної композиції у формі гелю,
завдяки
якій
досягається
комплексна
фармакологічна дія на патогенетичні ланки
вагінального кандидозу шляхом введення до

Національний
фармацевтичний
університет
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

10 Гумка жувальна лікувальна для
застосування у стоматології.
(Реєстр. №291/6/19)

Маслій Ю.С.,
Рубан О.А.

Національний
фармацевтичний
університет

11 Фармацевтична композиція
антидіабетичної дії у формі матричних
таблеток.
(Реєстр. №292/6/19)

Рубан О.А.,
Колісник Т.Є.

Національний
фармацевтичний
університет

12 Гель стоматологічний.
(Реєстр. №289/6/19)

Маслій Ю.С.,
Рубан О.А.

Національний
фармацевтичний
університет

13 Науково-методичні підходи до вибору
рослинних об’єктів при розробці
фітопрепаратів для гастроентерології.
(Реєстр. №293/6/19)

Шульга Л.І.,
Безкровна К.С.,
Файзуллін О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

14 2-((5-((2,5-диметоксифеніл)аміно)-1,3,4-

Перехода Л.О., Сич

Національний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
його складу додаткових компонентів, що
забезпечить
підвищення
ефективності
препарату, дозволить усунути побічні дії.
Профілактика та лікування стоматологічних
захворювань, зокрема ксеростомії, запальних
захворювань пародонту (гінгівіт, пародонтит),
слизової оболонки (стоматит) та карієсу
Розробка
матричних
таблеток
з
пролонгованим вивільненням для лікування
цукрового діабету ІІ типу та проявів
метаболічного синдрому, які у якості активної
речовини
містять
засіб
рослинного
походження.
Розробка
складу
та
технології
стоматологічного лікарського засобу у формі
гелю для лікування і профілактика запальних
захворювань
пародонту
(гінгівіти,
пародонтити), слизової оболонки порожнини
рота (стоматити) та для адаптації до знімних
протезів
У методичних рекомендаціях наведено
алгоритм пошуку та визначення рослинних
об’єктів при створенні фітопрепаратів для
лікування хвороб шлунково-кишкового тракту
та згідно окресленим етапам представлені
результати власних досліджень.
Оптимізація пошуку нових діуретичних
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з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
тіадіазол-2-іл)тіо)-N-(нафтилен-1іл)ацетамід, що проявляє діуретичну
активність.
(Реєстр. №294/6/19)

15 Застосування сухого екстракту імбиру
лікарського (Zingiber officinale L.) як
лікувально-профілактичного
антидіабетичного засобу.
(Реєстр. №295/6/19)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
І.В.,
Драпак І.В.,
Березняков А.В., Сич
І.А.,
Сулейман М.М.,
Рахімова М.В.,
Гріневич Л.О.
Кононенко Н.М.,
Сорокіна М.В.,
Чікіткіна В.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
фармацевтичний
університет

Національний
фармацевтичний
університет

16 Застосування сухого екстракту капусти
городньої (Brassica oleracea L.) як
протизапального та противиразкового
засобу при лікуванні виразкових
уражень шлунка.
(Реєстр. №296/6/19)

Кононенко Н.М.,
Мірзалієв М.Т.

Національний
фармацевтичний
університет

17 Застосування комбінованого крему як
протизапального та репаративного

Кононенко Н.М.,
Шейхалі А.М.

Національний
фармацевтичний

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
агентів в умовах хіміко-фармацевтичного
підприємства за доступною технологією без
використання
токсичних
реагентів,
підвищення
ефективності
лікування
захворювань,
які
супроводжуються
зменшенням діурезу та в комплексному
лікуванні артеріальної гіпертензії.
Засіб рослинного походження, а саме сухий
екстракт
імбиру
лікарського
(Zingiber
officinale
L.)
проявляє
виражену
антидіабетичну дію і може бути використаний
у фармакотерапії цукрового діабету 2 типу як
у вигляді монотерапії, так і у комплексі з
пероральними цукрознижуючими засобами.
Засіб відзначається низькою токсичністю,
зручний у використанні.
Засіб рослинного походження, а саме сухий
екстракт капусти городньої (Brassica oleracea
L.) проявляє виражені протизапальні та
противиразкові властивості і може бути
використаний у лікуванні виразкової хвороби
шлунка. Застосування засобу дозволить
підвищити ефективність, безпечність, а також
скоротити терміни лікування виразкових
уражень
Комбінований засіб у формі крему виявляє
виражені протизапальні та репаративні
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з/п

1

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)
2
засобу при лікуванні запальних і
мікробних захворювань шкіри.
(Реєстр. №297/6/19)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
університет

18 Технологія м’яких лікарських засобів за
утрудненими екстемпоральними
прописами з використанням Aerosilum.
(Реєстр. №298/6/19)
19 Технологія м’яких лікарських засобів з
Pix liquida за утрудненими
екстемпоральними прописами.
(Реєстр. №299/6/19)
20 Технологія очної мазі з Sulfacetamidum
natricum.
(Реєстр. №300/6/19)

Орловецька Н.Ф.,
Данькевич О.С.,
Ткаченко А.О

Національний
фармацевтичний
університет

Орловецька Н.Ф.,
Данькевич О.С.,
Мацагорова Д.А.

Національний
фармацевтичний
університет

Орловецька Н.Ф.,
Данькевич О.С.,
Бикасова В.В.

Національний
фармацевтичний
університет

21 Спосіб одержання сухого екстракту з
трави жоржини сорту Ken's Flame з
антимікробною дією.
(Реєстр. №301/6/19)

. Гонтова Т.М.,
Ільїнська Н.І.,
Чушенко В.М.,
Осолодченко Т.П.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
властивості і може бути використаний у
лікуванні ран і опіків. Застосування
репаративного засобу для лікування ранового
процесу дозволить підвищити ефективність,
безпечність, а також скоротити терміни
загоєння.
Впровадження
технології
препаратів
дозволить
покращити
якість
м’яких
лікарських засобів аптечного приготування та
медикаментозне забезпечення хворих.
Впровадження
технології
препаратів
дозволить покращити якість мазей з Pix
liquida
аптечного
приготування
та
медикаментозне забезпечення хворих.
Впровадження
технології
препаратів
дозволить покращити якість очної мазі з
Sulfacetamidum
natricum
аптечного
приготування
та
медикаментозне
забезпечення хворих.
Заявлено спосіб простий, економічний, який
передбачає використання доступних та
екологічно безпечних реактивів і може бути
здійснений на будь-якому фармацевтичному
підприємстві зі стандартним обладнанням.
Сухий екстракт, одержаний заявленим
способом, може бути використаний як
лікарська субстанція для створення препаратів
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4

22 Фармацевтична композиція у формі
назального гелю з антимікробною та
противірусною (відносно аденовірусу)
дією.
(Реєстр. №302/6/19)
23 Технологічні аспекти приготування
пілюль.
(Реєстр. №303/6/19)

Рухмакова О.А.,
Карпенко І.А., Ярних
Т.Г.

Національний
фармацевтичний
університет

Ярних Т.Г.,
Орловецька Н.Ф.,
Юр’єва Г.Б.

Національний
фармацевтичний
університет

24 Методичні підходи до реалізації
патентно-ліцензійної стратегії при
створенні біосимілярів.
(Реєстр. №306/6/19)
25 Методичні підходи до оцінки й
управління інтелектуальними ризиками
у фармації.
(Реєстр. №307/6/19)

Літвінова О.В.,
Посилкіна О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

Літвінова О.В.,
Посилкіна О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

26 Методичні рекомендації щодо
оптимізації асортименту лікарських
косметичних засобів в аптечних
закладах.

Посилкіна О.В.,
Котлярова В.Г.,
Чечотка О.В.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
з антимікробною дією у різних лікарських
формах
Впровадження технології назального гелю
дозволить розширити наявний асортимент
лікарських засобів та покращити якісне
медикаментозне забезпечення хворих.
Впровадження технології пілюль дозволить
розширити
асортимент
екстемпоральних
лікарських засобів та покращити якісне
медикаментозне забезпечення хворих.
Удосконалення патентно-ліцензійної стратегії
фармацевтичних компаній, ЗВО медичного та
фармацевтичного профілю, наукових установ
при створенні біосимілярів
Очікуваний соціально-економічний ефект:
дозволить
вітчизняним
фармацевтичним
компаніям укріпити власні ринкові позиції,
вдосконалити фінансову діяльність завдяки
використанню патентних активів, підвищити
конкурентоспроможність
інноваційних
препаратів, знизити ризики розробників
лікарських засобів.
Очікуваний соціально-економічний ефект:
удосконалення процесу управління товарним
асортиментом в аптеках різного типу
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

(Реєстр. №308/6/19)
27 Методичні підходи до формування
товарного асортименту в аптечних
мережах на засадах категорійного
менеджменту.
(Реєстр. №309/6/19)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Посилкіна О.В., Мала
Ж.В.,
Бондарєва І.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Використання
запропонованої
методики
формування
товарного
асортименту
в
аптечних мережах на засадах категорійного
менеджменту дозволить найбільш повно
задовольняти
потреби
споживачів
у
лікарських засобах; сформувати оптимальний
асортимент лікарських засобів; забезпечити
максимальні
показники
прибутковості
аптечних мереж; скоротити витрати часу на
вибір і покупку необхідного товару;
розробити ефективну цінову політику і
мерчандайзингову програми з урахуванням
специфіки аптеки; підвищити оборотність
товарних запасів; враховувати фактори, що
впливають на реалізацію препаратів в рамках
конкретної
категорії,
сезонності
і
прибутковості товарних категорій; сприяти
оптимізації структури асортименту в рамках
конкретної товарної категорії; оптимізувати
увесь ланцюжок руху товару та враховувати
вплив різних товарних груп одна на одну;
сприяти більш тісному і взаємовигідному
співробітництву виробника, постачальника і
аптечної мережі, і в кінцевому підсумку
покращити
якість
фармацевтичного
забезпечення населення.
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Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Братішко Ю.С.,
Посилкіна О.В.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет

29 Науково-методичні підходи до
регламентації процесу управління
проектним портфелем у
фармацевтичних компаніях.
(Реєстр. №305/6/19)

Посилкіна О.В.,
Деренська Я.М.

Національний
фармацевтичний
університет

30 Антидіабетичний засіб.
(Реєстр. №310/6/19)

Немченко А.С.,
Цубанова Н.А.,
Безчаснюк О.М.,
Губарь С.М.,
Євсєєва Л.В.,
Тораєв К.Н.
Смєлова Н.М.,
Губарь С.М.,

Національний
фармацевтичний
університет

5
Визначено
коло
компетентностей
та
обов’язків
менеджерів
із
соціальної
відповідальності
фармацевтичних
підприємств; удосконалено науково-практичні
підходи до формування організаційного
забезпечення
соціально
відповідальної
діяльності фармацевтичних підприємств;
побудована
організаційна
структура
управління соціальною відповідальністю
фармацевтичного бізнесу
Перевагами упровадження процесної моделі
управління
проектним
портфелем
фармацевтичними компаніями є уніфікація
підходів до відбору, оцінки та пріоритезації
компонентів
проектного
портфелю,
скорочення часу на підготовку документації,
що в кінцевому підсумку забезпечує
підвищення
ефективності
проектної
діяльності.
Медичний,
економічний.
Зменшення
терапевтичної
дози,
зниження
ризику
розвитку побічних ефектів

Національний
фармацевтичний

Спосіб є простим, економічним і легко
відтворюваним із забезпеченням високої

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1
2
28 Організаційне забезпечення соціально
відповідальної діяльності
фармацевтичних підприємств.
(Реєстр. №304/6/19)

31 Ідентифікація та визначення чистоти
активних фармацевтичних інгредієнтів

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
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з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2
інуліну рослинного походження
методом тонкошарової хроматографії.
(Реєстр. №311/6/19)
32 Спосіб хроматографічного визначення
аргініну та глутамінової кислоти квасолі
звичайної стулок плодів.
(Реєстр. №312/6/19)

33 Спосіб якісного визначення інуліну в
оману високого кореневищах та коренях
методом тонкошарової хроматографії.
(Реєстр. №313/6/19)

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Євтіфєєва О.А.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
університет

Крюкова А.І.,
Губарь С.М.,
Владимирова І.М.,
Котов А.Г., Котова
Е.Е.

Національний
фармацевтичний
університет

Смєлова Н.М.,
Губарь С.М.,
Євтіфєєва О.А.,
Котов А.Г.,
Котова Е.Е.

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
точності результатів.
Спосіб
хроматографічного
визначення
аргініну та глутамінової кислоти квасолі
звичайної стулок плодів включає нанесення
смугами етанольної витяжки (20 %; V/V) ЛРС
та розчинів порівняння на аналітичну
пластинку
та
подальше
трикратне
проходження елюенту; висушування пластини
до повного видалення запаху розчинника у
потоці теплого повітря між кожним
зануренням у суміш рухомої фази: бутанол Р
– кислота оцтова льодяна Р – вода Р
(40:10:10).
Як
вихідну
сировину
використовували квасолі звичайної стулки
плодів.
Спосіб якісного визначення інуліну в
кореневищах та коренях оману високого
методом тонкошарової хроматографії після
гідролізу сировини 40 г/л розчином кислоти
сірчаної та хроматографуванні у системі
оцтова кислота Ρ – хлороформ Ρ – вода Ρ
(70:60:10), при оцінці за денного світла після
обробки анілін-дифеніламінфосфорнокислим
реактивом та нагріванні за температури 130°C
протягом 10 хвилин.
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Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Цубанова Н.А.,
Бердник О.Г.,
Загайко А.Л.,
Євсєєва Л.В.,
Губарь С.М.

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет

35 Збір для профілактики та лікування
захворювань нирок, сечового міхура та
сечовивідних шляхів «К-1».
(Реєстр. №315/6/19)
36 2-Аміно-4-(3-хлорфеніл)-4,6дигідропірано[3,2-с][2,1]бензоксатіїн-3карбонітрил 5,5-діоксид, що виявляє
антикоагулянтну активність.
(Реєстр. №316/6/19)

Таран К.А.,
Таран С.Г.

Національний
фармацевтичний
університет

Григорів Г.В.,
Лега Д.О.,
Малоштан Л.М.,
Каленіченко Г.С.,
Черних В.П.,
Шемчук Л.А.

Національний
фармацевтичний
університет

37 2-Аміно-4-феніл-4,6-дигідропірано[3,2с][2,1]бензоксатіїн-3-карбонітрил 5,5діоксид, що виявляє гемостатичну
активність.
(Реєстр. №317/6/19)

Григорів Г.В.,
Лега Д.О.,
Малоштан Л.М.,
Каленіченко Г.С.,
Черних В.П.,

Національний
фармацевтичний
університет

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1
2
34 Фармацевтична композиція для
лікування цукрового діабету 2 типу.
(Реєстр. №314/6/19)

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
За рахунок введення до складу композиції
таких речовин, як тіоктова кислота та
бенфотіамін,
забезпечується
зниження
терапевтичної
дози
діючої
речовини
глібенкламіду, і, як наслідок, зменшуються
побічні ефекти останнього. Одночасно з цим,
композиція
впливає
на
декілька
патогенетичних ланок цукрового діабету ІІ
типу, що в цілому дозволяє підвищити
ефективність медикаментозної терапії й
скоротити витрати на лікування хворих.
Засіб є перспективним з точки зору більшого
комплексу фармакологічних ефектів та
меншої побічної дії в порівнянні з існуючими
лікарськими засобами цієї групи.
Корисна модель може бути використана при
створенні нових лікарських засобів для
профілактики та лікування захворювань, що
супроводжуються підвищеним згортанням
крові, а саме тромбофлебітів, тромбоемболій,
порушень мікроциркуляції та в комплексій
терапії інфаркту міокарда.
Медичні та економічні. Запропонована
сполука може бути використана при створенні
нових ефективних гемостатичних засобів на її
основі для лікування захворювань, що
супроводжуються кровотечею.
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Таблиця 8.1

з/п

Назва наукового повідомлення
(реєстраційний № __)

1

2

38 Методика класифікації ліко-пов’язаних
помилок в аптечних закладах.
(Реєстр. №318/9/19)

39 Методичні підходи до моніторингу лікопов’язаних помилок в аптечних
закладах.
(Реєстр. №319/6/19)

№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2

1.

Холодова травма: надання медичної
допомоги постраждалим, принципи
фармакотерапії.

Назва
клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Шемчук Л.А.
Котвіцька А.А.,
Сурікова І.О.

Котвіцька А.А.,
Сурікова І.О.

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Кафедра
фармакології

Заклади охорони
здоров’я, де
впроваджена
наукова
продукція
4
Національний
фармацевтичний
університет

Національний
фармацевтичний
університет

Ефективність впровадження
(медична, соціальна,
економічна)
5
Використання
запропонованої
методики
дозволить розробити підходи до моніторингу
Л-ПП та попередити їх появу, підвищити
якість надання фармацевтичної допомоги
населенню,
сприяти
забезпеченню
раціонального, безпечного та ефективного
використання ЛЗ.
Використання запропонованих методичних
підходів дозволить підвищити якість надання
фармацевтичної
допомоги
населенню,
сприяти
забезпеченню
раціонального,
безпечного та ефективного використання ЛЗ
шляхом
залучення
фармацевтичних
працівників та пацієнтів до моніторингу та
попередження Л-ПП в аптечних закладах та
під час використання ЛЗ пацієнтом
Таблиця 8.2

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
2018
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
Принципи фармакотерапії, надання
медичної допомоги постраждалим
при холодовій травмі
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№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2
Укладачі: Бондарєв Є.В., Штриголь
С.Ю., Дроговоз С.М., Щокіна К.Г.,
Сушков С.В., Оклей Д.В., Бабійчук В.Г.
Холодова травма: доклінічне вивчення
лікарських препаратів з
фригопротекторними властивостями.
Укладачі: Бондарєв Є.В., Штриголь
С.Ю., Дроговоз С.М., Щокіна К.Г.

2.

3.

4.

5.

6.

Сучасний стан та науково-методичні
підходи до розширення
екстемпорального виготовлення ліків в
аптеках України.
Укладачі: Самборський О.С.,
Слободянюк М.М., Євтушенко О.М.
Оцінка сучасного стану лікарського
забезпечення хворих на серцево-судинні
захворювання.
Укладачі: Немченко А.С., Назаркіна
В.М., Куриленко Ю.Є.
Фармацевтична опіка пацієнтів при
лікуванні гострого риносинуситу.
Укладачі: І. А. Зупанець, В.І. Попович,
Т.С. Жулай, О.П. Волосовець, С.К.
Шебеко,
С.П.
Кривопустов,
Т.С.
Сахарова, Н.П. Безугла
Фармакоекономічні підходи до
підвищення доступності лікарських
засобів для лікування хворих на серцевосудинні захворювання в Україні.

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
лікувально-діагностичні
заклади

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5

Кафедра
фармакології

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Теоретичні та практичні знання
щодо
доклінічного вивчення лікарських
препаратів з фригопротекторними
властивостями при холодовій травмі

Кафедра
фармацевтичного
маркетингу та
менеджменту

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Науково-методичні підходи до
розширення
екстемпорального
виготовлення ліків в аптеках
України

Кафедра
організації та
економіки
фармації

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Оцінка
сучасного
стану
лікарського забезпечення хворих
на серцево-судинні захворювання

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні

Підходи
до
підвищення
доступності лікарських засобів для
лікування хворих на серцевосудинні захворювання в Україні

Кафедра
організації та
економіки
фармації
Кафедра
організації та
економіки
фармації

Фармацевтична опіка пацієнтів при
лікуванні гострого риносинуситу
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№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2
Укладачі: Немченко А.С., Куриленко
Ю.Є.
Науково-методичні підходи до
створення фітозасобів для терапевтичної
стоматології.
Укладачі: Шульга Л.І., Пімінов О.Ф.,
Квітчата Г.І., Безценна Т.С., Ролік С.М.
Обґрунтування ролі та відповідальності
фармацевтичного працівника в умовах
впровадження концепції соціальної
фармації.
Укладачі: Котвіцька А.А., Сурікова І.О.

