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Центр сімейно-правових досліджень

Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового

забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій

Запрошені представники з:

Міністерства охорони здоров’я України

Міністерства юстиції України

Комітету Верховної Ради України з охорони здоров’я 

Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини 

Офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини 

Української асоціації репродуктивної медицини 

Міжнародної організації з міграції 

Посольств США та інших іноземних держав в Україні 

Мови заходу:

українська, англійська
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12.00 – 12.30 Реєстрація

12.30 – 13.00 Відкриття конференції. Вітальні слова запрошених гостей.

I. МIЖНАРОДНО-ПРАВОВI ТОЧКИ ДОТИКУ СIМЕЙНОГО ТА МЕДИЧНОГО ПРАВА

Модератор:
Ганна Гаро, адвокат, к.ю.н., медіатор, Керівник ТОВ «Юридична фірма «ГАРО
та ПАРТНЕРИ», Голова Комітету сімейного права Асоціації адвокатів України

13.00 – 13.20

Сімейно-правові аспекти застосування новітніх технологій у медицині 
(Вступ).
Доповідач: Ганна Гаро, адвокат, к.ю.н., медіатор, Керівник ТОВ «Юри-
дична фірма «ГАРО та ПАРТНЕРИ», Голова Комітету сімейного права 
Асоціації адвокатів України

13.20 – 13.35 

Чим приваблива Україна для іноземних пацієнтів в галузі ДРТ?
Переваги та ризики в’їзного туризму з метою репродукції.
Доповідач: Віолетта Янишевська, президент Української асоціації
медичного туризму

13.35 – 13.40 Запитання

13.40 – 13.55 

Проблеми правореалізації і правозастосування у сфері допоміжних 
репродуктивних технологій крізь призму судової практики.
Доповідач: Iрина Сенюта, к.ю.н., доцент, адвокат, завідувач кафедри 
медичного права факультету післядипломної освіти Львівського націо-
нального медичного університету ім. Данила Галицького, Голова Комі-
тету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, президент 
ГО «Фундація медичного права та біоетики України».

13.55 – 14.00 Запитання

14.00 – 14.10
Презентація Медичного центру «ГЕМАФОНД»: «Досвід забору пупо-
винної крові при реалізації програм ДРТ та міжнародна взаємодія 
біобанків»

14.10 – 14.40 Перерва

II. ТЕНДЕНЦIˉ РЕАЛIЗАЦIˉЇ ПРОГРАМ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАˉНI I 
СВIТI

Модератор:
Ольга Данченко, адвокат, медіатор, Голова Секції захисту прав учасників сімей-
них правовідносин у сфері охорони здоров’я Комітету сімейного права ААУ

14.40 – 14.55

Різновиди договорів, що укладаються у світі в програмах сурогатного 
материнства. Тенденції розвитку законодавства.
Доповідач: Олег Рачук, адвокат, Президент Асоціації адвокатів
України, Керуючий партнер OLEH RACHUK LAW FIRM

14.55 – 15.00 Запитання

ПрОгрАМА КОнференції 
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15.00 – 15.15

Відсутність єдиних принципів регулювання відносин сурогатного 
материнства на європейському просторі (Skype-доповідь).

Доповідач: Франко Антоніо Зенна, адвокат, засновник юридичної 
компанії «INTARIUS LEGAL CONSULTING» (Iспанія)

15.15 – 15.20 Запитання

15.20 – 15.35

Практичні аспекти застосування методу сурогатного материнства в 
Україні.

Доповідач: Олена Бабич, адвокат, фахівець в галузі медичного та 
репродуктивного права, керівник Юридичного бюро Олени Бабич, 
член правління Асоціації приватних медичних закладів України

15.35 – 15.40 Запитання

15.40 – 16.00

Труднощі визначення материнства, батьківства та громадянства 
дітей, народжених у результаті реалізації програм сурогатного 
материнства, коли потенційні батьки є іноземцями. Принципи колі-
зійного регулювання правовідносин та міжнародна судова практика.

