
 
Науково-практична програма Форуму реалізується в рамках VII МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО КОНГРЕСУ «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», який внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і 
науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році» (стор.7) 

 
Н а п р я м :  « О р г а н і з а ц і я  і  у п р а в л і н н я   

о х о р о н о ю  з д о р о в ’ я »  
 

ШКОЛА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ 
 

Науково-практична конференція  
«Реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні: виклики сьогодення» 

 
Дата та час 
проведення: 26 квітня 2018 року, 12.00-18.00 

Місце проведення: м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1, зал № 4 

Організатори: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Інститут 
післядипломної освіти, Кафедра менеджменту охорони здоров’я 

Модератори: 

Артеменко Марія Вікторівна, журналістка, викладач, координатор 
медичних та соціальних проектів 
Москаленко Максим Віталійович, доц. каф. менеджменту охорони 
здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця, міжнародний асоціативний член 
Американської школи керівників охорони здоров'я ACHE 

 
ПРОГРАМА* 

Секція І 
(12:00-14:10) 

Привітання учасників конференції 
Парій Валентин Дмитрович, д.м.н., проф., зав. каф. менеджменту охорони здоров`я Інституту 

післядипломної освіти, НМУ імені О.О. Богомольця 

12.15-12.35 
Реформування системи фінансування в Україні 
Ірина Сисоєнко, заступника голови комітету ВР України з питань охорони 
здоров’я 

12.40-13.10 Реформування системи фінансування в Україні 
Доповідач: заступник міністра охорони здоров’я  України 

13.15-13.45 

Пацієнт, лікар, лікарня: як реформа змінить формулу взаємодії 
Олена Хитрова, асоційована партнерка Юридичної компанії ILF, експертка 
Харківської експертної групи підтримки медичної реформи, експертка РПР, 
адвокат 

13.50-14.10 

Новий  механізм бюджетування практики первинної медичної допомоги. Міфи 
та реалії 
Короткий О.В., аспірант кафедри менеджменту охорони здоров'я НМУ імені О.О. 
Богомольця, завідувач інформаційно-аналітичним відділом КНП «ЦПМСД №1» 
Святошинського району м. Києва 

 
Експертна дискусійна панель (14.15-15.00) 

Сисоєнко І.В., заступника Голови комітету ВР України з питань охорони здоров’я  
Мінестерство охорони здоров’я  
Національна служба здоров’я 
ДП «Електронне здоров’я» 



 
Секція ІІ 

(15:00-18:00) 

15.00-15.20 
Бесперервна система поліпшення якості в закладах ОЗ 
Новічкова О.М., ст. викладач кафедри менеджменту охорони здоров'я 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

15.30-15.50 

Особливості формування лікарень інтенсивного лікування госпітальних 
округів в умовах запровадження державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення 
Слабкий Г.О., Скрип В.В., Миронюк І.С., Ужгородський національний університет 

16.00-16.20 

Організаційно- та фінансово-правові питання в роботі головного лікаря в 
умовах сьогодення 
Радмила Гревцова, адвокат, к.ю.н., доцент, Голова Комітету Асоціації адвокатів 
України з медичного і фармацевтичного права, директор навчально-наукового 
центру медичного права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

16.30-16.50 

Досвід застосування інформаційних технологій щодо моніторингу 
раціонального використання лікарських засобів закладами охорони здоров’я 
Грищук Сергій Миколайович, заступник виконавчого директора благодійної 
організації «Лікарняна каса Житомирської області», к.м.н. 

17.00-17.20 

Задоволеність персоналу – критерії ефективності кадрового менеджменту ЗОЗ в 
умовах реформування медичної галузі 
Вежновець Т.А., доц. каф. менеджменту охорони здоров'я Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця 

17.25-17.45 

Підходи до оптимізації ліжкового фонду закладів охорони здоров’я при 
створенні госпітального округу 
Борис В.Н., к.м.н., гол. лік. Новоград-Волинського міськрай. ТМО, Гордійчук В.П., 
гол. лік. Коростенської центральної міської лікарні 

ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі! 

*У програмі можливі зміни та доповнення 


