
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики НААУ 
червень – вересень 2018 р.



І. Підготовка тематичних статей, 
книг та виступів у ЗМІ

• Олег Юдін «Международные (новые) клинические протоколы. 

Лечить или не лечить — вот в чем вопрос »

https://www.umj.com.ua/article/125657/mezhdunarodnye-novye-

klinicheskie-protokoly-lechit-ili-ne-lechit-vot-v-chem-vopros

• Олег Юдін «Як правильно оформити відносини з пацієнтом, 

якщо за його лікування сплачує третя особа»

https://www.facebook.com/advokatudin/photos/pcb.195840111086644

3/1958402447532976/?type=3&theater

• Тринева Я.О., Куц В.Н. Социальная биоэтика сквозь призму 

глобальной биоэтики. Монография  / Междунар. гос. эколог. ин-т

им. А.Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; Т.В. Мишаткина, С.Б. Мельнов, 

Т.Н. Цырдя [и др.]; под ред. канд. филос.наук, проф. Т.В. 

Мишаткиной, д-ра биол. наук, проф. С.Б. Мельнова. Минск: ИВЦ 

Минфина, 2018. 518 с.

https://www.umj.com.ua/article/125657/mezhdunarodnye-novye-klinicheskie-protokoly-lechit-ili-ne-lechit-vot-v-chem-vopros
https://www.facebook.com/advokatudin/photos/pcb.1958401110866443/1958402447532976/?type=3&theater


І. Підготовка тематичних статей, 
книг та виступів у ЗМІ

• Триньова Я.О. Екологічні проблеми в сучасному глобально-
біоетичному вимірі та роль кримінального права у їх 
вирішенні. Юридична Україна, 2018 (подано до друку)

• Триньова Я.О. Злочини проти довкілля в системі особливої 
частини кримінального кодексу України: біоетичний погляд // 
НЮА (конференція 18-19.10.2018), м. Харків. Подано до друку. 
Планується участь у міжнародній конференції.

•Сенюта І.Я. Декларація про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу: окремі нормативні недоліки
https://www.umj.com.ua/article/125026/deklaratsiya-pro-vibir-
likarya-yakij-nadaye-pervinnu-medichnu-dopomogu-okremi-
normativni-nedoliki

https://www.umj.com.ua/article/125026/deklaratsiya-pro-vibir-likarya-yakij-nadaye-pervinnu-medichnu-dopomogu-okremi-normativni-nedoliki


І. Підготовка тематичних статей, 
книг та виступів у ЗМІ

•Сенюта І.Я. Договір про медичне обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій: окремі штрихи 
до «нормативного портрету» 
https://www.umj.com.ua/article/125801/dogovir-pro-medichne-
obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnih-garantij-
okremi-shtrihi-do-normativnogo-portretu

•Сенюта І.Я. Підстави виникнення правовідносин у сфері 
надання медичної допомоги: деякі аспекти. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія «Право». 
2018. № 50. Т. 1. С. 107–110. 

•Сенюта І.Я. Правочин як підстава виникнення цивільних 
правовідносин у сфері надання медичної допомоги : 
Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6 С. 66-70.

https://www.umj.com.ua/article/125801/dogovir-pro-medichne-obslugovuvannya-naselennya-za-programoyu-medichnih-garantij-okremi-shtrihi-do-normativnogo-portretu


І. Підготовка тематичних статей, 
книг та виступів у ЗМІ



ІІ. Проведення та участь у 
науково-практичних заходах 

Круглий стіл з медичного права «Медичне право: 

проблеми правореалізації і правозастосування» 

(21.05.2018 р., м. Київ (співорганізатор – Комітет 

медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ))



Навчальний тренінг для інспекторів з 

дотримання прав людини ізоляторів тимчасового 

тримання міст Сарни та Кропивницький

(22-24.05.2018р., м. Дніпро, доповідач – Ірина 

Сенюта)



Практичний семінар на тему «Практичні

аспекти кримінальної відповідальності лікарів

та що потрібно знати аби цього не допустити»

(24.05.2018 р., м. Рівне (лектор – Олександр

Корнага))



Круглий стіл на тему «Проблеми захисту

суб’єктів правовідносин у сфері охорони здоров‘я

у контексті медичної реформи» (25.05.2018 р., м.

Запоріжжя (доповідач – Ірина Сенюта))



Круглий стіл на тему «Медичне право України: 

окремі питання правореалізації і 

правозастосування» (25.05.2018 р., м. Запоріжжя, 

співорганізатори – члени Комітету  медичного і 

фармацевтичного права та біоетики НААУ))



Авторський семінар «Приватна медична 

практика» (02.06.2018 р., м. Одеса, тренер – Олег 

Юдін))



Представлення проекту Закону України “Про

внесення змін і доповнень до яких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення правової 

охорони винаходів і корисних моделей” на 

засіданні Ради адвокатів України (09.06.2018 р., 

м. Затока, доповідач – Оксана Кашинцева))



Майстер клас “Правові ризики для жінок при 

застосувані ДРТ” в межах Першого 

Національного форуму жінок (09.06.2018 р., м. 