7.

8.

Посадові інструкції працівників з
управління потоками у фармацевтичній
галузі.
Укладачі: Гаркуша М.І., Сагайдак-Нікітюк
Р.В.
10. Методика проведення
психодіагностичного тестування для
оцінки рівнів розвитку професійно
важливих соціально-психологічних
характеристик фахівця фармації.
Укладачі: Гаркуша М.І., СагайдакНікітюк Р.В.
11. Теоретико-прикладні підходи до
розробки та впровадження стандарту
Належної аптечної практики в Україні.
Укладачі: Гали Л.О., Панфілової Г.Л.
9.

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)

4

5

заклади
Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків
ІПКСФ
Кафедра
соціальної
фармації

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Підходи до створення фітозасобів
для терапевтичної стоматології

Кафедра
процесів та
апаратів хімікофармацевтичних
виробництв
Кафедра
процесів та
апаратів хімікофармацевтичних
виробництв

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Посадові інструкції працівників з
управління
потоками
у
фармацевтичній галузі

Кафедра
організації та
економіки
фармації

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Підходи
до
розробки
та
впровадження стандарту Належної
аптечної практики в Україні

Обґрунтувана
роль
та
відповідальність
фармацевтичного працівника в
умовах впровадження концепції
соціальної фармації

Методика
проведення
психодіагностичного
тестування
для
оцінки
рівнів
розвитку
професійно важливих соціальнопсихологічних
характеристик
фахівця фармації
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Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
1
2
3
12. Методика розробки психограми фахівців Кафедра
фармації.
процесів та
Укладачі: Сагайдак-Нікітюк Р.В.,
апаратів хімікоГаркуша М.І., Альохіна Н.В.
фармацевтичних
виробництв
№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

Надання допомоги при невідкладних
станах: метод. рек.
Укладачі: О. Ф. Пімінов та ін

Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків

2

Найбільш поширені дитячі хвороби :
метод. рек.
Укладачі: Л. І. Шульга та ін

Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків

3

Побічна дія лікарських засобів та шляхи
її запобігання : метод. рек.
Укладачі: Н. А. Цубанова та ін

Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків

4

Науково-методичні підходи до вибору
рослинних об’єктів при розробці
фітопрепаратів для гастроентерології:
метод. рек. Харків
Укладачі: Шульга Л. І., Безкровна К. С.,
Файзуллін О. В
Обґрунтування фармакоекономічних
підходів до раціонального викоритання
хондропротекроних препаратів у

Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків

5

Кафедра
соціальної
фармації

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
2019
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
Психограми фахівців фармації

Основи надання допомоги при
невідкладних станах

Найбільш поширені дитячі хвороби

Побічна дія лікарських засобів та
шляхи її запобігання

Вибір рослинних об’єктів
розробці
фітопрепаратів
гастроентерології

при
для

Обґрунтування
фармакоекономічних підходів до
раціонального
викоритання
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№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2
патогенетичному лікуванні
остеоартрозу
Укладачі: Панфілова Г.Л., Корж Ю.В
Визначення потенційної ємкості ринку
лікарських засобів (на прикладі
антианемічних препаратів).
Укладачі: Самборський О.С.,
Слободянюк М.М., Євтушенко О.М
Методика визначення оптимальної
структури персоніфікованих
маркетингових комунікацій у просуванні
лікарських засобів на засадах економікоматематичного моделювання
Укладачі: Ольховська А. Б., Малий В. В.,
Страпчук С. І
Оцінка сформованості компетентностей
та результатів навчання фахівців у
системі фармацевтичної освіти.
Укладачі: Л. О. Горяча, Т. С.
Прокопенко, І. В. Коломієць.
Теоретико-прикладні засади до
впровадження проблемно-орієнтованого
підходу в підготовці фахівців як
інструменту реалізації компетентістної
моделі сучасної фармацевтичної освіти:
наук.-метод. рек.
Укладачі: Л. О. Горяча, Т. С.
Прокопенко.
Методи екстракції білків та

6

7

8

9

10

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
лікувально-діагностичні
заклади

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
хондропротекроних препаратів у
патогенетичному
лікуванні
остеоартрозу
Визначення потенційної ємкості
ринку лікарських засобів (на
прикладі
антианемічних
препаратів)

Кафедра
фармацевтичного
маркетингу та
менеджменту
НФаУ
Кафедра
фармацевтичного
маркетингу та
менеджменту
НФаУ

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Кафедра якості,
стандартизації та
сертифікації
ліків

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Оцінка
компетентностей
та
результатів навчання фахівців у
системі фармацевтичної освіти

Навчальний процес НФаУ та

Методи

Кафедра якості,
стандартизації та
сертифікації
ліків

Кафедра

Структура
персоніфікованих
маркетингових
комунікацій
у
просуванні лікарських засобів на
засадах
економіко-математичного
моделювання

Впровадження
проблемноорієнтованого підходу в підготовці
фахівців як інструменту реалізації
компетентістної моделі сучасної
фармацевтичної освіти

екстракції

білків

та

181
№
з/п
1

11

12

13

14

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )
2
полісахаридів з мікроорганізмів та
подальшого очищення для одержання
алергенів: метод. рек.
Укладачі: М.В. Рибалкін, Н.І.
Філімонова, Л.С. Стрельников,
О.П. Стрілець
Компоненти алергенів та методи їх
обґрунтування.
Укладачі: М.В. Рибалкін, Н.І.
Філімонова, Л.С. Стрельников,
О.П. Стрілець.
Дослідження фармакогенетичного
значення популяційного розподілу
частот поліморфізму 174 C/G гена IL-6
серед мешканців України.
Укладачі: О. В. Філіпцова, М. М.
Кобець, Ю. М. Кобець.
Науково-практичні підходи
регламентації процесу управління
проектним портфелем у
фармацевтичних компаніях.
Укладачі: О. В. Посилкіна, Я.М.
Деренська
Методичні рекомендації щодо
оптимізації асортименту лікарських
косметичних засобів в аптечних
закладах.
Укладачі: О. В. Посилкіна, В.Г.
Котлярова, О.В. Чечотка

Назва клінічного
Заклади охорони здоров’я,
підрозділу чи
де впроваджена наукова
лабораторії
продукція
(розробника)
3
4
інших ВНЗ медикобіотехнології та
фармацевтичного напряму,
мікробіології
лікувально-діагностичні
заклади

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
полісахаридів з мікроорганізмів та
подальшого
очищення
для
одержання алергенів

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Алергенів
та
обґрунтування

Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Регламентація процесу управління
проектним
портфелем
у
фармацевтичних компаніях

Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Оптимізація
асортименту
лікарських косметичних засобів в
аптечних закладах.

Кафедра
біотехнології та
мікробіології
Кафедра біології

методи

їх

Значення популяційного розподілу
частот поліморфізму 174 C/G гена
IL-6 серед мешканців України

182
№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1
15

2
Методичні підходи до формування
товарного асортименту в аптечних
мережах на на засадах категорійного
менеджменту.
Укладачі: О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала,
І.В. Бондарєва
Формування компетентностей
менеджера із соціальної
відповідальності фармацевтичного
підприємства.
Укладачі:Ю.С. Братішко, О. В.
Посилкіна
Організаційне забезпечення соціально
відповідальної діяльності
фармацевтичних підприємств.
Укладачі: Ю.С. Братішко, О. В.
Посилкіна
Методичні підходи до оцінки й
управління інтелектуальними ризиками
у фармації.
Укладачі: О.В. Літвінова, О. В.
Посилкіна
Методичні підходи до реалізації
патентно-ліцензійної стратегії при
створенні біосимілярів.
Укладачі: О.В. Літвінова, О. В.
Посилкіна

16

17

18

19

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3
Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)

4
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

5
Формування
товарного
асортименту в аптечних мережах
на на засадах категорійного
менеджменту

Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Компетентність
менеджера
із
соціальної
відповідальності
фармацевтичного підприємства

Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Забезпечення
соціально
відповідальної
діяльності
фармацевтичних підприємств.

Кафедра
управління та
економіки
підприємства
Кафедра
управління та
економіки
підприємства

Оцінка
й
інтелектуальними
фармації
Реалізація
стратегії
біосимілярів

управління
ризиками
у

патентно-ліцензійної
при
створенні

183
№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1
20

2
Методичні рекомендації для підготовки
до семінарських занять «Сорбенти
медичного призначення»
Укладачі: Кабачний В.І., Блажеєвський
М.Є., Томаровська Т.О., Карпова С.П.,
Мозгова О.О., Івашура М.М

1

2

3

4

Методичні рекомендації до виконання
аудиторної та позааудиторної роботи
«Дієтичні добавки»

Назва клінічного
Заклади охорони здоров’я,
підрозділу чи
де впроваджена наукова
лабораторії
продукція
(розробника)
3
4
Навчальний процес НФаУ та
Кафедра
інших ВНЗ медикофізичної та
фармацевтичного напряму,
колоїдної хімії
лікувально-діагностичні
заклади

Кафедра
загальної
фармації та
безпеки ліків
ІПКСФ
Методичні рекомендації до виконання
Кафедра
аудиторної та позааудиторної роботи
загальної
«Екстракційні лікарські засоби»
фармації та
безпеки ліків
ІПКСФ
Методичні рекомендації для самостійної Ярних Т. Г.,
роботи «Лікарські препарати
Орловецька
спецпризначення. Технологія
Н. Ф.,
ветеринарних препараті»
Хохленкова
Н. В., Шульга
Л. І.
Методичні рекомендації
Котвіцька А.А.,
«Організаційно-інформаційне
кафедра
забезпечення практичної підготовки
загальної
студентів закладу вищої освіти»
фармації та
безпеки ліків
ІПКСФ

2020 р.
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
Підготовка до семінарських занять
«Сорбенти
медичного
призначення»

Підготовка
до
аудиторної та
позааудиторної роботи за темою
«Дієтичні добавки»
Підготовка
до
аудиторної та
позааудиторної роботи за темою
«Екстракційні лікарські засоби»

Для самостійної роботи здобувачів
вищої освіти за темою «Лікарські
препарати
спецпризначення.
Технологія
ветеринарних
препараті»
Методичні рекомендації щодо
інформаційного
забезпечення
практичної підготовки студентів
ЗВО

184
№
з/п
1
5

6

7

8

9

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
2
3
Методичні рекомендації для аудиторної Баранова І.І.,
роботи «Медичні прилади.
Безчаснюк О.М.,
Глюкометри»
Коваленко С.М.,
Бреусова С.В.,
Безпала Ю.О.,
Нікітіна М. В.
Методичні рекомендації для аудиторної Баранова І.І.,
роботи «Медичні апарати. Іригатори»
Коваленко С.М.,
Бреусова С.В.
Безпала.Ю.О.,
Безчаснюк О.М.,
Нікітіна М.В.
Методичні рекомендації для аудиторної Баранова І. І.,
роботи «Медичні апарати. Небулайзери Безпала Ю. О.,
та інгалятори»
Коваленко С. М.
Бреусова С. В.,
Безчаснюк О. М.,
Нікітіна М. В.
Методичні рекомендації для аудиторної Баранова І.І.,
роботи «Медичні прилади. Стетоскопи
Безчаснюк О.М.,
та фонендоскопи»
Коваленко С.М.,
Бреусова С.В.,
Безпала Ю.О.,
Нікітіна М.В.
Методичні рекомендації для аудиторної Баранова І.І.,
роботи «Медичні прилади. Термометри» Бреусова С.В.,
Коваленко С.М.,
Безпала Ю.О.,
Безчаснюк О.М.,
Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)

4
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

5
Методичні
рекомендації
для
підготовки до аудиторної роботи
здобувачами за темою «Медичні
прилади. Глюкометри»

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Методичні
рекомендації
для
підготовки до аудиторної роботи
здобувачами за темою «Медичні
апарати. Іригатори»

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Методичні
рекомендації
для
підготовки до аудиторної роботи
здобувачами за темою «Медичні
апарати.
Небулайзери
та
інгалятори»

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Методичні
рекомендації
для
підготовки до аудиторної роботи
здобувачами за темою «Медичні
прилади.
Стетоскопи
та
фонендоскопи»

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Методичні
рекомендації
для
підготовки до аудиторної роботи
здобувачами за темою «Медичні
прилади. Термометри»

185
№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2

Назва клінічного
Заклади охорони здоров’я,
підрозділу чи
де впроваджена наукова
лабораторії
продукція
(розробника)
3
4
Нікітіна М.В.
Котвіцька А. А., Навчальний процес НФаУ та
Прокопенко О.С. інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

10

Методичні рекомендації «Клінікоекономічне обґрунтування сучасних
напрямків удосконалення
фармацевтичної допомоги хворим на
хворобу Паркінсона»

11

Методичні рекомендації для проведення
практичних занять «Моделювання
наукових досліджень»

12

Методичні рекомендації для самостійної Кафедра
роботи «Моделювання наукових
технології ліків
досліджень»

13

Методичні рекомендації для підготовки Кафедра
до підсумкового модульного контролю з технології ліків
дисципліни «Моделювання наукових
досліджень»

14

Методичні рекомендації для підготовки
до аудиторної контрольної роботи з
дисципліни «Методологія та логіка
наукових досліджень»

Кафедра
технології ліків

15

Методичні рекомендації для викладачів
«Методологія та логіка наукових

Кафедра
технології ліків

Кафедра
технології ліків

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
Методичні
рекомендації
для
підготовки до семінарських занять
за темою «Клініко-економічне
обґрунтування сучасних напрямків
удосконалення
фармацевтичної
допомоги хворим на хворобу
Паркінсона»
Методичні
рекомендації
для
підготовки
та
проведення
практичних занять за темою
«Моделювання
наукових
досліджень»
Методичні
рекомендації
для
самостійної роботи за темою
«Моделювання
наукових
досліджень»
Методичні
рекомендації
для
підготовки до ПМК за темою
«Моделювання
наукових
досліджень»
Методичні
підготовки
контрольної
«Методологія
досліджень»
Методичні
проведення
практичних

рекомендації
для
до
аудиторної
роботи за темою
та логіка наукових
рекомендації
для
викладачами
занять за темою

186
№
з/п

Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

1

2

Назва клінічного
підрозділу чи
лабораторії
(розробника)
3

досліджень»
16

Методичні рекомендації для підготовки Кафедра
до підсумкового модульного контролю з технології ліків
дисципліни «Методологія та логіка
наукових досліджень»

17

Методичні рекомендації «Науковопрактичні засади побудови системи
інжинірингу у фармацевтичному
виробництві»

Посилкіна О.В.,
Деренська Я. М.

18

Методчині рекомендації «Науковопрактичні підходи до формування і
розвитку системи управління іміджем
закладу вищої освіти фармацевтичного
(медичного) профілю»
Методчині рекомендації «Організація
процесу просування лікарських
косметичних засобів в аптечних
закладах для надання належної
фармацевтичної допомоги споживачам
із дерматокосметичними
захворюваннями»
Методчині рекомендації «Побудова
комплексної системи оцінки й
управління фінансовим станом
виробничих фармацевтичних
підприємств»
Методчині рекомендації «Регулювання

Посилкіна О. В.,
Лісна А.Г.

19

20

21

Посилкіна О. В.,
Котлярова В. Г.

Посилкіна О.В.,
Гладкова О.В.

Братішко Ю.С.,

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
«Методологія та логіка наукових
досліджень»
Методичні
рекомендації
для
підготовки здобувачами до ПМК за
дисципліною «Методологія та
логіка наукових досліджень»
Науково-практичні
засади
побудови системи інжинірингу у
фармацевтичному виробництві
Науково-практичні підходи до
формування і розвитку системи
управління іміджем закладу вищої
освіти
фармацевтичного
та
медичного профілю
Організація процесу просування
лікарських косметичних засобів в
аптечних закладах для надання
належної
фармацевтичної
допомоги
споживачам
із
дерматокосметичними
захворюваннями
Побудова комплексної системи
оцінки й управління фінансовим
станом
виробничих
фармацевтичних підприємств
Регулювання

соціально
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№
з/п
1

22

23

24

25

Назва клінічного
Заклади охорони здоров’я,
підрозділу чи
де впроваджена наукова
лабораторії
продукція
(розробника)
2
3
4
інших ВНЗ медикосоціально відповідальної діяльності
Посилкіна О. В.
фармацевтичного напряму,
фармацевтичних підприємств»
лікувально-діагностичні
заклади
Навчальний процес НФаУ та
Методчині рекомендації «Впровадження Літвінова О.В.,
інших ВНЗ медикомеханізмів державно-приватного
Посилкіна О.В.
фармацевтичного напряму,
партнерства в охороні здоров’я»
лікувально-діагностичні
заклади
Методчині рекомендації
Посилкіна О. В., Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медико«Упровадження системи збалансованих Мала Ж.В.,
фармацевтичного напряму,
показників ефективності для управління Бондарєва І.В.
лікувально-діагностичні
стратегічною конкурентоспроможністю
заклади
і розвитком аптечних мереж»
Назва методичних рекомендацій
(реєстраційний номер № __ )

Методчині рекомендації «Науковопрактичні підходи до організації і
оцінки якості надання фармацевтичної
допомоги пацієнтам із
дерматологічними захворюваннями в
аптеках закладах»
Методчині рекомендації «Методичні
рекомендації з експериментального
вивчення адиктивного потенціалу
хімічних речовин та їх здатності
викликати фізичну залежність»

Посилкіна О. В.,
Котлярова В.Г.

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Штриголь С.Ю.,
Подольський
І.М.,
Штриголь Д.В.,
Цивунін В.В.

Навчальний процес НФаУ та
інших ВНЗ медикофармацевтичного напряму,
лікувально-діагностичні
заклади

Ефективність впровадження
(медична,
соціальна, економічна)
5
відповідальної
діяльності
фармацевтичних підприємств
Впровадження
механізмів
державно-приватного партнерства
в охороні здоров’я
Упровадження
системи
збалансованих
показників
ефективності
для
управління
стратегічною
конкурентоспроможністю
і
розвитком аптечних мереж
Науково-практичні підходи до
організації і оцінки якості надання
фармацевтичної
допомоги
пацієнтам із дерматологічними
захворюваннями
в
аптеках
закладах
Методичні
рекомендації
з
експериментального
вивчення
адиктивного потенціалу хімічних
речовин та їх здатності викликати
фізичну залежність
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Таблиця 8.3
№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2

1.

307-2017
Оціночні шкали для застосування методу
FMEA/FMECA при здійсненні загальної
оцінки ризиків для якості процедури
біовейвер на підставі Біофармацевтичної
системи класифікації
Автори: Вісич С.Ю.,Русанова С.В.,
Андрюкова Л.М., Доровський О.В.
53-2018 Антидіабетичний засіб
Автори: Немченко А.С., Цубанова Н.А.,
Безчаснюк О.М., Губарь С.М., Євсєєва
Л.В., Тораєв К.Н.

2.

3.

4.

15-2018
Технологія м’яких лікарських засобів за
утрудненими
екстемпоральними
прописами з використанням AEROSILUM
Автори: Орловецька Н.Ф., Данькевич
О.С., Ткаченко А.О.
352-2017
Імплементація методології РDСА у процес
внутрішніх аудитів систем управління
якістю підприємств з виробництва
лікарських засобів
Автори: Карамаврова Т. В., Лебединець В.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3
2018
Кафедра
промислової
фармації
та
економіки
ІПКСФ

Кафедра
організації
економіки
фармації
Кафедра
технології ліків

Кафедра
управління
якістю

та

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Оціночні шкали для
застосування методу
FMEA/FMECA

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Вивчення
антидіабетичного засібу

Технологія м’яких
лікарських засобів за
утрудненими
екстемпоральними
прписами
Імплементація методології
РDСА у процес внутрішніх
аудитів
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№
з/п
1
5.

