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Національна академія медичних наук України
ТзОВ «Львівський медичний інститут»

Харківська медична академія післядипломної освіти
Кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»
ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
ДП «Державний Науковий Центр лікарських засобів і медичної продукції»

Київський Міжнародний університет
Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Кафедра фармацевтичної технології і біофармації
Адвокатське об’єднання «Апофеоз»
Громадська організація «Асоціація Медичне та фармацевтичне право»

«Медичне та фармацевтичне право України:
організація фармацевтичної справи,
технологія ліків, контроль якості ліків
та судова фармація»
ПРОГРАМА
ХVІІ Мультидисциплінарної міжнародної
науково-практичної конференції
Реєстр МОЗ України та НАМН України на 2020 р., УкрІНТЕІ від 18. 11. 2020 р.,
розділ «Науково-практичні конференції», № 600

19-20 листопада 2020 р.

м. Харків

Основна частина конференції* відбудеться 20 листопада 2020 р. у м. Харків у
приміщенні Конференц зали ДНЦЛЗ.
Початок роботи конференції* 20.11.2020 р. о 10:00 у приміщенні Конференц зали ДП
«ДНЦЛЗ» за адресом: вул. Астрономічна, 33 (Примітка).
Реєстрації учасників конференції* – з 9:00 до 10.00, в холі Конференц зали.
Секційні засідання проводитимуться 19 листопада 2020 р. з 10:00 у приміщеннях:
Харківської медичної академії післядипломної освіти; ДП «Інститут неврології, психіатрії
і наркології НАМН України»; ДП «Український науковий фармакопейний центр якості
лікарських засобів»; КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер»; КНП ХОР
«Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом».
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин.
Доповіді на секційних засіданнях – до 15 хвилин.
Повідомлення на секційних засіданнях – до 10 хвилин.
Виступи при обговоренні – до 5 хвилин.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Доповідач повинен мати доповідь у печатному вигляді та електронному вигляді на флешносії для мультимедійного проектору у форматі Power Point версія 97-2003.
Супроводжує квартет: студенти ІV курсу Харківського національного університету мистецтв ім.
І.П.Котляревського (Вєркіна Тетяна Борисівна — народна артистка України, ректор Харківського
національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського, професор (ХНУМ ім.
І.П.Котляревського Удовиченко Микола Миколайович — доцент кафедри оркестрових струнних
інструментів Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського (ХНУМ
імені І.П. Котляревського);– керівник квартету)
Адреса оргкомітету: вул. Амосова, 58, м. Харків, Україна, 61001 – Харківська медична академія
післядипломної освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної
фармації, оргкомітет конференції – зав. каф., д.ф.н., проф. Шаповалова В.О.
Адреса для листування: кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної
фармації Харківська медична академія післядипломної освіти, оргкомітет конференції (вул.
Амосова, 58, м. Харків, 61001)
Телефон для довідок: (057) 711 05 11 (Шаповалов Валентин).
Відповідальні секретарі: к.ф.н., доц. Абросимов О. С., к.ф.н., ст. викл. Негрецький С. М.,
Осинцева А. О.

