
 

ВЕБІНАР 

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проекті 

Кримінального кодексу України 

25 травня 2021 року 

14:00-18:00 

Шановні колеги! 

Для нас велика честь запросити Вас на вебінар з тематики, яка не втрачає 

своєї актуальності. Захід буде проведено у форматі публічної дискусії у режимі 

on-line з використанням платформи ZOOM. Впевнені, що вам сподобаються 

інтерактивні дискусії, приємне спілкування та командна робота! 

Програма вебінару 

14:00-14:10 - Вступне слово (Ю.В. Баулін, В.С. Батиргарєєва) 

14.10-14.30 – Злочини проти публічного здоров’я в проекті Кримінального 

кодексу України: концептуальні засади (доповідач – Н.О. Гуторова) 

14.30-14.45 – Поняття публічного здоров’я як об’єкт кримінально-правової 

охорони (доповідач – В.О. Навроцький) 

14.45 – 15.00 – Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в 

системі Особливої частини проекту КК України (доповідач – Ю.В. Баулін) 
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15.00 -15.15 – Злочини проти публічного здоров'я: статистичні сюрпризи 

(доповідач – М.І. Хавронюк) 

15.15 – 15.30 – Правова протидія «короновано-вірусним» кримінальним 

правопорушенням (доповідач – Є.Л. Стрельцов) 

15.30 – 16.00 – Публічна дискусія 

16.00 -16.15 – перерва 

16.15 – 16.30 – Фармацевтичний маркетинг як прояв системної корупції у 

сфері охорони здоров’я (доповідач – В.М. Пашков) 

16.30 – 16.45 – Кримінальна відповідальність за медичну недбалість 

(доповідач – Т.О. Михайліченко) 

16.45 – 17.00 – Кримінальна відповідальність за порушення встановлених 

правил обігу наркотиків: проблеми та шляхи їх законодавчого вирішення  

(доповідач – О.П. Горох) 

17.00 – 17.15 – Кримінально-правові засоби реагування на кримінальні 

правопорушення проти публічного здоров’я (доповідач – Ю.А. Пономаренко) 

17.15 – 17.30 – Злочини проти публічного здоров'я в проекті нового КК та 

обмежувальні заходи за їх вчинення (доповідач – В.М. Бурдін) 

17.30 – 17.50 – Публічна дискусія 

17.50 – 18.00 – Підведення підсумків вебінару 

Порядок проведення вебінару 

1. Вступне слово – до 5 хвилин 

2. Концептуальна доповідь -15 хвилин 

3. Доповіді – 10 хвилин 

4. Питання-відповіді до доповідачів – до 5 хвилин 

5. Виступи в обговоренні доповідей – до 5 хвилин 

 

За результатами вебінару буде підготовлено збірник матеріалів.  

Умови публікації:  

Усі зацікавлені можуть надіслати електронною поштою до 20 травня 2021 

року такі матеріали: 



1) тези доповіді на електронну пошту: conf.medcrime@gmail.com  

Ім'я файлу має співпадати з ім'ям заявника. Наприклад: Іванов_тези; 

2) заповнену анкету. Пройдіть, будь-ласка, реєстрацію за посиланням: 

https://forms.gle/7uZwnRT7fhTRuYJG6 

Вимоги до публікації: 

- Прізвище та ініціали автора - шрифт напівжирний курсив; науковий 

ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де 

працюєте (навчаєтеся) - шрифт Times New Roman 14, курсив, вирівняний по лівій 

стороні. 

- Нижче, через один інтервал, по центру – назва доповіді посередині рядка 

(шрифт напівжирний курсив Times New Roman 14). 

- Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: 

формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, 

міжрядковий інтервал 1,5, відступ – 1,25. Обсяг тексту: до 5 сторінок з переліком 

використаних джерел. 

 

Приклад оформлення тез доповіді: 
 

Іванов І.П. 

доцент, к.ю.н., 

доцент кафедри кримінального права №1 

Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ «МЕДИЧНИХ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ»  

В СИСТЕМІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ 

Текст текст текст …. 
 

Список використаних джерел: 

 

1. … 

 

Організаційний внесок за публікацію тез не передбачений. Довідки можна 

отримати за телефоном + 38(063) 732-46-51 (Короленко Ілона Віталіївна).  
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