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І. Підготовка тематичних статей та 

виступів у ЗМІ 

1. Юдін О. «Медична практика і головний лікар: чи повинні приватні 

компанії дотримуватися вимог наказу № 1977?» / Газета Медична бухгалтерія 

№2 від 21.01.19р. 

https://ibuhgalter.net/ru/material/634/12662?fbclid=IwAR3A603KfmWhiKZWZeq0

B5D4VqF9EyxXmtudFngpqCU8aUXL-rpQEl7MOWg  

2. Юдін О. «Благодарность от пациента: есть ли основания для уголовной 

ответственности» / https://www.umj.com.ua/article/135896/blagodarnost-ot-

patsienta-est-li-osnovaniya-dlya-ugolovnoj-

otvetstvennosti?fbclid=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKBHha

4qAhljyPhtos1fhUeM  

3. Юдін О. «Відеозйомка в медзакладі для безпеки: а хіба так можна?» / 

Газета Медична бухгалтерія №2 від 18.01.2019р. 

https://ibuhgalter.net/ru/articles/168?fbclid=IwAR0ys7xq2YueIaUMJGchWlsDt8mw

mFtZ_EyXE_DgFyLjzLmusYdhiV2PeUI  

4. Терешко Х. «Види інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері 

медичного обслуговування» // Медичне право. - № 23. – 2019. 

5. Кашинцева О. «Вічнозелені патенти на ліки: чому законодавство має бути 

реформоване» // https://rubryka.com/blog/vichnozeleni-patenty-na-liky/  

6. Кашинцева О. «Про роботу державної програми Доступні ліки» // 

 https://soundcloud.com/hromadske-

radio/dhv2bfshiyel?fbclid=IwAR2SoHzkNdHzKpf8uZnf46Ds9ywzLbFmw_iOAY9

OLUFSahZq0WZXjudk_OY  

7. Кашинцева О. «Про національну патентну реформу» // http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-

ohoroni-zdorovya.html  

8. Кашинцева О. «Юридичні механізми забезпечення населення ЛЗ» // 

https://www.apteka.ua/article/485868  

9. Кашинцева О. «Про судову справу щодо в.о. міністра Уляни Супрун»  // 

https://www.youtube.com/watch?v=75yXIbdm_2M  

10. Сенюта І. «Право людини на медичну допомогу та свобода» URL: 

https://medcom.unba.org.ua/publications/4397-pravo-lyudini-na-medichnu-

dopomogu-ta-svoboda.html  

11. Валах 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. 

https://ibuhgalter.net/ru/material/634/12662?fbclid=IwAR3A603KfmWhiKZWZeq0B5D4VqF9EyxXmtudFngpqCU8aUXL-rpQEl7MOWg
https://ibuhgalter.net/ru/material/634/12662?fbclid=IwAR3A603KfmWhiKZWZeq0B5D4VqF9EyxXmtudFngpqCU8aUXL-rpQEl7MOWg
https://www.umj.com.ua/article/135896/blagodarnost-ot-patsienta-est-li-osnovaniya-dlya-ugolovnoj-otvetstvennosti?fbclid=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKBHha4qAhljyPhtos1fhUeM
https://www.umj.com.ua/article/135896/blagodarnost-ot-patsienta-est-li-osnovaniya-dlya-ugolovnoj-otvetstvennosti?fbclid=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKBHha4qAhljyPhtos1fhUeM
https://www.umj.com.ua/article/135896/blagodarnost-ot-patsienta-est-li-osnovaniya-dlya-ugolovnoj-otvetstvennosti?fbclid=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKBHha4qAhljyPhtos1fhUeM
https://www.umj.com.ua/article/135896/blagodarnost-ot-patsienta-est-li-osnovaniya-dlya-ugolovnoj-otvetstvennosti?fbclid=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKBHha4qAhljyPhtos1fhUeM
https://ibuhgalter.net/ru/articles/168?fbclid=IwAR0ys7xq2YueIaUMJGchWlsDt8mwmFtZ_EyXE_DgFyLjzLmusYdhiV2PeUI
https://ibuhgalter.net/ru/articles/168?fbclid=IwAR0ys7xq2YueIaUMJGchWlsDt8mwmFtZ_EyXE_DgFyLjzLmusYdhiV2PeUI
https://rubryka.com/blog/vichnozeleni-patenty-na-liky/
https://soundcloud.com/hromadske-radio/dhv2bfshiyel?fbclid=IwAR2SoHzkNdHzKpf8uZnf46Ds9ywzLbFmw_iOAY9OLUFSahZq0WZXjudk_OY
https://soundcloud.com/hromadske-radio/dhv2bfshiyel?fbclid=IwAR2SoHzkNdHzKpf8uZnf46Ds9ywzLbFmw_iOAY9OLUFSahZq0WZXjudk_OY
https://soundcloud.com/hromadske-radio/dhv2bfshiyel?fbclid=IwAR2SoHzkNdHzKpf8uZnf46Ds9ywzLbFmw_iOAY9OLUFSahZq0WZXjudk_OY
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-ohoroni-zdorovya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-ohoroni-zdorovya.html
http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-ohoroni-zdorovya.html
https://www.apteka.ua/article/485868
https://www.youtube.com/watch?v=75yXIbdm_2M
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