6.

7.

8.

9.

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

2
О., Котвіцька А. А., Ткаченко О. В.
66-2018
Кафедра
Контроль якості мазі симановського фармацевтичної
аптечного виготовлення
хімії
Автори: Савченко Л. П., Умінська К. А.,
Георгіянц В. А.
27-2018
Удосконалення
експериментального
методу відтворення гострої анальної
тріщини
Автори: Зайченко Г.В., Стахановська
М.О., Ляпунов М.О., Файзулін О.В.
72-2018
Технологія
виготовлення
гелю
судиннорозширюючої
та
фолікулостимулюючої дії і умовах аптек
Автори: Федоровська М.І., Половко Н.П.

Кафедра
клінічної
фармакології
ІПКСФ

74-2018
Технологія виготовлення комбінованого
рослинного препарату «ФлавостеролЕмульгель» для місцевого лікування
андрогенної алопеції в умовах аптек
Автори: Ярема І.О., Федоровська М.І.,
Половко Н.П.
73-2018
Технологія виготовлення в умовах аптек
крем-маски з рослинними субстанціями,

Кафедра аптечної
технології ліків

Кафедра аптечної
технології ліків

Кафедра аптечної
технології ліків

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Вивчення мазі
симановського аптечного
виготовлення

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних

Виготовлення в умовах
аптек крем-маски з
рослинними субстанціями

Вивчення анальної
тріщини

Виготовлення гелю
судиннорозширюючої та
фолікулостимулюючої дії і
умовах аптек
Виготовлення
комбінованого рослинного
препарату «ФлавостеролЕмульгель»
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№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2
що призначена для застосування при
андроген ний алопеції
Автори: Федоровська М.І., Половко Н.П.
94-2018
Спосіб
відбору
субстанцій
для
цілеспрямованого пошуку оригінальних
фармакологічно
активних
сполук
аналептичної дії на моделі пропофолового
наркозу
Автори: Кабачний В.І., Дроговоз С.М.,
Кабачна І.В.
93-2018
Спосіб
відбору
субстанцій
для
цілеспрямованого пошуку оригінальних
фармакологічно
активних
сполук
аналептичної дії на моделі тіопенталового
наркозу
Автори: Кабачний В.І., Дроговоз С.М.,
Кабачна І.В.
84-2018
Інноваційні перспективи підвищення
ефективності та безпечності метформіну
шляхом його комбінованого використання
з препаратом рослинного походження –
настойкою надземної частини яглиці
звичайної
Автори: Товчига О.В., Штриголь С.Ю.

10.

11.

12.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Кафедра
фізколоїдної хімії

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра
фізколоїдної хімії

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра
фармакології

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)
5

Вивчення відбору
субстанцій для
цілеспрямованого пошуку
оригінальних
фармакологічно активних
сполук аналептичної дії на
моделі пропофолового
наркозу
Вивчення відбору
субстанцій для
цілеспрямованого пошуку
оригінальних
фармакологічно активних
сполук аналептичної дії на
моделі тіопенталового
наркозу
Підвищення ефективності
та безпечності метформіну
шляхом його
комбінованого
використання з препаратом
рослинного походження –
настойкою надземної
частини яглиці звичайної
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№
з/п
1
13.

14.

15.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
141-2018
Кафедра
Комплекс ефірних олій як потенційний клінічної
коректор неспецифічного імунітету при лабораторної
ринітах різного ґенезу
діагностики
Автори: Київська Ю.О., Крижна С.І.
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

140-2018
Технологія м’яких лікарських засобів з
PIX
LIQUIDA
за
утрудненими
екстемпоральними прописами
Автори: Орловецька Н.Ф., Данькевич
О.С., Мацагорова Д.А.
113-2018
Застосування
рекомбінантного
інтерлейкіну-2
(ронколейкін)
як
ефективного нейропротективного засобу з
ендотеліотропним механізмом дії
Автори: Супрун Е. В., Терещенко С. В.

Кафедра
технології ліків

Кафедра
загальної
фармації
безпеки ліків

та

16.

21-2018
Кафедра якості,
Параметри
стандартизації
рутвиці стандартизації та
смердючої трави
сертифікації ліків
Автори: Савельєва О.В., КрюковА А.І.,
Сіра Л.М., Владимирова І.М.

17.

22-2018
Кафедра якості,
Кількісне визначення суми амінокислот у стандартизації та
сировині квасолі звичайної стулок плодів сертифікації ліків
методом спектрофотометрії

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
Вивчення комплексу
ефірних олій як
потенційний коректор
неспецифічного імунітету
при ринітах різного ґенезу

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні

Технологія м’яких
лікарських засобів з PIX
LIQUIDA

Застосування
рекомбінантного
інтерлейкіну-2 як
ефективного
нейропротективного
засобу з ендотеліотропним
механізмом дії
Вивчення стандартизації
рутвиці смердючої трави

Визначення суми
амінокислот у сировині
квасолі звичайної стулок
плодів методом
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№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2
Автори: Крюкова А.І., Сіра Л.М.,
Владимирова І.М.
184-2018
Технологія
виготовлення
пасти
ентеросорбтивної дії для лікування
отруєнь
та
захворювань,
що
супроводжуються ендотоксикозом
Автори: Рубан О.А., Рибачук В.Д.
208-2018
Використання
рослинного
екстракту
капусти
городньої
у
якості
протизапального та противиразкового
засобу при лікуванні виразкових уражень
шлунка
Автори: Кононенко Н.М., Мірзалієв М.Т.
209-2018
Антидіабетичні
властивості
сухого
екстракту імбиру
Автори: Кононенко Н.М., Сорокіна М.В.,
Чікіткіна В.В.

18.

19.

20.

21.

1.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3
Кафедра
заводської
технології ліків

Кафедра
патологічної
фізіології

Кафедра
патологічної
фізіології

Кафедра

4
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

210-2018
Кафедра
Застосування нового комбінованого крему патологічної
для лікування запальних і мікробних фізіології
захворювань шкіри
Автори: Кононенко Н.М., Шейхалі А.М.

328-2018

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

2019
клін.

Науково-дослідні лабораторії

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)
5
спектрофотометрії
Виготовлення пасти
ентеросорбтивної дії для
лікування отруєнь та
захворювань, що
супроводжуються
ендотоксикозом
Вивчення рослинного
екстракту капусти
городньої у якості
протизапального та
противиразкового засобу
при лікуванні виразкових
уражень шлунка
Антидіабетичні
властивості сухого
екстракту імбиру

Комбіновий крем для
лікування запальних і
мікробних захворювань
шкіри

Засоб корекції діабетичної

193
№
з/п
1

2.

3.

4.

5.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
Створення ефективних засобів корекції фармакології та
діабетичної нефропатії на основі похідних клін. фармації
глюкозаміну
Автори: Шебеко С.К., Зупанець І.А.,
Отрішко І.А., Колодєзна Т.Ю.
327-2018
Кафедра
Термінологічне визначення корпоративної управління
залученості як елементу адаптивного економікой
управління персоналом у фармацевтичних фармації ІПКСФ
закладах
Автори: Толочко В.М., Артюх Т.О.
326-2018
Кафедра
Термінологічне визначення корпоративної управління
(організаційної) депривації спеціалістів економікой
фармації як елементу адаптивного фармації ІПКСФ
управління персоналом у фармацевтичних
закладах
Автори: Толочко В.М., Артюх Т.О.
206-2018
Кафедра
Термінологічне визначення хронофагів у управління
діяльності спеціалістів фармації як економікой
елементу корпоративного управління фармації ІПКСФ
часом фармацевтичних закладів
Автори: Толочко В.М., Артюх Т.О.
207-2018
Кафедра
Класифікація хронофагів у діяльності управління
спеціалістів
фармації
як
о’бєкту економікой
корпоративного
управління
часом фармації ІПКСФ
фармацевтичних закладів
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
нефропатії на основі
похідних глюкозаміну

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та

Визначення хронофагів у
діяльності спеціалістів
фармації як елементу
корпоративного
управління часом
фармацевтичних закладів
Вивчення діяльності
спеціалістів фармації як
о’бєкту корпоративного
управління часом
фармацевтичних закладів

Визначення корпоративної
залученості як елементу
адаптивного управління
персоналом у
фармацевтичних закладах
Визначення корпоративної
депривації спеціалістів
фармації як елементу
адаптивного управління
персоналом у
фармацевтичних закладах

194
№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2
Автори: Толочко В.М., Артюх Т.О.
336-2018
Клініко-економічний
аналіз
фармацевтичного забезпечення хворих на
серцево-судинні
захворювання
в
амбулаторних умовах
Автори: Немченко А.С., Назаркіна В.М.,
Куриленко Ю.Є.
323-2018
Розробка
ефективних
засобів
протизапальної,
аналгетичної
та
хондропротекторної
дії
на
основі
фітокомплексу
екстрактів
лікарської
рослинної сировини з кори верби, квітів
ехінацеї, листя берези та квітів бузини
Автори: Набока Ю.М., Зубицька Н.П.,
Шебеко С.К., Зупанець І.А., Отрішко І.А.
324-2018
Сучасні підходи до мінімізації ускладнень
терапії екземестаном
Автори: Загайко А.Л., Брюханова Т.О.,
Литкін Д.В.

6.

7.

8.

9.

325-2018
Визначення
анаприліну
у
хроматографічними методами
Автори: Маміна О.О., Кабачний В.І.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3
Кафедра
управління
економікой
фармації

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра
клін.
фармакології та
клін. фармації

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра
біологічної хімії

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра фізичної
сечі та колоїдної хімії

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)
5
Аналіз фармацевтичного
забезпечення хворих на
серцево-судинні
захворювання в
амбулаторних умовах
Засобів протизапальної,
аналгетичної та
хондропротекторної дії на
основі фітокомплексу
екстрактів лікарської
рослинної сировини з кори
верби, квітів ехінацеї,
листя берези та квітів
бузини
Вивчення підходів до
мінімізації ускладнень
терапії екземестаном

Вивчення анаприліну у
сечі хроматографічними
методами

195
№
з/п
1
10.

11.

12.

13.

14.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
329-2018
Кафедра
клін.
Розробка засобів нефропротекторної та фармакології та
гіпоазотемічної дії на основі флавоноїдів клін. фармації
та аміноцукрів
Автори: Шебеко С.К., Зупанець І.А.,
Отрішко І.А., Гнатюк О.О.
330-2019
Кафедра
клін.
Спосіб
підвищення
ефективності фармакології та
нефропротекторної дії кверцетину шляхом клін. фармації
комбінованого
застосування
з
аміноцукрами
Автори: Шебеко С.К., Зупанець І.А.,
Отрішко І.А., Набока Ю.М.
334-2018
Кафедра
Технологія виготовлення порошку для заводської
нашкірного використання (присипки) технології ліків
сорбуючої, антимікробної та знеболюючої
дії для лікування та профілактики
захворювань шкіри
Автори: Рубан О.А., Рибачук В.Д.
335-2018
Кафедра
Технологія
виготовлення
пасти заводської
ентеросорбтивної дії для лікування технології ліків
отруєнь
та
захворювань,
що
супроводжуються ендотоксикозом
Автори: Рубан О.А., Рибачук В.Д.
331-2018
Кафедра
Методика оцінки аудиторів систем управління
управління якістю на підприємствах якістю
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
Вивчення засобів
нефропротекторної та
гіпоазотемічної дії на
основі флавоноїдів та
аміноцукрів

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Вивчення порошку для
нашкірного використання
(присипки) сорбуючої,
антимікробної та
знеболюючої дії для
лікування та профілактики
захворювань шкіри
Вивчення пасти
ентеросорбтивної дії для
лікування отруєнь та
захворювань, що
супроводжуються
ендотоксикозом
Вивчення систем
управління якістю на
підприємствах

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних

Вивчення ефективності
нефропротекторної дії
кверцетину шляхом
комбінованого
застосування з
аміноцукрами

196
Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

2
фармацевтичного профілю
Автори: Карамаврова Т.В., Котвіцька
А.А., Лебединець В.О., Ткаченко О.В.
332-2018
Кафедра ботаніки
Макрота
мікроскопічний
аналіз
рослинного збору з аналгетичною та
протизапальною активністю
Автори: Крюкова А.І. Сіра Л.М.
Владимирова І.М.

4
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
фармацевтичного профілю

16.

386-2018
Кафедра
Технологія
очної
мазі
з технологія ліків
SULFACETAMIDUM NATRICUM
Автори: ОрлавецькаН.Ф., Данькевич О.С.,
Бикасова В.В.

Вивчення очної мазі з
SULFACETAMIDUM
NATRICUM

17.

367-2018
Кафедра ботаніки
Терміни заготівлі листя лепехи звичайної
(ACORUS CALAMUS L.)
Автори: Яременко М.С., Гонтова Т.М.,
Котова Е.Е.

18.

378-2018
Кафедра аптечної
Склад та технологія приготування технології ліків
протигельмінтного збору в аптечних
умовах
Автори: Семченко К.В., Вишневська Л.І.

19.

379-2018

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії

№
з/п
1

15.

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Кафедра аптечної

Вивчення
макрота
мікроскопічного
аналізу
рослинного
збору
з
аналгетичною
та
протизапальною
активністю

Вивчення листя лепехи
звичайної (ACORUS
CALAMUS L.)

Вивчення приготування
протигельмінтного збору в
аптечних умовах

Вивчення

197
№
з/п
1

20.

21.

22.

23.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
Склад та технологія приготування технології ліків
протигельмінтного збору для лікування
нематодозів в аптечних умовах
Автори: Семченко К.В., Вишневська Л.І.

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
протигельмінтного збору
для лікування нематодозів
в аптечних умовах

Кафедра
аналітичної хімії

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Визначення чистоти
активних фармацевтичних
інгредієнтів інуліну
рослинного походження
методом тонкошарової
хроматографії

Кафедра ботаніки

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Вивчення вирощування
харчової та лікарської
рослинної сировини
приймочок
шафрану(CROCUS
SATIVUS L.) в Україні

Кафедра ботаніки

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних

Вивчення вирощування
лікарської та ефіроолійної
рослинної сировини

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

333-2018
Оптимізація
лікування
гострого
риносинуситу з використанням нового
назального спрею на основі енісаміуму
йодиду
Автори: Жулай Т.С. , Зупанець І.А.,
Шебеко С.К., Колодєзна Т.Ю.
205-2018
Ідентифікація та визначення чистоти
активних фармацевтичних інгредієнтів
інуліну рослинного походження методом
тонкошарової хроматографії
Автори: Євтіфєєва О.А., Губарь С.М.,
Смєлова Н.М.
376-2018
Оптимальні умови вирощування харчової
та
лікарської
рослинної
сировини
приймочок шафрану(CROCUS SATIVUS
L.) в Україні
Автори: Михайленко О.О., Ковальов В.М.,
Кречун А.В.
375-2018
Оптимальні
умови
вирощування
лікарської та ефіроолійної рослинної

Кафедра
клін.
фармакології та
клін. фармації

Вивчення гострого
риносинуситу з
використанням нового
назального спрею на
основі енісаміуму йодиду

198
№
з/п
1

24.

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

2
сировини кореневищ сортових ірисів
(IRISHYBRIDA) в Україні
Автори: Михайленко О.О., Ковальов В.М.,
Буйдін Ю.В., Кречун А.В.
374-2018
Кафедра ботаніки
Оптимальні терміни заготівлі кореневищ
іриса угорського (IRISHUNGARICAWaldst.
etKit.)

25.

26.

27.

28.

Автори: Кречун А.В., Михайленко О.О.,
Ковальов С.В.
381-2018
Кафедра аптечної
Технологія виготовлення в умовах аптек технології ліків
емульсійної основи для м‘яких лікарських
та косметичних засобів
Автори: Зуйкіна Е.В., Половко Н.П.
383-2018
Склад та технологія виготовлення в
умовах аптеки комбінованого гелю для
лікування
запальних
захворювань
суглобів
Автори: Вишневська Л.І., Постой В.В.
382-2018
Склад та технологія виготовленя в умовах
аптек збору для корекції клімактеричних
розладів
Автори: Коноваленко І.С., Половко Н.П.

Кафедра аптечної
технології ліків

377-2018

Кафедра аптечної

Кафедра аптечної
технології ліків

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
кореневищ сортових ірисів
(IRISHYBRIDA) в Україні

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії

Вивчення заготівлі
кореневищ іриса
угорського
(IRISHUNGARICAWaldst.
etKit.)
Виготовлення в умовах
аптек емульсійної основи
для м‘яких лікарських та
косметичних засобів
Виготовлення в умовах
аптеки комбінованого гелю
для лікування запальних
захворювань суглобів
Виготовленя в умовах
аптек збору для корекції
клімактеричних розладів

Вивчення

199
№
з/п
1

29.

30.

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
Склад та технологія приготування технології ліків
протигельмінтного збору для лікування
цестодозів в аптечних умовах
Автори: Семченко К.В., Вишневська Л.І.
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

368-2018
Макро- та мікроскопічні ознаки листя
прикореневої
розетки
шпинату
городнього (SPINACIA OLERACEA L.)
Автори: Петровська У.В., Журавель І.О.,
Кисличенко В.С.
380-2018
Технологія виготовлення капсул для
профілактики та лікування запальних
захворювань органів сечовиділення
Автори: Бисага Є.І., Вишневська Л.І.

Кафедра
природних
сполук

хімії

Кафедра аптечної
технології ліків

31.

229-2019
Кафедра
Методологія класифікації ліко-пов’язаних соціальної
помилок під час роздрібної реалізації фармації
лікарських засобів
Автори: Котвіцька А.А., Сурікова А.А.

32.

228-2019
Кафедра
Підходи до моніторингу ліко-пов’язаних соціальної
помилок в аптечних закладах
фармації
Автори: Котвіцька А.А., Сурікова А.А.

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
протигельмінтного збору
для лікування цестодозів в
аптечних умовах
Вивчення листя
прикореневої розетки
шпинату городнього
(SPINACIA OLERACEA
L.)
Виготовлення капсул для
профілактики та лікування
запальних захворювань
органів сечовиділення
Вивчення ліко-пов’язаних
помилок під час роздрібної
реалізації лікарських
засобів
Вивчення моніторингу
ліко-пов’язаних помилок в
аптечних закладах

200
Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3
Кафедра
рослинний фармакоекономік
лікування и
ротової

№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1
33.

2
19-2019
Новий
протизапальний
препарат «Касдент» для
запальних
захворювань
порожнини
Автори: Стефанів І.В. , Яковлєва Л.В.,
Гращенкова С.А.
18-2019
Результати
експертного
опитування
фахівців фармації щодо проблем відпуску
противірусних та імуностимулюючих
лікарських засобів для лікування грві у
дітей
Автори: Ткачова О.В., Сілаєв А.О.
8-v-2018
Аналіз вітчизняного фармацевтичного
ринку лікарських засобів, призначених
для лікування токсичних гепатитів
Автори: Геруш О.В., Яковлєва Л.В.,
Ткачова О.В., Закрутько Л.І.
20-2019
Розробка алгоритму аналізу біологічних
матриць на цетиризин хроматографічними
методами
Автори: Маміна О.О., Кабачний В.І.,
Томаровська Т.О., Бондаренко Н.Ю.,
Лозова О.В.

34.

35.

36.

