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І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 
• Стаття Олега Юдіна на тему «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=IwAR3A603KfmWhi
KZWZeq0B5D4VqF9EyxXmtudFngpqCU8aUXL-rpQEl7MOWg 

• Стаття Олега Юдіна на тему «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=IwAR3ePOtfJ5ZxUVoFL4R8o9GKGrgkXGDrK6KVKB
Hha4qAhljyPhtos1fhUeM 

• Стаття Олега Юдіна на тему «Відеозйомка в медзакладі для безпеки: 
а хіба так можна?» / Газета Медична бухгалтерія №2 від 18.01.2019р. 
https://ibuhgalter.net/ru/articles/168?fbclid=IwAR0ys7xq2YueIaUMJGch
WlsDt8mwmFtZ_EyXE_DgFyLjzLmusYdhiV2PeUI 

• Стаття Христини Терешко “Види інформації як об’єкта цивільних 
правовідносин у сфері медичного обслуговування” // Медичне 
право. - № 23. – 2019  
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І. Підготовка тематичних статей 

та виступів у ЗМІ 
• Публікація Оксани Кашинцевої «Вічнозелені патенти на ліки: чому 

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

• Публікація Оксани Кашинцевої «Про роботу державної програми 
Доступні ліки» //  https://soundcloud.com/hromadske-
radio/dhv2bfshiyel?fbclid=IwAR2SoHzkNdHzKpf8uZnf46Ds9ywzLbFmw_
iOAY9OLUFSahZq0WZXjudk_OY 

• Публікація Оксани Кашинцевої «Про національну патентну 
реформу» // http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pro-
nacionalnu-patentnu-reformu-v-galuzi-ohoroni-zdorovya.html 

• Публікація Оксани Кашинцевої «Юридичні механізми забезпечення 
населення ЛЗ» // https://www.apteka.ua/article/485868 

• Публікація Оксани Кашинцевої «Про судову справу щодо в.о. 
міністра Уляни Супрун»  // 
https://www.youtube.com/watch?v=75yXIbdm_2M 
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ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 

• Вебінар на тему «Алгоритм роботи адвоката над медичними 
справами» (тренер – І.Сенюта, 11.03.2019 р., м. Київ) (співпраця з 
ВША НААУ) 

• Вебінар на тему «Актуальні питання медичного права крізь призму 
судової практики» (тренер – І.Сенюта, 11.03.2019 р., м. Київ) 
(співпраця з ВША НААУ) 

 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна 

патоморфологічна діагностика в клінічній практиці лікаря» (доповідач 
– І.Сенюта,10-11.04.2019 р., м. Вінниця) 

• 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); 

• Лекція на тему «Алгоритми роботи адвоката над медичними 
справами» для адвокатів у межах підвищення кваліфікації на базі ВША 
(лектор – І.Сенюта, 14.05.2019 р., м. Київ) (співпраця з ВША НААУ) 

 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 

 

 

 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів на базі 

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

• Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів на базі 
PRAVOKATOR (тренери – В.Валах, О. Корнага, Л.Гретченко, 
Г.Гаро, 16.03.2019 р., м. Київ) 

•  IX Міжнародний цивілістичний форум (доповідач – В.Валах, 
11-12.04.2019 р., м. Харків) 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• Тренінг для адвокатів системи БПД 

«Практичні аспекти медичного права в 
кримінальному провадженні» (тренер – 
О.Сінько, 23.04.2019 р., м. Суми) 

 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 

 

 





ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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)  

 





ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Сучасна дитяча 
ендокринологія» (доповідач – М.Остап’юк, 
12.04.2019 р., м. Дніпро) 



ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 
 





ІІ. Проведення та участь у 

науково-практичних заходах  
• 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) 
 





ІІІ. 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» (Валах В.) 

Координація роботи медико-юридичної клініки, 
яка функціонує на базі кафедри медичного 
права ЛНМУ ім. Д. Галицького (Богомазова І.) 



ІV. Робота зі ЗМІ 
 

• 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=IwAR3eHa5GxI
Otk8AJXLJADc22khDpkafYj4pQZ7wzmRSi8xCL
Xm6VX_Oglr0 

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
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


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