12. Сенюта І. «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  

13. Сенюта І. «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  

14. Калинюк Н. Савка І. «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; 

15. Сенюта І. «Актуальні правові питання у сфері стоматології» URL: 

https://medcom.unba.org.ua/publications/4669-aktual-ni-pravovi-pitannya-u-sferi-

stomatologii.html  

16. Кашинцева О. «Пошук правового компромісу при впровадженні 

СДО». Теорія і практика інтелектуальної власності №3. С. 28-31 

17. Юдін О. «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=IwAR2VTAyEfdDKu9PsAIq42lE69WllpA5ZPDpEM9XDCIYqRJnKR

TLmvrmW5FI  

18. Юдін О. «Вакцинація: до та після рішення Верховного Суду» URL: 

https://www.umj.com.ua/article/158093/vaktsinatsiya-do-ta-pislya-rishennya-

verhovnogo-sudu  

19. Сенюта І. «Щастя і правова медицина: пошук балансу». – 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 листопада 2019 

р.); 

20. Senyuta I. Human rights balances in healthcare field under the 

jurisprudence of the European Court of Human Rights. Priority tasks and strategies 

for the development of jurisprudence : collective monograph / D. M. Bielov, M. Yu. 

Vikhliaev, M. V. Hromovchuk, O. Ya. Rohach, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. 

P. 105-122. DOI https://doi.org/10.36059/ 978-966-397-153-7/105-122. 

21. Терешко Х. «Доступ адвоката до персональних даних свого клієнта 

у сфері надання медичної допомоги». – Медичне право. № 24 (2), 2019. с. 57-63.  

22. Юдін О. «Не повідомив МОЗ про зміни – сплати штраф!» URL: 

https://www.umj.com.ua/article/164122/ne-povidomiv-moz-pro-zmini-splati-

shtraf?fbclid=IwAR2XIk4NOjpH8FAOcz10mcXJJqibHCCwCrVZ8xQHytYV_NgH

pOmU0L3w6Oo  

https://medcom.unba.org.ua/publications/4553-klinichni-protokoli-nova-sistema-koordinat-vs-normotvorchij-free-style.html
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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://doi.org/10.36059/
https://www.umj.com.ua/article/164122/ne-povidomiv-moz-pro-zmini-splati-shtraf?fbclid=IwAR2XIk4NOjpH8FAOcz10mcXJJqibHCCwCrVZ8xQHytYV_NgHpOmU0L3w6Oo
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23. Савелова Ю. «Договір сурогатного материнства: як правильно 

укладати та декларувати» Всеукраїнське щотижневе професійне  юридичне 

видання «Юридична газета».  

24. Дюжев Д. «Актуальні питання забезпечення медичних прав людини 

в умовах конфлікту на сході України» (Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття», 

Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг, 08.11.2019 р., с. 

208-212).  