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

5
Вивчення протизапального
рослинного препарату
«Касдент» для лікування
запальних захворювань
ротової порожнини

Кафедра
фармакоекономік
и

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Кафедра
фармакоекономік
и

Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України
Науково-дослідні лабораторії
вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних
закладів, науково-дослідні
установи МОЗ та
НАМН України

Вивчення опитування
фахівців фармації щодо
проблем відпуску
противірусних та
імуностимулюючих
лікарських засобів для
лікування грві у дітей
Вивчення
фармацевтичного ринку
лікарських засобів,
призначених для лікування
токсичних гепатитів

Кафедра
фізколоїдної хімії

Аналіз біологічних
матриць на цетиризин
хроматографічними
методами

2020
1

134-2019

Кафедра

Фармація

Впровадження

методу

201
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
Розробка методу визначення кількісного заводьської
вмісту тіоктової кислоти
технології ліків
Автори: Рубан О. А. Ковалевська І. В.
Грудько В.О.
107-2019
Кафедра
Методики
якісного
та
кількісного заводьської
визначення сухого екстракту шоломниці технології ліків
байкальської у складі таблеток «Скутекс»
Автори: Рубан О. А. Сліпчеко Г.Д.
Грудько В.О.
132-2019
Кафедра
Розробка методу кількісного визначення заводьської
вмісту кверцетину у твердих дисперсіях
технології ліків
Автори: Рубан О. А. Ковалевська І. В.
Грудько В.О.
130-2019
Кафедра
Розробка технології стоматологічного заводьської
гелю з лізоциму гідрохлоридом
технології ліків
Автори: Рубан О. А., Маслій Ю.С.
130-2019
Кафедра
Розробка технології стоматологічного заводьської
гелю комбінованого складу
технології ліків
Автори: Рубан О. А., Маслій Ю.С.
135-2019
Кафедра аптечної
Контроль якості комбінованого гелю для технології ліків
лікування
запальних
захворювань
суглобівв умовах контрольно-аналітичних
лабораторій та аптек
Автори: Вишневська Л.І., Постой В. В.
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5
визначення
кількісного
вмісту тіоктової кислоти

Фармація

Вивчення
методики
якісного та кількісного
визначення
сухого
екстракту
шоломниці
байкальської
у
складі
таблеток «Скутекс»
Впровадження
методу
кількісного
визначення
вмісту
кверцетину
у
твердих дисперсіях

Фармація

Фармація

Вивчення
технології
стоматологічного гелю з
лізоциму гідрохлоридом

Фармація

Вивчення
технології
стоматологічного
гелю
комбінованого складу

Фармація

Впровадження
якості
комбінованого гелю для
лікування
запальних
захворювань
суглобівв
умовах
контрольноаналітичних лабораторій та

202
№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2

7

133-2019
Склад та технологія гомеопатичної
настойки з кори горобини звичайної в
умовах аптек
Автори: Вишневська Л.І., Богуцька О.Є.
79-2019
Склад
і
технологія
приготування
назального гелю противірусної дії в
умовах аптек
Автори: Рухмакова О. А., Ярних Т. Г.
80-2019
Склад і технологія екстемпорального гелю
з рослинним екстрактом для лікування
риносинуситу
Автори: Хохленкова Н.В., Буряк М.В.,
Пащенко К.В.
81-2019
Склад і технологія приготування емульсії
протиалергійної дії для зовнішнього
застосування в умовах аптек
Автори: Герасимова І. В., Азаренко
Ю. М., Юр’єва Г. Б., Ярних Т. Г.
82-2019
Склад і технологія комбінованої мазі
ранозагоювальної дії в умовах аптек аптек
Автори: Герасимова І. В., Азаренко
Ю. М., Юр’єва Г. Б., Ярних Т. Г.
384-2019

8

9

10

11

12

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5
аптек
Вивчення
технології
гомеопатичної настойки з
кори горобини звичайної в
умовах аптек

Кафедра аптечної
технології ліків

Фармація

Кафедра технології
ліків

Фармація

Вивчення
технології
приготування
назального
гелю противірусної дії в
умовах аптек

Кафедра технології
ліків

Фармація

Вивчення
технології
екстемпорального гелю з
рослинним екстрактом для
лікування риносинуситу

Кафедра технології
ліків

Фармація

Вивчення
технології
приготування
емульсії
протиалергійної дії для
зовнішнього застосування в
умовах аптек

Кафедра технології
ліків

Фармація

Вивчення
технології
комбінованої
мазі
ранозагоювальної
дії
в
умовах аптек аптек

Кафедра

Фармація

Впровадження

активності

203
№
з/п
1

13

14

15

16

17

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
2
3
Метод визначення активності ензиму неорганічної та
холінестерази
з
використанням фізичної хімії
тетраметилбензидину
Автори:
Блажеєвський
М.Є.,
Ковальська O.B., Дядченко В.В.
106-2019
Кафедра хімії
Макро- та мікроскопічні ознаки листя природних сполук
капусти городньої (brassica oleracea l.)
Автори: Кузнецова М.М, Журавель І.О.,
Кисличенко В.С.
79-2020
Кафедра
Кількісне
визначення
гіалуронової промислової
кислоти
в
складі
комбінованого фармації та
стоматологічного гелю
економіки ІПКСФ
Автори: Орленко Д. С., Яковенко В. К.
78-2020
Кафедра
Комбінований стоматологічний гель для промислової
лікування гінгівіту і пародонтиту
фармації та
Автори: Орленко Д. С., Яковенко В. К.
економіки ІПКСФ
26-2020
Кафедра
Удосконалення
терапії
захворювань фармакології та
гепатобіліарної
системи
шляхом фармакотерапії
застосування екстракту листя лепехи
звичайної (acorus calamus l.)
Автори: Деримедвідь Л.В., Коранг Л.А.
56-2020
Кафедра загальної
Ідентифікація та кількісне визначення фармації та
танінів у родовика коренів екстракті безпеки ліків
сухому
ІПКСФ
Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)
5
ензиму холінестерази
використанням
тетраметилбензидину

з

Фармація

Вивчення
макрота
мікроскопічних ознак листя
капусти городньої (brassica
oleracea l.)

Фармація

Вивчення
гіалуронової
кислоти
в
складі
комбінованого
стоматологічного гелю

Фармація

Вивчення
комбінованого
стоматологічного гелю для
лікування
гінгівіту
і
пародонтиту
Впровадження
терапії
захворювань
гепатобіліарної
системи
шляхом
застосування
екстракту листя лепехи
звичайної (acorus calamus l.)
Визначення
танінів
у
родовика коренів екстракті
сухому

Фармація

Фармація
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№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2
Автори: Шульга Л.І., Безкровна К.С.,
Кисличенко В.С., Журавель І.О.
255-2019
Розробка технології вагінального гелю з
ресвератролом та кислотою гіалуроновою
Автори: Ярних Т.Г., Іванюк О.І.
148-2019
Технологія виготовлення гранул на основі
l-аргініну та настойки женьшеню в умовах
аптек
Автори: Зуйкіна є. В., Ромась К.П.,
Вишневська Л.І.
252-2020
Терміни заготівлі трави маруни дівочої
(tanacetum parthenium (l.) schultz bip.)
Автори: Гонтова Т.М., Котова Е.Е.,
Гордєй К.Р., Мариненко Н.І.
177-2019
Склад та технологія виготовлення капсул
цукрознижувальної дії в аптечних умовах
Автори: Марченко М. В., Коноваленко
І.С., Шпичак О. С.
55-2020
Інноваційні перспективи впровадження у
медичну
практику
2-метил-3(феніламінометил)-1н-хінолін-4-ону
як
сполуки, що чинить антидепресивну та
ноотропну активності
Автори:
Подольський
І.М.,

18

19

20

21

22

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5

Кафедра технології
ліків

Фармація

Кафедра аптечної
технології ліків

Фармація

Вивчення
технології
вагінального
гелю
з
ресвератролом та кислотою
гіалуроновою
Вивчення
технології
виготовлення гранул на
основі
l-аргініну
та
настойки
женьшеню
в
умовах аптек

Кафедра ботаніки

Фармація

Впровадження
заготівлі
трави
маруни
дівочої
(tanacetum parthenium (l.)
schultz bip.)

Кафедра аптечної
технології ліків

Фармація

Вивчення
технології
виготовлення
капсул
цукрознижувальної дії в
аптечних умовах

Кафедра медичної
хімії

Фармація

Впровадження у медичну
практику
2-метил-3(феніламінометил)-1нхінолін-4-ону як сполуки,
що чинить антидепресивну
та ноотропну активності

205
№
з/п
1
23

24

25

26

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

2
Штриголь С.Ю.
233-2019
Кафедра
Винахід модифікованої, новогаленової фармакології та
фітосубстанції - комплексу глікозидів фармакотерапії
фенольних сполук з листя брусниці
звичайної
в
комбінації
з
аргініномздіуретичною
та
антибактеріальною активностями
Автори: Цеменко К.В., Кіреєв І.В.

50-2020
Модифікація експериментальної методики
відтворення інсулінорезистентності у
щурів
Автори: Брюханова Т.О., Кравченко Г.Б.,
Красільнікова
О.А.,
Загайко
А.Л.,
Гаврилов І.О.
254-2019
Спосіб оптимізації лікування хронічної
хвороби нирок шляхом комбінування
кверцетину з n-ацетилглюкозаміном у
ін’єкційній формі
Автори: Зупанець І.А., Шебеко С.К.,
Отрішко І.А., Черних В.В.
253-2019
Застосування N-ацетилглюкозаміну у
ін’єкційній формі як нефропротекторного
та гіпоазотемічного засобу

Кафедра
біологічної хімії

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5

Фармація

Впровадження
модифікованої,
новогаленової
фітосубстанції - комплексу
глікозидів
фенольних
сполук з листя брусниці
звичайної в комбінації з
аргініномздіуретичною та
антибактеріальною
активностями
Вивчення
методики
відтворення
інсулінорезистентності
у
щурів

Фармація

Кафедра клінічної
фармакології та
клінічної фармації

Клінічна фармакологія і клінічна Впровадження
лікування
фармація
хронічної хвороби нирок
шляхом
комбінування
кверцетину
з
nацетилглюкозаміном
у
ін’єкційній формі

Кафедра клінічної
фармакології та
клінічної фармації

Клінічна фармакологія і клінічна Впровадження
фармація
ацетилглюкозаміну
ін’єкційній
формі
нефропротекторного

Nу
як
та

206
№
з/п

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )

1

2
Автори: Зупанець І.А., Шебеко С.К.,
Отрішко І.А., Черних В.В., Чопенко В.В.
251-2019
Способ
підвищення
ефективності
діагностики
розвитку
метаболічного
синдрому у підлітків з ожирінням
Автори: Єрьоменко Р.Ф., Литвинова О.М.,
Ковальова
В.І.,
Довжикова
О.В.,
Литвиненко Г.Л., Карабут Л.В., Козар В.В.
142-2020
Цитопротекція
наркоз-індукованих
порушень гепамарином
Автори: Цубанова Н.А., Кононенко Н.М.,
Чернявські Е.С., Кононенко Т.Р.

27

28

29

30

31

159-2020
Спосіб
моделювання
субхронічного
запалення слизової оболонки піхви
Автори: Довжикова О.В., Малоштан Л.М.,
Литвиненко Г.Л., Карабут Л.В.
144-2020
Науково-методичні
підходи
до
обґрунтування
гарантованого
пакету
лікарських препаратів для лікування
пацієнтів з хворобою паркінсона
Автори: Котвіцька А. А., Прокопенко О.С.
193-2020
Визначення
клонідину
у
сечі
хроматографічними методами
Автори: Маміна О.О., Калачний В.І.,

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція
4

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)
5
гіпоазотемічного засобу

Кафедра клінічної
лабораторної
діагностики

Фармація

Вивчення
ефективності
діагностики
розвитку
метаболічного синдрому у
підлітків з ожирінням

Кафедра загальної
фармації та
безпеки ліків
ІПКСФ

Фармація

Впровадження
цитопротекції
індукованих
гепамарином

Кафедра клінічної
лабораторної
діагностики

Фармація

Вивчення
моделювання
субхронічного
запалення
слизової оболонки піхви

Кафедра соціальної
фармації

Фармація

Кафедра
неорганічної та
фізичної хімії

Фармація

Впровадження та підходи
до
обґрунтування
гарантованого
пакету
лікарських препаратів для
лікування
пацієнтів
з
хворобою паркінсона
Впровадження
методики
визначення клонідину у сечі
хроматографічними
методами

наркозпорушень

207
№
з/п
1

Назва інформаційних листів
(реєстраційний № ___ )
2
Лозова О.В., Бондаренко Н.Ю.

Проректор з науково-педагогічної роботи

Назва клінічного
підрозділу
чи лабораторії
(розробника)
3

Заклади охорони здоров’я,
де впроваджена наукова
продукція

Ефективність
впровадження (медична,
соціальна, економічна)

4

5

Інна ВЛАДИМИРОВА
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НФАУ ЗА 2020 РІК
(Додаток 7 у 2-х примірниках додається)
Таблиця 9.1

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
1.Антидіарейний засіб у твердій лікарській
формі з вмістом цинку та срібла, Україна,
а 2020 00843 від 11.02.2020, Губін Ю.І.,
Зборовська Т.В., Лебединець В.О., Евсеєва
Л.В.

2. Фармацевтична композиція з гастропротекторною та антимікробною дією,
Україна, а 2020 00856 від 11.02.2020,
Шульга Л.І., Безкровна К.С., Осолодченко
Т.П., Файзуллін О.В.

3.Застосування
еторикоксиду
як
фригопротекторного засобу, Україна, а
2020 02901 від 14.05.2020, Капелька I.Г.,
Штриголь С.Ю.

Відомості
про передачу
Перелік одержаних
прав
охоронних документів
та ліцензійні
на об'єкти промислової
договори
Відомості
власності
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
(назва, вид
про НОУдокумента,
права (назва,
та № документа,
ХАУ
назва,
№ свідоцтва, автори)
держава патентування,
№ договору,
винахідники,
дата
патентовласник)
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
2
3
4
5
Заяви про видачу патентів на винаходи

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Розробка складу, технології
та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної
та синтетичної сировини, №
0114U000945,
керівник:
проф. Гладух В.Є., 2014-2023
рр., власні кошти.
Розробка складу, технології
та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної
та синтетичної сировини, №
0114U000945,
керівник:
проф. Гладух В.Є., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956,
керівник:

209

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

4.Застосування
дарбуфелону
етансульфонату
як
засобу
фригопротекторноїi та ротисудомної дiї,
Україна, а 2020 02897 від 14.05.2020,
Капелька I.Г., Мiщенко М.В.,Штриголь
С.Ю. Голота С.М., Лесик Р.Б.,Лозинський
А.В.
5. Застосування монтелукасту як засобу
фригопротекторної та протисудомної дiї,
Україна, а 2020 02902 від 14.05.2020,
Капелька I.Г., Мiщенко М.В.,Штриголь
С.Ю.
6. 5-[(Z)-(4-нiтробензилiден)]-2-(тiазол-2iлiмно)-4-тiазолiдинон,
що
виявляє
протизапальну активнiсть , Україна, а
2020 03630 від 17.06.2020, Міщенко М. В.,
Штриголь С. Ю., Лесик Р. Б., Лозинський
А. В., Голота С. М.
7. Спосіб одержання лікарського засобу з
листя лохини для корекції метаболічного
синдрому, Україна, а 2020 02994 від
19.05.2020, Кошовий О.Н., Стремеухов
О.О., Кравченко Г.Б.,Красільнікова О.А.,

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956,
керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956,
керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
Загайко А.Л.,Комісаренко М.А.
8.
Спосіб
одержання
засобу
з
протираковою,
антиоксидантною
та
антибактеріальною активністю з листя
крокусу посівного , Україна, а 2020 05761
від 07.09.2020, Михайленко О.О., Вільма
Петрікайте, Людас Иванаускас, Ковальов
В.М., Георгіянц В.А.
9.
Засіб
у
формі
супозиторіїв
комбінованого складу
з додаванням
рослинної сировини для лікування та
профілактики субхронічних вагінітів,
Україна, а 2020 06811 від 23.10.2020,
Должикова О.В., Малоштан Л.М.
10. Застосування корвітину як засобу offlable для фармакокорекції метаболічного
синдрому, Україна, а 2020 07202 від
11.11.2020, Калько К.О., Дроговоз С.М.,
Міщенко
О.Я.,
Комісаренко
А.М.,
Комісаренко М.А.
11. Нонапептид з інтраназальним шляхом
застосування, що виявляє ноотропну,
антидепресантну та актопротекторну дію,
Україна, а 2020 07639 від 30.11.2020,

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
Гаврилов І.О. Штриголь С. Ю.
12. Емульсійна основа для м’яких
косметичних та лікарських засобів ,
Україна, а 2020 07813 від 08.12.2020,
Зуйкіна Є.В., Половко Н.П., Ковальова
Т.М.

13. Емульсійна основа для м’яких
косметичних та лікарських засобів ,
Україна, а 2020 07814 від 08.12.2020,
Зуйкіна Є.В., Половко Н.П., Ковальова
Т.М.

14. Фармацевтична композиція на основі
лікарської
рослинної
сировини
з
антиалергічною дією, Україна, а 2020
08229 вiд 22.12.2020, Котов С. А., Котов
А. Г., Гонтова Т. М., Кононенко Н.
М.,Чернявскі Е.С., Рубан О. А.

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної
сировини,№
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної
сировини,№
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
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Відомості
про передачу
Перелік одержаних
прав
охоронних документів
та ліцензійні
Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової
договори
Відомості
на об'єкти промислової власності
власності
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
(назва, держава, до якої подано заявку,
(назва, вид
про НОУдокумента,
права (назва,
№ заявки, дата пріоритету,
та № документа,
ХАУ
назва,
№ свідоцтва, автори)
винахідники)
держава патентування,
№ договору,
винахідники,
дата
патентовласник)
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
1
2
3
4
5
Заяви про видачу патентів на винаходи, створені за рахунок коштів державного бюджету
1.Спосiб
пiдвищення
ефективностi
протиепiлептичних засобiв, Україна, а
2020 06963 від 30.10.2020 р. Цивунін В.В.,
Штриголь С.Ю., Штриголь Д.В., Міщенко
М. В., Капелька І. Г.Таран А. В.

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Обґрунтування вдосконалення
лікування
поліфармакорезистентної
епілепсії шляхом
комбінованого використання
класичних антиконвульсантів
з іншими препаратами.
№ 0120U102460

Заяви про видачу патентів на корисні моделі
1. Антидіарейний засіб у твердій
лікарській формі з вмістом цинку та
срібла, Україна,
u 2020 00854 від
11.02.2020, Губін Ю.І., Зборовська Т.В.,
Лебединець В.О., Евсеєва Л.В.

2. Фармацевтична композиція з гастропротекторною та антимікробною дією,
Україна, u 2020 00844 від 11.02.2020,
ШульгаЛ.І., Безкровна К.С., Осолодченко
Т.П., Файзуллін О.В.

3.
Застосування
еторикоксиду
як
фригопротекторного засобу, Україна, u

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
2020 02900 від 14.05.2020, Капелька I.Г.,
Штриголь С.Ю.
4.Застосування дарбуфелону
метансульфонату як засобу
фригопротекторної та протисудомноi дiї,
Україна, u 2020 02899 від 14.05.2020,
Капелька I.Г., Мiщенко М.В.,Штриголь
С.Ю. Голота С.М., Лесик Р.Б.,Лозинський
А.В.
5. Застосування монтелукасту як засобу
фригопротекторної дiї, Україна, u 2020
02903 від 14.05.2020, Капелька I.Г.,
Мiщенко М.В., Штриголь С.Ю.

6. 5-[(Z)-(4-нiтробензилiден)]-2-(тiазол-2iлiмно)-4-тiазолiдинон,
що
виявляє
протизапальну активність, Україна, u 2020
03629 від 17.06.2020, Міщенко М. В.,
Штриголь С. Ю., Лесик Р. Б., Лозинський
А. В., Голота С. М.
7. Спосіб одержання лікарського засобу з
листя лохини для корекції метаболічного
синдрому, Україна, u 2020 02993 від
19.05.2020, Кошовий О.М., Стремеухов

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
О.О., Кравченко Г.Б., Красільнікова О.А.,
Загайко А.Л., Комісаренко М.А.
8. Лікувально-профілактичний засіб з
антиоксидантною дією, Україна, u 2020
03965 від 01.07.2020, Ковальов В.М.,
Погребняк В.В., Демешко О.В., Домарьов
А.П., Загайко А.Л.