Київ, тренер – Оксана Кашинцева))



Практичний семінар на тему «Практичні 

аспекти кримінальної відповідальності лікарів 

та що потрібно знати аби цього не допустити» 

(20.06.2018 р., м. Тернопіль, лектор – Олександр 

Корнага)



Круглий стіл на тему «Роль та відповідальність 
посередників сурогатного материнства»
(21.06.2018 р., м. Київ (співорганізатор –
Комітет  медичного і фармацевтичного права та 
біоетики НААУ))



Навчальний семінар для адвокатів з 

медичного права на базі Вищої школи 

адвокатури НААУ (23.06.2018 р., м. Київ, 

тренер – Ірина Сенюта))



Тренінг для адвокатів м. Львова на тему 

«Лікарська таємниця. Ятрогенна патологія»

(06.07.2018 р., м. Львів, тренери – Наталія 

Чорновус, Оксана Вітязь)



Авторський тренінг «Юридичний захист лікаря 

від претензій пацієнтів у косметологічній 

практиці» (06.07.2018 р., м. Одеса, тренер – Олег 

Юдін)



Практичний семінар на тему «Практичні 

аспекти кримінальної відповідальності лікарів 

та що потрібно знати аби цього не допустити» 

(12.07.2018 р., м. Хмельницький, лектор –

Олександр Корнага)



Виступ з доповіддю «Косметологія - нюанси 

правового регулювання» на відкритті Академії 

післядипломної освіти Genius Cosmetology

(18.07.2018 р., м. Київ, доповідач – Олег Юдін)



Авторський семінар на тему «Приватна медична 

практика» (20.07.2018 р., м. Одеса, тренер – Олег 

Юдін)



Круглий стіл «Актуальні проблеми медичного 

права» (25.07.2018 р., м. Одеса, тренери –

Вікторія Валах, Наталія Макочева)



Навчальний тренінг на тему «Лікар-

підприємець: як розпочати власний бізнес» (02-

03.08.2018 р., м. Одеса, тренери – Вікторія Валах,

Наталія Маркочева)



Авторський семінар на тему «Приватна медична 

практика» (07.08.2018 р., м. Київ, тренер – Олег 

Юдін)



Доповідь на тему "Лікарська необережність чи 

нормальний ризик? За які наслідки медичного 

втручання відповідає лікар» (15.08.2018 р., м. 

Київ, доповідач – Олег Юдін)



Семінар з підвищення кваліфікації для адвокатів

Рівненської області, з медичного права на тему

«Лікарська таємниця» (18.08.2018 р., м. Рівне

(тренери – Оксана Вітязь, Тетяна Водопян))



Семінар на тему «Юридичні аспекти в практиці

дерматологів-косметологів» (10.09.2018 р., м.

Київ (тренери – Юлія Савелова))



Конференція з медичного права організована

АПУ в Запорізькій області (14.09.2018 р., м.

Запоріжжя (доповідач – Ольга Троценко))



Тренінг Агентів змін з вакцинації, виступ на тему

“Юридичний захист лікаря первинної ланки”

(14.09.2018 р., м. Львів (доповідач – Ірина

Сенюта))



Відкрита лекція для медичних працівників КЗ

ЛОР “Львівський обласний госпіталь інвалідів

війни та репресованих Ю. Липи” на тему “Захист

персональних даних у сфері охорони здоров’я”

(14.09.2018 р., м. Львів лектор – Ірина Сенюта))



ІІІ. Інша правопросвітницька робота 

членів Комітету
- Участь Оксани Кашинцевої в ефірі телеканалу UA “Тема дня”:
“Як зробити ліки доступними: про урядовий законопроект”
(29.06.2018 р.) http://www.1tv.com.ua/video/18600
-Участь Ірини Сенюти та Сергія Антонова в ефірі Lawyers Live
на тему «Все про медичну реформу в Україні» (02.07.2018 р.)
http://darwin.lawyer/lawyerslive
-Участь Оксани Кашинцевої в ефір радіо “Голос Столиці”: Про
патенту реформу і доступ до лікування (02.07.2018 р.)
https://www.youtube.com/watch?v=zuENYy4_R7c
-Участь Ірини Сенюти та Сергія Антонова в ефірі Lawyers Live
на тему «Медична реформа в Україні», тематика передачі
присвячена захисту персональних даних у сфері охорони
здоров’я
(13.08.2018 р.) http://darwin.lawyer/lawyerslive
- Коментар Ольги Троценко щодо Закону України «Про
застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини»
https://www.youtube.com/watch?v=zYSIJT41VhE&t=21s

http://www.1tv.com.ua/video/18600
http://darwin.lawyer/lawyerslive
https://www.youtube.com/watch?v=zuENYy4_R7c
http://darwin.lawyer/lawyerslive
https://www.youtube.com/watch?v=zYSIJT41VhE&t=21s


ІV. Підготовка аналітичних матеріалів 

(висновків, коментарів, проектів 

нормативно-правових актів, методичних 

рекомендацій тощо)

Підготовлено методичні рекомендації: 

1) Вакцинація у запитаннях і відповідях : методичні 

рекомендації (автори – Ірина Сенюта, Христина Терешко);

2) Цивільно-правова відповідальність у сфері надання 

медичної допомоги (автор – Ірина Сенюта).



1. Членство у Європейській асоціації медичного права 

(Вікторія Валах, Вікторія Мілевська - подана заявка)

2. Участь Ганни Гаро у літній школі Співтовариства 

медичного права і політики ім. Жана Моне на тему «У 

пошуках «дорожньої карти» для забезпечення права на 

охорону здоров’я: порівняльні аспекти» у межах діяльності 

Європейської асоціації медичного права (EAHL)

3.Висвітлення на сайті ЄАМП інформації про публікації 

членів Комітету

https://eahl.eu/sites/default/files/books%20description%20is.pd

f

4. Висвітлення на сайті ЄАМП інформації про річницю 

створення Комітету

https://eahl.eu/sites/default/files/news

V. Міжнародна співпраця Комітету

https://eahl.eu/sites/default/files/books description is.pdf
https://eahl.eu/sites/default/files/news


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