 

ІІ. Діяльність Комітету згідно з 

затвердженим планом роботи 

Співпраця з проектом РЄ «Посилення імплементації європейських 

стандартів прав людини в Україні» в межах навчального курсу з 

медичного права «Основні принципи захисту прав людини у сфері 

біомедицини» 

• Тренінг для адвокатів за програмою HELP на тему «Основні принципи 

захисту прав людини у біомедицині» (тренери – І.Сенюта, Х.Терешко, 

13.04.2019 р., м. Львів); 

• 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); 

• Презентація навчального курсу за програмою HELP на тему «Основні 

принципи захисту прав людини у біомедицині» та проведення навчання 

для тренерів. З-поміж учасників, які проходять навчання – 20 членів 

Комітету(23.11.2019 р.,м. Київ).  

  



Участь в організації та проведенні науково-практичних заходів у сфері 

медичного права спільно з Національною асоціацією адвокатів України та 

Вищою школою адвокатури НААУ 

 Круглий стіл «Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь 

призму медичної реформи» (доповідач - І.Сенюта 24.06.2019 р., м. Київ); 

 Міжнародний круглий стіл на тему «Права дитини в «лоні» Конвенції ООН: 

міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній 

практиках» (22.11.2019 р., м. Київ).  

 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); 

 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 «Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності у сфері 

надання медичної допомоги» (лектор – Сенюта І.Я., 04.10.2019 р., м. Київ); 

 Вебінар «Докази і доказування при провадженні в медичній справі» (лектор 

– Сенюта І.Я., 04.10.2019 р., м. Київ); 

 Вебінар «Правові позиції Європейського суду з прав людини у сфері 

охорони здоров’я» (лектор – Сенюта І.Я., 23.10.2019 р., м. Київ); 

 Вебінар «Дефекти надання медичної допомоги. Причинно-наслідковий 

зв’язок» (лектор – Сенюта І.Я., 23.10.2019 р., м. Київ); 

 Семінар «Забезпечення права на охорону здоров’я під час затримання та 

перебування в місцях несвободи» (лектор – Буглак В.В., 09.11.2019 р., м. 

Київ);  

 Семінар «Правомірне розголошення медичної таємниці» (лектор – Валах 

В.В., 12.11.2019 р., м. Київ);  

 Семінари «Лікарська таємниця» (лектор – Вітязь О.П., 16.11.2019 р. та 

14.12.2019 р., м. Київ); 

 Семінари «Дефекти надання медичної допомоги. Клініко-експертна оцінка 

надання медичної допомоги. Судово-медична експертиза» (лектор – 

Чорновус Н.Ф., 16.11.2019 р. та 14.12.2019р., м. Київ); 



 Семінари «Алгоритми роботи адвоката над медичними справами» (лектор – 

Чуприна З.В., 16.11.2019 р. та 14.12.2019 р., м. Київ);  

 Семінар «Судово-медична експертиза у медичних справах» (лектор – 

Водоп’ян Т.В. 02.12.2019 р., м. Київ); 

 Семінар «Актуальні питання медичного права в діяльності адвоката» 

(лектор – Валах В.В., Стьопіна Ю.О., Поповський Д.П. 07.12.2019 р., м. 

Одеса); 

 Семінар «Етико-правові аспекти правового регулювання позбавлення життя 

людини на її прохання в Україні» (лектор – Триньова Я.О., 12.12.2019 р., м. 

Київ);  

 Вебінар «Альтернативне розв’язання конфліктів у сфері надання медичної 

допомоги» (лектор – Сенюта І.Я., 13.12.2019 р., м. Київ); 

 Вебінар «Правова концепція охорони здоров’я дружньої до дитини» (лектор 

– Сенюта І.Я., 13.12.2019 р., м. Київ); 

 Семінар «Актуальні питання медичного права в діяльності адвоката» 

(лектори – Чорновус Н., Вітязь О., Чуприна З., 14.12.2019 р., Київ); 

 Семінар «Огляд практики ЄСПЛ із закінчення життя людини: уроки для 

України» (лектор – Триньова Я.О., 18.12.2019 р., м. Київ) 

 

  



Підготовлено 20 науково-практичних коментарів для сайту ВША НААУ (автор 

– Сенюта І.Я., голова Комітету): 

 Регрес у сфері медичного права. 

 Медичне право: досвід Німеччини. 

 Практика ЄСПЛ: медична недбалість (у матеріальному і процесуальному 

аспектах). 

 Збір доказів у медичних справах крізь призму судової практики. 

