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ПеРедМОВА

Підручник “Фармакологія” містить основи сучасної 
фармакології з елементами фармакотерапії, де викла-
дені найважливіші розділи даної науки, необхідні сту-
дентам медичного факультету для лікування різних 
захворювань. Фармакологія вивчає:

1. Зміни в організмі під впливом лікарських засо-
бів (ЛЗ) (фармакодинаміка), а також їх перетворення 
в  організмі (фармакокінетика).

2. Закономірності між хімічною будовою, фізи-
ко-хімічними та квантово-хімічними властивостями 
і фармакологічною дією ЛЗ (остання може проявля-
тися лікувальними або токсичними ефектами).

3. Застосування лікарських засобів для лікування 
хворих та з профілактичною метою.

Сукупність процесів, що зумовлюють взаємодію 
організму з ЛЗ, позначають як систему "організм – лі-
карський засіб – фармакологічний ефект". Вивчення 
цієї системи у взаємодії з навколишнім середовищем 
є методологічною основою сучасної фармакології.

Фармакологія, як медико-біологічна наука, має 
зв'язки з іншими дисциплінами. У першу чергу це стосується фармацевтичних наук: 
із фармацевтичною хімією – наукою про хімічну будову і фізико-хімічні властивості 
ЛЗ; фармакогнозією – наукою про сировину рослинного і тваринного походжен-
ня для одержання лікарських засобів; технологією лікарських форм. При вивченні 
різних механізмів дії медикаментів фармакологія опирається на досягнення інших 
наук – біології, фізіології, біохімії, фізики, біофізики, фізичної хімії, квантової хімії, 
наномедицини та ін. Крім того, досліджуючи вплив лікарських речовин на організм 



13

хворої людини, фармакологія ґрунтується на даних патологічної анатомії і патоло-
гічної фізіології. Оскільки останнє слово щодо цінності лікарських засобів належить 
клінічній медицині, виникла нова наука – клінічна фармакологія, яку викладають у 
медичних вузах як самостійну дисципліну.

Таким чином, фармакологія в системі вищої медичної освіти є сполучною ланкою 
між теоретичними та клінічними дисциплінами, знання якої допомагають лікареві 
успішно використовувати можливості фармакотерапії у клінічній практиці.

Авторами підручника є викладачі кафедри фармакології та клінічної фармако-
логії вищих навчальних медичних закладів України, які мають досвід викладання 
предмета студентам з урахуванням вимог кредитно-модульної системи. Книга міс-
тить короткий історичний огляд розвитку лікознавства і фармакологічної науки, 
загальну частину, де розглядаються основні закономірності взаємодії організму 
людини і лікарських засобів; спеціальну частину, яка охоплює відомості про окремі 
препарати і групи препаратів, а також список літератури (підручники, довідники, 
монографії), якою можуть користуватися студенти; алфавітний покажчик препара-
тів і основних термінів.

У спеціальній частині підручника наведена класифікація лікарських засобів 
з урахуванням їх фармакологічної дії, хімічної будови та клінічного застосування.

Підручник написаний відповідно до програми з фармакології для студен-
тів медичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації.  
Матеріал підготовлений з урахуванням Національного переліку основних лікар-
ських засобів і виробів медичного призначення (Постанова КМУ від 25.03.2009 р. 
№ 333) та Державного формуляру України (Наказ МОЗ України від 17.03.2009 р. 
№ 173).

Під час підготовки такого складного за змістом і великого за обсягом підручника 
не вдалося уникнути певних недоліків, тому автори із вдячністю приймуть заува-
ження та побажання щодо його вдосконалення.

Чекман І. С.
Член-кореспондент НАН і НАМН України, професор
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