
ЗВІТ ПРО РОБОТУ  

Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики НААУ  
жовтень 2018 р. – січень 2019 р. 

 



І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 
• Дмитро Дюжев “Проблема забезпечення медичних 

прав людини в сучасній Україні” (Матеріали 
Всеукраїнської наукової конференції “Українство: 
динаміка сенсів і вимірів національного буття”, 
Донецький юридичний інститут МВС України, м. 
Кривий Ріг, 09.11.2018 р., с. 259-263).  

• Тетяна Матова Суспільне телебачення “Криворіжжя” 
інтерв’ю запис на фейсбуці 08.11.2018 рік «Захист 
прав цацієнтів». 

• Сергій Ільченко “Лікар не надав медичну допомогу: 
яка відповідальність загрожує” // «Управління 
закладом охорони здоров’я» (спеціалізоване видання 
для головного лікаря та його заступників). – 2018. – 
№2. – С. 20-25. 

 

 



І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 

• Сергій Ільченко «Коли відмова надати медичну 
допомогу – законна» // «Управління закладом 
охорони здоров’я» (спеціалізоване видання для 
головного лікаря та його заступників). – 2018. – 
№2. – С. 26-31. 

• Сергій Ільченко «Право на охорону здоров’я: 
питання дискримінації» (ІІІ Всеукраїнська 
науково-практичної конференції з міжнародною 
участю, м. Київ, 12.12.2018р.). 

• Андрій Тимофеєв взяв участь у телевізійній 
програмі «Відкрита студія» на телеканалі СК-1, 
м. Житомир 

 

 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  

Презентація на нараді Міністерства молоді та 

спорту України на тему «Окремі аспекти 

правового регулювання спортивної медицини» 

(29.11.2018 р., м. Київ (доповідач – Марія 

Остап’юк)) 

 
 

 



Круглий стіл на тему: «Проблеми і перспективи 

сурогатного материнства для іноземців в 

Україні» (23.10.2018 р., м. Київ (організатор – 

Сергій Антонов)) 

 
 

 



Всеукраїнський тиждень прав людини 

Заплановані заходи 

 

 

 

 

37 науково-практичних 
заходів у 13 областях 

 

 

Відзвітовано про заходи 

 

 

 

 

33 науково-практичних 
заходів у 14 областях 



Деякі заходи в межах Всеукраїнського 

тижня прав людини, які були проведені 

• Навчальний семінар для адвокатів Харківської 

області на тему «Алгоритм роботи адвоката над 

медичними справами» (06.12.2018 р., м. Харків 

(організатор – Ольга Троценко, доповідач – Ірина 

Сенюта)) 

 
 

 



Зустріч з пацієнтами  на тему «Допоможи мені» 

(07.12.2018 р., м. Кривий Ріг) (доповідач - Матова 

Т.В.) 



Практичний семінар на тему «5 правових кроків 

для відкриття власного медичного бізнесу» 

(08.12.2018 р., м. Одеса, організатори та виконавці 

адвокати Валах В.В. і Маркочева Н.В.) 



Інтерактивне заняття для відвідувачів дитячої 

бібліотеки (10.12.2018 р., м. Львів, організатор – 

І. Богомазова) 

 



Лекція для поліцейських Тернівського ВП м. 

Кривого Рогу на тему «Медична реформа в 

місцях позбавлення волі, захист персональних 

даних та законне використання медичних 

даних затриманих» (10.12.2018 р., м. Кривий Ріг, 

лектор - Матова Т.В.) 

 



Круглий стіл на тему “Запобігання  торгівлі 

людьми з метою вилучення органів: окремі 

правові аспекти» (10.12.2018 р., м. Львів, 

організатори – І. Сенюта, І. Богомазова) 

 



Семінар “Права та гарантії осіб і дітей з 

інвалідністю та їх законних 

представників”(10.12.2018 р., м. Надвірна, 

доповідач – Остап’юк М.) 

 



Інтерактивне заняття для учнів першого класу 

загальноосвітньої  школи (11.12.2018 р., м. 

Львів, доповідач – І. Богомазова) 

 



Відкрита лекція з медичного права для 

викладацького складу ТНМУ (12.12.2018 р.,  

м. Тернопіль, лектор – Калинюк Н.М.) 