 Міжнародний досвід позасудового врегулювання конфлікту між 

суб’єктами правовідносин у сфері надання медичної допомоги. 

 Особливості роботи адвоката в Клініко-експертній комісії. 

 Стандарти надання медичної допомоги у медичних справах. 

 Правова позиція Європейського суду з прав людини у рішенні Lopes de 

Sousa Fernandes v. Portugal. 

 Особливості здійснення права на відмову від медичного втручання крізь 

призму судової практики. 

 Зарубіжний досвід щодо юридичної відповідальності та її страхування: 

окремі особливості сфери в Італії та в Литві. 

 Проблематика судово-медичної експертизи. 

 Проблематика судово-психіатричної експертизи. 

 Особливості функціонування інституту медичного арбітражу. 

 Окремі питання оформлення медичної документації при наданні медичної 

допомоги. 

 Дефекти надання медичної допомоги в зарубіжних країнах. 

 Принцип «використання зі співчуття». 

 Правова концепція охорони здоров’я, «дружньої» до дитини. 

 Зарубіжний досвід щодо інституту медіації у сфері охорони здоров’я. 

 Судова практика щодо персональних даних. 

 Анафілактичний шок та його правова оцінка. 

 

Заходи в рамках Всеукраїнського тижня прав. 

 Юдін О.Ю. Тренінг “Як захистись лікарю від необґрунтованих 

звинувачень” (05.12.2019 р., м. Одеса); 

 Валах В.В. Відкрита лекція для студентів та викладачів Одеського 

державного екологічного університету на тему «Медична реформа: 

інструкція до застосування» (05.12.2019 р., м. Одеса) 

 Гретченко Л.Л. Лекція для  учнів 10- 11 кл. на тему: «Охорона здоров’я 

підлітків  у трудових відносинах» (06.12.2019 р., м. Кропивницький); 

 Юдін О.Ю. Виступ з доповіддю на конференції «Точки дотику в 

дерматології та алергології» (06.12.2019 р., м. Київ); 



 Юдін О.Ю. Тренінг для лікарів на тему: «Врач в судебном споре — 

анализ практики Верховного суда по «медицинским» делам» (07.12.2019 

р., м. Одеса); 

 Валах В.В. Проведення семінару з підвищення кваліфікації адвокатів з 

доповіддю на тему «Медична таємниця: особливості дотримання та 

розголошення» (07.12.2019 р., м. Одеса); 

 Тимофєєв А. В. Безкоштовне консультування населення та медичних 

працівників з питань медичного права (9-13.12.2019 р., м. Житомир); 

 Савелова Ю. М. Семінар на тему «Захист прав людини у сфері охорони 

здоров'я» (10.12.2019 р., м. Ірпінь); 

 Гретченко Л.Л. Відкрита лекція для медичних працівників та пацієнтів 

КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Міської ради 

м. Кропивницького» на тему: «Щеплення дітей: обов’язок чи право 

вибору?» (10.12.2019 р., с. Гірниче, Кіровоградська обл.); 

 Гретченко Л.Л. Робоча експертна зустріч на тему «Захист прав вразливих 

до ВІЛ груп населення» (10.12.2019 р., м. Кропивницький); 

 Остап’юк М.В. – проведення лекцію для лікарів Коломийської дитячої 

лікарні Івано-Франківської області про: «Права лікаря в контексті 

реалізації права дитини на медичну допомогу» (10.12.2019 р., м. 

Коломия); 

 Калинюк Н.М. Лекція на тему «Юридична відповідальність у сфері 

охорони здоров’я» (11.12.2019 р., м. Тернопіль); 

 Савелова Ю.М. Надання безоплатної правової допомоги з медичного 

права (12.12.2019 р., м. Ірпінь); 

 Якубовський О.О. – Міні-тренінг для підлітків «Права дитини у сфері 

охорони здоров’я» (12.12.2019 р., м. Івано-Франківськ); 

 Калинюк Н.М. Лекція на тему «Дефекти надання медичної допомоги у 

сфері педіатрії» (13.12.2019 р., м. Тернопіль); 

 Юдін О.Ю. Тренінг «Як захистись лікарю від необґрунтованих 

звинувачень» (13.12.2019 р., м. Ужгород); 

