
 XIX Мультидисциплінарна науково-практична конференція «Медичне та фармацевтичне право України: організація 

фармацевтичної справи, загальна, судова та клінічна фармація, фармакотерапія розладів здоров’я» в умовах 

коронавірусної пандемії 

   ЗАПРОШЕННЯ                     
 

 

           

Вельмишановний пане _____  

Організаційний комітет запрошує Вас та співробітників Вашої установи прийняти участь у роботі XIX 

мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Медичне та фармацевтичне право України: організація 
фармацевтичної справи, загальна, судова та клінічна фармація, фармакотерапія розладів здоров’я» в умовах коронавірусної 

пандемії, яка відбудеться 17-18-19 листопада 2022 р. на базі ТзОВ «Львівський медичний інститут» та його структурних 

підрозділах (рішення Вченої Ради ТзОВ «Львівський медичний інститут»  від 30.08.2021, протокол № 1, наказ генерального 

директора ТзОВ «Львівський медичний інститут» від 08.09.2021 № 194/1-н) за участю кафедри медичного та фармацевтичного 

права, загальної і клінічної фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти /ХМАПО/ (рішення Вченої Ради 

ХМАПО від 30.06.2021 протокол № 6) на основі реєстру (реєстраційне посвідчення № 656 (ХМАПО) № 665 (ЛМУ) від 

29.11.2021 р. узгодженому в НАМН України та затвердженому МОЗ України ДО «Центр тестування професійної 

компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»).  
У нелегкий час для всього світу медичні, фармацевтичні та юридичні працівники приймають виклик та залишаються на передовій в 

боротьбі людства з пандемією Covid-19 за наше майбутнє. Їх праця не тільки важка, але й дуже небезпечна. Сьогодні, коли належним чином 
праця лікарів недооцінена, вони залишаються вірними клятві Гіппократа та продовжують рятувати людські життя та здоров’я пацієнтів. Під 
час 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (18-19.05.2020 м.Женева, далі – ВООЗ), 194 країни-учасниці визнаючи самовідданість 
і жертви мільйонів працівників охорони здоров’я, що стоять сьогодні на передовій пандемії COVID-19, одноголосно проголосили 2021 рік 

– Міжнародним роком охорони здоров’я та медичних працівників (YHCW). До учасників ВООЗ звернувся Генеральний секретар ООН 

А. Гутерріш, який висловив переконання у тому, що пандемія Covid-19 вимагає від світової спільноти нового ступеню єдності 

та солідарності, а також відзначив, що ВООЗ є незамінною організацією та потребує посилення ресурсів, зокрема у частині 

забезпечення підтримки країн, що розвиваються. Генеральний директор ВООЗ Т. Гебреєсус, підкреслив, що: - перша в історії 

пандемія, спричинена коронавірусом, призвела не тільки до значних людських втрат, але й до підриву глобальної системи 

охорони здоров’я; - ризик продовження поширення Covid-19 є високим, а більшість людей залишаються вразливими до нього. 

Мультидисциплінарна Конференція проводиться з метою об’єднання зусиль представників органів державної влади і 

місцевого самоврядування, лікарів, провізорів, біологів, хіміків, юристів, економістів, науковців, професорсько-викладацького 
складу, адвокатів, студентів та інших фахівців України, Польщі, Ізраїлю, Естонії, Казахстану, Білорусії тобто ближнього і 

дальнього зарубіжжя, в рамках Всеукраїнського тижня права (Указ Президента України від 08.12.2008 р. №1149/2008 «Про 

Всеукраїнський тиждень права», 10 грудня – всесвітній День прав людини, Європейського тижня громадського здоров'я (13-

17 травня) і щорічного Дня безпеки пацієнтів України (17.09.2022), Всесвітнього тижня імунізації (24-30 квітня) під гаслом 

«Захистимося разом: #вакцини працюють!» при підтримці ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів», ДП «Державний Науковий Центр лікарських засобів і медичної продукції», Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Київського медичного університету, Європейського 

університету, Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Адвокатського об’єднання «Апофеоз», 

Громадської організації «Асоціація Медичне та фармацевтичне право», Київського національного університету технологій та 

дизайну, Інституту екології Карпат Національної академії наук України, Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської 

обласної державної адміністрації Естонського наукового видавництва SSP OÜ. 
На засіданні 72-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, що проходило у травні 2019 р., держави ВООЗ взяли на себе зобов’язання визнати безпеку 

пацієнтів однією із пріоритетних задач у сфері охорони здоров’я та вжити усіх необхідних заходів для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних 

установах. Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила встановлення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, що відзначатиметься щороку 04.09.2019 р. (Указ 

Президента України №648/2019 про щорічне відзначення «Дня безпеки пацієнтів»). 

