
 

Сторінка керівника лабораторіїї біохімічних досліджень  

 

ГОРБЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 

Закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. 

О. М. Горького за спеціальністю «Біохімія». 

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій 

вченій раді Загальноросійського наукового центру з безпеки 

біологічно активних речовин. Нострифікацію вченого ступеня 

кандидата наук пройшла у спеціалізованій вченій раді Інституту 

фармакології та токсикології АМН України. 

У 1997 р. отримала вчене звання старшого наукового 

співробітника за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія. 

Докторську дисертацію захистила в 2004 р. у спеціалізованій вченій раді ДУ «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

У 2014 р. отримала вчене звання професора за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. 

Підготувала 5 кандидатів наук: 

1. Соколюк Тетяну Володимирівну, 14.03.05 – фармакологія, 2011 р.; 

2. Борікова Олексія Юрійовича, 14.01.14 – ендокринологія, 2011 р.; 

3. Таран Катерину Вікторівну, 14.01.14 – ендокринологія, 2014 р.; 

4. Звягіну Тетяну Сергіївну, 14.01.14 – ендокринологія, 2016 р.; 

5. Кіприч Тетяну Валеріївну, 14.01.14 – ендокринологія, 2018 р. 

 

Участь у науково-педагогічній роботі: 

- з 2006 по 2008 рр. викладала курс фармакології для студентів факультету 

ветиринарної медицини на посаді професора кафедри фармакології та токсикології 

Харківської державної зооветеринарної академії; 

- з 2012 р. викладає курс фармакології для студентів медичного факультету на посаді 

професора кафедри загальної практики-сімейної медицини Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна; 

- була керівником 1 дипломної роботи бакалавра та 2 дипломних робіт магістрів 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; 

- бере участь у роботі комісії ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. 

Данилевського НАМН України» з прийому вступних іспитів до аспірантури та 

кандидатських іспитів зі спеціальності 14.01.14 – ендокринологія; 



- є членом 2 спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія: 

Д 64.564.01 в ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМН України» та Д 26.558.01 в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. 

П. Комісаренка НАМН України». 

У 2011 р. Горбенко Н. І. була призначена керівником дослідницького центру доклінічного 

вивчення лікарських засобів, який був створений в ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». 

Від 1994 р. є дійсним членом Європейської Асоціації з вивчення цукрового діабету, а 

також – Асоціації фармакологів України та Українського біохімічного товариства. 

Входить до складу редакційної колегії журналу «Проблеми ендокринної патології». 

Горбенко Н. І. є автором та співавтором 294 наукових праць, серед яких 2 навчально-

практичних видання, 5 методичних рекомендацій, 18 патентів (із них 10 – на винахід) та 

61 публікація у зарубіжних виданнях. 

Неодноразово виступала з доповідями на міжнародних форумах з ендокринології та 

фармакології, зокрема, на з’їздах Європейської асоціації з вивчення діабету – EASD 

Annual Meetings (Копенгаген, Данія, 2006 р.; Амстердам, Нідерланди, 2007 р.; Відень, 

Австрія, 2009 р.), на з’їздах Групи EASD з вивчення діабету та кардіоваскулярних 

захворювань – D&CVD EASD Study Group Annual Meetings (Мюнхен, Німеччина, 2011 р.; 

Прага, Чехія, 2013 р.; Мілан, Італія, 2014 р.; Мюнхен, Німеччина, 2015 р.; Париж, Франція, 

2016 р.), на самітах CVOT (Cardiovascular Outcome Trial) із дослідження 

кардіоваскулярних захворювань (Мюнхен, Німеччина, 2017, 2019 рр.). 

У 2005 та 2007 рр. Горбенко Н. І. отримала диплом лауреата першої премії, у 2019 р. – 

другої премії ім. В. Я. Данилевського за кращу роботу, представлену на Данилевські 

читання; у 2005 та 2013 рр. – була нагороджена Почесними грамотами Президії НАМН 

України. 

Загалом Горбенко Н. І. взяла участь у роботі близько 125 вітчизняних та 55 міжнародних 

наукових конференцій, з’їздів та симпозіумів. 