 Антонов С.В., Сенюта І.Я. Круглий стіл на тему «Забезпечення і захист 

прав дітей, народжених у програмах сурогатного материнства» 

(13.12.2019 р., м. Київ); 

 Калинюк Б.М. Лекція на тему «Вакцинація та імунопрофілактика: правові 

аспекти» та юридичне консультування слухачів з питань медичного права 

(13.12.2019 р., м. Тернопіль); 

 Чорновус Н.Ф. Тематична лекція, присвячена Загальній декларації прав 

людини для першокурсників «Львівського державного університету 

внутрішніх справ» (13.12.2019 р., м. Львів); 



 Гретченко Л.Л. Виїзне юридичне консультування учасників Громадської 

організації матерів дітей з інвалідністю м. Олександрії «Серце матері» 

(pro bono) (16.12.2019 р.); 

 Валах В.В., Маркочева Н.В. – проведення семінару для лікарів на тему 

«Правовий режим медичної таємниці» (17.12.2019 р., м. Одеса); 

 Остап’юк М. В. – проведення лекції для лікарів Коломийської 

центральної районної лікарні Івано-Франківської області на тему «Права 

лікаря» (18.12.2019 р., м. Коломия) 

 
Участь в організації та проведенні науково-практичних заходів, 

присвячених проблематиці за профілем Комітету 

 

• Відкрита лекція на тему «Праволюдинні баланси і цінності у сфері 

охорони здоров’я крізь призму судової практики» (лектор – І.Сенюта, 

15.02.2019 р., м. Львів); 

• Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря» (доповідач – 

І.Сенюта,10-11.04.2019 р., м. Вінниця); 

• Семінар для лікарів «Захист прав лікаря» (тренери – Ю.Стьопіна, О.Юдін, 

23.02.2019 р., м. Дніпро); 

• Регіональна експертна робоча зустріч щодо розробки кращої взаємодії 

між вразливими групами населення та адвокатами (учаники – Ю.Стьопіна, 

Д.Поповський, 13.03.2019 р., м. Дніпро); 

• Секція молодіжного правового табору Legal Camp Four Seasons (тренери 

– Ю.Стьопіна, Д.Поповський, 26.04.2019 р., м. Дніпро); 

•  Семінар для лікарів «Захист прав лікаря» (тренери – Ю.Стьопіна, 

О.Юдін, 29.04.2019 р., м. Дніпро); 



• Лекція на тему “Вакцинація” (лектор – О. Троценко, 12.02.2019 р., м. 

Харків); 

• Семінар з медичного і фармацевтичного права (тренери – О.Троценко, 

З.Чуприна 05.03.2019 р., м. Харків); 

• Лекція на тему “Інтернатура 2019 р.” (лектор – О.Троценко, 17.04.2019 р., 

м. Харків); 

• IX Міжнародний цивілістичний форум (доповідач – В.Валах, 11-

12.04.2019 р., м. Харків); 

• Тренінг для адвокатів системи БПД «Практичні аспекти медичного права 

в кримінальному провадженні» (тренер – О.Сінько, 23.04.2019 р., м. Суми); 

• Семінар «Захист прав лікарів» (тренер – О.Юдін, 16.02.2019 р., м. 

Харків); 

• Семінар «Захист прав лікарів» (тренер – О. Юдін, 16.03.2019 р., м. Київ); 

• Всеукраїнський тренінг (доповідач – О.Юдін, 07.04.2019 р., м. Київ); 

• Семінар «Юридичний захист лікаря від претензій пацієнта в 

косметологічній практиці» (тренер – О.Юдін, 09.04.2019 р., м. Одеса); 

• Правопросвітницький захід спільно із Криворізьким місцевим Центром з 

надання БВПД та КУ Територіальний центр соціального обслуговування 

населення(тренер – Т. Матова, 21.02.2019 р., м. Кривий Ріг);  

• Зустріч з представниками ПАТ КЖРК «Незалежна профспілка гірняків 

України» (учасник – Т.Матова, 15.03.2019 р., м. Кривий Ріг); 

• Відкритий урок приурочений до Європейського дня захисту пацієнта для 

учнів 9 класу школи № 111 Покровський район (лектор – Т. Матова, 16.04.2019 

р., м. Кривий Ріг); 

• Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна дитяча 

ендокринологія» (доповідач – М.Остап’юк, 12.04.2019 р., м. Дніпро);  

• Регіональна експертна робоча зустріч щодо розробки кращої взаємодії 

між вразливими групами населення та адвокатом (учасник – Л. Гретченко, 

13.03.2019 р., м. Дніпро); 

• Семінар – практикум «Булінг: шкода здоров’ю, відповідальність та 

проблеми судового захисту» (тренер – Л.Гретченко, 16.04.2019 р., м. 