 

 

 



Виступ для школярів КЗШ № 111 Покровський 

район м. Кривого Рогу  на тему «Права та 

обов’язки малих пацієнтів» (12.12.2018 р.,  

м. Кривий Ріг, лектор – Матова Т.В.) 

 

 

 



Виступ перед працівниками соціальної сфери, 

зокрема мобільних бригад соціально-психологічної 

допомоги на тему «Захист прав пацієнтів» 

(13.12.2018 р., м. Кривий Ріг, лектор – Матова Т.В.) 

 

 

 



Круглий стіл «Медичні та юридичні аспекти 

проведення вакцинації» (13.12.2018 р., м. Одеса, 

організатори та виконавці адвокати Валах В.В. і 

Маркочева Н.В.) 

 

 

 



Лекція для школярів Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №134 на тему: «Медичне 

право. Зміни в системі охорони здоров’я» 

(13.12.2018 р., м. Харків, лектор – О. Троценко) 

 

 

 



Лекція студентам Рівненського економіко-

гуманітарного та інженерного коледжу на тему 

“Права та обов'язки пацієнтів”  

(13.12.2018 р., м. Рівне, лектор – Т. Водоп’ян) 

 

 

 



Семінар на тему “Актуальні організаційно-

правові аспекти медичної практики” 

(14.12.2018 р., м. Ужгород, доповідач – Антонов 

С.В.) 

 

 

 



Семінар на тему для медичних працівників 

Вінницької  центральної районноїл лікарні 

(14.12.2018 р., м. Вінниця, доповідач – О. Корнага) 

 

 

 



Практичний семінар для адвокатів та лікарів 

«Питання правового забезпечення медичного 

бізнесу»  

(15.12.2018 р., м. Одеса, організатори та виконавці 

адвокати Валах В.В. і Маркочева Н.В.) 

 

 

 



Деякі активності члена Комітету 
Олега Юдіна 
 

• 15/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Дніпро 

• 14/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів м. Одеса  

• 12/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Одеса 

•  11/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Одеса 

• 10/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Одеса 

• 08/12/2018 р. авторський семінар “Приватна медична 
практика” м. Київ 

• 05/12/2018 р. –  семінар “Захист прав лікарів” м. Дніпро 

• 01/12/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Одеса 

• 24/11/2018 р. – авторський семінар “Приватна медична 
практика” м. Одеса 

• 7/11/2018 р. – семінар “Захист прав лікарів” м. Дніпро 

• 02/11/2008р.  – семінар “Захист прав лікарів” м. Одеса 
 

 

 



 

 

 



 Круглий стіл  «Біоетичні аспекти правового 

регулювання ейтаназії та інших суміжних з 

нею явищ в Україні»  

(18.12.2018 р., м. Київ, організатор – Триньова Я.О.) 

 

 

 

 



Активності членів Комітету  

у звітному періоді в межах Тижня права 

• Консультування громадян з питань медичного права у 
Хмельницькому місцевому центрі БВПД (О. Вітязь); 

• Круглий стіл «Патентна реформа та вітчизняний 
ринок лікарських засобів в умовах військової агресії» 
(О. Кашинцева); 

• Консультування громадян – суб’єктів надання 
безоплатної правової допомоги Івано-Франківського 
місцевого центру з надання БВПД (О. Якубовський); 

• Консультування громадян на базі Ради адвокатів 
Івано-Франківської області (О. Міськів); 

• Консультування громадян м. Кропивницького з 
питань медичного права (В. Мілєвська) 

 

 



ІІІ. Робота зі студентством (юридичні 

клініки, керування науковими роботами, 

стажування тощо) 

 • Участь у засіданні гуртка з цивільного права 

Київського НУ ім. Т.Г. Шевченка та виступ з 

доповіддю на тему “Відкладене батьківство: 

юридичні та етичні аспекти” (Антонов С.В.) 

 



ІV. Підготовка аналітичних матеріалів 

(висновків, коментарів, проектів 

нормативно-правових актів, методичних 

рекомендацій тощо) 
 

• Ірина Сенюта є членом робочої групи по 

розробці законопроекту “Про внесення змін 

до закону України про донорство крові та її 

компонентів” (подано на реєстрацію) 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


