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Олексій Павлович Вікторов
(1945–2011)

28 квітня 2011 року помер Олексій Павлович Вікторов –
доктор медичних наук, професор, принципова, відкрита і доброзичлива людина.

Олексій Павлович Вікторов народився
3 травня 1945 р. Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту ім.
О.О. Богомольця у 1969 р., з 1972 до 1996 року
працював асистентом, доцентом кафедри
фармакології, з 1982 р. був засновником курсу
клінічної фармакології; у період з 1978 до
1996 рр. працював заступником декана по роботі
з іноземними студентами; у 1992–1993 рр. працював заступником начальника Головного
управління навчальних закладів, кадрів і науки
МОЗ України; з 1995 р. завідував відділом
клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики Національного наукового
центру «Інститут кардіології ім. акад.
М.Д. Стражеска» АМН України; у 1992–
1999 рр. – заступник голови Фармакологічного
комітету МОЗ України, з 1996 до 1999 рр. –
керівник Центру побічної дії ліків Фармакологічного комітету МОЗ України; з 1999 до
2008 рр. – завідувач відділу фармакологічного
нагляду Державного фармакологічного центру
МОЗ України; з 2009 р. – консультант Управління

післяреєстраційного моніторингу лікарських
засобів; член проблемної комісії МОЗ та АМН
України «Фармакологія»; член Центрального
формулярного комітету МОЗ України; засновник
та головний редактор журналу «Раціональна
фармакотерапія»; заступник редактора журналу
«Фармацевтичний журнал»; член низки редакційних колегій; член Президії Українських
асоціацій фармакологів, кардіологів та
ревматологів.
Олексій Павлович Вікторов – відомий в
Україні та за її межами вчений, який зробив
суттєвий внесок у розвиток експериментальної
педіатричної фармакології та розбудову в нашій
державі клінічної фармакології.
Працюючи в ННЦ «Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України,
О.П. Вікторов очолив такі напрямки наукової
діяльності, як дослідження з клінічної фармакодинаміки та фармакокінетики основних
протиревматичних, серцево-судинних та інших
лікарських засобів; вивчення механізмів виникнення, лікування і профілактики побічних ефектів
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лікарських засобів, які використовують у медичній практиці в Україні; організація та контроль за
побічною дією лікарських засобів в Україні та
експертиза випадків побічних реакцій лікарських
засобів при їх медичному застосуванні.
Професор О.П. Вікторов був одним із
фундаторів створення Державного фармакологічного центру МОЗ України та засновником
системи контролю за безпекою ліків при їх
медичному застосуванні в нашій державі.
О.П. Вікторов входив до складу укладачів
I Національного формуляру лікарських засобів,
був співредактором та співавтором відомого
довідникового видання «Компендіум». Під

керівництвом О.П. Вікторова виконано п’ять кандидатських та одна докторська дисертації. О.П.
Вікторов – автор понад 700 наукових праць, у
тому числі більше 30 монографій, настанов,
довідників, підручників для медичних та
фармакологічних вузів, керівництв для лікарів,
фармацевтів та студентів.
За своє яскраве й насичене життя Олексій
Павлович натхненною працею, людяністю і
доброю вдачею здобув велику повагу та любов
колег у всіх куточках нашої країни та поза її
межами.
Світла пам’ять про чудову людину, фахівця,
друга і порадника завжди житиме в наших серцях.

Асоціація кардіологів України, редакційна колегія
«Українського кардіологічного журналу», колеги та учні

