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                                            Громадська організація                                      Громадська організація 
«Асоціація фармацевтичного                               «Всеукраїнська асоціація  
          і медичного права»                                         кримінального права» 

 

 

П Р О Г Р А М А 

V Міжнародного медико-правового форуму  

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: КОРУПЦІЙНІ ВИКЛИКИ 
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ» 

9-10 грудня 2021 року  

Регламент роботи форуму 
Привітальне слово – до 3 хв. 
Виступи учасників конференції – до 10 хв. 
Виступи та запитання під час обговорення доповідей та повідомлень – до 10 хв. 
Робоча мова форуму – українська, російська, англійська 

  

 9 грудня 

08:30-09:00 Реєстрація учасників Форуму  

09:00-09:30 Відкриття заходу, вітальні слова  
 
Анатолій Гетьман – д.ю.н., професор, ректор Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки 
 
Олексій Соловйов – д.м.н., д.ф.н, професор, заступник Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України 
 
Тетяна Бойко – заступниця голови Національної служби здоров’я України 



 
Олександр Петришин – д.ю.н., професор, академік НАПрН України, президент 
Національної академії правових наук України, академік НАПрН України 
 
Леся Руденко – к.м.н., заступниця директора наукового медичного видавництва ALUNA 
(Польща), наукова редакторка журналів “Wiadomości Lekarskie” (Scopus) та “Acta 
Balneologica” (Web of Science), членкиня Польського Лікарського Товариства та 
Польського Товариства Громадського Здоров’я 
 
Віталій Гацелюк – к.ю.н., національний менеджер програм з питань правової реформи, 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні 
 
Владислава Батиргареєва – д.ю.н., професорка, директорка НДІ вивчення проблем 
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, членкиня ГО «Союз юристів 
України» та «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 
 
Алла Котвіцька – д.ф.н., професорка, ректорка Національного фармацевтичного 
університету  
 
Бойчук Юрій – д.п.н., ректор Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України  
 
Микола Холоденко – начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у м. Києві 
 

Спільне фотографування учасників 

09:30-10:30 Міжнародний та іноземний досвід забезпечення прав людини у сфері охорони 
здоров’я  

Модератор – Андрій Гаркуша  

Леся Руденко – к.м.н., заступниця директора наукового медичного видавництва ALUNA 
(Польща), наукова редакторка журналів “Wiadomości Lekarskie” (Scopus) та “Acta 
Balneologica” (Web of Science), членкиня Польського Лікарського Товариства та 
Польського Товариства Громадського Здоров’я 

Дмитро Олійник – науковий співробітник Інституту східного права при Університеті 
Вісмара (ФРН) 

Каріна Палкова – к.ю.н., доцентка, керівниця докторантури «Правознавство» та провідна 
наукова співробітниця юридичного факультету Ризького університету Страдіня (Латвія), 
експертка Латвійської ради наук у галузі соціальних наук – права.  

Asst. Prof. Dr. Derya Tekin – İstanbul Medeniyet University Law Faculty Department of 
Criminal Law and Criminal Procedure Law 

Андрій Орлеан – д.ю.н., доцент, заступник директора Тренінгового центру прокурорів 
України  



10:30-11:30 Забезпечення ефективності роботи апарату судів та проблеми доступу до правосуддя 
в умовах пандемії COVID-19 

Модератор – Віталій Гацелюк  

Тетяна Карауш – начальник управління документообігу та організаційного 
забезпечення апарату Вищого антикорупційного суду 

Дар’я Клочек – начальник відділу забезпечення судового процесу Вищого 
антикорупційного суду 
 
Юрій Хім’як – к.ю.н., керівник секретаріату Касаційного кримінального суду у складі 
Верховного Суду 

Віктор Бесчастний – д.ю.н., професор, керівник Секретаріату Конституційного Суду 
України 

11:30-12:00 кава-пауза 

12:00-13:30 Корупційні виклики у сфері медичної діяльності 

Модераторка – Наталія Гуторова 

Тетяна Бойко – заступниця голови Національної служби здоров’я України 

Олександр Данилюк – керівник експертної групи з питань екстреної медичної допомоги 
МОЗ України 

Вадим Яворський – директор КНП ХОР "Обласний центр служби крові" 

Олена Малігон – заступниця директора медичної частини КНП ХОР "Обласний центр 
служби крові" 

Віктор Кривобок – к.м.н., доцент, директор Центру післядипломної медичної освіти 
медичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

Борис Рогожин – к.м.н., доцент Харківської медичної академії післядипломної освіти 

Ірина Селіванова – к.ю.н., радник юридичної компанії ILF 

13:30-14:30 Обід 

 
14:30-16:30 Корупційні виклики у сфері фармацевтичної діяльності 

 
Модератор – Віталій Пашков  

Дмитро Олійник – науковий співробітник Інституту східного права при Університеті 
Вісмара (ФРН) 
 
