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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в 
контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», яка відбудеться 
12 грудня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка. 
До участі у конференції запрошуються юристи, медичні і фармацевтичні 
працівники, організатори охорони здоров'я, науковці, представники державних 
органів, громадських організацій, ділових кіл. 

 
 

› Порядок реєстрації 
Для участі у III Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 
участю необхідно до 30 листопада 2018 року надіслати обов’язково на 2 
електронні адреси law.conf@uni.kiev.ua та medychnepravo2014@gmail.com: 
- заявку на участь у конференції українською та англійською мовами (див. 
приклад оформлення заявки); 
- тези доповідей (у разі участі із підготовкою тез доповіді). 
Робочі мови: українська, російська, англійська. 
Увага! Тези повинні обов’язково відповідати тематиці конференції. У разі 
невідповідності тематиці тези буде відхилено оргкомітетом. Організаційний 
комітет конференції залишає за собою право редагувати надіслані тези 
доповіді. 
Програмою конференції передбачені пленарні засідання, круглі столи та 
телемости. 



Усі учасники отримають сертифікат участі та матеріали конференції. 
 
 

› Організаційний комітет конференції 
Гриценко Іван Сергійович (співголова оргкомітету) – д. ю. н., професор, 
декан юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
Мельник Роман Сергійович (співголова оргкомітету) – д. ю. н., професор, 
завідувач кафедри адміністративного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
Гревцова Радмила Юріївна (співголова оргкомітету) – к.ю.н., доцент, 
директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
адвокат;  
Заярний Олег Анатолійович – д.ю.н., доцент, доцент кафедри 
адміністративного права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 
Баришніков Максим Романович – партнер Юридичної компанії «БіКейБі», 
адвокат; 
Чехович Тетяна Валеріївна – к. ю. н., доцент, доцент кафедри 
конституційного права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 
Малишевський Святослав Андрійович – LLM, фахівець Навчально-
наукового центру медичного права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 
Мельник Алла Анатоліївна (відповідальний секретар) – юрист проекту 
(наукової теми), Київський національного університет імені Тараса Шевченка; 
Лозинська Наталія Василівна – юрист, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. 

 
› Основні напрямки роботи конференції 

1. Медичне право в системі права Україні: теоретико-практичні питання; 
2. Здійснення медичної діяльності в умовах реформи: правові аспекти; 
3. Нормативно-правове забезпечення надання первинної медичної допомоги: 
сучасний стан, потреби, перспективи; 
4. Правове регулювання розвитку системи громадського здоров’я: український 
контекст і зарубіжний досвід; 
5. Репродуктивне право: проблеми і перспективи розвитку; 
6. Застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині: питання 
нормативно-правового забезпечення; 



7. Правове регулювання фармацевтичної діяльності: актуальні питання; 
8. Права людини та інформаційні технології в охороні здоров’я; 
9. Способи захисту прав пацієнтів і медичних працівників.  

 
› Вимоги до оформлення тез 

Шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. Верхнє, нижнє, ліве, 
праве поле – 2 см. Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел. 
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами).  
Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище та ініціали, науковий ступінь, 
вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де 
навчається або працює автор, місто, країна. 
Через один інтервал текст тез. 
Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під 
назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із 
вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – 
номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 

 
› Приклад оформлення заявки 

Увага! Контактні дані необхідно обов’язково вказувати українською та 
англійською мовами. 
1. ПІБ / Surname, name. 
2. Науковий ступінь (за наявністю) / Scientificdegree. 

3. Вчене звання (за наявністю) / Academic title. 
4. Місце роботи, навчання (повна назва організації), посада / Affiliation, position. 
5. Адреса (за якою буде направлено збірник та сертифікат участі): ПІБ 
отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), країна, 
поштовий індекс / Address. 
6. Контактний телефон, e-mail / Telephone, e-mail. 
 
Форма участі (обрати один варіант):  
- очна участь без підготовки тез доповіді; 
- заочна участь із підготовкою тез доповіді; 
- очна участь із підготовкою тез та усною доповіддю. 
Необхідність допомоги у забезпеченні проживання (так, ні).  

 
› Організаційний внесок 

Організаційний внесок для участі у конференції становить 350 грн. за один 
примірник збірника матеріалів (в т.ч. за одну публікацію для осіб, які беруть 
участь у конференції з підготовкою тез доповіді). Вартість додаткового 
збірника – 200 грн. 



Реквізити для сплати організаційного внеску надаються після прийняття 
тез доповіді оргкомітетом. Після перерахування коштів необхідно 
обов’язково надіслати електронною поштою копію квитанції на адресу: 
law.conf@uni.kiev.ua. 
У разі оплати організаційного внеску при реєстрації у день проведення 
конференції організаційний внесок становить 600 грн. 
У разі необхідності оргкомітет надає допомогу у забезпеченні проживання 
учасників в житловому корпусі КНУ імені Тараса Шевченка в кімнатах 
готельного типу без сніданку. Проїзд, проживання і харчування оплачуються 
учасниками самостійно. 

 
› Контакти 

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр медичного 
права юридичного факультету. 
Контакти відповідального секретаря: 
+38(044)239-3435, +38(067)502-6899, medychnepravo2014@gmail.com  
Контакти щодо прийому та друку матеріалів:  
+38 (099) 608 73 25, law.conf@uni.kiev.ua  
 

 

 

 