Кропивницький); 

• Круглий стіл «СТОП БУЛІНГ» (учасник – Л.Гретченко, 18.04.2019 р., м. 

Кропивницький); 

• І Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’я та 

суспільство» (доповідач – Л.Гретченко, 18.04.2019 р., м. Кропивницький); 

• Семінар “Не нашкодь! Що повинен знати лікар аби не нашкодити собі у 

зносинах із суб’єктами владних повноважень” (тренер – О.Корнага, 13.01.2019 

р., м. Хмельницький); 

• Семінар “Безпечна діяльність лікарів через призму юридичної 

відповідальності” (тренер – О.Корнага, 06.03.2019 р., м. Дніпро); 



• Семінар “Безпечна діяльність лікарів через призму юридичної 

відповідальності” (тренер – О.Корнага, 19.03.2019 р., м. Київ); 

• Семінар “Мілетські ворота для лікарів або самозахист у лікувальній 

справі” (тренер – О.Корнага, 20.04.2019 р., м. Хмельницький); 

• Круглий стіл «Зміни правового регулювання застосування методів ДРТ в 

Україні» (доповідач - І.Сенюта, С.Антонов, 25.06.2019 р., м. Київ); 

• Виступ з доповіддю на конференції «Точки дотику в дерматології та 

алергології» (доповідач – Юдін О.Ю.,15.10.2019 р., м. Тернопіль); 

• Вебінар “Захист прав лікаря: акутальні питання і виклики” (лектор – 

Сенюта І.Я 15.10.2019 р.); 

• Виступ на Першому Міжвідомчому Форумі ділового спілкування та 

партнерства “Together for child” на тему «Права дитини у сфері надання 

медичної допомоги: проблеми правореалізації та судова практика» (доповідач – 

Сенюта І.Я., 17.10.2019 р., м. Львів); 

• Виступ на 5-му Національному українському стоматологічному конгресі 

«Стоматологічне здоров’я — інтегральна складова здоров’я нації» (доповідач – 

Юдін О.Ю., 18-19.10.2019 р., м. Київ);  

• Виступ на Львівському форумі медіації з доповіддю на тему 

«Альтернативне розв’язання конфліктів у сфері надання медичної допомоги: 

проблеми, виклики та національні перспективи» (доповідач – Сенюта І.Я., 

19.10.2019 р., м. Львів); 

• Виступ на Міжнародній науковій конференції “Конфліктизація 

культурно-історичного простору українства як об’єкт українознавчих 

досліджень“ з темою доповіді "Альтернативні способи врегулюваня медичних 

спорів адвокатами (доповідач – Савелова Ю.М., 24.10.2019 р., м. Київ); 

• Тренінг для лікарів КМПБ №5 на тему «Як захиститись лікарю від 

необґрунтованих звинувачень» (тренер – Юдін О.Ю., 25.10.2019 р., м. Київ)  

• Семінар для лікарів військового шпиталю (в/ч А2923) на тему «Захист 

прав лікаря» (доповідач – Савелова Ю.М., 30.10.2019 р., м. Ірпінь); 

• Тренінг «Як захиститись лікарю від необґрунтованих звинувачень» 

(тренери – Стьопіна Ю., Юдін О., 02.11.2019 р., м. Дніпро); 

• Виступ на конференції на тему «Щастя і правова медицина: пошук 

балансу» (доповідач – Сенюта І.Я. 14.11.2019 р., м. Львів); 

• Виступ на Конференції школи практичної дерматології професора 

Святенко Т.В. (доповідач – Юдін О.Ю., 15.11.2019 р., м. Київ); 