Юридичний модератор – керуючий партнер адвокатського об’єднання «Апофеоз»,
голова громадської організації «Асоціація Медичне та фармацевтичне право», д.ф.н.,
проф., доктор філософії, Шаповалов Валентин (067) 572-07-76.
Юридична підтримка – Адвокатське об’єднання «Апофеоз».
Громадська підтримка – Громадська організація «Медичне та фармацевтичне право».
*Примітка. ХVІІ Мультидисциплінарна міжнародна науково-практична конференція «Медичне та
фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, технологія ліків, контроль
якості ліків та судова фармація» проводиться (із застосуванням мережі інтернет, скайпу тощо) у
відповідності до:
- Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 р. № 215 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
- Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Організаційний комітет конференції
Співголова оргкомітету,
Радник заступника голови Харківської обласної державної
адміністрації, к. н. з держ. упр.
О.В. Галацан
Співголова оргкомітету,
Генеральний директор ТзОВ «Львівський медичний інститут»,
Заслужений працівник освіти України, лауреат премії
ім. Ф.Г. Яновського НАН України, к.м.н., доц.
І.Г. Гайдучок
Співголова оргкомітету,
Ректор ТзОВ «Львівський медичний інститут», доктор медичних
наук, професор, академік АН Вищої школи України, заслужений
працівник освіти України, лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського НАН
України, лауреат премії ім. М.Д. Стражеска НАН України
М.С. Регеда
Співголова оргкомітету,
Завідувач лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при
використанні хімічних речовин Київського науково-дослідного
інституту гігієни праці та профзахворювань МОЗ України,
чл.-кор. НАН України, академік НАМН України, д.м.н., проф.
І.М. Трахтенберг
Співголова оргкомітету,
Директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості
лікарських засобів», д.х.н., проф.
О.І. Гризодуб
Співголова оргкомітету,
Директор ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН
України»,
д.м.н., проф.
І.В. Лінський
Співголова оргкомітету,
Ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти
(ХМАПО), д.м.н., проф.
І.О. Вороньжев
Співголова оргкомітету,
професор кафедри організації і економіки фармації, Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
д.ф.н., проф.
М.С. Пономаренко
Співголова Оргкомітету
Директор ДП «ДНЦЛЗ», д.ф.н., проф.
М.О. Казарінов
Співголова оргкомітету,
Завідувач кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО, д.ф.н., проф.
В.О. Шаповалова
Співголова оргкомітету
Голова Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів
В.Г. Сердюк
Оргкомітет
Заступник генерального директора ТзОВ «Львівський медичний
інститут»
І.Я. Солотва
Проректор з навчальної роботи ТзОВ «Львівський медичний
інститут», к.пед.н., доц., заслужений лікар України, відмінник освіти
України
О.М. Гуменюк
Проректор з наукової роботи ТзОВ «Львівський медичний інститут»,
д.м.н., проф., заслужений працівник освіти України
Ю.В. Федоров
Проректор з освіти ТзОВ «Львівський медичний інститут»,
д.м.н., ст.наук.співроб.
Л.О. Фурдичко
Завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації
Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика, д.ф.н., проф.
Л.Л. Давтян
Завідувач кафедри кафедри управління якістю, стандартизації та
безпеки лікарських засобів Київського Міжнародного університету,
Л.А. Бутко
к.ф.н, доц

Керівник відділу клінічної і соціальної наркології ДП «Інститут
неврології, психіатрії і наркології НАМН України», д.м.н., проф.
О.І. Мінко
Завідувач кафедри наркології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, д.м.н., проф.
І.К. Сосін
Головний науковий співробітник ДП «Український науковий
фармакопейний центр якості лікарських засобів», д.ф.н., проф.
Г.В. Георгієвський
Голова Харківського регіонального представництва Всеукраїнської
Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів,
Валентин В.
д.ф.н., проф., доктор філософії
Шаповалов
Декан фармацевтичного факультету, помічник ректора по роботі з
іноземними студентами ТзОВ «Львівський медичний інститут», к.м.н
В.Б. Пиндус
Декан фармацевтичного факультету заочної форми навчання ТзОВ
«Львівський медичний інститут», к.ф.н., доц.
І.І. Соронович
Модератор конференції, професор кафедри організації та економіки
фармації, технології ліків та біофармації ТзОВ «Львівський
медичний інститут», д.ф.н., проф.
В.В. Шаповалов
Секретаріат конференції
к.ф.н., ст.наук.співроб., асистент кафедри медичного та
Деркач Анатолій Іванович
фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації
ХМАПО
к.м.н., помічник ректора з видавничої роботи ТзОВ
Регеда-Фурдичко Мар’яна
«Львівський медичний інститут»
Михайлівна
Чуєв Юрій Федорович

