
 
 

Конгрес внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, 

які проводитимуться у 2020 році», затвердженому НАМН та МОЗ України 

 

Напрям: Організація і управління охороною здоров'я 

 

 

Науково-практична конференція «Інноваційні моделі управління та оптимізації 

діяльності органів, підприємств та закладів охорони здоров’я» 

 

 

Дата та час проведення: 16 вересня 2020 року, 14.30-18.00 

Місце проведення: зал №1, ВЦ ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, м. Київ 

Організатор: Кафедра управління охорони здоров’я НМАПО ім. П. Л. Шупика 

 

 

ПРОГРАМА* 

 

 

14.30-14.45 Особливості підготовки керівників закладів охорони здоров’я в магістратурі з 

публічного управління та адміністрування 
Юрій Вороненко, академік НАМН України, д.мед.наук, професор кафедри 

управління охороною здоров’я, ректор НМАПО імені П. Л. Шупика; Василь 

Михальчук, д.мед.наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я 

НМАПО імені П. Л. Шупика; Ярослав Радиш, д.держ.упр., професор кафедри 

управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика;  Ольга Шапоренко, 

д.держ.упр., професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО               

імені П. Л. Шупика 

14.45-15.00 Концепція гідної праці: реалізація в охороні здоров’я 

Наталія Рингач, д.держ.упр., професор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Любов Власик, асистент кафедри 

соціальної медицини і організації охорони здоров’я, Вищий державний навчальний 

заклад України «Буковинський державний медичний університет 

15.00-15.15 Зарубіжний досвід антикризового управління медичним закладом 
Олександр Толстанов, д.мед.наук, професор кафедри управління охороною 

здоров’я, проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика; 

Василь Михальчук, д.мед.наук, професор, завідувач кафедри управління охороною 

здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Зоряна Гбур, д.держ.упр., професор кафедри 

управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Катерина Щиріна, 

аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

15.15-15.30 Застосування логістики в медицині 

Василь Михальчук, д.мед.наук, професор, завідувач кафедри управління охороною 

здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Зоряна Гбур, д.держ.упр., професор кафедри 

управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Коломоєць А.В., 

кандидат медичних наук, директор «Медсервісгруп» 

15.30-15.45 Удосконалена модель косметологічної допомоги в Україні  

Вікторія Горачук, д.мед.наук, професор кафедри управління охороною здоров’я, 

учений секретар НМАПО імені П. Л. Шупика; Євгенія Глєбова, аспірант кафедри 

управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 



15.45-16.00 Здорове місто: шляхи міжсекторальної взаємодії 

Наталія Рингач, д.держ.упр., професор Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи НАН України; Любов Власик, асистент кафедри 

соціальної медицини і організації охорони здоров’я, Вищий державний навчальний 

заклад України «Буковинський державний медичний університет»  

16.00-16.15 Особливості контролю знань підвищення кваліфікації лікарів за очно-заочною 

формою з елементами дистанційного навчання 
Василь Михальчук, д.мед.наук, професор, завідувач кафедри управління охороною 

здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика; Світлана Кошова, старший викладач 

кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

16.15-16.30 Концептуальна модель інтеграції паліативної і хоспісної допомоги в систему 

охорони здоров’я України 

Ніна Гойда, д.мед.наук, професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО 

імені П. Л. Шупика; Анатолій Царенко, к.мед.наук, доцент, завідувач кафедри 

паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика 

16.30-16.45 Перинатальні центри – оптимальна модель організації та надання акушерської 

і неонатальної медичної допомоги 

Ніна Гойда, д.мед.наук, професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО 

імені П. Л. Шупика 

16.45-17.00 Міжсекторальний підхід до реабілітації дітей з інвалідністю з неврологічною 

патологією: концептуальні засади 

Раїса Моісеєнко, д.мед.наук, професор, проректор з науково-педагогічної та 

лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика; Наталія Боднарук, аспірант 

кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

17.00-17.15 Особливості організації вторинної стаціонарної медичної допомоги в період 

реформування галузі охорони здоров’я 

Валерій Бугро, д.мед.наук, професор, декан деканату по роботі з іноземцями, 

професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

17.15-17.30 Імплементація Міжнародної класифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я в діяльність закладів охорони здоров'я 

Олена Нестерець, національний тренер з впровадження МКФ (МКФ-ДП) в Україні, 

к.мед.н., магістр державного управління, старший викладач кафедри управління 

охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, Авер’ян Васильєв, аспірант 

кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика 

17.30-17.45 Основи взаємодії медичних закладів в межах одного госпітального округу  
Олександр Толстанов, д.мед.наук, професор кафедри управління охороною 

здоров’я, проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика; 

Зоряна Гбур, д.держ.упр., професор кафедри управління охороною здоров’я 

НМАПО імені П. Л. Шупика; Микола Стовбан., к.мед.н., доцент кафедри 

фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб, заступник генерального 

директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська 

обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської Обласної Ради»,      

Авер’ян Васильєв, аспірант кафедри управління охороною здоров’я НМАПО                    

імені П. Л. Шупика 

17.45-18.00 Дискусія 
 

 

 

 

 

 

 

Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                         

 

 

  * В програмі можливі зміни та доповнення 


