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ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ: 
- Організація з безпеки та співробітництва в Європі 
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
- Національна академія правових наук України 
- ТОВ «Моріон» 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  
2016 рік позначився багатьма важливим подіями, що мають визначне значення для захисту прав і 
свобод людини в Україні. 30 вересня 2016 року набула чинності конституційна реформа в частині 
правосуддя та судова реформа, прийняті в червні цього року переважною більшістю народних 
депутатів. Конституційні зміни та новий Закон «Про судоустрій та статус суддів» мають забезпечити 
створення професійної та незалежної судової системи, суттєво зменшуючи можливість політичного 
втручання в судочинство та впроваджуючи антикорупційні запобіжники і відкритий процес 
конкурсного відбору суддів. В Україні запроваджується інститут конституційної скарги, що надасть 
можливість громадянам захистити свої конституційні права і свободи в Конституційному Суді 
України. Зміни до Конституції були підтримані європейськими та міжнародними партнерами України 
та повинні сприяти встановленню в країні європейських цінностей та стандартів. Законопроекти про 
нову Вищу раду правосуддя та Конституційний Суд, що впроваджують подальші етапи судової 
реформи, очікують на прийняття Парламентом. Докорінних змін зазнає також законодавство про 
прокуратуру та адвокатуру, має бути оновлене процесуальне законодавство, що впроваджуватиме 
нові стандарти розгляду справ.  
 
За день до прийняття Парламентом конституційної реформи Конституційний Суд України 
оприлюднив рішення у справі  за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу 
№ 2-рп/2016. Цим рішенням Конституційний Суд визнав неконституційним положення Закону України 
«Про психіатричну допомогу» стосовно госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу 
на прохання або за згодою її опікуна за рішенням лікаря-психіатра без судового контролю. У своєму 
рішенні Конституційний Суд сформулював декілька правових позицій, що мають фундаментальний 
характер для подільного розвитку системи захисту прав і свобод в сфері охорони здоров’я: 
 
недієздатні особи не можуть бути повністю позбавлені конституційних прав і свобод, у тому числі 
права на свободу та особисту недоторканність, а держава зобов’язана створити ефективні 
законодавчі механізми та гарантії для їх максимальної реалізації;  
 
відповідно до принципу дружнього ставлення до міжнародного права практика тлумачення та 
застосування положень Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
Європейським судом з прав людини має враховуватися Конституційним Судом при розгляді справ, 
що стосуються конституційних прав і свобод;  
 
судовий контроль за госпіталізацією недієздатної особи до психіатричного закладу є необхідною 
гарантією захисту її прав і свобод: суд після незалежного і неупередженого розгляду питання щодо 
госпіталізації недієздатної особи до психіатричного закладу має ухвалити рішення стосовно 
правомірності обмеження конституційного права такої особи на свободу та особисту 
недоторканність.  
 
Ці правові позиції Конституційного Суду відкривають нові перспективи для забезпечення захисту 
прав не тільки недієздатних осіб, але взагалі пацієнтів, особливо в контексті запровадження в Україні 
інституту конституційної скарги.  
 
Разом з тим багато питань в сфері правового регулювання охорони здоров’я залишаються 
дискусійними: реалізація лікарських засобів, які містять кодеїн та інші сильнодіючі речовини, 
забезпечення безпеки і доступності крові, публічні закупівлі у сфері охорони здоров’я, тощо.  
 
Під час форуму міжнародні експерти, судді Конституційного Суду України, члени Конституційної 
Комісії, представники міжнародних організацій та урядових структур, судді, громадські активісти, 
правники, представники громадянського суспільства обговорять у більш широкому контексті, як 
рішення Конституційного Суду № 2-рп/2016 зокрема, та конституційна реформа взагалі, вплинуть на 
захист прав і свобод людини в сфері охорони здоров’я, які виклики вже постали і яких очікувати в 
ході її реалізації, розглянуть інші дискусійні питання в сфері правового регулювання охорони 
здоров’я.  
 



 
 

 

 
9.00 – 9.30 

Реєстрація учасників, вітальна кава 

  
9.30 – 10.00 Привітальні промови 

- Сивак Оксана Василівна, заступник Міністра охорони здоров’я з питань 
європейської інтеграції  
- Пругло Олег Євгенович, заступник голови Полтавської обласної 
державної адміністрації 
- Гуторова Наталія Олександрівна, директор Полтавського юридичного 
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
- Лук’янов Дмитро Васильович, начальник управління планування і 
координації правових досліджень Національної академії правових наук 
України 

10.00 – 11.00 Конституційна реформа і запровадження конституційної скарги: нові 
перспективи захисту прав пацієнтів   

  
Модератор:  
- Погребняк Станіслав Петрович, професор кафедри теорії держави і 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
 
Спікери:  
- Касмінін Олександр Володимирович, суддя Конституційного Суду 
України  
- Водянніков Олександр Юрійович, національний радник з юридичних 
питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, член Ради з питань судової 
реформи, консультант Конституційної Комісії 
- Гуменюк Василь Іванович, суддя Верховного Суду України 
- Смородинський Віктор Семенович, доцент кафедри теорії держави і 
права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук, адвокат Харківської колегії адвокатів, член 
Харківської громадської люстраційної палати  
- Полховська Інна Костянтинівна,  доцент кафедри кримінального та 
адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