9. Спосіб
одержання засобу з
протираковою,
антиоксидантною
та
антибактеріальною активністю з листя
крокусу посівного, Україна, u 2020 05762
від 07.09.2020, Михайленко О.О., Вільма
Петрікайте, Людас Иванаускас, Ковальов
В.М. Георгіянц В.А.
10. Застосування корвітину як засобу offlable для фармакокорекції метаболічного
синдрому, Україна, и 2020 07203 від
11.11.2020, Калько К.О., Дроговоз С.М.,
Міщенко
О.Я.,
Комісаренко
А.М.,
Комісаренко М.А.

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної
сировини,№
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
11. Нонапептид з інтраназальним шляхом
застосування, що виявляє ноотропну,
антидепресантну та актопротекторну дію,
Україна, u 2020 07638 від 30.11.2020
Гаврилов І.О., Штриголь С. Ю.
12. Емульсійна основа для м’яких
косметичних та лікарських засобів ,
Україна, u 2020 07812 від 08.12.2020,
Зуйкіна Є.В., Половко Н.П., Ковальова
Т.М.

13. Емульсійна основа для м’яких
косметичних та лікарських засобів ,
Україна, u 2020 07815 від 08.12.2020
Зуйкіна Є.В., Половко Н.П., Ковальова
Т.М.

14. Фармацевтична композиція на основі
лікарської
рослинної
сировини
з
антиалергічною дією, Україна, u 2020
08228 вiд 22.12.2020, Котов С. А., Котов
А. Г., Гонтова Т. М., Кононенко Н.

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної
сировини,№
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної
сировини,№
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1
М.,Чернявскі Е.С., Рубан О. А.

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

Заяви про видачу патентів на кориснi модел, створені за рахунок коштів державного бюджету
1.Спосiб
пiдвищення
ефективностi
протиепiлептичних засобiв, Україна, u
2020 06964 від 30.10.2020, Цивунін В.В.,
Штриголь С.Ю., Штриголь Д.В., Міщенко
М. В., Капелька І. Г., Таран А. В.

Патенти на винаходи
1. спіро[(2-аміно-3-ціано4,6-дигідропірано[3,2c][2,1]бензоксатіїн
5,5діоксид)-4,3'-(Nетиліндолін-2'-он)],
що
виявляє
антимікробну
активність,
патент
№
120550, Україна, Григорів
Г. В.; Лега Д. О.;
Осолодченко Т. П.; Черних
В. П.; Шемчук Л. А. ,
НФаУ.
2. 2-Аміно-4-(3хлорфеніл)-4,6-

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Обґрунтування вдосконалення
лікування
поліфармакорезистентної
епілепсії шляхом
комбінованого використання
класичних антиконвульсантів
з іншими препаратами.
№ 0120U102460
Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
рр., власні кошти.

Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
дигідропірано[3,2c][2,1]бензоксатіїн-3карбонітрил
5,5-діоксид,
що
виявляє
антикоагулянтну
активність,
патент
№
120551, Україна, Григорів
Г. В.; Лега Д. О.;
Малоштан
Л.
М.;
Калініченко Г. С.; Черних
В. П.; Шемчук Л. А. ,
НФаУ.
3. Лікувальнопрофілактичний засіб який
проявляє сорбуючу,
антимікробну та
знеболюючу дію, патент №
120660, Україна, Рибачук
В. Д.; Рубан О. А.;
Філімонова Н. І. , НФаУ.
4. Етил-[2-(2-аміно-3ціано-5,5-діоксидо-4Hпірано[3,2c][1,2]бензоксатіїн-4іл)феноксі]ацетат,
що
виявляє
гемостатичну
активність,
патент
№

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
рр., власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
120722, Україна, Григорів
Г. В.; Лега Д. О.;
Малоштан
Л.
М.;
Калініченко Г. С.; Черних
В. П.;
Шемчук Л. А. , НФаУ.
5. Рослинний
збір
з
аналгетичною
та
протизапальною
активністю, патент №
121151, Україна, Крюкова
А. І.; Литкін Д. В. Загайко
А. Л.; Владимирова І. М. ,
НФаУ.
6. Спосіб
хроматографічного
визначення аргініну та
глутамінової
кислоти
квасолі звичайної стулок
плодів, патент № 121409,
Україна, Крюкова А. І.;
Губарь С. М.; Владимирова
І. М.; Котов А. Г.; Котова
Е. Е. , НФаУ.
7. Спосіб
визначення
показників ендотеліальної
дисфункції при цукровому

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
рр., власні кошти.

Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Розробка
нових
і
удосконалення
існуючих
методів аналізу лікарських
засобів
для
виявлення
субстандартної
та
фальсифікованої продукції, №
0114U000952, керівник: доц.
Бевз Н.Ю., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
діабеті, патент № 121520,
Україна, Супрун Е. В.;
Терещенко
С.
В.;
Терещенко М. С.; Тронько
С.Л. , НФаУ.
8. Фармацевтична
композиція
у
м’якій
лікарській
формі
з
протизапальною
та
антимікробною
активністю, патент №
121688, Україна, Буряк М.
В.; Хохленкова Н. В.;
Ярних Т. Г. , НФаУ.
9. Фармацевтична
композиція
у
формі
назального
гелю
з
антимікробною
та
противірусною
(по
відношенню
до
аденовірусу) дією, патент
№
121690,
Україна,
Рухмакова О. А., Карпенко
І. А., Ярних Т. Г., НФаУ.
10.Фармацевтична
композиція
антидіабетичної дії у формі

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
матричних
таблеток,
патент № 121695, Україна,
Рубан
О.А.,
Кошовий
О.М.,
Загайко
А.Л.,
Колісник Т.Є., Литкін
Д.М., НФаУ.
11.Фармацевтична
композиція
антидіабетичної дії у формі
таблеток, патент № 121452,
Україна,
Малек Валід
Ахмад Алхалаф.; Рубан
О.А.;
Гербіна Н.А.;
Кононенко Н.М.; Грудько
В.О.; Чікіткіна В.В., НФаУ.
12. Гідробромід (3-етил-4феніл-3Н-тіазол-2-іліден)[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н[1,2,4]триазоло[4,3а]азепін-3-їл)феніл]аміну,
що проявляє анальгезуючу
активність,
патент
№
121854, Україна, Демченко
С.А.;
Єрьоміна
Г.О.;
Перехода
Л.О.;
Ядловський О.Є.;Бобкова
Л.С.;
Демченко
А.М.,

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
НФаУ.
13.Фармацевтична
композиція
багато
спрямованої дії у формі
стоматологічного
гелю,
патент № 122021, Україна,
Маслій Ю.С., Рубан О.А.,
Зайченко Г.В., Грудницька
О.О., НФаУ.
14. Спосіб одержання
заміщених3-(тіазоліл-2)-6фтор-7діалкіламінохінолонів,
патент № 122206, Україна,
Спиридонова Н.В., Сілін
О.В., Коваленко С.М.,
Лебединець В.О., НФаУ.
15.2-Аміно-4-феніл-4,6дигідропірано[3,2c][2,1]бензоксатіїн-3карбонітрил
5,5-діоксид,
що виявляє гемостатичну
активність,
патент
№
122236, Україна, Григорів
Г. В.; Лега Д. О.;Малоштан
Л. М.; Калініченко Г.
С.;Черних В. П.;Шемчук Л.

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
рр., власні кошти.
Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
рр., власні кошти.
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
А., НФаУ.
16.
Спосіб одержання
ефірної олії з плодів анісу
звичайного, патент №
122366,
Україна,
Нефьодова Л.В., Сагайдак
–Нікітюк
Р.В.,
Блажєєвський М.Є., Ветров
П.П., Жукові на О.В.,
НФаУ.
17.ЕТИЛЕН-N,N'БІС(СПІРОІНДОЛ-3,3'ПІРОЛО[3,4-с]ПІРОЛ-4'НІТРОЗО-5'-МЕТИЛ2А',5А'-ДИГІДРО2,2',6'(1H,1'H,5'H)-ТРИОН),
який
виявляє
протизапальну активність,
патент № 122508, Україна,
Сюмка Є.І., Кравчнко Г.Б.,
Шемчук Л.А., Черних В.П.,
НФаУ.
18.Лікувальнопрофілактичний засіб із
гіпоглікемічною дією з
листя горобини звичайної,
патент № 122521, Україна,

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Органічний синтез та аналіз
біологічно активних речовин,
розробка лікарських засобів
на основі синтетичних та
напівсинтетичних субстанцій,
№ 0114U000943, керівник:
проф. Черних В.П., 2014-2023
рр., власні кошти.

Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 2014-
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

2
3
Товчига О.В., Штриголь
С.Ю.,
Криворучко О.В., Маркін
О.М.,Баля О.М., НФаУ.
19.Фармацевтична
композиція
у
формі
супозиторіїв для лікування
доброякісних захворювань
передміхурової
залози,
патент № 122714, Україна,
Зайченко В.С.,
Рубан О.А.,
Маслій Ю.С.,
ГербінаН.А.,
Равшанов Т.Б.,
Зайченко Г.В. , НФаУ.
Патенти на корисні моделі
1. Комбінований гель для
лікування та профілактики
гострих та хронічних
захворювань суглобів,
патент № 139047, Україна,
Вишневська Л.І., Постой
В.В.,Бородіна Н.В., Мига
М.М., НФаУ.
2. Ентеросорбент на
основі цеоліту природного

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
2023 рр., власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
та спосіб його одержання,
патент № 139059, Україна,
Рибачук В.Д., НФаУ.

1. 3.Фармацевтична
композиція для корекції
гіпоестрогенових станів у
жінок у формі гелю
вагінального, патент №
139105, Україна, Іванюк
О.Г., Ярних Т.Г.,Стрига
О.А., Зайченко Г.В.,
Ковалевська І.В., НФаУ.
4. Спосіб генотипування
поліморфізму 163А/С гена
СYP1A2 у вібірці
населення України, патент
№ 139118, Україна,
Філіпцова О.В., Кобець
М.М.,Кобець Ю.М.,
НФаУ.
5. Спосіб генотипування
поліморфізму 174С/G гена
IL-6 серед мешканців
України, патент № 139119,

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Оцінка медичних технологій
та
ступеня
якості
фармакотерапії
різних
захворювань,
№
0119U002167,
Керівник:
проф. Яковлєва Л.В., 20142023 рр., власні кошти.
Оцінка медичних технологій
та
ступеня
якості
фармакотерапії
різних
захворювань,
№
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
Україна, Філіпцова О.В.,
Кобець М.М.,Кобець
Ю.М., НФаУ.
6. Спосіб генотипування
поліморфізму rs 3745274
гена CYP2B6, патент №
139120, Україна,
Філіпцова О.В.,Кобець
М.М.,Кобець Ю.М.,
НФаУ.
7.Засіб з
нефропротекторною та
гіпоазотемічною дією,
патент № 139145, Україна,
Шебеко С.К.,Зупанець
І.А., Попов С.Б.,Шаламай
А.С., НФаУ.
8. Засіб лікування
хронічної хвороби нирок,
патент № 139146, Україна,
Шебеко С.К.,Зупанець І.А.,
Попов С.Б.,Шаламай А.С.,
НФаУ.
9. Спосіб визначення
гедеракозиду С методом
твердо фазної екстракції в
складі комбінованих

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0119U002167,
Керівник:
проф. Яковлєва Л.В., 20142023 рр., власні кошти.
Оцінка медичних технологій
та
ступеня
якості
фармакотерапії
різних
захворювань,
№
0119U002167,
Керівник:
проф. Яковлєва Л.В., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U00956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Розробка та валідація методів
контролю якості лікарських
засобів
аптечного
і
промислового виробництва,
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
лікарських форм, патент №
139151, Україна, Безрук
І.В., Матерієнко
А.С.,Губарь С.М.,
Георгіянц В.А., Іванаускас
Людас, НФаУ.
10.
Фармацевтична
композиція у формі
таблеток з тіоктовою
кислотою з покращеною
біодоступністю, патент №
139205, Україна,
Ковалевська І.В., Рубан
О.А., Кононенко Н.М.,
Чікіткіна В.В., НФаУ.
11.Новогаленовий
фітокомплекс з
противокашлевою дією,
патент № 139206, Україна,
Толмачова К.С., Кіреєв
І.В., Кошовий О.М., Упир
Т.В., НФаУ.
12. Олеогель для
профілактики та лікування
захворювань верхніх
дихальних шляхів, патент

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
№ 0114U000949,
Керівник: проф. Георгіянц
В.А., 2014-2023 рр., власні
кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
№ 139518, Україна,
Вишневська Л.І., Половко
Н.П., Зубченко Т.М.,
НФаУ.
13. Спосіб одержання
екстракту з гастро
протекторною та
антимікробною дією з
родовика коренів, патент
№ 141325, Україна,
Шульга Л.І., Безкровна
К.С., Файзуллін О.В.,
Осолодченко Т.П. ., НФаУ.
14. Мазь «Фитолан» проти
тріщин сосків та для
профілактики мастопатії,
патент № 141404, Україна,
Вишневська Л.І., Зуйкіна
С.С., НФаУ.
15. Застосування родовика
коренів екстракту сухого в
якості субстанції з
антихелікобактерною дією,
патент № 141358, Україна,
Шульга Л.І., Безкровна

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка
нових
і
удосконалення
існуючих
методів аналізу лікарських
засобів
для
виявлення
субстандартної
та
фальсифікованої продукції, №
0114U000952, керівник: доц.
Бевз Н.Ю., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
К.С., Пімінов О.Ф.,
Осолодченко Т.П. , НФаУ.
16. Спосіб одержання
засобу з протираковою,
антиоксидантною та
антибактеріальною
активністю з оцвітини
крокуса посівного, №
142213, Україна,
Михайленко О.М., Вільма
Петрікайте, Людас
Иванаускас, Ковальов
В.М., Георгіянц В.А.,
НФаУ.
17. Антигільмінтний засіб
на основі альбендазолу та
празиквантелу, патент №
142200, Україна,
Семченко К.В.,
Вишневська Л.І., НФаУ.
18. Спосіб одержання
засобу з гіпоглікемічною
та гепатопротекторною
дією з листя мучниці
звичайної з додаванням

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
аргініну, патент № 142210,
Україна, Кошовий О.М.,
Кравченко Г.Б.,
Красільнікова О.А., Чайка
Н.Б.,Матар Мазен, НФаУ.
19. Антигільмінтний засіб
для застосування у
педіатрії, патент №
142205, Україна, Семченко
К.В., Вишневська Л.І.,
НФаУ.
20. Спосіб визначення
пієлонефриту, патент №
142909, Україна, Цеменко
К.В., Кіреєв І.В.,
Толмачова К.С., НФаУ.

21. Використання
новогаленового
фітокомплексу пагонів
Багна звичайного як
бронхолітичного засобу
для лікування гострого

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
бронхіту, патент №
142410, Україна,
Толмачова К.С.,Кіреєв
І.В., Кошовий О.М.,Упир
Т.В., Цеменко К.В., НФаУ.
22. Спосіб одержання
засобу з глікемічною та
ліпот ропною дією з листя
мучниці звичайної з
додаванням цистеїну,
патент № 142930, Україна,
Кошовий О.М., Кравченко
Г.Б.,Красільнікова
О.А.,Чайка Н.Б., Матар
Мазен, НФаУ.
23. Спосіб виділення
мангіферину з листя
півників угорських, патент
№ 142932, Україна,
Кречун А.В., Ковальов
В.М., Михайленко О.О.,
НФаУ.
24. Спосіб визначення
напряму поляризації
лазерного
випромінювання, патент

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.

Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Розробка
статистичних
методів та класифікаційних
моделей у фармацевтичних та
медичних
задачах.
№

231

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
№ 142939, Україна,
Погорєлов С.В., Кокодій
М.Г., Тіманюк В.О.,
НФаУ.
25.Лікувальнопрофілактичний крем для
лікування та профілактики
метеорологічного,
актінічного та
гіповітамінозного хейліту,
патент № 142983, Україна,
Котенко О.М.,Ярних Т.Г.,
Жирова Н.В.,Рухмакова
О.А., НФаУ.
26. Спосіб одержання
комплексу біологічно
активних речовин з
анаболічною та
протизапальною
активністю з кореневищ
ірису угорського, патент
№ 142984, Україна,
Кречун А.В.,Кєрімова
Г.Ф.,
Ковальов В.М.,Рибак В.А.,
Михайленко О.О, НФаУ.
27. Застосування

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0114U000965, керівник: проф.
Пєнкін
Ю.М.державної
реєстрації НДР:.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.

Фармакологічне

вивчення

232

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
диклофенаку натрію як
засобу фригопротекторної
дії, патент № 143004,
Україна, Капелька І.Г.,
Штриголь С.Ю., НФаУ.
28. Фармацевтична
композиція у м’якій
лікарській формі з
протизапальною дією для
лікування алергічних
дерматитів, патент №
143024, Україна,
Орловецька Н.Ф.,
Данькевич О.С., Власова
І.К., Рибалко К.О., НФаУ.
29. Фармацевтична
композиція
антидіабетичної дії у
формі таблеток, патент №
140953, Україна, Малек
Валід, Ахмад Алхалаф,
Рубан О.А., Гербіна Н.А.,
Кононенко Н.М., Грудько
В.О., Чікіткіна В.В.,
НФаУ.
30. 5-[(Z)-4НІТРОБЕНЗИЛІДЕН)]-2-

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин

233

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
(ТІАЗОЛ-2-ІЛІМІНО)-4ТІАЗОЛІДИНОН, що
виявляє
антиконвульсантну
активність, патент №
143265, Україна, Міщенко
М.В., Штриголь С.Ю.,
Лесик Р.Б., Камінський
Д.В., НФаУ.
31. Фармацевтична
композиція з гастропротекторною та
антимікробною дією,
патент № 145071, Україна,
ШульгаЛ.І., Безкровна
К.С., Осолодченко Т.П.,
Файзуллін О.В., НФаУ.
32. Антидіарейний засіб у
твердій лікарській формі з
вмістом цинку та срібла,
Україна, патент № 145072,
Губін Ю.І., Зборовська
Т.В., Лебединець В.О.,
Евсеєва Л.В., НФаУ.
33. Застосування
дарбуфелону

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.

Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Розробка складу, технології та
біофармацевтичні
дослідження
лікарських
засобів на основі природної та
синтетичної сировини, №
0114U000945, керівник: проф.
Гладух В.Є., 2014-2023 рр.,
власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин

234

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

2
метансульфонату як
засобу фригопротекторної
та протисудомноi дiї,
патент № 145102, Україна,
Капелька I.Г., Мiщенко
М.В., Штриголь
С.Ю.,Голота С.М., Лесик
Р.Б.,Лозинський А.В.,
НФаУ.
34. Застосування
еторикоксиду як
фригопротекторного
засобу, патент № 145103,
Україна, Капелька I.Г.,
Штриголь С.Ю., НФаУ.
35. Застосування
монтелукасту як засобу
фригопротекторної дiї.,
патент № 145104, Україна,
Капелька I.Г., Мiщенко
М.В., Штриголь С.Ю.,
НФаУ.
36. Спосіб одержання
лікарського засобу з листя
лохини для корекції
метаболічного синдрому.,
патент № 145107, Україна,

Відомості
про НОУХАУ

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.

Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №

235

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

1

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5

2
3
Кошовий О.М.,
Стремеухов О.О.,
Кравченко Г.Б.,
Красільнікова О.А.,
Загайко А.Л., Комісаренко
М.А., НФаУ.
37. 5-[(Z)-(4нiтробензилiден)]-2(тiазол-2-iлiмно)-4тiазолiдинон, що виявляе
протизапальну активнiсть.,
патент № 145164, Україна,
Міщенко М. В.; Штриголь
С. Ю.; Лесик Р. Б.;
Лозинський А. В.; Голота
С. М.; НФаУ.
Патентів на винаходи, створені за рахунок коштів державного бюджету
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір
1. «Навчальний посібник
: збірник тестових завдань
«Логістичний
менеджмент», № 96232 від
20.02.2020, О.В.Посилкіна,
О.І.Баєва

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти

Фармакологічне
вивчення
біологічно активних речовин
та
лікарських
засобів,
№ 0114U000956, керівник:
проф. Штриголь С.Ю., 20142023 рр., власні кошти.

Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.

236

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
2.«Побудова комплексної
системи оцінки й
управління фінансовим
станом виробничих
фармацевтичних компаній:
науково-методичні
рекомендації», 97312 від
22.04.2020, О.В.Посилкіна,
Гладкова О.В.
3. «Методичні підходи до
реалізації патентноліцензійної стратегії при
створенні біосимілярів:
науково-методичні
рекомендації», № 97313
від 22.04.2020,
О.В.Посилкіна,
О.В.Літвінова
4. «Методичні підходи до
оцінки й управління
інтелектуальними
ризиками у фармації:
науково-методичні
рекомендації », № 97314
від 22.04.2020,
О.В.Посилкіна, О.В.
Літвінова

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.
Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.
Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.

237

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
5.«Науково-практичні
підходи до формування і
розвитку системи
управління іміджем
закладу вищої освіти
фармацевтичного
(медичного) профілю:
науково-методичні
рекомендації», № 97311
від 22.04.2020, О.В.
Посилкіна, Лісна А.Г.
6.«Побудова комплексної
системи оцінки й
управління фінансовим
станом виробничих
фармацевтичних компаній:
науково-методичні
рекомендації», № 97312
від 22.04.2020,
О.В.Посилкіна Гладкова
О.В.
7.«Фармакотерапія з
фармакокінетикою», №
98742 від 23.07.2020, І.В.
Кіреєв, О.О. Рябова, Н.В.
Жаботинська, В.Є. Кашута,
Н.М. Трищук, М.В.

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.

Формування
соціальноорієнтованої
інноваційнологістичної моделі розвитку
фармацевтичної
галузі
України, № 0114U000961,
керівник: проф. Посилкіна
О.В., 2014-2023 рр., власні
кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.

238

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
НДР, у процесі виконання
договори
якої створено об'єкт
Відомості
(№ охоронного
інтелектуальної
про об'єкти авторського
документа,
(промислової) власності
права (назва,
назва,
(назва, шифр, строки
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
завершення, джерела
дата
фінансування)
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
6
Савохіна
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
8.«Фармакотерапія
Фармакогностичне
шкірних захворювань:
дослідження
лікарської
метод. Рекомендацii
рослинної
сировини
та
для викладачів», № 98740
розробка фітотерапевтичних
від 23.07.2020, I. В.
засобів на її основі, №
Кіреєв, О. О. Рябова
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
9. «Фармакотерапія з
Фармакогностичне
фармакокінетикою.
дослідження
лікарської
Лекції». № 98734 від
рослинної
сировини
та
23.07.2020, І.В. Кіреєв,
розробка фітотерапевтичних
О.О.
Рябова,
Н.В.
засобів на її основі, №
Жаботинська, В.Є. Кашута,
0114U000946, керівник: проф.
Н.М.
Трищук,
М.В.
Кисличенко В.С., 2014-2023
Савохіна
рр., власні кошти.
10. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
інфекційних захворювань:
дослідження
лікарської
метод. рек. для Студентів»,
рослинної
сировини
та
№ 98732 від 23.07.2020, І.
розробка фітотерапевтичних
В. Кіреєв, О. О. Рябова,
засобів на її основі, №
В.Є. Кашута
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
11. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
алергічних захворювань:
метод. рек. для
викладачів», № 98733 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв, О.
О. Рябова, В. Є. Кашута

12. «Фармакотерапія
алергічних захворювань:
метод. рек. для студентів»,
№ 98739 від 23.07.2020, І.
В. Кіреєв, О. О. Рябова, В.
Є. Кашута
13. «Фармакотерапія
венеричних захворювань:
метод. рек. для
викладачів», № 98741 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв, О.
О. Рябова,
14. «Фармакотерапія
венеричних захворювань:
метод. рек. для Студентів»,
№ 98755 від 23.07.2020, І.

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
НДР, у процесі виконання
договори
якої створено об'єкт
Відомості
(№ охоронного
інтелектуальної
про об'єкти авторського
документа,
(промислової) власності
права (назва,
назва,
(назва, шифр, строки
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
завершення, джерела
дата
фінансування)
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
6
В. Кіреєв, О. О. Рябова
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
15. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
дитячих захворювань:
дослідження
лікарської
метод. рек. для студентів»,
рослинної
сировини
та
№ 98736 від 23.07.2020, І.
розробка фітотерапевтичних
В. Кіреєв, О. О. Рябова, В.
засобів на її основі, №
Є. Кашута
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
16. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
інфекційних захворювань:
дослідження
лікарської
метод. рек. для
рослинної
сировини
та
Викладачів.», № 98737 від
розробка фітотерапевтичних
23.07.2020, І. В. Кіреєв, О.
засобів на її основі, №
О. Рябова, В. Є. Кашута
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
17. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
дитячих захворювань:
дослідження
лікарської
метод. рек. для
рослинної
сировини
та
викладачів.», № 98751 від
розробка фітотерапевтичних
23.07.2020, І. В. Кіреєв, О.
засобів на її основі, №
О. Рябова, В. Є. Кашута
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
18.«Фармакотерапія
шкірних
захворювань:
метод. рек. для студентів.»,
№ 98759 від 23.07.2020, I.
В. Кіреєв, О. О. Рябова

19. «Фармакотерапія
захворювань крові: метод.
рек. для викладачів.», №
98750 від 23.07.2020, І.В.
Кіреєв, Н.В. Жаботинська

20. «Тривожні розлади.
Сучасна фармакотерапія:
метод. рек. для лікарів та
здобувачів вищої освіти.».
№ 98738 від 23.07.2020,
І.В. Кіреєв, О.О. Рябова,
Н.В. Жаботинська
21.
«Пієлонефрити.Сучасна

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської

242

Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
діагностика та
фармакотерапія: метод.
рек.», № 98757 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв, Н.
В. Жаботинська, О.О.
Рябова
22. «Грип та ГРВІ: клініка,
діагностика, сучасна
фармакотерапія: метод.
рек. для лікарів та
здобувачів вищої освіти.».
№ 98753 від 23.07.2020, І.
В. Кіреєв, О. О. Рябова,
Н.В. Жаботинська, В.Є.
Кашута
23. «Реабілітаційні заходи
при дорсалгіях: метод.
рек.» № 98749 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв,
Н.В. Жаботинська, О.О.
Рябова.
24. «Ішемічний інсульт:
етіологія, патогенез,
клінічна картина
діагностика, сучасна

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
фармакотерапія, медикосоціальна реабілітація :
метод. рек. Для лікарів та
здобувачів вищої освіти.»,
№ 98752 від 23.07.2020, І.
В. Кіреєв, О. О. Рябова,
Н. В. Жаботинська
25. «Фармакотерапія
захворювань крові: метод.
рек. для студентів.», №
98756 від 23.07.2020, І. В.
Кіреєв, Н. В. Жаботинська

26. «Фізична реабілітація
хворих на остеопороз та
його ускладнення: метод.
рек. для лікарів та для
здобувачів вищої освіти
напряму «Здоров'я
людини.», № 98748 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв,
М.В. Савохіна
27. «Фармакотерапія
ендокринних захворювань
та порушень обміну

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.

Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
речовин. Фармакотерапія
хвороб сполучної тканини
та алергічних хвороб:
метод. рек. для
викладачів.», № 98758 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв,
М.В. Савохіна
28.«Фармакотерапія
захворювань
дихальної
системи: метод. рек. для
викладачів.», № 98735 від
23.07.2020, І. В. Кіреєв,
М.В. Савохіна.

29. «Lectures on
Pharmacotherapy with
Pharmacokinetics : tutorial
for foreign students of higher
schools.», № 98743 від
23.07.2020, I. V. Kireyev, N.
V. Zhabotynska, О. A.
Riabova, N. M. Trischuk.
30. «Фармакотерапія
захворювань органів
ендокринної системи:
метрек.для викладачів.», №

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко
В.С.,
20142023рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
НДР, у процесі виконання
договори
якої створено об'єкт
Відомості
(№ охоронного
інтелектуальної
про об'єкти авторського
документа,
(промислової) власності
права (назва,
назва,
(назва, шифр, строки
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
завершення, джерела
дата
фінансування)
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
6
98731 від 23.07.2020, І. В.
засобів на її основі, №
Кіреєв, Н.М. Трищук
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
31. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
захворювань органів
дослідження
лікарської
ендокринної системи:
рослинної
сировини
та
метод. рек. для студентів.»,
розробка фітотерапевтичних
№ 98754 від 23.07.2020, І.
засобів на її основі, №
В. Кіреєв, Н.М. Трищук
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
32. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
хвороб сполучної тканини:
дослідження
лікарської
метод. рек. для
рослинної
сировини
та
викладачів.». № 98730 від
розробка фітотерапевтичних
23.07.2020, І. В. Кіреєв,
засобів на її основі, №
М.В.Савохіна
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.
33. «Фармакотерапія
Фармакогностичне
хвороб сполучної тканини:
дослідження
лікарської
метод. рек. для студентів.»,
рослинної
сировини
та
№ 98746 від 23.07.2020, І.
розробка фітотерапевтичних
В. Кіреєв, М.В.Савохіна
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
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Перелік поданих заявок
на об'єкти промислової власності
(назва, держава, до якої подано заявку,
№ заявки, дата пріоритету,
винахідники)

Перелік одержаних
охоронних документів
на об'єкти промислової
власності
(назва, вид
та № документа,
держава патентування,
винахідники,
патентовласник)

Відомості
про НОУХАУ

1

2

3

Відомості
про передачу
прав
та ліцензійні
договори
Відомості
(№ охоронного
про об'єкти авторського
документа,
права (назва,
назва,
№ свідоцтва, автори)
№ договору,
дата
укладання,
ліцензіар,
ліцензіат)
4
5
34. «Методичні
рекомендації з підготовки
до контролю засвоєння
підсумкового модульного
контролю №2: метод. рек.
для студентів.», № 98747
від 23.07.2020, І. В. Кіреєв,
М.В.Савохіна.

Проректор з науково-педагогічної роботи

НДР, у процесі виконання
якої створено об'єкт
інтелектуальної
(промислової) власності
(назва, шифр, строки
завершення, джерела
фінансування)

6
рр., власні кошти.
Фармакогностичне
дослідження
лікарської
рослинної
сировини
та
розробка фітотерапевтичних
засобів на її основі, №
0114U000946, керівник: проф.
Кисличенко В.С., 2014-2023
рр., власні кошти.

Інна ВЛАДИМИРОВА
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10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
На сьогодні в рамках наукової та навчально-методичної співпраці НФаУ успішно
співпрацює з 20 закладами вищої освіти та науковими установами з 10 країн Європи,
Азії та Африки.
На шляху інтеграції до європейського освітнього простору робота НФаУ
спрямована на всебічний розвиток напрямів співпраці із закордонними ЗВО,
профільними асоціаціями та організаціями.
Основні форми співпраці – це інформаційний та культурний обмін; наукові
розробки та публікації; науково-практичні заходи; академічні обміни.
На підставі укладених міжуніверситетських угод НФаУ успішно реалізує такі
види співпраці:
 навчання студентів за кордоном за міжнародними програмами.
 навчально-ознайомча практика студентів за кордоном.
 участь у літніх, зимових школах.
 академічна мобільність за проектами програми ЄС ERASMUS+: Staff
mobility for teaching / training
Student mobility for training / studies
 cтажування з метою підвищення кваліфікації.
 участь у міжнародних науково-практичних заходах.
 викладання лекцій майстер-класу у закордонних ЗВО.
У 2020 році відбулася кредитна мобільність між НФаУ та Університетом
Західної Аттики (Афіни, Греція), аспіранти НФаУ пройшли міжнародне стажування
в Литовському університеті наук здоров’я (LSMU) та на базі науково-дослідної
лабораторії кафедри фармакогнозії Lithuanian University of Health sciences (м.
Каунас, Литва). Стажування в Інституті М. Попп, м. Інссбрук, Австрія пройшла
доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології.
У 2020 р. укладено угоду про співпрацю з закордонним закладом вищої освіти:
Університетом Адамас, Індія.
Національний фармацевтичний університет є дійсним членом міжнародних
асоціацій:
 Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum).
 Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP).
Індивідуальне членство викладачі та науковці університету мають у 35
професійних міжнародних організаціях, асоціаціях, товариствах.
У 2020 році викладачі та молоді науковці університету отримали 18 грантів:
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Академічна мобільність за програмою Erasmus +
Грант на навчання, стажування
2
Грант на участь у науково-практичних заходах
11
Грант-візит до закордонного ЗВО
4
Грант на наукове консультування
Грант на розвиток науки
1
Країни грантодавці: Австрія, Греція, Іспанія, Литва, Німеччина, Польща,
США.
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11. ЗВЕДЕНІ ЦИФРОВІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НФАУ У 2020 РОЦІ
11.1 За всіма НДР:
Таблиця 11.1

1/25 521/160

Статті

2

Подано нововведень

13/6

Охоронні документи
на об’єкти
промислової власності

27/-

Інформаційні листи

5

Методичні
рекомендації

4

Тези

1/-

Статті у виданнях, що
індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

32/19

НДР
ПрикНДР
за держав- Ініціативні
ладні
за госп.
ними
НДР
НДР
догорами
програмами

Підруники,
посібники

ФунВсього
даменНДР
тальні
НДР

Науковий результат

Монографії

У тому числі:

163

1822/230

25

31

30/55

95

11.2 За фундаментальними НДР, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету
Таблиця 11.2

Всього

Тези

Методичні
рекомендації

Інформаційні
листи

Охоронні
документи на
об’єкти
промислової
власності

Подано
нововведень

лікування
шляхом
класичних

Статті у виданнях,
що індексуються
наукометричними
базами Web of
Science
та/або Scopus

Обґрунтування
вдосконалення
поліфармакорезистентної
епілепсії
комбінованого
використання
антиконвульсантів з іншими препаратами.

Статті

1

Назва НДР

Підручники,
посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат

-

-/-

/-

-/2

1

-

-

-/-

-

/-

-/2

1

-

-

-/-

-
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11.3 За прикладними НДР, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету
Таблиця 11.3

Інформаційні листи

Охоронні документи на
об’єкти промислової
власності

Подано нововведень

Всього

Методичні
рекомендації

4

Тези

3

Статті у виданнях, що
індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

2

Розробка монографій державної фармакопеї України для лікарських
засобів, виготовлених в аптеках.
Розробка монографії державної фармакопеї України на лікарську
рослинну сировину та лікарські рослинні засоби.
Розробка комплексного препарату для лікування цукрового діабету ІІ
типу.
Сучасні підходи до створення нових лікарських засобів для корекції
метаболічного синдрому

Статті

1

Назва НДР

Підруники, посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат

-

-

1

-/-

3

-

-

-

-

-

-

-

-/1

2

-

-

-

-

-

-

-/1

6

-

-

-

-

-

-

6

2/3

12

-

-

-

-

-

-

6

2/5

23

-

-

-

-
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11.4 Найбільш вагомі наукові результати за НДР, які виконувалися за ініціативними планами НФаУ
Таблиця 11.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Статті у виданнях, що
індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

Тези зак./вітч.

Методичні
рекомендації

Інформаційні листи

Охоронні документи на
об’єкти промислової
власності

Подано нововведень

2
Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі
синтетичних та напівсинтетичних субстанцій
Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних
органічних речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек
Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на
основі природної та синтетичної сировини
Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка
фітотерапевтичних засобів на її основі
Розробка і удосконалення складу та технології екстемпоральних лікарських засобів
Розробка і удосконалення складу та технології лікувально-косметичних засобів
Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і
промислового виробництва
Управління якістю у сфері розробки, виробництва та обігу лікарських засобів
Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту
Розробка нових і удосконалення існуючих методів аналізу лікарських засобів для
виявлення субстандартної та фальсифікованої продукції
Розробка і удосконалення ефективних технологій професійної підготовки
студентів та викладачів у ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю
Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації
Розробка складу та технології дієтичних добавок
Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів

Статті зак./вітч.

1

Назва НДР

Підруники, посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-/1

-/6
1/-3

3/13

3/5

17/32

4/4

1/4

12/34

41/90

5/21

78/322

2

10

22

7/23

7/18

11/79

1

2

10

3/64
3/17

-/6

5/106
9/152

7
-

5
-

9/13

6/6

5/48

6

1

-

-/4
-/-

4/13
4/13

-/2

17/131
6/34

5

-

-/-

4/13

2/3

6/36

-

-

-/8

5/23

1/3

24/145

1

-/5

3/11

1

2/7

14/28
3/12
5/14

8/48
4/49
2/40

4/11

-

2

2

3

1

5

11
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Всього

Проректор з науково-педагогічної роботи

Методичні
рекомендації

Інформаційні листи

Охоронні документи на
об’єкти промислової
власності

Подано нововведень

18.

Тези зак./вітч.

16. 6
17.

Статті у виданнях, що
індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

15.

2
Створення нових оригінальних і комбінованих лікарських засобів для терапії
цукрового діабету другого типу
Хіміко-токсикологічний аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів
Нанотехнологічні аспекти використання магнітних рідин у фармації та медицині
Формування соціально-орієнтованої інноваційно-логістичної моделі розвитку
фармацевтичної галузі України
Створення гомеопатичних лікарських засобів
Створення стандартизованих біологічно активних субстанцій та лікарських
препаратів на основі продуктів бджільництва
Розробка статистичних методів та класифікаційних моделей у фармацевтичних та
медичних задачах
Організація і проведення клінічних досліджень та вивчення біоеквівалентності
Клітинні та молекулярні механізми розвитку і корекції патологічних станів
Тенденції розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації: соціальнофілософський, історико-культурологічні та освітні аспекти
Наукове та експериментальне обґрунтування складу і стандартизація технології
рідких лікарських засобів для парентерального та орального застосування
Сучасні тенденції та технології розвитку менеджмент-освіти Україні
Оцінка медичних технологій
та ступеня якості фармакотерапії різних
захворювань

Статті зак./вітч.

1

Назва НДР

Підруники, посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-/4

3/18

-/1

3/148

-

-

-

-/5

4/12
5/15

1/-/1

2/31
3/34

-

2
-

-

-/8

5/19

-/1

2/23

7

3/11

4/26

1

-

2/-

3/10

1/25

-

-

-

1/

5/12

2/34

-

-

-

-/3

4/11
4/22

-

-/2

-

-/32
14/47

3

3/17

2/46

-

-/3

3/13

-/43

-

-

-/4

5/11

-

3

2/20

2

10/87 160/521

1/3
5/8

5/3

44/107

2/25

-

1/29

-

230/179
9

25

1

3
31

56

Інна ВЛАДИМИРОВА

39
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11.5 Найбільш вагомі наукові результати за НДР, які виконувалися за госпдоговорами НФаУ
Таблиця 11.5

6.

7.

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформаційні листи

Подано нововведень

5.

Охоронні документи
на об’єкти
промислової
власності

4.

Методичні
рекомендації

3.

Тези

2.

Статті у виданнях,
що індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

1.

