
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

ГУРАКА ДЕНИСА ДМИТРОВИЧА 

 

Загальні данні: 

Народився 1 липня 1986 року в м. Київ.  

Українець. Позапартійний. Християнин. Рідна мова: 

українська (вільно володіє англійською та російською мовами). 

Проживає у м. Києві, одружений.  

Освіта 

За освітою юрист, має диплом бакалавра права з відзнакою Української академії 

зовнішньої торгівлі та магістра права (LLM) з Університету міста Амстердам, за спеціальністю 

"право Європейського Союзу".  

У 2014 році закінчив програму міні-МВА у Міжнародному Інституті Менеджменту (МІМ-

Київ). 

2014-2017 р.р. - магістратура у Національні академії державного управління при 

Президентові України, Інститут вищих керівних кадрів, спеціальність: «Управління суспільним 

розвитком» (друга вища освіта) 

Досвід роботи 

З 2005 по 2010 рік працював юристом, в т. ч. у міжнародних юридичних компаніях, де 

займався корпоративним, конкурентним, фінансовим правом та зовнішньою торгівлею.  

З 2010 по 2014 рік працював директором «GMP/GDP Центру» Державної служби України 

з лікарських засобів, основною діяльністю якого є оцінка на відповідність стандартам GMP (Good 

Manufacturing Practice) іноземних фармацевтичних виробників, а також експертні, консультаційні 

та навчальні послуги - http://gmpcenter.org.ua.  

Разом з основною роботою займався питаннями міжнародної співпраці Держлікслужби, а 

також адаптації вітчизняного законодавства з регулювання обігу лікарських засобів в Україні до 

законодавства ЄС. Супроводжував приєднання України (в особі Держлікслужби) до міжнародної 

Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical Inspection Cooperation 

Scheme – PIC/S) у 2010-2011 роках, а також підписання та ратифікацію Україною до Конвенції 

Ради Європи про протидію фальсифікації лікарських засобів та аналогічних злочинів, що несуть 

загрозу громадському здоров'ю (Medicrime Convention) у 2011 та приєднання до Конвенції Ради 

Європи про розробку Європейської Фармакопеї у 2012-2013, підписанні меморандумів про 

співпрацю Держлікслужби з регуляторними органами Китаю, Індії, Росії, а також EDQM (European 

Directorate for Quality of Medicnes and Healthcare) та USP (United States Pharmacopeia Convention.  

http://gmpcenter.org.ua/


Брав участь та виступав у багатьох міжнародних форумах та конференціях присвячених 

регулюванню обігу лікарських засобів. Представляв Україну у складі офіційних делегацій у Раді 

Європи, Всесвітній організації охорони здоров’я, міжнародній Системи співробітництва 

фармацевтичних інспекцій та двосторонніх переговорах з іноземними країнами.  

У 2014 році розпочав роботу у Державному концерні «УкрОборонПром», де на даний час 

обіймає посаду заступника Генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності. До 

посадових обов’язків входить: координація зовнішньоекономічної, експортно-імпортної діяльності 

Концерну, участь у двосторонніх комісіях з військово-технічного співробітництва, представництво 

української оборонної промисловості у співпраці з НАТО, зокрема, є головою офіційної 

української делегації в роботі Промислово-дорадчої групи НАТО (NATO Industrial Advisory Group, 

NIAG), а також участь в інших міжнародних організаціях та заходах. 

Успішно закінчив наступні іноземні навчальні програми: 

-  настановчий семінар з оборонних закупівель для керівних кадрів (Університет 

оборонних закупівель м. Вашингтон, США) 2016 р.; 

- «Особистості майбутнього: оборона» (Міністерство оборони Франції, Головне 

управління міжнародних відносин та стратегії) 2016 р.; 

- “Школа стратегічного архітектора” (Києво-Могилянська бізнес школа) 2016 р.; 

- Академія Лідерства для Розвитку “Роль державної політики в розвитку приватного 

сектора” (Центр демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського 

університету, Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) і Школа 

управління Українського католицького університету) 2018 р. 

Додаткова інформація 

Член Асоціації Правників України. 

В 2016 році нагороджений Срібною медаллю національної оборони Міністерства оборони 

Франції. 