Програма конференції включає наступні напрямки: 
1. Міждисциплінарні зв`язки медичного і фармацевтичного право у сфері в охороні здоров’я та фармацевтичної галузі в умовах 

карантину: - Регуляторна політика держави; -Конвенції ООН; -рішення ВООЗ; -Європейське, міжнародне та національне законодавство: 

конвенції, директиви, аналітика; - Управління охороною здоров’я, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, організація та економіка 
фармації, розробка і технологія нових лікарських засобів (на основі відомих фармакологічних субстанцій), нанотехнології, ціноутворення; - 
Вирішення проблемних питань щодо обігу вакцин, антибіотиків та інших медикаментів; - Доступність населення до медичної і 
фармацевтичної допомоги; - Ліцензування медичної і фармацевтичної діяльності; -Право України та зарубіжних країн; - Трудові 
правовідносини; - Якість, тривалість життя і соціальний захист пацієнтів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей та провізорів; - 
Діловодство; -Патентознавство; -Технологія вироблення косметологічної продукції тощо. 

2. Державна фармакопея України. Аналітична хімія. Державний контроль за якістю, безпечністю, ефективністю і доступністю 
лікарських засобів всіх НПГ, КФГ і КПН; контрафактні, фальсифіковані, неякісні, субстандартні засоби і речовини; - Юридична опіка в 

системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор-адвокат». Контролюючі, правоохоронні, прокурорські, судові, адвокатські, експертно-
криміналістичні установи. Захист прав, свобод, життя і здоров’я пацієнтів (осіб в установах пенітенціарної системи); - Судові експертизи: 
судова хіміко-фармацевтична експертиза (судово: хімічна, біологічна, цитологічна, токсикологічна, медична, психіатрична, наркологічна, 
криміналістична, фізико-технічна, почеркознавча, ДНК, документальна, бухгалтерська, вибухово-технічна, пожежна-технічна, 
дактилоскопічна та ін.); Адвокат, провізор-криміналіст, провізор-експерт, адміністративні справи, досудове і судове слідство. 

3. Доказова фармація та доказова медицина: - Урядові програми, пілотні проекти (інваліди І і ІІ груп, учасники бойових дій, ліквідатори 

аварії на ЧАЕС, хворі на серцево-судинні, системи кровообігу, туберкульоз, цукрового діабету 1 і 2 типу, онкохворі, ВІЛ/СНІД, Ковід -19, ГРВІ, орфанні 

захворювання, наркоманія  тощо), тобто у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.  № 1303 «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ /остання/ № 854 від 28.07.2021} (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-

%D0%BF#Text); -Стоматологічна допомога; -Фармакокорекція ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів, онкологічних захворювань тощо; -Пільги 
на лікарські засоби (учасники і ветерани бойових дій, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, інваліди І та ІІ груп та ін. категорії); - Державна 
політика у сфері протидії наркотизації суспільства та доступність хворих до життєво необхідних медикаментів при лікуванні болю різного 
ґенезу та наданні паліативної та хоспісної допомоги; - Рідкісні (орфанні) хвороби (спінальна м'язова атрофія, муковисцидоз, 
мукополісахаридоз, тірозінемія, Гоше, Помпе, Фабрі, гіпофізарний нанізм, аутизм, гемофілія, рак, системні аутоімуні хвороби   та ін.); - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/854-2021-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#Text
http://www.medinstytut.lviv.ua/index.php
https://www.facebook.com/PatientRightsAndSafety/?ref=nf&hc_ref=ARSQgVuXXaPvDdKkThP1MT72gsZl4TDyJkbSuo2CRiHV08v2f4A6E58sjpURy4izYns&__xts__[0]=68.ARCNlJZG2Qp5ECC2ytw_lBiaqZlOydardWdaFxrFzatA6e45v49gQRYRC9eOk9S9wCqDu4oCRFmkljw9jOfqR4cSzfDWgTkZL4PIdcAFUjGL5CTs6feWrQqNt0-P9XnafaRerXTVuDb1deuP_9euPVY_RQAdm_MFedS-YBQTXKEqJHE39oXnPIbU-Wc6-htRFycvzvrUtGftltmig1yRQgMovaR4UEALRcRg0D3QucXuyfSuOQPsJYnZquI0W5WnaMqkSVkqQMto-xxujtCb3I9fDwSioh4oXPQM4cA3CneCZkIQtb889w&__tn__=<