2
Вивчення оптимального складу мазі з протиопіковими
властивостями виробництва ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»
Вивчення оптимального складу мазі з протизапальними
властивостями виробництва ПАТ «Хімфармзавод «Червона Зірка»
Вивчення оптимального складу мазі з ранозагоюва-льними
властивостями (7 зразків) виробництва ПАТ «Хімфармзавод
«Червона Зірка»
Визначення апірогенності розчинів для парентерального
застосування
Керівник: Литкін Д.В.
Доклінічне вивчення нешкідливості (місцево-подразнювальної дії,
сенсибілізувальної дії) суспензії бринзоламіду та бримонідину
тартрату для застосування в офтальмології
Клінічне випробування з оцінки біоеквівалентності препаратів
Ітраконазол, капсули, 100 мг (ПАТ «Фармак», Україна) та
Орунгал®, капсули, 100 мг («Janssen Cilag S.p.A.», Італія) за
участю здорових добровольців при однократному прийомі після
прийому їжі.
Клінічне дослідження по вивченню фармакокінетики лікарського
засобу «АМІКСИН® ІС», таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг,
виробництва ТДВ «ІнтерХім» (Україна), при одноразовому
прийомі внутрішньо здоровими добровольцями після прийому їжі.

Статті

1

Назва НДР

Підручники,
посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат
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Подано нововведень

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформаційні листи

Охоронні документи
на об’єкти
промислової
власності

12.

Методичні
рекомендації

11.

Тези

10.

Статті у виданнях,
що індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

9.

2
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
препаратів «Бофен 600», таблетки, вкриті плівковою оболонкою,
по 600 мг виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
і «Brufen», таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 600 мг,
виробництва
«Mylan» (Словенія) за участю здорових
добровольців.
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності препаратів
ТАДАЛАФІЛ–Червона Зірка, таблетки, вкриті оболонкою, по 20
мг
виробництва
Публічного
Акціонерного
Товариства
«Хімфармзавод «Червона Зірка», Україна та Сіаліс®, таблетки,
вкриті оболонкою, по 20 мг виробництва «Ліллі С.А.», Іспанія за
участі здорових добровольців.
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
засобів Розувастатин, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по
20 мг (ПАТ «Київмедпрепарат», Україна) та Крестор, таблетки,
вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг (AstraZeneca UK Limited,
Великобританія) за участі здорових добровольців.
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
засобів Мефарміл, таблетки, вкриті плівковою оболонкою по
1000 мг (ПАТ «Київмедпрепарат», Україна) і Глюкофаж,
таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 1000 мг (Мерк Санте,
Франція/Мерк, СЛ, Іспанія) за участю здорових добровольців
після прийому їжі.
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
засобів Медіаторн, таблетки по 20 мг (ПАТ «Київмедпрепарат»,
Україна) та Нейромідин, таблетки по 20 мг (АТ «Олайнфарм»,
Латвія) за участі здорових добровольців.

Статті

1
8.

Назва НДР

Підручники,
посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат
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17.

18.

19.

Визначення біологічної активності хоріонічного гонадотропіну
людини.
Клінічне дослідження вивчення впливу Циклодинону® ( таблетки,
що вкриті оболонкою, виробництва «Bionorika SE», Німеччина) у
порівнянні з контрольною групою щодо зниження кумулятивного
ризику розвитку раку молочної залози в популяції жінок віком
40-52 роки з мастодинією та оцінкою мамографіії за BI-RADS 3
категорії.
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
засобів «Касарк® HD», таблетки по 32 мг/25 мг (АТ
«Київмедпрепарат», Україна) та «Atacand® PLUS forte», таблетки
по 32 мг/25 мг (AstraZeneca GmbH, Німеччина) за участі здорових
добровольців.
Клінічне
дослідження
з
вивчення
переносимості
та
фармакокінетики лікарського засобу «C007/I», таблетки по 1, 2 та
5 мг, виробництва ТДВ «ІНТЕРХІМ», Україна з ескалацією доз за
участю здорових добровольців (І фаза).
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-

-

-
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Інформаційні листи

Подано нововведень

16.

Охоронні документи
на об’єкти
промислової
власності

15.

Методичні
рекомендації

14.

Тези

2
Клінічне дослідження з оцінки біоеквівалентності лікарських
засобів «Прегадол», капсули по 300 мг, виробництва ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» та «Lyrica», капсули по 300 мг,
виробництва Pfizer за участю здорових добровольців.
Доклініче
вивчення
специфічної
активності
суспензії
бринзоламіду та бримонідину тартрату для застосування в
офтальмології.
Визначення адсорбційної активності речовин.

Статті у виданнях,
що індексуються
наукометричними
базами Web of Science
та/або Scopus

1
13.

Статті

Назва НДР

Підручники,
посібники

№
з/п

Монографії

Науковий результат

248

Проректор з науково-педагогічної роботи

Інна ВЛАДИМИРОВА

1361

без ступеня

121
386
43

Проректор з науково-педагогічної роботи
без ступеня

Кадровий потенціал наукової установи
з них

1
5
4

кандидати наук

без ступеня

-

доктори наук

Чисельність працівників
центральних науково-дослідних
лабораторій, проблемних
лабораторій, науково-дослідних
інститутів ВМНЗ тощо

кандидати наук

10

доктори наук

з них

Чисельність наукових та
науково-педагогічних
працівників, які працюють за
зовнішнім сумісництвом

кандидати наук

550

доктори наук

Чисельність наукових та науковопедагогічних працівників, які
працюють за основним місцем
роботи

Загальна чисельність
працівників установи (закладу)
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12. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НФАУ ЗА 2019 РІК
Таблиця 12.1

з них

-

Інна ВЛАДИМИРОВА

135
48
3
23
20

Проректор з науково-педагогічної роботи
захищено у спеціалізованих вчених радах

знаходиться на розгляді
у спеціалізованих вчених радах

10
11
8
150

захищено у спеціалізованих вчених радах
знаходиться на розгляді у спеціалізованих
вчених радах
виконується докторських дисертаційних робіт
на кінець звітного періоду, усього

дисертацій

затверджено МОН України

9

з них працівниками НДУ та ВМНЗ

Кількість виконаних докторських
звітному періоді, усього

виконується кандидатських
дисертаційних робіт на кінець звітного
періоду, усього

затверджено МОН України

у

32

з них працівниками НДУ та ВМНЗ

Кількість виконаних кандидатських дисертацій у
звітному періоді, усього

87

з них

з них із захистом дисертацій

з них

Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру у
звітному періоді, усього

без відриву від виробництва

з відривом від виробництва

Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді,
усього

250

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДГОТОВКУ НАУКОВИХ КАДРІВ

13.1 Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за 2020 рік
Дисертаційні роботи

Таблиця 13.1

з них

9
7
9
4
33

Інна ВЛАДИМИРОВА
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13.2 План підготовки докторів і кандидатів наук на 2021 рік,
затверджений рішенням Вченої ради НФаУ
Згідно «Плану Національного фармацевтичного університету на підготовку
докторів та кандидатів наук» на 2020 рік заплановано завершення 3 докторських та
24 кандидатських дисертаційних робіт:
Таблиця 13.2
№
з/п
1

Прізвище, ім’я та по батькові
Тема дисертаційної роботи
здобувача наукового ступеня
2
3
1. ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ (всього-3)
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація
1 Хохлова Катерина Олександрівна
«Наукове та теоритичне обгрунтування використання високоефективної
тонкошарової хроматографії для стандартизації лікарської рослинної
сировини та фітопрепаратів»
2 Мельник Галина Миколаївна
Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології рідких та
м’яких лікарських форм в умовах аптек»
3 Семченко Катерина Валентинівна
«Теоретичне та наукове обгрунтування фармацевтичної розробки
комбінованих лікарських препаратів для комплексного лікування
гельмінтозів системи травлення»
2. КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ (всього-24)
Спеціальність 226 Фармація промислова фармація
1
Безрук Іван Володимирович
Експериментальне обґрунтування підходів та стандартизація
препаратів плюща звичайного
2
Бекетова Маргарита Сергіївна
Науково-практичне обгрунтування соціально-фармацевтичної
складової паліативної допомоги дітям
3

Гордєй Карина Романівна

4

Доброва Анна Олегівна

5

Зуйкіна Єлизавета Володимирівна

6

Кієнко Людмила Сергіївна

7

Москаленко Андрій Миколайович

8

Палагіна Наталія Юріївна

9

Симоненко Наталія Анатоліївна

10

Соловйова Аліна Володимирівна

11
12

Стремоухов Олександр
Олександрович
Трутаєва Людмила Миколаївна

13

Умаров Улугбек (Узбекистан)

Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських
засобів на її основі
Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик
контролю якості лікарських форм комбінацій амоксициліну та
клавуланової кислоти
Експериментальне обгрунтування використання емульсійних основ в
екстемпоральних м`яких лікарських засобах
Розробка складу та технології комбінованої м`якої лікарської форми
з рослинними екстрактами для лікування дерматитів
Фармакогностичне дослідження Безсмертника приквіткового
(Helichrysum bracteatum) та створення на його основі нових
лікарських засобів
Пошук нових ноотропних засобів серед похідних 4амінобутанової кислоти та вивчення їх фармакодинаміки
Розробка складу та технології лікарського препарату
протизапальної та спазмолітичної дії на основі пастернаку
посівного
Розробка складу та технології комплексного засобу з
пробіотиком для лікування дерматологічних захворювань
Фармакогностичне вивчення листя та плодів лохини для
створення нових лікарських засобів
Науково-практичне обгрунтування оптимізації
фармацевтичного забезпечення постраждалих при гострих
отруєннях та хімічних аваріях
Фітохімічне дослідження продуктів комплексної переробки анісу
звичайного
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14

Андрієнко Наталія Володимирівна

Наукове обгрунтування організаційних та правових засад
фармацевтичної діяльності
Дослідження фармакологічних властивостей екстрактів полину

15

Грицик Роман Андрійович

16

Лехмак Ярослав Богданович

Науково-методичні засади організації та управління
системи фармацевтичного забезпечення в умовах особливого періоду

17

Набока Юрій Маратович

18

Шовтюк Альона Сергіївна

19

Яковенко Олексій Володимирович

20

Яковлєва Олена Юріївна

21

Алхалаф Малек Валід

Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей
препарату «Артритан»
Розробка складу та технології м`яких лікарських форм для
лікування дерматологічних захворювань з
такролімусом
Розробка складу та технології твердих лікарських форм з гліцином
седативної дії
Науково-практичні підходи до формування моделі освітнього бренду
фармацевтичного ВНЗ
Розробка складу та технології твердих лікарських форм
цукрознижуючої дії на основі імбиру лікарського

22

Ель Кайал Вассім Мохамад

23
24

Мохаммед Шахм Басім
Попова Тетяна Валеріївна

Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості арил(алкіл)амідів(2,4-діоксо-2(2-тіо-4-оксо)-хіназолін-3-іл)
оцтових кислот
Фармакогностичне вивчення Prunus domestica
Розробка складу та технології гелю для лікування інсектної алергії

253

13.3 Перелік докторських та кандидатських дисертацій,
які затверджені у 2020 році
Таблиця 13.3

№
з/п
1

Прізвище, ім’я та
по батькові
дисертанта,
основне місце
роботи дисертанта
2

Тема дисертаційної роботи

Дата
офіційного
захисту

3

4

Дата
затвердження
Атестаційною
колегією
МОН України
5

Докторські дисертації (всього – 7)
Спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація (фармацевтичні науки)
Федоровська М.І.
Теоретичне
та 12.12.2019 р.
14.05.2020 р
1
доцент кафедри
експериментальне
організації та
обґрунтування
складу
і
економіки фармації технології
лікарських
і технології ліків
косметичних засобів на основі
Івано-Франківський рослинних субстанцій для
національний
трихології
медичний
(науковий консультант, проф.
університет
Половко Н.П.).
Теоретичні
та
науково29.11.2019
26.02.2020
2
прикладні
засади
Ольховська А. Б.
удосконалення маркетингових
Проректор з
комунікацій
у
системі
науково –
просування лікарських засобів
педагогічної роботи в Україні
(наук.
консультант
–
д.фарм.н., проф. Малий В.В.)
Експериментально-теоретичне
11.11.2019 р.
26.02.2020 р.
3.
Прокопенко Ю. С., обґрунтування
оптимізації
доцент кафедри
пошуку
рослинних
ЯССЛ ІПКСФ
протисудомних
засобів
НФаУ
(д. фарм.н., проф. Георгіянц
В.А.)
Спеціальність 14.03.05 – Фармакологія
Антидіабетична
та 06.12.2019
26.02.2020
4.
органотропна дія засобів із
яглиці звичайної (Aegopodium
Товчига
Ольга
podagraria L.) та їх комбінацій
Володимирівна
із
антигіперглікемічними,
доцент
каф.
діуретичними
та
фармакології
та
гіпоурикемічними
фармакотерапії
препаратами,
(науковий
консультант
д.мед.н.
проф.
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С.Ю. Штриголь)
Спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (фармацевтичні науки)
Спеціальність 15.00.03 - стандартизація та організація виробництва лікарських засобів
5.
Здорик О.А.
Формування методологічних
12.11.2019
26. 02. 2020
підходів до фармакопейної
стандартизації лікарських
засобів аптечного
виготовлення
(науковий консультант - д.
фарм. н., проф. Георгіянц В.А.)
07.09.2020
6.
«Фармакогностичне
26.11.2020
дослідження
джерел
Кузнєцова Вікторія фенілпропаноїдів та розробка
Юріївна
лікарських засобів на їх основі
декан
для лікування захворювань
фармацевтичного
сечостатевої системи»,
факультету НФаУ
науковий
консультант:
д.фарм.
н.,
проф.
Кисличенко В. С.
Кафедра
7.
«Фармакогностичне вивчення
доцент
фармакогнозії
рослин для розробки
Кисличенко
лікарських засобів для
Олександра
лікування серцево-судинних
захворювань»,
Анатоліївна
(науковий консультант: д.
фарм. н, проф. Журавель І. О.)
Кандидатські дисертації (всього – 10)
Спеціальність 03.00.13– «фізіологія людини і тварин» (біологічні науки)
Стороженко Г. В.
«Роль
сфінголіпідів
у
06.12.2019
26.02.2020
1.
асистент кафудри
порушенні
обміну
біологічної хімії
кардіоліпіну
та
функціонального стану клітин
і тканин у процесі старіння»,
(науковий
керівник
д.б.н.,проф. Бабенко Н.О.)
Спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація
(фармацевтичні науки)
2
"Розробка складу та технології
29.11.2019
26.02.2020
Байва П. П.
м'якої лікарської форми з
асистент
кафедри
фузідієвою кислотою"
косметології
і
(науковий консультант
аромології
д.фарм.н. проф. Баранова І.І.)
3
Гаркуша М. І.,
Наукове
обґрунтування
13.12.2019
02.07.2020
асистент кафедри системи
соціальнотехнологій
психологічних характеристик
фармацевтичних
фахівців фармації в умовах
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препаратів

4

5

6

7

пацієнтоорієнтованого
простору
«Наукове
обґрунтування
02.10.2020
Сурікова
І.
О., сучасних принципів соціальної
асистент
кафедри фармації
в
реформуванні
соціальної фармації охорони здоров’я», (науковий
керівник проф. Котвіцька А. А.)
Обґрунтування
науково13.12.2019
Ткаченко І. В.
практичних
підходів
до
асистент
управління
системою
кафедри
маркетингу
взаємовідносин
фармацевтичного
суб´єктів
роф. евттичної
маркетингу
та діяльності
менеджменту
(наук.
керівник
–
д.фарм.н.,проф. Півень О.П.)
Науково-практичні засади
12.12.2019
удосконалення процесу
просування лікарських
Чечотка Олена
косметичних засобів в аптеках
Валеріївна
для надання належної
фармацевтичної допомоги
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Посилкіна О.В.)
Спеціальність 14.03.05 – «фармакологія» (медичні науки)
Нейропротекція
наркоз11.12.2019
індукованих
порушень
головного мозку похідними
Кабачна
Ірина сіркота
азотумісних
Володимирівна
гетероциклів
(наук.
керівник
–д.мед.н.,
проф. Супрун Е.В.)

26.11.2020

02.07.2020

02.07.2020

26.02.2020

Вплив модуляторів активності
06.12.19
26.02.2020
ароматази жирової тканини на
Литкін
Дмитро перебіг експериментального
Віталійович
метаболічного синдрому
(наук. керівник –д.б.н., проф.
Загайко А.Л.)
9
Фармакологічне
21.06.2019
02.07..2020
обгрунтування застосування
сухого екстракту імбиру при
Сорокіна
Марія
цукровому діабеті 2 типу та
Вікторівна
метаболічному синдромі
(наук. керівник –д.мед.н., проф.
Кононенко Н.М.)
Спеціальність 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія»
(фармацевтичні науки)
Розробка методик контролю
11. 11. 2019
26. 01. 2020
10. Смєлова Н.М.
якості інуліну у субстанціях
рослинного походження та
8
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сировині INULA HELENIUM
L.
(науковий керівник - д. фарм. н.,
проф. Євтіфєєва О.А.)
№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові
дисертанта,
основне місце
роботи дисертанта

Тема дисертаційної роботи

Дата
офіційного
захисту

Дата
затвердження
Атестаційною
колегією
МОН України

Докторські дисертації (всього – 5)
Спеціальність 13.00.02 – «теорія та методика навчання – українська/російська мова»
(педагогічні науки)
3
Система
формування
2019
16.12.2019
комунікативної компетентності
Субота
іноземних
студентів
Лариса
фармацевтичних
Андріївна,
спеціальностей
у
процесі
НФаУ,
доцент
навчання
української
і
кафедри
російської мови
гуманітарних наук
(наук. консультант – д.пед.н.,
проф. ПелепейченкоЛ.М.)
Спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація (фармацевтичні науки)
04.10.2019
Методологічні, технологічні,
16.12.2019
4 Кухтенко
Олександр
біофар-мацевтичні
аспекти
Сергійович,
розробки складних екстрактів
НФаУ,
доцент та лікарських засобів на їх
кафедри технології основі
фармацевтичних
(наук. консультант –д.фарм.н.,
препаратів
проф. Гладух Є.В.)
Наукове обгрунтування та
11.04.2019
20.06.2019
5
Стадніченко
розробка
ліпосомальних
Олександр
протипухлинних
лікарських
Вікторович,
засобів на основі іринотекану і
НФаУ,
докторант
оксаліплатину
кафедра технології
(наук. консультант –д.фарм.н.,
ліків
проф. Ярних Т.Г.)
Спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (фармацевтичні науки)
6 Саїдов
Спрямований синтез біологічно
15.02.2019
23.04.2019
Нарзулло
активних речовин в ряду
Бобоєвич,
анілідів
4-r-5-r1-1,2,4НФаУ,
кафедра тріазол(4н)-3-ілтіогліколевих
фармацевтичної хімії кислот
(Таджикістан)
(наук. консультант – д.фарм.н.,
проф. Георгіянц В.А.)
7 Федосов
Теоретичне обґрунтування та
30.10.2018
05.03.2019
Андрій
практичне вирішення проблеми
Ігорович,
розробки
та
виробництва
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1