к.м.н., доц., директор наркологічного центру «Авіценна»

Бутко Аліна Юріївна

к.ф.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки
Національного
медичного
університету
імені
О.О.Богомольця
к.ф.н., доцент кафедри медичного та фармацевтичного
права, загальної і клінічної фармації ХМАПО.
ст. викл. кафедри медичного та фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації ХМАПО.
асистент кафедри медичного та фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації ХМАПО.
к.б.н., ст.наук. співроб., науковий редактор науково –
практичного журналу «Актуальні проблеми медицини,
фармації та біології»
асистент кафедри медичного та фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації ХМАПО.
завідувач методичним відділом ТзОВ «Львівський
медичний інститут»
завідувач відділом практики ТзОВ «Львівський медичний
інститут»
начальник відділу кадрів ТзОВ «Львівський медичний
інститут»

Абросимов Олександр
Сергійович
Осинцева Аліна
Олександрівна
Бичкова Тетяна Вікторівна
Баїк О.Л.
Січкаренко Олександр
Вікторович
Малех Надія
Володимирівна
Онищук Юлія
Петрівна
Романець Андрій
Богданович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

10:00 – 13:00

14:05 – 15:00
15:00 – 18:00

19 листопада 2020 р., четвер
Засідання секцій*:
- Мультидисциплінарні зв’язки медичного і фармацевтичного права у сфері
охорони здоров’я та фармацевтичної галузі (криміналістика, кримінальне
право, судова наркологія, судова медицина, судова психіатрія, технологія
ліків, організація фармацевтичної справи, судова фармація, менеджмент,
маркетинг, контроль якості, судово-медична токсикологія, стандартизація і
сертифікація ліків, ін.);
- Доказова фармація, доказова медицина, соціальна медицина.
Секційні засідання на базі: Харківська медична академія післядипломної
освіти, ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України»,
ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів», КНП ХОР «Обласний наркологічний диспансер», КНП ХОР
«Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом», ДП «Державний
науковий центр лікарських засобів і медичної продукції».
Перерва.
Засідання напередодні відкриття конференції.
Обговорення і узагальнення проблемних питань, пропозицій, механізмів та
шляхів їх вирішення.
Підготовка проекту рішення.
20 листопада 2020 р., п’ятниця

09:00 – 9:55
10:00 – 13:00
09:55 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 10:20

10:20 – 10:30

10:30 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:00

Реєстрація учасників конференції*. Грає квартет Харківського
національного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського
Ранкове пленарне засідання
Відкриття конференції*. Звучить Гімн України** (наведено наприкінці
програми) у супроводженні квартету.
Вступне слово. Привітання учасників конференції.
Галацан Олександр Вікторович
к. н. з держ. упр., радник заступника голови Харківської обласної державної
адміністрації. Вступне слово. Привітання учасників конференції.
Вороньжев Ігор Олександрович
д.м.н., проф., в.о. ректора Харківської медичної академії післядипломної
освіти.
Привітання учасників конференції.
Регеда Михайло Степанович
д.м.н., проф., академік АН Вищої школи України,
ректор ТзОВ «Львівський медичний інститут»
Привітання учасників конференції.
Лінський Ігор Володимирович
д.м.н., проф., директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології
НАМН України».
Привітання учасників конференції.
Казарінов Микола Олександрович
д.ф.н., проф., в.о. директора ДП «Державний науковий центр лікарських
засобів і медичної продукції».
Привітання учасників конференції.
Гайдучок Ігор Григорович
к.м.н., доц., генеральний директор ТзОВ «Львівський медичний інститут»
Привітання учасників конференції. «Сучасний стан та перспективи
розвитку фармацевтичної галузі та фармацевтичного сектору України».

