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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я» 
 

20 жовтня 2022 р. 

 

Форма проведення: Дистанційна. 
 

Посилання на приєднання:Приєднатися через Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84618100009?pwd=QVVydVJxVyswRmUreTJVaUZicXp4
dz09 
Ідентифікатор конференції: 846 1810 0009 
Код доступу: 555 

 

Тематичні питання для обговорення: 

 Організаційно-правові засади діяльності органів публічної влади 

сфери охорони здоров’я в умовах воєнного   стану. 

 Публічне управління системою реабілітації учасників бойових дій та 

цивільного населення в післявоєнний період. 

 Теоретичні засади реформування охорони здоров’я в умовах воєнного 

часу та надзвичайних ситуацій. 

 Публічне управління у сфері охорони здоров'я в умовах досягнення 

цілей сталого розвитку у цій сфері. 

 Особливості публічного управління та адміністрування повоєнного 

перехідного     періоду – дипломатичний аспект 

 
Контактна особа: Гбур Зоряна Володимирівна (0508687675), 

E–mail: uoznmapo@ukr.net 

 

Методична та технічна підтримка:  

Кошова С.П. кандидат наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри управління охороною здоров’я та публічного 

адміністрування НУОЗ  України імені П.Л. Шупика 

Половіна А.О. магістр з публічного управління та 

адміністрування, асистент кафедри управління охороною здоров’я 

та публічного адміністрування НУОЗ України імені П.Л. Шупика 

Кирильчук О.О. старший лаборант кафедри управління 

охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України 

імені П.Л. Шупика 

https://us02web.zoom.us/j/84618100009?pwd=QVVydVJxVyswRmUreTJVaUZicXp4dz09
https://us02web.zoom.us/j/84618100009?pwd=QVVydVJxVyswRmUreTJVaUZicXp4dz09
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Толстанов Олександр Костянтинович, 

доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, виконувач обов’язків 

ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 

Шупика 
 

Михальчук Василь Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною 

здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика 
 

Гбур Зоряна Володимирівна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління 

охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. 
 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

10:45 – 
11:00 

Підключення учасників «круглого столу» на платформі Zoom 

11:00 – 

11:15 
Відкриття конференції: 

Толстанов Олександр Костянтинович, 

доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, виконувач 

обов’язків ректора Національного університету охорони здоров’я України 

імені П. Л. Шупика 

11:15 – 
12.50 

Модератори: 

Михальчук Василь Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною 

здоров’я та публічного адміністрування Національного університету 

охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

 

Гбур Зоряна Володимирівна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

управління охороною здоров’я та публічного адміністрування  

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

 

Технічне забезпечення: 

 

Половіна А.О. магістр з публічного управління та адміністрування, 

асистент кафедри управління охороною здоров’я та публічного 

адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Кирильчук О.О. старший лаборант кафедри управління охороною 

здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. 

Шупика  

 

 

Виступи спікерів: до 10 хвилин. 

1. Почесний спікер 
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Немчінов Олег Миколайович – кандидат наук з державного 

управління, міністр Кабінету Міністрів України 

 

2. Палагусинець Ростислав Васильович доктор наук з державного 

управління, кандидат економічних наук, заступник керівника відділу 

Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату 

Верховної Ради України. Тема доповіді: Публічне управління: аспект 

дипломатії 

3. Убогов Сергій Геннадійович доктор фармацевтичних наук, професор, 

генеральний директор Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ 

України. Тема доповіді: Публічне управління системою охорони 

здоров'я в період воєнного часу 

4. Подольчак Назар Юрійович доктор економічних наук професор, 

завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту 

Національного університету "Львівська політехніка". Тема доповіді: 

Розвиток публічного управління системи охорони здоров’я в Україні 

на засадах використання адаптивних інструментів менеджменту 

 

5. Волянський Петро Борисович доктор наук з державного управління, 

професор, заслужений лікар України, начальник Інституту державного 

управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Тема доповіді: 

Функціонування Інституту державного управління та наукових 

досліджень з цивільного захисту як складової державної служби 

України  з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану  

 

6. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Тема 

доповіді: Теоретичні засади реформування охорони здоров’я в 

умовах воєнного часу та надзвичайних ситуацій 

 

7. Бурик Зоряна Михайлівна доктор наук з державного управління, 

доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі; провідний науковий 

співробітник Інституту держави і права імені  В.М. Корецького НАН 

України (сумісник). Тема доповіді: Публічне управління у сфері 

охорони здоров'я в умовах досягнення цілей сталого розвитку у цій 

сфері.  

 

8. Крилова Ірина Іванівна доктор наук з державного управління, 

завідувач сектору водопостачання та водовідведення ДП «Науково-

дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського 

господарства». Тема доповіді: Проблеми реалізації базових прав 

людини: права на воду та комунальні послуги, права на житло, 

права на здоров’я. 

 

https://idundcz.dsns.gov.ua/uk/kerivnictvo/volyanskii-petro-borisovic
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9. Дубич Клавдія Василівна доктор наук з державного управління,  

професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та 

публічного адміністрування Національного університету охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика. Тема доповіді Публічне 

управління системою забезпечення якісними послугами реабілітації 

населення в післявоєнний період 
 

10. Галушкіна Леся Вікторівна магістр з державного управління, 

головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту моніторингу 

додержання соціальних та економічних прав Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тема доповіді: 

Нормативно-правове забезпечення дотримання прав громадян у 

воєнний період 

 

11. Брюховецька Марина Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правознавства Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і права», адвокат. Тема доповіді: 

Спроби та засоби захисту прав управлінців у сфері охорони здоров‘я. 
 Обговорення в секціях. 

1. Аспіранти та докторанти - обговорення науково - обгрунтованого 

вирішення проблем публічного управління та адміністрування в сфері 

охорони здоров’я, плану заходів регіонального та місцевого рівня щодо 

виконання плану з відновлення країни та запровадження практико 

орієнтованих моделей прийняття рішень 

2. Здобувачі другого рівня вищої освіти (магістерський) – обговорення 

основних концепцій та стратегій, що розглядаються в їх наукових 

дослідженнях та практичне значення отриманих результатів 

3. Науковці та наукові співробітники, що займаються вивченням 

проблематики за темою конференції в межах науково-дослідних робіт 

закладів вищої освіти та наукових установ  
 

 Підсумки роботи конференції: 

Толстанов Олександр Костянтинович, 

доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, виконувач 

обов’язків ректора Національного університету охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика 

Михальчук Василь Миколайович, 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління 

охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного 

університету охорони здоров’я України імені      П. Л. Шупика 

Гбур Зоряна Володимирівна, 

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри 

управління охороною здоров’я та публічного адміністрування 

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. 

Шупика. 
 