• Панельній дискусії в якості спікера на тему «Інфекційний контроль як 

запорука захисту прав людини у сфері надання медичної допомоги: правові 

аспекти» (доповідач – Сенюта І.Я., 16.11.2019 р., м. Київ); 

• Семінар “Правовий захист лікаря” (лектор – Савелова Ю.М., 18.11.2019 

р., м. Тернопіль); 



• Тренінг «Як захиститись лікарю від необґрунтованих звинувачень» 

(тренер – Юдін О.Ю., 20.11.2019 р., м. Харків); 

• Відкрита лекція для студентів педіатричного відділення НМУ 

імені О.О. Богомольця на тему: «Правовий статус лікаря-педіатра» 

(лектор – Валах В.В., 20.11.2019 р., м. Київ); 

• Круглий стіл на тему «Права дитини через призму медичного права» 

(доповідач – Водоп’ян Т. В., 22.11.2019 р., м. Рівне); 

• Міжнародний круглий стіл на тему «Права дитини в «лоні» Конвенції 

ООН: міжнародні стандарти та національні гарантії у медичній та юридичній 

практиках», присвячений 30-річчю з Дня прийняття Конвенції ООН про права 

дитини. Виступ з доповіддю «Право дитини-пацієнта на тактичне лікування» 

(доповідач – Валах В.В., 22.11.2019 р., м. Київ); 

• Проведення бесіди зі співробітниками Відділу охорони здоров’я 

Слов'янської міської ради Донецької області з питань: забезпечення медичних 

прав громадян і вдосконалення правосвідомості медичних працівників 

(доповідач – Дюжев Д.В. 25.11.2019 р., м. Слов’янськ). 

           

  
 

 

Співпраця з міжрегіональними ресурсно-комунікаційними платформами – 

правовими клубами PRAVOKATOR 



• Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів «Юридична відповідальність 

медичних працівників»(тренер – В. Валах, 23.02.2019 р., м. Одеса); 

• Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів (тренери – В.Валах, О. 

Корнага, Л.Гретченко, Г.Гаро, 16.03.2019 р., м. Київ); 

• Семінар для адвокатів з медичного права на тему «Застосування 

примусових заходів медичного характеру» (тренери – О.Вітязь, 

З.Чуприна, Н.Чорновус, 22.02.2019 р., м. Львів);  

• Тренінг з медичного права, а також проведено moot court - ігрофікацію 

судового засідання на основі реальної справи (тренери – О.Вітязь, 

З.Чуприна, Н.Чорновус, 18.03.2019 р., м. Львів);  

• Семінар з медичного і фармацевтичного права (лектори – З. Чуприна, О. 

Троценко, 09.07.2019 р., м. Харків); 

• Виступ на тему «Щеплення проблеми та недоліки» (лектор – Вітязь О.П. 

02.12.2019 р., м. Львів); 

• Виступ на тему «Дефекти надання медичної допомоги. Клініко-експертна 

оцінка надання медичної допомоги» (лектор – Чорновус Н.Ф 02.12.2019 

р., м. Львів).  

 

        

          
 

ІІІ. Міжнародна співпраця 



• 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.  

• Засідання Генеральної асамблеї Європейської асоціації медичного права 

(European Association of Health Law) (26.09.2019 р., м. Тулуза, Франція). 

• 22 листопада 2019 р. був підписаний меморандум про взаєморозуміння 

між Національною асоціацією адвокатів України та Всесвітньою асоціацією 

медичного права. Підписанти меморандуму - Валентин Гвоздій, віце-президент 

НААУ та Кеннет Бергер, Генеральний секретар ВАМП. Сторони домовились 

співпрацювати, зокрема, в таких напрямах: розробка спільних навчальних 

продуктів для адвокатів, спрямованих на підвищення кваліфікації, організація і 

проведення спільних науково-практичних заходів, підготовка методичних і 

аналітичних матеріалів!  

