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9.30 – 10.00 Реєстрація учасників 
  
10.00 – 10.15 Привітальні промови: 

 
Сисоєнко Ірина Володимирівна - заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
 
Sandra Kaija - Dr.iur., professor, Head of Doctoral Study Programme 
"Law" of Rigas Stradins Universit 
 
Гайдар Марія Єгорівна - радник Президента України 
 
Пругло Олег Євгенович – заступник Голови Полтавської обласної 
державної адміністрації 
 
Гетьман Анатолій Павлович - доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, проректор з наукової роботи 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
Батиргареєва Владислава Станіславівна – доктор юридичних наук,  
заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України  
 

10.15– 12.00 Реформа медичної діяльності: організаційно-правові засоби 
запобігання та протидії корупції   

  
Модератор:  
Гуторова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН України, директор Полтавського 
юридичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого  
 
Спікери:  
Сисоєнко Ірина Володимирівна - заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
 
Сивак Оксана Василівна - Голова Правління громадської організації 
«Медичний проектний центр» - «Ризики, що виникають при 
централізації ресурсів» 
 
Гайдар Марія Єгорівна - радник Президента України -  «Критерії 
відбору учасників проекту «Сільська медицина»» 
 
Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації 
 
Батиргареєва Владислава Станіславівна – доктор юридичних наук,  
заступник директора з наукової роботи науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України  
 



Демченко Іван Сергійович - кандидат юридичних наук, докторант 
відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту 
законодавства Верховної Ради України - «Корупція та її ризики для 
громадського здоров’я» 
 

12.00 – 12.30 Перерва на каву 

12.30 – 14.00 
 

Антикорупційний механізм як складова нормативно-правового 
забезпечення фармацевтичної діяльності 

  
Модератор:  
Пашков Віталій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права 
Полтавського юридичного інституту Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
 
Спікери: 
Гудзь Наталія Ярославівна - Голова Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками - «Проблеми 
дерегуляції фармацевтичного ринку»  
 
Чумак Віктор Тимофійович - віце-президента Об’єднання 
організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості 
України, кандидат хімічних наук, заслуженого працівника фармації 
України - «Корупційні ризики у сфері обігу лікарських засобів та 
шляхи їх усунення» 
 
Крячок Ігор Володимирович - директор ТОВ «МОРІОН» 
 
Усенко Віталій Олександрович - медичний директор ПАТ 
«Фармак» 
 
Зима Олександр Тарасович – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого – «Боротьба з корупцією у 
царині охорони здоров'я та якість медичних послуг: взаємозв'язки 
та шлях їх оптимізації» 
 

14.00 – 15.00 Обід 
   
15.00 – 16.30 Фінансування охорони здоров’я: виявлення та усунення 

корупційних ризиків 
  

Модератор: 
Крячок Ігор Володимирович - директор ТОВ «МОРІОН» 
 
Спікери: 
Солдатенко Оксана Володимирівна - доктор юридичних наук, 
професор, провідний науковий співробітник Військового інституту 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка -  
«Корупційні ризики ухваленої медичної реформи» 
 
 



Бредіхіна Алла Миколаївна -  заступник начальника управління, 
начальник відділу фінансово-економічної роботи та медичної 
допомоги матерям і дітям управління фінансово-економічної роботи, 
медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф 
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації 
 
Селіванова Ірина Анатоліївна - кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри господарського права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого - «Нові принципи організації 
медицини в Україні  як засоби боротьби з корупцією» 
 
Хитрова Олена Миколаївна - керівник практики медицина та 
фармація ЮФ ILF, експерт Медичної групи Реанімаційного пакету 
реформ, член Харківської експертної групі підтримки медичної 
реформи, адвокат - «Нові правила фінансування системи охорони 
здоров'я та  корупційні ризики» 
 
Косяченко Костянтин Леонідович - доктор фармацевтичних наук, 
завідувач кафедрою організації та економіки фармації, заслужений 
працівник фармації України - «Оцінка технологій охорони здоров'я 
- Health Technology Assessmet - як інструмент запобігання 
корупційним ризикам у медицині та фармації» 
 

16.30 – 18.00 Адміністративна та кримінальна відповідальність за корупційні 
правопорушення у сфері охорони здоров’я   

  
Модератор:  
Марін Олександр Костянтинович – кандидат юридичних наук, 
доцент, заступник декана юридичного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка -  «Актуальні 
проблеми кримінальної відповідальності за корупційні злочини, що 
вчиняються у сфері охорони здоров'я» 
 
Спікери: 
Sandra Kaija - Dr.iur., professor, Head of Doctoral Study Programme 
"Law" of Rigas Stradins Universit 
 
Житний Олександр Олександрович - доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 
юридичного факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна - «Застосування кримінально-правового 
заохочення в протидії корупційним правопорушенням у сфері 
медицини» 
 
Бойко Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного права Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого – «Адміністративна 
відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією, у сфері 
охорони здоров'я» 
 
Ткаченко Ігор Валентинович – кандидат політичних наук, доцент 
кафедри державного управління Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка - «Практика застосування 
Закону України «Про запобігання корупції» щодо заходів 
фінансового контролю» 
 



Кущ Олексій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримінального та адміністративного права і процесу 
Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого – 
«Адміністративна відповідальність за порушення обмежень щодо 
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в медичній 
сфері» 
 
Кулик Катерина Дмитрівна – кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - 
«Корупційні ризики медичної реформи» 
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