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І. Підготовка тематичних статей та доповідей 
 

1. Ганна  Гаро,  Олександр  Корнага,  Юлія  Плиска  “Автономізація  закладів  
охорони  здоров’я:  проблема  чи  потреба?  Юридичні  аспекти  процесу  ”  

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу://http://medcom.unba.org.ua/publications/2971-avtonomizaciya-

zakladiv-ohoroni-zdorovya-problema-chi-potreba-yuridichni-aspekti-

procesu.html 
 

2. Олег Юдін “Информированное согласие: отказ от ответственности врача 

или защита прав пациента?” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// 

http://medcom.unba.org.ua/publications/2982-informirovannoe-soglasie-otkaz-

ot-otvetstvennosti-vracha-ili-zashita-prav-pacienta.html  
3. Вікторія Валах “Ограничение права на образование непривитых детей 

путем введения дистанционного обучения ” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:// http://medcom.unba.org.ua/publications/2983-ogranichenie-prava-na-

obrazovanie-neprivityh-detej-putem-vvedeniya-distancionnogo-obucheniya.html  
4. Вікторія Валах “О возможности реализации права на образование в 

дошкольных учреждениях в условиях вспышек инфекционных  
заболеваний” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// 

http://medcom.unba.org.ua/publications/2984-o-vozmozhnosti-realizacii-prava-

na-obrazovanie-v-doshkol-nyh-uchrezhdeniyah-v-usloviyah-vspyshek-

infekcionnyh-zabolevanij.html  
5. Ірина Сенюта “Надання психіатричної допомоги за новим нормативним 

регламентом: окремі проблемні питання ” [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу:// http://medcom.unba.org.ua/publications/3028-nadannya-

psihiatrichnoi-dopomogi-za-novim-normativnim-reglamentom-okremi-

problemni-pitannya.html 
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6. Оксана Кашинцева “На українському фармринку більше не 

патентуватимуть Сонце” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// 

http://medcom.unba.org.ua/publications/3120-na-ukrains-komu-farmrinku-bil-

she-ne-patentuvatimut-sonce.html 
 

7. 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.  
8. 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.  
9. Олег Юдін «Международные (новые) клинические протоколы. Лечить или 

не лечить — вот в чем вопрос» Електронний ресурс. – Режим 

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

klinicheskie-protokoly-lechit-ili-ne-lechit-vot-v-chem-vopros  
10. Олег Юдін «Як правильно оформити відносини з пацієнтом, якщо за його 

лікування сплачує третя особа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/advokatudin/photos/pcb.1958401110866443/1958402 

447532976/?type=3&theater  
11. 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.  
12. Триньова Я.О. Екологічні проблеми в сучасному глобально- біоетичному 

вимірі та роль кримінального права у їх вирішенні. Юридична Україна, 2018 

(подано до друку)  
13. 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.  
14. 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 
 

15. 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 

16. 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.  
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17. Сенюта І.Я. Правочин як підстава виникнення цивільних правовідносин у 

сфері надання медичної допомоги : Підприємництво, господарство і право.  
2018. ― № 6. ― С. 66-70.  

18. 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).  
19. Тетяна Матова Суспільне телебачення «Криворіжжя» інтерв’ю запис на 

фейсбуці 08.11.2018 рік «Захист прав цацієнтів».   
20. Сергій Ільченко «Право на охорону здоров’я: питання дискримінації» (ІІІ  

Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю. М.  
Київ, 12.12.2018р.).  

21. Андрій Тимофеєв взяв участь у телевізійній програмі «Відкрита студія» на 

телеканалі СК-1, м. Житомир.  
22. Іриною Сенютою підготовлено дві монографії з медичного права:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІІ. Проведення та участь у науково-практичних заходах за тематикою 

Комітету 
 

1.Майстер-клас «Захист прав і свобод людини у сфері охорони здоров'я» 
 

(20.02.2018 р., м. Ірпінь (відповідальна – Юлія Савелова)). 

2. Науково-практичний семінар «Клінічні та юридичні аспекти в практиці 

акушера-гінеколога» (21-25.02.2018р., доповідачі – Ганна Гаро та Олександр 

Корнага).  
3. Друге спеціалізоване навчання для адвокатів з медичного права (за сприяння 

ВБО «Українська Фундація Правової Допомоги») (березень-квітень 2018 р., м. 

Київ (співорганізатор – Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ)).  
4. Практичний семінар «Права медичних працівників: сучасні реалії та 

перспективи» (06.04.2018 р., м. Одеса, організатори – члени Комітет медичного і 

фармацевтичного права та біоетики НААУ)).  
5. Перший Міжнародний конгрес із репродуктивного права (20-21.04.2018 р., м. 

Київ (співорганізатор – Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ)).  



