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Народилася у м. Харкові 23 жовтня 1960 року.
У 1979 р. вступила на хімічний факультет Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна (на той час
Харківський державний університет ім. О.М. Горького), який
закінчила у 1984 р. з відзнакою за спеціальністю «хімія».
У 1988 р. вступила до аспірантури на кафедру органічної
хімії цього ж університету, де під керівництвом професора
В.Д. Орлова у 1992 р. захистила кандидатську дисертацію.
У 19841988 рр. та з 1992 р. і дотепер працює в ДУ «Інститут
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН
України». В зазначеній установі обіймала посади старшого ла
боранта, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабо
раторії синтезу антидіабетичних сполук, завідувача відділу медичної хімії.
У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Азолоазинові системи з частково гідрогенізованим
азиновим фрагментом».
Водночас із 2000 р. викладає на кафедрі органічної хімії Харківського національного універси
тету курс фармацевтичної, медичної хімії та хімії природних низькомолекулярних сполук.
З 2008 р. — професор цієї кафедри.
З 2010 р. на постійній основі співпрацює з відділом оптично активних органічних сполук ДНУ
«НТК «Інститут монокристалів» НАН України» (м. Харків), керує роботою аспірантів.
Коло наукових інтересів В.В. Ліпсон: хімія нітрогеновмісних гетероциклів, пошук біологічно ак
тивних речовин з антидіабетичними властивостями, модифікація природних сполук з групи три
терпеноїдів і стероїдів під потреби матеріалознавства та медичної хімії.
Вікторія Вікторівна є автором 220 наукових робіт, у тому числі монографії, присвяченої част
ково гідрогенізованим азолоазинам (2012 р.), яка видана міжнародним видавництвом, а також
підручників з медичної хімії (2005 р.) та хімії природних низькомолекулярних сполук (2013 р.),
схвалених МОН України.
В.В. Ліпсон у 199596 рр. одержувала стипендію Кабінету міністрів України для молодих уче
них. У 2012 р. була нагороджена стипендією від Харківської обласної державної адміністрації в га
лузі хімії імені М.М. Бекетова.
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