
ЗВІТ ПРО РОБОТУ  

Комітету медичного і фармацевтичного 

права та біоетики НААУ  
за червень-вересень 2019 р. 

 



І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 
• Сенюта І. Я. Право людини на медичну допомогу та свобода 

URL: https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-
lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html 

• Валах В. В. Особливості речово-правового режиму анатомічних 
матеріалів людини // Речове право: пріоритети та перспективи. 
Матеріали Київських правових читань. /відп. ред. Р. А. 
Майданик. К.: Алерта, 2019. С. 89-93. 

• Сенюта І. Я. Клінічні протоколи: нова система координат vs 
нормотворчий free style URL: 
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-
protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html 

• Сенюта І. Я. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання 
медичної допомоги: окремі аспекти URL: 
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-
vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-
aspekti.html 
 
 

https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-dopomogu-ta-svoboda.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4567-civil-no-pravova-vidpovidal-nist-u-sferi-nadannya-medichnoi-dopomogi-okremi-aspekti.html


І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 
• Калинюк Н.М., Савка І.Г.  Про права медичних працівників під час 

надання медичної допомоги в контексті реформування системи 
охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я України, 2019. № 1 (79). С. 62-68; 

• Сенюта І.Я. Актуальні правові питання у сфері стоматології URL: 
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-
pitannya-u-sferi-stomatologii.html 

• Кашинцева О.Ю. Пошук правового компромісу при впровадженні 
СДО. Теорія і практика інтелектуальної власності №3. С. 28-31 

• Юдін О.Ю. Мова медицини: що потрібно знати лікарям про зміни 
у законодавстві щодо державної мови URL: 
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-
znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-
movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnK
RTLmvrmW5FI 

• Юдін О.Ю. Вакцинація: до та після рішення Верховного Суду URL: 
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-
rishennya-verhovnogo-sudu 

 
 

https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-stomatologii.html
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/157443/mova-meditsini-shho-potribno-znati-likaryam-pro-zmini-u-zakonodavstvi-shhodo-derzhavnoyi-movi?fbclid=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKRTLmvrmW5FI
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu
https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-verhovnogo-sudu


ІІ. Діяльність Комітету згідно з 

затвердженим планом 
Науково-практичні заходи: 

• Тренінг для адвокатів за програмою HELP на тему «Основні принципи 
захисту прав людини у біомедицині» (тренери – І.Сенюта, Х.Терешко, 
25.05.2019р. м. Харків) у співпраці з НААУ; 

• Круглий стіл «Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь 
призму медичної реформи» (доповідач - І.Сенюта 24.06.2019 р., м. Київ) 
організатор НААУ; 

• Круглий стіл «Зміни правового регулювання застосування методів ДРТ в 
Україні» (доповідач - І.Сенюта, С.Антонов, 25.06.2019 р., м. Київ) 

 

 

 

 



ІІІ. Співпраця Комітету з Вищою 

школою адвокатури НААУ 
• Навчальний курс «Алгоритми роботи адвоката над 

медичними справи» (лектор - І. Сенюта 07.06.2019 р., м. Київ) 

• Навчальний семінар «Докази і доказування при провадженні 
у медичній справі» (лектор - І. Сенюта 24.06.2019 р., м. Київ); 

• Вебінар «Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності 
у сфері надання медичної допомоги» (спікер - І. Сенюта 
25.06.2019 р., м. Київ); 

 



ІІІ. Співпраця Комітету з Вищою 

школою адвокатури НААУ 
• Навчальний семінар для адвокатів з медичного права 

(лектори – Н. Чорновус, О. Юдін, З. Чуприна, О. Вітязь  
20.07.2019 р., м. Одеса); 

• Семінар «Докази і доказування при провадженні в медичній 
справі» (лектор – І. Сенюта, 10.08.2019 р., м. Одеса); 

• Семінар «Стратегія і тактика роботи адвоката над медичними 
справами: від нормативного фундаменту до алгоритмів» 
(лектор – І. Сенюта, 11.08.2019 р., м. Одеса); 

• Вебінар «Юридичний супровід сурогатного материнства: 
завдання та повноваження адвоката» (спікер – С. Антонов, 
27.09.2019 р., м. Київ) 

 



ІV. Співпраця Комітету з правовими 

клубами PRAVOKATOR 
• Семінар з медичного і фармацевтичного права 

(лектори – З. Чуприна, О. Троценко, 09.07.2019 р., м. 
Харків) 

 



ІV. Співпраця Комітету з правовими 

клубами PRAVOKATOR 
• Експертні зустрічі з розробки модулів навчальної 

програми тренінгу для адвокатів системи БПД щодо 
захисту  вразливих груп населення (тренер – Л. Гретченко, 
20.07.2019 та 7-8.09.2019 р., м. Київ); 

• Тренінг  для адвокатів системи БПД щодо захисту  
вразливих груп населення (трененр – Л.Гретченко, 
30.09.2019 р., м. Одеса) 

 



VІ. Робота зі ЗМІ 
 

• Валах В. В. взяла участь у передачі «Тема дня» щодо 
прав не вакцинованих дітей відвідувати дитячі садки та 
школи 15.08.2019 р. (http://7kanal.com.ua/2019/08/з-1-
вересня-діти-без-щеплення-не-зможуть/) 