• Публікація статті в Інформаційному бюлетені Європейської асоціації 

медичного права (2nd issue of 2019 Newsletter) щодо ключових новин у сфері 

медичного права в Україні, підготовлену Іриною Сенютою. З-поміж новин, 

інформація про співпрацю Комітету з ВША НААУ щодо навчальних курсів з 

медичного права, про навчальний курс з медичного права HELP «Основні 

принципи захисту прав людини у сфері біомедицини», що 

впроваджуватиметься в Україні спільно РЄ та НААУ, книжкові надбання. З 

повним текстом Інформаційного бюлетеня ЄАМП можна ознайомитись за 

посиланням: http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/PDF/Newsletter_07.20

19.pdf  

 

  

 

ІV. Підготовка аналітичних матеріалів 

(висновків, коментарів, проектів 

http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/PDF/Newsletter_07.2019.pdf
http://medicallaw.org.ua/fileadmin/user_upload/PDF/Newsletter_07.2019.pdf


нормативно-правових актів, методичних 

рекомендацій тощо) 
• Підготовка пропозицій до проекту Закону України „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню 

відповідального батьківства” (підготувала Ірина Сенюта); 

• Правовий висновок Комітету медичного і фармацевтичного права та 

біоетики щодо проекту Закону України № 2089 від 06.09.2019 р. «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення доступності 

лікарських засобів для громадян» (підготувала Оксана Кашинцева); 

• Науково-практичний висновок до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у 

сфері охорони здоров’я» (підготувала Ірина Сенюта); 

• Підготовка методичних рекомендацій для адвокатів “Правові позиції 

Європейського суду з прав людини у сфері охорони здоров’я” (автор – Ірина 

Сенюта). 

 

V. Робота зі студентством (юридичні 

клініки, керування науковими роботами, 

стажування тощо) 
 Робота в якості наукового керівника з підготовки тез доповідей студентів 

економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова за темами 

«Юридична відповідальність медичних працівників за професійні 

правопорушення», «Правовий статус пацієнта як суб’єкта медичних 

правовідносин», «Правові проблеми евтаназії в Україні» (В. Валах). 

 Координація роботи медико-юридичної клініки, яка функціонує на базі 

кафедри медичного права ЛНМУ ім. Д. Галицького (І. Богомазова). 

 Проведення pro bono консультування студентами медико-юридичної 

клініки на базі кафедри медичного права ФПДО ЛНМУ імені Данила 

Галицького (координатор – І. Богомазова). 

 Проведення відкритого заняття студентами медико-юридичної клініки 

для дітей-відвідувачів дитячої бібліотеки № 24 та для школярів середньої 

загальноосвітньої школи № 49 на тему «Моє життя – моє право» (координатор 

– І. Богомазова). 

 Проведення відкритого заняття студентами медико-юридичної клініки 

для учнів 1-го класу СЗШ школи № 78 на тему «Декларація прав людини очима 

дітей» (координатор – І. Богомазова). 

 



 

 

VІ. Робота зі ЗМІ 
1. Олег Юдін та Вікторія Валах взяли участь у телевізійній передачі 

Одеського регіонального каналу «7 канал» - «Вакцинація - примус та 

порушення громадянських прав чи турбота про націю» (04.02.2019 р.) 

https://www.youtube.com/watch?v=fYkAE3Nt_sU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

3eHa5GxIOtk8AJXLJADc22khDpkafYj4pQZ7wzmRSi8xCLXm6VX_Oglr0  

2. 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/  

3. 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  

4. Кашинцева О. Ю. участь у радіопередачі «Про міжнародні закупівлі 

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

VІІ. Адвокаційна робота членів Комітету 

Проведення адвокаційної кампанії щодо ратифікації Конвенції про захист прав і 

гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права 

людини та біомедицину від 04.04.1997 р., яку Україна підписала 22.03.2002 р., 

проте не ратифікувала  

https://www.youtube.com/watch?v=fYkAE3Nt_sU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3eHa5GxIOtk8AJXLJADc22khDpkafYj4pQZ7wzmRSi8xCLXm6VX_Oglr0
https://www.youtube.com/watch?v=fYkAE3Nt_sU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3eHa5GxIOtk8AJXLJADc22khDpkafYj4pQZ7wzmRSi8xCLXm6VX_Oglr0
http://7kanal.com.ua/2019/08/з-1-вересня-діти-без-щеплення-не-зможуть/
https://www.youtube.com/watch?v=_ynQZGSdIys


  

Підготовка відкритого листа щодо проекту Закону «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та 

корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я» (№ 2429).  

   

 


