
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики НААУ 
лютий – травень 2018 р.



І. Підготовка тематичних статей 
та виступів у ЗМІ

• 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

• 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

• 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

http://medcom.unba.org.ua/publications/2971-avtonomizaciya-zakladiv-ohoroni-zdorovya-problema-chi-potreba-yuridichni-aspekti-procesu.html
http://medcom.unba.org.ua/publications/2982-informirovannoe-soglasie-otkaz-ot-otvetstvennosti-vracha-ili-zashita-prav-pacienta.html
http://medcom.unba.org.ua/publications/2983-ogranichenie-prava-na-obrazovanie-neprivityh-detej-putem-vvedeniya-distancionnogo-obucheniya.html


І. Підготовка тематичних статей 
та виступів у ЗМІ

• 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

• 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

http://medcom.unba.org.ua/publications/2984-o-vozmozhnosti-realizacii-prava-na-obrazovanie-v-doshkol-nyh-uchrezhdeniyah-v-usloviyah-vspyshek-infekcionnyh-zabolevanij.html
http://medcom.unba.org.ua/publications/3028-nadannya-psihiatrichnoi-dopomogi-za-novim-normativnim-reglamentom-okremi-problemni-pitannya.html


І. Підготовка тематичних статей 
та виступів у ЗМІ

• 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

• 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.

• 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.

http://medcom.unba.org.ua/publications/3120-na-ukrains-komu-farmrinku-bil-she-ne-patentuvatimut-sonce.html


ІІ. Проведення та участь у 
науково-практичних заходах 

Майстер-клас «Захист прав і свобод людини  у 

сфері охорони здоров'я» (20.02.2018 р., м. Ірпінь 

(відповідальна – Юлія Савелова))



Науково-практичний семінар «Клінічні та 

юридичні аспекти в практиці акушера-

гінеколога» 

(21-25.02.2018р., доповідачі – Ганна Гаро та 

Олександр Корнага)



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))



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))



Перший Міжнародний конгрес із репродуктивного права 
(20-21.04.2018 р., м. Київ (співорганізатор – Комітет  
медичного і фармацевтичного права та біоетики 
НААУ))



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))



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)

Костянтин 

Тарасенко



Лекція на тему: «Доступно про медичну

реформу» (15.05.2018 р., м. Львів)



У межах співпраці Комітету медичного і

фармацевтичного права та біоетики НААУ з

Координаційним центром з надання правової

допомоги забезпечено ProBono консультування з

медичного права



ІІІ. Підготовка аналітичних матеріалів 

(висновків, коментарів, проектів 

нормативно-правових актів, методичних 

рекомендацій тощо)

• Членами Комітету оновлено брошуру щодо 

вакцинації;

• Розроблено методичні рекомендації для 

адвокатів (розробник – 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).

• Члени Комітету беруть 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». На сьогодні триває підготовка 
студентських робіт



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