• Валах В. В. взяла участь у передачі «Золота середина» 
(Тема «Хімічна кастрація: за та проти») 16.09. 2019 р. 
(http://7kanal.com.ua/2019/09/золотая-середина-
выпуск-№-23-
химичес/?fbclid=IwAR2HUmJOcKFxsTpC2zfiDLx9_2FLpP-
oNAInmcJY_N2c5U-diieVB34HR5U)  

• Кашинцева О. Ю. участь у радіопередачі «Про 
міжнародні закупівлі лікарських засобів» 
https://www.youtube.com/watch?v=_ynQZGSdIys 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ynQZGSdIys


VІ. Робота зі ЗМІ 
 

• Антонов С.В. Інтерв’ю щодо правового регулювання 
сурогатного материнства в Україні для телеканалу 
ARTEAR (Аргентина); 

• Антонов С.В. Інтерв’ю щодо правового регулювання 
сурогатного материнства в Україні для телеканалу 
ABC (Австралія); 

• Антонов С.В. Інтерв’ю щодо правового регулювання 
сурогатного материнства в Україні для телеканалу 
ORF (Австралія); 

• Антонов С.В. Інтерв’ю щодо правового регулювання 
сурогатного материнства в Україні для телеканалу 
СТБ. 

 
 
 



VІІ. Активності членів Комітету 
 • Юдін О.Ю. Семінар з медичного права для косметологів 

(21.06.2019 р., м. Дніпро); 
• Вітязь О. П. Семінар для адвокатів на тему «Лікарська 

таємниця» (22.06.2019 р., м. Суми); 
• Валах В. В. Майстер клас «Тактика ведення справ щодо 

захисту прав дітей». Виступ з доповіддю «Захист прав дітей 
у медичних спорах» (04.07.2019 р., м. Одеса); 

• Юдін О.Ю. Тренінг на тему «Захист лікаря від 
необґрунтованих звинувачень» (10.07.2019 р., м. Одеса); 

• Юдін О.Ю. Тренінг на тему «Защита врача от 
необоснованных обвинений» (13.07.2019 р., м. Одеса); 

• Юдін О.Ю. Семінар для лікарів Іллічівської лікарні на 
водному транспорті (16.07.2019 р., м. Іллічівськ);  

• Юдін О. Ю. Семінар з медичного права для лікарів Міської 
клінічної лікарні № 11 (18.07.2019 р., м. Одеса); 



VІІ. Активності членів Комітету 
 • Гретченко Л.Л. Тренінг для  інспекторів з дотримання прав 

людини програми “CUSTODY RECORDS” на теми “Право на 
медичну допомогу в ІТТ”, “Робота з чутливими даними” (10-
12.07.2019 р. та 27-29.08.2019 р., м. Дніпро); 

• Гретченко Л.Л. Практикум для адвокатів на тему: “Захист прав 
вразливих до ВІЛ груп населення” (11-12.08.2019 р., м. Одеса); 

• Савелова Ю. М. Семінар для лікарів на тему «Косметолог 
експерт» (20.08.2019 р., м. Київ); 

• Юдін О.Ю. два дводенні семінари на тему «Як медзакладу 
правильно й безболісно пройти перевірки» (22-23.08.2019 р., 
27-28.08.2019 р., м. Одеса); 

• Кашинцева О. Ю.Тренінг на тему «Інтелектуальна власність, як 
бар’єр на шляху до лікування» (05.09.2019 р., м. Київ); 
 

 
 



VІІ. Активності членів Комітету 
 • Чорновус Н. Ф. Семінар для адвокатів на тему 

«Дефекти надання медичної допомоги. Клініко-
експертна оцінка надання медичної допомоги» (13-
14.09.2019 р., м. Миколаїв); 

• Сенюта І. Я. Участь у науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Актуальні 
питання клінічної та виробничої трансфузіології» 
(12-13.09.2019 р., м. Харків); 

• Валах В. В. Участь у  другому міжнародному діловому 
форумі «Актуальні аспекти репродуктивної медицини і 
діагностики безпліддя»(13.09.2019 р., м. Одеса); 

• Калинюк Н. М. Проведена відкрита лекція для 
медичних працівників Тернопільської міської лікарні 
швидкої допомоги на тему «Захист персональних даних 
у сфері охорони здоров’я» (18.09.2019 р., м. Тернопіль); 
 
 



VІІ. Активності членів Комітету 
 • Антонов С. В. Участь у круглому столі 

«Медичний туризм в Україні: реалії та 
перспективи» (05.07.2019р., м. Київ);  

• Кашинцева О. Ю. Участь у тренінгу на тему 
«Обеспечение доступа пациентов к лечению: 
закупка лекарств и интеллектуальная 
собственность» (16-18.09.2019р., м. Кишинів, 
Молдова); 

• Юдін О.Ю. Тренінг на тему: «Як захиститись 
лікарю від необґрунтованих звинувачень » 
(30.09.2019 р., м. Кам’янець-Подільський) 

 



VІІ. Активності членів Комітету 
 

 

 



VІІ. Міжнародні заходи 
 • VII конференція Європейської асоціації медичного 

права (European Association of Health Law) “Інновації та 
охорона здоров’я: нові виклики для Європи” (25-
27.09.2019 р., м. Тулуза, Франція). У заході з доповіддю 
та модеруванням на воркшопі взяла участь Ірина 
Сенюта, стендову доповідь представила – Христина 
Терешко 

 



VІІ. Міжнародні заходи 
 • Засідання Генеральної асамблеї 

Європейської асоціації медичного права 
(European Association of Health Law) 
(26.09.2019 р., м. Тулуза, Франція) 

 

 



Дякую за увагу! 

 