6. Брейн-ринг серед студентів-правників юридичних ВНЗ в межах Reproductive 

Law International Congress (21.04.2018 р., м. Київ, співорганізатор - Комітет 

медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ)).  
7. Круглий стіл з панельними дискусіями на тему «Медичне право України: 

окремі питання правореалізації та правозастосування» (20.04.2018 р., м. Львів, 

співорганізатор – Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ).  
8. Лекція на тему «Доступно про медичну реформу» (15.05.2018 р., м. Львів).  
9. У межах співпраці Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ з Координаційним центром з надання правової допомоги забезпечено 

ProBono консультування з медичного права.  
10. Круглий стіл з медичного права на тему «Медичне право: проблеми 

правореалізації і правозастосування» (21.05.2018 р., м. Київ (співорганізатор – 

Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ)).  
11. Навчальний тренінг для інспекторів з дотримання прав людини ізоляторів 

тимчасового тримання міст Сарни та Кропивницький (22-24.05.2018р., м. Дніпро, 

доповідач – Ірина Сенюта).  
12. 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)).  
13. 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)).  
15. Авторський семінар «Приватна медична практика» (02.06.2018 р., м. Одеса, 

тренер – Олег Юдін)). 

16. Майстер клас “Правові ризики для жінок при застосуванні ДРТ” в межах 

Першого Національного форуму жінок (09.06.2018 р., м. Київ, тренер – Оксана 

Кашинцева))  
17. 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))  
18. Круглий стіл на тему «Проблеми і перспективи сурогатного материнства для 

іноземців в Україні» (23.10.2018 р., м. Київ (організатор – Сергій Антонов)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Підготовка аналітичних матеріалів (висновків, коментарів, проектів 

нормативно-правових актів, методичних рекомендацій тощо) 
 

1. Правовий висновок голови секції з фармацевтичного права Комітету 

медичного і фармацевтичного права та біоетики Оксани Кашинцевої щодо 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей»;  
2. Правовий висновок голови Комітету медичного і фармацевтичного права 

та біоетики Ірини Сенюти щодо надання пропозицій до проекту Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція) та інших пов’язаних 

законодавчих актів»;  
3. Ірина Сенюта є членом робочої групи по розробці законопроекту “Про 

внесення змін до закону України про донорство крові та її компонентів”;  
4. Вакцинація у запитаннях і відповідях : методичні рекомендації (автори – 

Ірина Сенюта, Христина Терешко);  
5. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичної допомоги: 

методичні рекомендації (автор – Ірина Сенюта). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІV. Робота зі студентством (юридичні клініки, керування науковими 

роботами, стажування тощо) 
 

• Член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Ірина 

Богомазова спільно з слухачами медико-юридичної клініки, провели виїзне 

консультування на базі Львівського державного обласного спеціалізованого 

диспансеру радіаційного захисту населення (18.04.2018 р., м. Львів) та 

заходи в межах Всеукраїнського тижня права (10-14.12.2018 р., м. Львів). 
 

• Члени Комітету брали участь у координації роботи правової дослідницької 

групи (Legal Research Group) з медичного права на тему “«Альфа і Омега» 

реформи у сфері охорони здоров’я: погляд студентства». Статті студентів 

опубліковано в журналі «Медичне право». 
 

V. Всеукраїнський тиждень права  
 
 
 

Всеукраїнський тиждень прав людини 

 

Заплановані заходи Відзвітовано про заходи 
 
 
 
 
 

 

37 науково-практичних заходів у 
13 областях 

 
 
 
 
 

 

33 науково-практичних 
заходів у 14 областях 

 
 
 
 
 
 
 

• Навчальний семінар для адвокатів Харківської області на тему «Алгоритм 
роботи адвоката над медичними справами» (06.12.2018 р., м. Харків 
(організатор – О.Троценко, доповідач – І. 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 В. Валах і Н. Маркочева).  

• 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 – Т. Матова).  

• 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 – М. Остап’юк).  

• Інтерактивне заняття для учнів першого класу загальноосвітньої школи 
(11.12.2018 р., м. Львів, організатор – І. Богомазова).  

• Відкрита лекція з медичного права для викладацького складу ТНМУ 
(12.12.2018 р., м. Тернопіль, лектор – Н. Калинюк).  

• 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 – Т. Матова).  

• Круглий стіл «Медичні та юридичні аспекти проведення вакцинації» 
(13.12.2018 р., м. Одеса, організатори та виконавці адвокати В. Валах і Н. 
Маркочева).  

• 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 В. Валах та Н. Маркочева).  

• Понад 10 семінарів для медичних працівників було проведено членом 
Комітету О. Юдіним.  

• Круглий стіл на тему «Біоетичні аспекти правового регулювання ейтаназії 
та інших суміжних з нею явищ в Україні» (18.12.2018 р., м. Київ, 
організатор – Я. Триньова). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VІ. Міжнародна співпраця Комітету 
 

1. Членство у Європейській асоціації медичного права (нові члени EAHL ― 

Вікторія Валах, Наталія Калинюк). 
 
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.pdf 
 

4. Висвітлення на сайті ЄАМП інформації про річницю створення Комітету 

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

VІІ. Виступи в ЗМІ та участь у теле- радіопередачах 
 

1. 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  

2. 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 
 

3. 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 

https://eahl.eu/sites/default/files/books%20description%20is.pdf
https://eahl.eu/sites/default/files/news
http://www.1tv.com.ua/video/18600
http://darwin.lawyer/lawyerslive
https://www.youtube.com/watch?v=zuENYy4_R7c


4. 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 
 

5. Коментар  Ольги  Троценко  щодо  Закону  України  «Про  застосування  
трансплантації анатомічних матеріалів людини» 

https://www.youtube.com/watch?v=zYSIJT41VhE&t=21s 

http://darwin.lawyer/lawyerslive

