
Програма 

заходу (круглого столу)  

«Актуальні тенденції в розвитку українського медичного права» 

Четвер, 19 квітня 2018 року 

Харків, Україна 

вул. Пушкінська,77  

 

9:30-10:00 Реєстрація. Вітальна кава 

10:00-10:10 Вступне слово 

Гетьман А.П., проректор по науці Національного юридичного 

університету ім. Ярослава Мудрого  

Ябчанка Олександр, речник Міністерства охорони здоров'я          

Гайворонська Вікторія, Голова Ради адвокатів Харківської області 

           

Модератор заходу: 

Сібільова Олена, координатор програми Ради Європи HELP від 

адвокатури, адвокат, аспірант кафедри цивільного права № 1 

Національного юридичного університету им. Ярослава Мудрого 
 

10:10-10:35 Сібільова Олена, координатор програми HELP від адвокатури, адвокат 
«Право на цілісність особи (біоетика) в практиці ЄСПЛ (за курсом 

програми Ради Європи HELP)» 

10:35-10:45 Обговорення. 

 

10:45-11:10 Заварза Тетяна, к.ю.н., викладач кафедри міжнародного права ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, спеціаліст організаційно-аналітичного відділу Господарського суду 

Харківської області 

«Захист прав пацієнтів у суді: досвід європейських держав та України» 

11:10-11:20 Обговорення. 

 

11:20-11:45 Троценко Ольга, голова Комітету медичного та фармацевтичного права РАХО, 

член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ 

«Права медичних працівників» 

11:45-11:55 Обговорення. 

 

11:55-12:20 Хітрова Олена, асоційований партнер юридичної компанії ILF, експерт 

міжнародних програм з трансформації охорони здоров'я USAID, U-LEAD і МФ 

«Відродження», юридичний радник реформи системи охорони здоров'я в складі 

робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я України та Харківської 

експертної групи з підтримки медичної реформи 

 «Перспективи використання договору як форми регулювання відносин між 

державою, надавачами медичних послуг та пацієнтами» 
12:20-12:30 Обговорення. 

 

12:30-12:55 Горшкова Ольга, суддя Харківського окружного адміністративного суду 

«Проблеми імплементації законів про сурогатне материнство» 
12:55-13:05 Обговорення. 

 

13:05-13:30 Феськов Олександр, д.м.н., проф., акушер-гінеколог вищої категорії, лікар УЗД, 

член Європейської асоціації репродукції людини, член правління Української 

асоціації репродуктивної медицини 

«Правові питання репродуктивної медицини. Питання донації і сурогатного 

материнства в Україні і світі» 
13:30-13:40 Обговорення. 



13.40-14:05 Селіванова Ірина, доцент кафедри господарського права НЮУ імені Ярослава 

Мудрого, радник юридичної компанії ILF  

«Автономізовані заклади охорони здоров’я: особливості створення та 

діяльності» 

14:05-14:15 Обговорення. 

 

14:15-14:40 Донець Артем, керуючий партнер, адвокат АдО «Донець і партнери» 

«Практичні аспекти кримінальних проваджень у сфері медицини» 

14:40-14:50 Обговорення. 

14:50-15:00 Підведення підсумків. 

 