2

3

4

5

6

НФаУ, кафедра хімії лікарських
засобів
для
природних сполук
лікування органів травлення
(наук. консультант – д.фарм.н.,
проф. Кисличенко В.С.)
Кандидатські дисертації (всього – 23)
Спеціальність 10.02.01 – «українська мова» (філологічні науки-мова)
20.06.2019
Лелюк
Стилістика
і
прагматика
28.09.2018
Олена
синтаксичних конструкцій із
Олександрівна,
підрядним
компонентом
НФаУ, кафедра
причини
в
українській
українознавства та
художній прозі 90-х років ХХлатинської мови
початку ХХІ століття
(наук.
керівник–к.філол.н.
Чернушенко Н.М.)
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (фармацевтичні науки)
Калапко-Мацієвська Експериментальне дослідження
16.11.2018
05.03.2019
Олена Миколаївна, N,N’/
-(етан-1,2НФаУ,
аспірант диїл)біс(хінолін-2- карбоксаміду
кафедри фармакології як
потенційного
гіпоглікемічного засобу (наук.
керівник
–д.мед.н.,
проф.
Штриголь С.Ю.)
Маркіна
Фармакологічне
дослідження
24.05.2019
15.10.2019
Анна
естерів N-[(2-оксоіндолініліденЮріївна,
3)-2-оксіацетил]- амінокислот
НФаУ, ст. лаборант як потенційних діуретичних
кафедри
клінічної засобів
фармакології ІПКСФ (наук. керівник –д.фарм.н., проф.
Міщенко О.Я.)
Орлова
Експериментальне
25.01.2019
23.04.2019
Віра
обгрунтування
доцільності
Олександрівна,
використання засобів рослинного
НФаУ,
здобувач походження для фармакокорекції
кафедри біологічної гіпофункції щитоподібної залози
хімії
(наук. керівник –д.б.н., проф.
Кравченко В.М.)
Спеціальність 14.03.05 – фармакологія (біологічні науки)
Матвійчук
Експериментальне
06.12.2018
23.04.2019
Олена
обгрунтування
доцільності
Петрівна,
використання 7,8-дизаміщенх 3НФаУ, кафедра
метилксантину як діуретичних
клінічної
та нефропротекторних засобів
лабораторної
(наук. керівник–к.фарм.н., доц.
діагностики
Таран А.В.)
Спеціальність 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова
фармація
(фармацевтичні науки)
Асланян
Розробка складу та технології
26.10.2018
05.03.2019
Мілена Арменівна, таблеток
для
лікування
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НФаУ,
кафедра
заводської
технології ліків
7 Зайченко
Володимир
Сергійович
НФаУ,
аспірант
кафедри заводської
технології ліків
8 Колісник
Тетяна
Євгеніївна,
НФаУ,
аспірант
кафедри заводської
технології ліків
9 Літвінова
Олександра
Миколаївна,
НФаУ,
здобувач
кафедри технології
ліків
10
Мала
Жанна Валентинівна
НФаУ,
аспірант
кафедри заводської
технології ліків
Марвек
Медхат
Муса Істаніс,
НФаУ,
аспрант
кафедри
фармацевтичного
маркетингу
та
менеджменту
12 Тораєв
Какагельди
Нурягдиєвич,
НФаУ,
аспірат
кафедри організації
та
економіки
фармації
(Туркменістан)
13 Шилкіна
Олена
Олександрівна,
НФаУ,
аспірант
кафедри
клінічної
фармакології
та
клінічної фармації

порушень
гепатобілярної
системи (наук. керівник –
д.фарм.н., проф. Бобрицька Л.О.)
Розробка складу та технології
комбінованих
ректальних
супозиторіїв
з
індол-3карбінолом
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Рубан О.А.)
Розробка складу та технології
таблеток з екстрактом листя
чорниці
звичайної
для
лікування цукрового діабету
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Рубан О.А.)
Розробка складу та технології
вагінальних
супозиторіїв
з
ацикловіром і ефірними оліями
чайного дерева та чабрецю
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Левачкова Ю.В.)
Науково-практичні підходи до
управління
конкурентоспроможностю
і
стратегічним
розвитком
аптечних мереж (наук. керівник –
д.фарм.н., проф. Посилкіна О.В.)

11

03.07.2019

15.10.2019

20.03.2019

20.06.2019

11.04.2019

20.06.2019

03.07.2019

15.10.2019

04.07.2019

16.12.2019

22.03.2019

20.06.2019

12.04.2019

20.06.2019

Науково-практичні підходи до
формування
ринкового
потенціалу
гепатотропних
лікарських препаратів
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Малий В.В.)
Розробка складу та технології
комбінованого
прпарату
на
основі
метформіну
і
бенфотіаміну
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Немченко А.С.)
Науково-практичні підходи до
удосконалення
системи
фармацевтичної опіки в Україні
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Доброва В.Є.)
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Спеціальність 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» (фармацевтичні науки)
14 Григорів
Синтез та біологічна активність
06.06.2019
15.10.2019
Галина Валеріївна, конденсованих 2-аміно-3-R-4HНФаУ, ст. лаборант піранів
на
основі
1,2кафедри органічної бензоксатіін-4(3Н)-ОН
2,2хімії
діоксиду
(наук. керівник – – д.х.н., проф.
Шемчук Л.А.)
15 Сич
Синтез, хімічні та біологічні
06.06.2019
15.10.2019
Ігор Володимирович властивості
5-заміщених
НФаУ,
аспірант похідних
2-тіо(аміно)-1,3,4кафедри
медичної тіадіазолу
хімії
(наук. керівник – д.фарм.н.,
проф. Перехода Л.О.)
16 Савельєва
Цілеспрямований
пошук
01.02.2019
23.04.2019
Олена Валеріївна,
рослинної
сировини
нейромедіаторної
дії
серед
асистент
представників
родин
Харківського
LAMIACEAE
та
медичного
RANUNCULACEAE
університету
(наук. керівник – д.фарм.н., доц.
Владимирова І.М.)
17 Росада
Розробка та валідація методик 25.01.2019
23.04.2019
Микола
аналізу рибоксину в лікарських
Володимирович,
засобах
НФаУ,
аспірант (наук. керівник –д.фарм.н., проф.
Георгіянц В.А.)
кафедри
фармацевтичної
хімії
18 Умінська
Розробка методик для контролю
15.02.2019
23.04.2019
Катерина
якості
та
визначення
Анатоліївна,
стабільності
комбінованих
викладач
екстемпоральних
мазей
з
Житомирського
компонентами
рослинного
базового
походження
фармацевтичногоко (наук. керівник –к.фарм.н., доц.
леджу
Савченко Л.П.)
19 Рокунь
Фармакогностичне
вивчення
15.03.2019
20.06.2019
Дарина-Марина
моркви
посівної
(DAUCUS
Валеріївна,
CAROTA L. VAR. SATIVUS)
НФаУ,
аспірант (наук. керівник – д.фарм.н.,
кафедри
хімії проф. Журавель І.О.)
природних сполук
20 Сюмка
Синтез. хімічні та біологічні
17.05.2019
20.06.2019
Євгенія Ігорівна,
властивості моно- та бісНФаУ,
аспірант похідних
спіро-2кафедри органічної оксіндол[3,3']пролу
хімії
(наук. керівник – – д.х.н., проф.
Шемчук Л.А.)
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21 Шовкова
Оксана
Володимирівна

Розробка та валідація методик
24.06.2019
16.12.2019
визначення секнідазолу для
хіміко-токсикологічного аналізу
(наук. керівник – – д.фарм.н. доц.
Клименко Л.Ю.)
Спеціальність 15.00.03 – «стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»
(фармацевтичні науки)
22 Бевз
Наукове
обгрунтування
07.06.2019
15.10.2019
Олена Валеріївна
атестації
фармакопейних
НФаУ,
аспірант стандартів
зразків
з
кафедри
використанням
термічних
фармацевтичної
методів аналізу
хімії
(наук. керівник – д.фарм.н.,
ст.н.сп. Леонтьєв Д.А.)
23 Крюкова
Розробка
та
стандартизація
17.05.2019
20.06.2019
Анна Ігорівна,
комбінованих рослинних засобів
НФаУ,
завідувач для
застосування
при
сектора
ревматичних
захворюваннях
фармакогностичних суглобів
досліджень
(наук. керівник – д.фарм.н.,
Державної науково- проф. Владимирова І.М.)
дослідної
лабораторії
з
контролю
якості
лікарських засобів

13.4 Перелік докторських та кандидатських дисертацій, які знаходяться
на розгляді у спеціалізованих вчених радах

Таблиця 13.4

№
з/п
1

1.

2.

Прізвище, ім’я та по
батькові дисертанта
2

Основне місце
Тема дисертаційної роботи
роботи
3
4
Докторські дисертації (всього - 4)
Спеціальність 14.03.05 – «фармакологія» (фармацевтичні науки)
«Експериментальне обґрунтування кафедри клінічної
фармакології
оптимізації профілактики та
ІПКСФ НФаУ
Бондарєв
лікування холодової травми
Євген Вікторович
засобами метаболітотропної та
протизапальної дії»
(Науковий керівник д. мед. н., проф.
Штриголь С.Ю.)
«Патогенетичні
особливості
резорбції
та
ремоделювання
Черемісіна
сполучної тканини при запальних
Валентина Федорівна
захворюваннях пародонту»
науковий консультант:
д.мед.н.,проф.Березнякова А.І.)
Спеціальність 15.00.01 – «технологія ліків, організація
фармацевтичної справи та судова фармація» (фармацевтичні науки)

Посада
5

доцент
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3.

4.

кафедра заводської
«Теоретичне та експериментальне
доцент
технології ліків
обґрунтування створення твердих
дисперсій при розробці комплексних
Ковалевська Інна
препаратів для лікування цукрового
В’ячеславівна
діабету ІІ типу»,
науковий консультант: д.фарм. н.,
проф. Рубан О.А.
Спеціальність 15.00.02 – «фармацевтична хімія та фармакогнозія» (фармацевтичні науки)
кафедра
Фармакогностичне
дослідження
доцент
фармакогнозії
представників родини Розові флори
НФаУ
Сидора
України
та
перспективи
їх
Наталя Вячеславівна
використання в медицині
Науковий
консультант
д.фарм.н.,проф. Ковальова А.М.
Кандидатські дисертації (всього - 8 )
Спеціальність 14.03.05 – «фармакологія» (медичні науки)

1.

Равшанов Тімур
Баходірович,

2.

Стахорська Марина
Олександрівна,

«Фармакологічне дослідження
простатопротекторної дії
супозиторіїв комбінованого
складу»
Науковий керівник д. мед. н.,
проф. Зайченко Г.В.
«Фармакологічне дослідження
крему комбінованого складу для
лікування проктологічних
захворювань»
Науковий керівник д. мед. н.,
проф. Зайченко Г.В.

кафедра
клінічної
фармакології
ІПКСФ НФаУ

здобувач

кафедра
клінічної
фармакології
ІПКСФ НФаУ

здобувач

Спеціальність 15.00.01 – «технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»
(фармацевтичні науки)

3.

4.

5.

6.

Розробка складу та технології
кафедра аптечної
Постой Владислав
комбінованого гелю для лікування
технології ліків
Валерійович
запальних захворювань суглобів
НФаУ
науковий керівник:
проф. Вишневська Л. І.
Спеціальність 226 – «Фармація, промислова фармація»
Науково-методичні підходи до
Кафедра
оцінки технологій охорони здоров’я
організації та
Куриленко Юлія
з фармацевтичної допомоги хворим
економіки
Євгенівна
на серцево-судинні захворювання
фармації
науковий керівник: д. фарм. н., проф.
Немченко А.С.
«Фармакогностичне вивчення
кафедра хімії
капусти білоголової (Brassica
природних сполук
Кузнецова Марина
oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
і нутриціології
Миколаївна
var. alba DC)»
науковий керівник: д. фарм. н., проф.
Журавель І. О.
Розробка технології отримання
кафедра
ліпосомальної форми цитохрому С
заводської
Кацай Олексій
для лікування офтальмологічних
технології ліків
Григорович
захворювань
(науковий керівник д. фарм. н.,проф.
Рубан О.Г.)

асистент

асистент

старший лаборант

аспірант
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7.
Шинковенко Ігор
Леонідович
8.
Романенко Євген
Анатолієвич

Фітохімічне вивчення сировини та
екстрактів на основі видів роду
Підмаренник.
науковий керівник д.ф.н.,
проф. Ільїна Т. В.
Фітохімічне вивчення екстрактів
собачої кропиви для створення
нових лікарських засобів.
На здобуття наукового ступеня
кандидата фармацевтичних наук.
науковий керівник – д.ф.н., проф.
Кошовий О. М.

кафедра
фармакогнозії

аспірант

кафедра
фармакогнозії

аспірант

2321,60
506,89

Інші видатки, патенти

441,76
-

оренда, реалізація майна,
благодійність

-

у тому числі міжнародними

з них

обсяг фінансування наукових
досліджень і розробок за
госпдоговорами, тис. грн., усього

обсяг фінансування наукових
досліджень і розробок за
державним замовленням, тис. грн.,
усього
обсяг фінансування наукових
досліджень і розробок за
проектами міжнародного
співробітництва (гранти, наукові
проекти),
тис. грн., усього

Обсяг надходжень до спеціального
фонду з наукової діяльності,
тис. грн., усього

підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів

1814,7

збереження наукових об’єктів,
що становлять національне
надбання

прикладні розробки

фундаментальні дослідження

Обсяг фінансування із загального
фонду державного бюджету,
тис. грн., усього
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14. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК
Таблиця 14.1

Джерела фінансування
з них

441,76
-

Проректор з науково-педагогічної роботи
Інна ВЛАДИМИРОВА

Головний бухгалтер
Надія ДУРАСОВА

-

з них

-

центрів спільного користування
обладнанням

міжвідомчих центрів, науководослідних інститутів

-

лабораторій створених спільно із
закордонними науковими
установам та ВМНЗ

придбані за госпрозрахункові
кошти

1002,723

лабораторій створених спільно
із науковими установами
НАН та НАМН України

придбані за кошти спонсорів
та інвесторів

-

Кількість створених на базі НФаУ
наукових та науково-практичних
інфраструктур, усього

придбані за кошти
спеціального фонду

1002,723

придбані за кошти
загального фонду

Капітальні витрати на придбання
нового обладнання,
тис. грн., усього
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15. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020 РІК
Таблиця 15.1

Джерела фінансування
з них

Проректор з науково-педагогічної роботи
Інна ВЛАДИМИРОВА

Головний бухгалтер
Надія ДУРАСОВА
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16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НФАУ
Лікувально-діагностична робота клінічних кафедр НФаУ
Лікувально-діагностична (лікувально-консультативна) робота здійснюється
співробітниками клінічних кафедр (клінічної фармакології та клінічної фармації,
фармакотерапії, клінічної лабораторної діагностики та фармакології та
фармакотерапії) на клінічних базах у лікувально-профілактичних установах, з якими
укладені договори про проведення спільної діяльності.
Лікувально профілактичні заклади – бази клінічних кафедр
Клінічна
кафедра
Клінічної фармакології
та клінічної фармації

Клінічної лабораторної
діагностики

Фармакології
фармакотерапії

та

Лікувально профілактичні заклади – бази
кафедр

Ліжковий фонд

Клініко-діагностичний центр НФаУ

250 ліжок

Комунальне некомерційне підприємство «Міська 425 ліжок
клінічна лікарня №2 ім. професора О.О.
Шалімова» Харківської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство
36 ліжок денного
«Харківська міська дитяча поліклініка №23»
стаціонару
Харківської міської ради
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Харківська міська студентська лікарня» 240 ліжок
Харківської міської ради

Науково-педагогічні працівники клінічних кафедр НФаУ, які проводять
лікувальну роботу мають:
 вищу кваліфікаційну категорію – 16;
 першу – 2;
 другу – 1
 сертифікат лікаря-спеціаліста – 10.
Науково-педагогічні працівники, які проводять лікувальну роботу
Клінічна кафедра
Фармакології та фармакотерапії

Число викладачів, які проводять
лікувальну роботу
Професори
Доценти
Асистенти
1
5
1

Клінічної фармакології та клінічної фармації

3

7

6

Клінічної лабораторної діагностики

2

2

-

Всього
Усього

5

14
26

7
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Показники лікувально-діагностичної діяльності
клінічних кафедр у 2020 році.
1. Лікувально-консультативна (лікувально-діагностична) робота співробітників
кафедри (дані за період з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.).
Вид лікувально-діагностичної діяльності

Всього

Показник на
100 НПП

Консультації, проведені професорами

364

66,18

Консультації, проведені доцентами

902

164

Консультації, проведені асистентами

520

94,54

Хворі, проліковані доцентами

-

-

Хворі, проліковані асистентами
Кількість проведених малоінвазивних
оперативних втручань
Функціональні дослідження

-

-

100

18,18

200

36,36

Клінічні лабораторні дослідження

1718

312,36

Біохімічні дослідження

2527

459,45

Кількість чергувань (асистенти)
Участь у медичних нарадах

66

1,20

27

4,90

Участь у клінічних дослідженнях

18

3,27

Відрядження до офісу президента України з
питань протидії пандемії COVID-19

7

1,27

2. Експертна робота (дані за період з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.).
Судово-медична експертиза
Участь у роботі експертних комісій (ЕПК «Клінічна
фармакологія і клінічна фармація» МОЗ та НАМН
України, ЦФК МОЗ України, Експертиза регіональних
формулярів України)

7

Показник на
100 НПП
1,27

7

1,27

Участь в експертній комісії МОЗ України

2

0,36

Рецензування атестаційних матеріалів лікарів

3

0,54

Вид роботи

Всього

3. Впровадження наукових досягнень у практичну систему охорони здоров’я (за
період з 1 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.).
Вид роботи
Впровадження методів діагностики, лікування
(підтверджені актами впровадження)

Всього

Показник на 100
НПП

7

1,27
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4. Організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, які
стосуються результатів лікувально-діагностичної роботи (за період з 1 січня 2020 р.
по
31 грудня 2020 р.).
Вид роботи

9

Показник на 100
НПП
1,63

185

33,64

16

2,91

30

5,45

-

-

Всього

Науково-практичні конференції
Фахові наукові, навчальні і практичні заходи
Участь у науково-практичних конференціях,
семінарах
Виступи з доповідями на конференціях,
семінарах, симпозіумах
Організація та проведення майстер-класів,
показових операцій тощо

5. Видавнича та інноваційна діяльність –список публікацій, написаних одноосібно
або у співавторстві з практикуючими лікарями, що стосуються виключно
лікувальної (лікувально-діагностичної) діяльності за період з 1 січня 2020 р. по 31
грудня 2020 р)
Вид роботи

Всього

Показник на 100 НПП

Статті

17

3,09

Тези

22

4

Методичні рекомендації

6

1,09

6. Участь у медично-просвітницькій роботі (дані за період з 1 січня 2020 р. по
31 грудня 2020 р.)
Вид роботи
Виступи на телебаченні, радіо, пресконференціях
Лекції для населення
Організація та проведення шкіл здоров’я для
пацієнтів

Всього

Показник на 100 НПП

1

0,18

29

5,27

-

-
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17. ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ДО
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) ПРОДУКЦІЇ
ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ МЕДИЧНОЇ НАУКИ
У СФЕРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
До переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для
впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у 2020 році
подано
95 заяв на включення наукового повідомлення НФаУ:

ДОДАТОК 1
КСЕРОКОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ПРО УСТАНОВУ

ДОДАТОК 2
КСЕРОКОПІЇ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 1604
ВІД 22.12.2016 Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ВЧЕНИХ РАД ВІД 13 ГРУДНЯ 2016 РОКУ» ТА НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 693 ВІД 10.05.2017 Р. «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ВІД 27 КВІТНЯ 2017 РОКУ»

ДОДАТОК 3
КОПІЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ЗА ФОРМОЮ ДЕРЖАВНОГО
СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
№ 3-НАУКА (РІЧНА)
«ЗВІТ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
РОЗРОБОК ЗА 2020 РІК»

ДОДАТОК 4
АНАТОВАНИЙ ЗВІТ З ВИКОНАННЯ НДР

ДОДАТОК 5
КОПІЯ ПРОТОКОЛУ ВЧЕНОЇ РАДИ НФАУ ПРО ПРИЙМАННЯ
ЗАВЕРШЕННИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ НДР

ДОДАТОК 6
СТИСЛА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ НФаУ ЗА 2020 РІК

ДОДАТОК 7
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ НФаУ
ЗА 2020 РІК