Олег Клімов – голова правління ГО «ВФП», член Ради Міжнародної фармацевтичної 
федерації (FIP), член Американської асоціації фармацевтів (AphA) 
 
Микола Холоденко – начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у м. Києві 
 
Оксана Кашинцева – к.ю.н., доцентка, адвокатка, керівниця Центру гармонізації прав 



людини НДІ ІВ НАПрН України, консультантка з юридичних питань БО "100% Життя" 
та БФ "Пацієнти України", консультантка ВООЗ, заступниця голови Комітету медичного 
і фармацевтичного права Національної асоціації адвокатів України, членкиня 
Біоетичного комітету Національної академії наук України та Європейської асоціації 
медичного права 
 
Алла Немченко – д.ф.н., професорка, завідуюча кафедри організації та економіки 
фармації Національного фармацевтичного університету, віце-президентка ГО 
«Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» 
   
Сергій Лебедь – начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками у Рівненській області 
 

16:30-17:00 кава-пауза 

 
17:00-18:00 Гендер і права людини в сфері охорони здоров’я 

Модератор – Роман Майданик 

Оксана Кашинцева – к.ю.н., доцентка, адвокатка, керівниця Центру гармонізації прав 
людини НДІ ІВ НАПрН України, консультантка з юридичних питань БО "100% Життя" 
та БФ "Пацієнти України", консультантка ВООЗ, заступниця голови Комітету медичного 
і фармацевтичного права Національної асоціації адвокатів України, членкиня 
Біоетичного комітету Національної академії наук України та Європейської асоціації 
медичного права 

Катерина Москаленко – к.ю.н., доцентка кафедри цивільного права Навчально-
наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, адвокатка 

Вікторія Надьон – д.ю.н., професорка, професорка кафедри цивільного права № 2 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Алеся Горностай – к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри кримінального права № 1 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

18:00-19:00 Вечеря 

 10 грудня 

 
09:00-10:30 Права людини у сфері охорони здоров’я та їх реалізація  під час пандемії 

 
Модераторка – Владислава  Батиргареєва 
 
Віталій Пашков – д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного, господарського та 
фінансового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник 
лабораторії вивчення проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ 
вивчення проблем злочинності імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України, член правління 
ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права» 

Віктор Городовенко – д.ю.н., професор, суддя Конституційного суду  України, професор 
кафедри історії і теорії держави та права Запорізького національного університету 

Лариса Удовика – д.ю.н., к. філос. н., професорка кафедри історії і теорії держави та 
права Запорізького національного університету 

Борис Бабін – д.ю.н., професор, експерт Асоціації Реінтеграції Криму, професор кафедри 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law/dep/istkaf
https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law/dep/istkaf


міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична 
академія" 

Вячеслав Борисов – д.ю.н., професор, радник при дирекції НДІ вивчення проблем 
злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, голова ради молодих вчених 
НДІ.  

Андрій Гаркуша – к.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри цивільного, господарського і 
фінансового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого та провідний науковий 
співробітник лабораторії досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського 
здоров’я НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України 

Тетяна Михайліченко – к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого та старша наукова 
співробітниця лабораторії досліджень проблем національної безпеки у сфері 
громадського здоров’я НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса 
НАПрН України 

10:30-11:00 кава-пауза 

 
11:00-12:30 Кримінальні правопорушення проти здоров'я людини та проти публічного здоров'я 

в проєкті нового Кримінального кодексу України 

Модератор – Юрій Баулін 

Наталія Гуторова – д.ю.н., професорка кафедри кримінального права та кримінально-
правових дисциплін ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого, завідувачка лабораторії 
вивчення проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ вивчення 
проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, академік НАПрН 
України 
 
Юрій Пономаренко – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права № 1 НЮУ 
імені Ярослава Мудрого 
 
Вячеслав Навроцький – д.ю.н., професор кафедри теорії права та прав людини 
Українського католицького університету 
 
Володимир Шаблистий – д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та 
кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
 
Анастасія Сербіна – керівниця Тренінгової групи АС, редактор видавничого напрямку 
НААУ, сертифікований експерт НААУ, член ВГО "Всеукраїнське об'єднання адвокатів, 
які надають безоплатну правову допомогу", експертка з юридичних питань 
 
Віктор Шевчук – д.ю.н., професору кафедри криміналістики Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
 
Юлія Забуга – к.ю.н., асистентка кафедри кримінального права № 1 НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, старша наукова співробітниця лабораторії досліджень проблем національної 
безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ вивчення проблем злочинності імені акад.    
В. В. Сташиса НАПрН України 
 

12:30-13:30 Підбиття підсумків заходу 

13:30-14:30 Обід 

 