11:00 – 11:10
11:10 – 11:40

11:40 – 11:55

11:55 – 12:10

12:10 – 12:25

12:25 – 12:40

12:40 – 12:55

12:55 – 13:20

13:20 – 13:35

Пономаренко Микола Семенович
д.ф.н., професор кафедри організації і економіки фармації Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
Привітання учасників конференції.
Гризодуб Олександр Іванович
д.х.н., проф.. директор ДП «Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів».
Привітання учасників конференції.
Сосін Іван Кузьмич
д.м.н., проф., завідувач кафедри наркології Харківської медичної академії
післядипломної освіти.
Інтегрований підхід до терапії із залежності від ПАР із застосуванням
сучасних апаратних та медикаментозних технологій.
Шаповалова Вікторія Олексіївна
д.ф.н., проф., завідувач кафедри медичного та фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії
післядипломної освіти.
Фармопіка та супровідна терапія пацієнтів, що приймають НПЗЗ з метою
усунення гострого больового синдрому (на прикладі Кетанову).
Осинцева Аліна Олександрівна
ст. викл. кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО.
Способи фармацевтичної корекції полінаркоманії.
Деркач Анатолій Іванович
ст. наук. співроб., асистент кафедри медичного та фармацевтичного права,
загальної і клінічної фармації ХМАПО.
Створення нових лікарських засобів в умовах карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів».
Негрецький Сергій Миколайович
к.ф.н., ст. викл. кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО.
Організаційно-правові та духовні засади профілактики інфекційних та
неінфекційних хвороб людства з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів».
Шаповалов Валерій Володимирович
д.ф.н., проф., професор кафедри організації та економіки фармації,
технології ліків та біофармації ТзОВ «Львівський медичний інститут».
Організаційно-правові
основи
пошуку
інноваційних
методів
фармакокорекції для купірування больового синдрому із використанням
Кетанову.
Бичкова Тетяна Вікторівна
асистент кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО.
Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19.

13:35 – 13:50

Чуєв Юрій Федорович
к.м.н., доц., директор наркологічного центру «Авіценна».
Детоксикационные эффекты инновационного лечебного комплекса при
терапии синдрома отмены алкоголя.

13:50 – 14:00

14:00 – 14.10

Данілюк Олександр Володимирович
к.ф.н., ст. оперуповноважений з особливо-важливих справ 2 відділу
управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ
ДФС у Донецькій області, полковник податкової міліції.
Організаційно-правові та судово-фармацевтичні заходи протидії обігу
фальсифікованих лікарських засобів в аптеках та закладах охорони
здоров’я.
Бутко Любов Анатоліївна
к.ф.н., доц., завідувач кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки
лікарських засобів Київського Міжнародного університету.
Питання управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів на
основі фармацевтичного права.

Шаповалов Валентин Валерійович
д.ф.н., проф., керуючий партнер АО «Апофеоз»
14:10 – 14.35 Роль та участь адвоката при захисті прав пацієнтів, медичних та
фармацевтичних працівників у світлі змін до законодавства у 2020 рр. щодо
доступності обігу препарату Кетанов.
Бутко Аліна Юріївна
к.фарм.н., доц. кафедри фармакогнозії та ботаніки Національного
медичного університету імені О.О.Богомольця.
Деякі аспекти наукової та інноваційної діяльності в галузі фармації.
Січкаренко Олександр Вікторович
асистент кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і
клінічної фармації ХМАПО.
Судова фармація: правопорушення у сфері охорони здоров’я
Грицик А.Р., Струк О.А., Стасів Т.Г.
Стандартизація екстрактів
Грицик А.Р., Сас І.А.
Інформаційний пошук та дослідження перспективних видів лікарських
рослин, що проявляють седативну активність
14:3 – 15:00 Обговорення доповідей.
15:00 – 16:00 Перерва.
16:00 - 18:00 Підсумкове засідання. Обговорення і затвердження проекту рішення.
Гімн України!*
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
слова — П. Чубинський (виправлені Вербицьким)
музика — М.Вербицький