11.00 – 11.30 Перерва на каву  
  
11.30 – 13.00 Рішення Конституційного Суду у справі про судовий контроль за 

госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу: 
революція в конституційній юриспруденції  

  
Модератор:  
- Водянніков Олександр Юрійович, національний радник з юридичних 
питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, член Ради з питань судової 
реформи, консультант Конституційної Комісії 
 
Спікери:  
- Шевчук Станіслав Володимирович, суддя Конституційного Суду України  
- Вілінська Анастасія Петрівна, Президент Громадянської комісії з прав 
людини в Україні  
- Лук’янов Дмитро Васильович, начальник управління планування і 
координації правових досліджень Національної академії правових наук 
України 
- Лукашенко Ірина Анатоліївна, завідувач організаційно-методичним 
консультативним відділом Полтавського обласного психоневрологічного 
диспансеру 
- Погорілко Олег Володимирович, головний лікар Полтавської обласної 
клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева 
- Голованова Ірина Анатоліївна, завідувач кафедри соціальної медицини, 
організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою та медичним 
правознавством вищого навчального державного закладу України «Медична 
стоматологічна академія» 

http://ccu.gov.ua:8080/uk/publish/article/220857


 
13.00 – 14.00 Обід 
  
14.00 – 15.00 Дотримання прав і свобод пацієнтів місць несвободи системи охорони 

здоров’я: результати функціонування національного превентивного 
механізму   

  
Модератор:  
- Черноусов Андрій Миколайович, голова Асоціації незалежних моніторів 
 
Спікери: 
- Чумак Катерина Володимирівна, керівник Департаменту з питань 
реалізації національного превентивного механізму Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
- Батиргареєва Владислава Станіславівна, заступник директора науково-
дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 
Сташиса НАПрН України 
- Романов Михайло Васильович, доцент кафедри кримінології та 
кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
- Рибась Ірина Миколаївна, завідувач відділенням для примусового 
лікування психічно хворих, лікар-психіатр Полтавської обласної клінічної 
психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева 
- Лемешко Олександр Миколайович, заступник директора Полтавського 
юридичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
 

15.00 – 16.00 Судовий захист прав пацієнтів 
  

Модератор:  
- Сенюта Ірина Ярославівна, завідувач кафедри медичного права 
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького  
 
Спікери: 
- Савченко Віктор Олександрович, керівник практики Pro bono юридичної 
компанії Peregrin Capital Group 
- Шрамм Ганс-Йоахім, професор Інституту східного права Вісмарського 
університету (Німеччина) 
- Лемешко Олександр Миколайович, заступник директора Полтавського 
юридичного інституту Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого 
- Москаленко Катерина Вікторівна, асистент кафедри цивільного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
- Клапатий Дмитро Йосипович, асистент кафедри медичного права ФПДО 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
- Бойко Ірина Володимирівна, доцент кафедри адміністративного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

16.00 – 16.30 Перерва на каву 
  
16.30 – 17.30 Правове забезпечення реалізації лікарських засобів, які містять кодеїн 

та інші сильнодіючі речовини 
  

Модератор:  
- Гуторова Наталія Олександрівна, директор Полтавського юридичного 
інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
Спікери:  
- Мацицький Ігор Анатолійович, головний лікар Полтавського обласного 
наркологічного диспансера 
- Юсупов Олександр Ревазович, начальник відділу контролю дотримання 
ліцензійних умов з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами та 
належної практики дистрибуції Державної служби України з лікарських 



3 
гр

уд
ня

 2
01

6 
засобів та контролю за наркотиками 
- Тітко Іван Андрійович, завідувач кафедри кримінального та 
адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
- Кравченко Юрій Олексійович, начальник управління нагляду у 
кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області 
- Штайнінгер Андреас, директор Інституту східного права Вісмарського 
університету (Німеччина) 
 

 
 
 
 

 
 

9.00 – 10.30  Стратегія забезпечення безпеки і доступності крові 
  

Модератор:  
- Пашков Віталій Михайлович, завідувач кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
Спікери:  
- Сисоєнко Ірина Володимирівна, народний депутат України, заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
- Сенюта Ірина Ярославівна, завідувач кафедри медичного права 
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького  
- Лисак Віктор Петрович, директор департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації 
- Рудіков Володимир Валентинович, головний лікар Полтавської обласної 
станції переливання крові  
- Каплата Світлана Костянтинівна, головний лікар Кременчуцької обласної 
станції переливання крові 
- Греков Євген Анатолійович, доцент кафедри цивільного, господарського 
та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 
 

10.30 – 11.00  Перерва на каву 
  
11.30 – 13.00  Публічні закупівлі у сфері охорони здоров’я 
  

Модератор:  
- Крячок Ігор Володимирович, директор ТОВ «МОРІОН» 
 
Спікери:  
- Сисоєнко Ірина Володимирівна, народний депутат України, заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
- Сивак Оксана Василівна, заступник Міністра охорони здоров’я з питань 
європейської інтеграції  
- Лисак Віктор Петрович, директор департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації 
- Зима Олександр Тарасович, доцент кафедри адміністративного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  
- Олефір Андрій Олександрович, асистент кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 

13.00 – 13.30 Підведення підсумків форуму  
  
13.30 – 14.30 Ланч  
 