Державний фармаконагляд. Контроль якості ліків (боротьба з фальсифікованими ЛЗ). Безпека лікарських засобів (створення оригінальних ЛЗ, комбінованих 
ЛЗ, інноваційних ЛЗ, генеричних ЛЗ, доклінічні і клінічні випробування) відповідно до МКХ-10. Побічні реакції ліків (реєстрація і 

перереєстрація ліків). Адиктивні розлади здоров’я. Безпечне самолікування. Формулярна система України, США, Німеччини, Ізраїлю та ін. 
країн (державний, регіональний і локальний формуляри) та міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ІСРС-2);  
-Здорове довкілля. Медична екологія. Спортивна медицина. Здорове харчування. Фізична активність. 
Пленарні доповіді запропоновано зробити провідним українським і закордонним фахівцям в області фармації, медицини і права. Для участі в роботі 

конференції запрошені працівники практичної фармації, медицини, адвокатури, контролюючих та правоохоронних органів (досудове слідство, судові 

експерти, криміналісти, судді), викладачі фармацевтичних, медичних та юридичних вузів, студенти. Мови конференції: українська, російська, англійська. 

Наукові статті, тези доповідей і привітання будуть опубліковані на сайті ЛМІ, а також в Електронних мультидисциплінарних науково–практичних 

журналах «SSP Modern Pharmacy and Medicine» https://ssp.ee/index.php, «SSP Modern Law and Practice» ( https://ssp.ee/index.php/mlp) та «Актуальні проблеми 

медицини та фармації» (гол. ред. – д. мед. наук, в.о.проф. Гайдучок І. Г., https://medinstytut.lviv.ua/). 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції для опублікування у журналах опубліковано на сайтах журналів 
«Актуальні проблеми медицини та фармації» https://DOI.org/10.52914/apmp.v3i1.36, «SSP Modern Pharmacy and Medicine» DOI: 10.53933/SSPMPM та  SSP 

Modern Law and Practice DOI: 10.53933/SSPMLP надано правила, щодо оформлення статей. 

Адрес редакції: 79015 м. Львів, вул. В. Поліщука, 76, тел. (032) 239-37-06, e-mail: apmp@advocate.bz 

Address: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepapaja tn 6, 15551, Estonia Tel.: +37257444962 DOI: 10.53933 E-mail: office@ssp.ee  

Наукові редактори: д. фарм. н., проф., Шаповалов Валентин Валерійович 

Відповідальний секретар: к. фарм. н,  Осинцева А. О. тел (099) 61 62 692 

Більш детальна інформація відносно вимог до публікацій розміщена на сайті журналів. 

Матеріали, які не відповідатимуть вказаним вище вимогам, або надіслані без реєстраційної картки учасника, публікуватися не будуть. Оргкомітет 

залишає за собою право відбору надісланого матеріалу у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення. За зміст матеріалів відповідальність 

несе автор. Матеріали просимо надсилати на адресу Оргкомітету конференції до 07.10.2022 р. в 2-х примірниках (один примірник підписується усіма авторами) з 

електронною копією у форматі MS Word 2000 на диску СD-RW, а також експертним висновком про можливість їх опублікування і заповненою реєстраційною карткою учасника.  

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

XIX Мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Медичне та фармацевтичне право України: організація фармацевтичної справи, 

загальна, судова та клінічна фармація, фармакотерапія розладів здоров’я» в умовах коронавірусної пандемії 

Прізвище___________________________________________________ 

Ім’я  _________________ Побатькові___________________________ 

Місце роботи _______________________________________________ 

Посада_____________________________________________________ 

Науковий ступінь____________________________________________ 

Наукове звання_____________________________________________ 

Поштова адреса_____________________________________________ 

Телефон, факс (код міста)_____________________________________ 

е-maіl: ___________________________________________ 

ПРОХАННЯ ЗРОБИТИ ПОЗНАЧКУ В НАСТУПНИХ КВАДРАТАХ:  

Я планую: 

 Зробити доповідь на конференції 

Тема доповіді, автори: _______________________________________________ 
 

 Подати тільки публікацію 

 Прийняти участь тільки як слухач 
 

Дата  «____»______________2022 р.    Підпис______________________ 

 

Адреса оргкомітету: вул. Амосова, 58, м. Харків, Україна, 61001,  Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і 

клінічної фармації – зав. каф., д. ф. н., проф. Шаповалова В. О.  (е-maіl: pharm_law@ukr.net) 

ТзОВ «Львівський медичний інститут». кафедра організації та економіки фармації, технології ліків та біофармаці – зав. каф., к. екон. н. Байда Б. Ф. (вул. Поліщука, 76, 

м. Львів, 79018, тел. (032) 239-37-06, https://medinstytut.lviv.ua/); 
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