Доповідачі:
Анна Ющак, LL.M (Європейський університет Віадріна, ФРН), адво-
кат, медіатор, член Ради Комітету сімейного права ААУ
Ольга Данченко, адвокат, медіатор, Голова Секції захисту прав 
учасників сімейних правовідносин у сфері охорони здоров’я  Комі-
тету сімейного права ААУ 

16.00 – 16.05 Запитання

16.05 – 16.20 

Юридичні проблеми та ризики для іноземців при участі в програмах 
сурогатного материнства в Україні.

Доповідач: Сергій Антонов,  директор Центру медичного та репро-
дуктивного права, адвокат, керуючий партнер Міжнародного юри-
дичного бюро VERDYS Law, PhD, LLM (UNSW Australia), медіатор.

16.20 – 16.25 Запитання

16.25 – 17.00 Перерва

ПрОгрАМА КОнференції 
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III. ДОПОМlЖНl РЕПРОДУКТИВНl ТЕХНОЛОГlˉЇ КРIЗЬ ПРИЗМУ НОРМ ПРАВА 
ПРО УСИНОВЛЕННЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Модератор:
Анна Ющак, LL.M (Європейський університет Віадріна, ФРН), адвокат, медіатор, 
член Ради Комітету сімейного права ААУ

17.00 – 17.20

Особливості здійснення права фізичної особи на таємницю про 
стан здоров’я при реалізації програм допоміжних репродуктивних 
технологій.

Доповідач: Олена Чабан,  Директор з бізнес-розвитку Адвокатського 
об’єднання «МАСТЕРС»

17.20 – 17.25 Запитання

17.25 – 17.45

Сурогатне материнство крізь призму норм права про усиновлення 
(Skype-доповідь).

Доповідач: Маргарет Еллен Свейн, доктор наук, заступник директора 
та член Американської Академії Адвокатів, які спеціалізуються в га-
лузі ДРТ (США)

17.45 – 17.50 Запитання

17.50 – 18.10 

Міжнародне усиновлення та сурогатне материнство з перспективи 
Німеччини.
Доповідач: Рольф Берентін, адвокат, який спеціалізується в галузі 
німецького та міжнародного права усиновлення (ФРН)

18.10 – 18.15 Запитання

18.15 – 18.30

До питання про право дітей, народжених в результаті застосуван-
ня допоміжних репродуктивних технологій, на інформацію про своє 
генетичне походження.

Доповідач: Катерина Москаленко, кандидат юридичних наук, адво-
кат, асистент кафедри цивільного права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

18.30 – 18.35 Запитання

18.35 – 19.00 Дискусія та підведення підсумків конференції.

ПрОгрАМА КОнференції 
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Сергій Антонов (Sergii Antonov) – практикуючий адвокат, директор і засновник 

Центру медичного та репродуктивного права, керуючий партнер Міжнародного 

юридичного бюро VERDYS Law, медіатор, директор Центру альтернативного вре-

гулювання конфліктів, пов’язаних зі здоров’ям COMPROMISSUM, PhD, LLM (UNSW 

Australia), старший науковий співробітник Iнституту держави і права ім. В.М. Ко-

рецького НАН України, Президент Асоціації «Всеукраїнська фундація компаній з 

організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних тех-

нологій».

Сергій Антонов вважається одним з провідних адвокатів, який спеціалізується у 

сфері медичного та репродуктивного права (18 років юридичної практики). Як 

адвокат самостійно веде судові справи та консультує клієнтів не тільки з України, 

а й країн СНД, Великобританії, Австралії, Чехії та іних країн.

У листопаді 2016 року Сергій Антонов отримав ступінь магістра права (LLM) на 

юридичному факультеті престижного Університету Нового Південного Уельсу 

(UNSW Australia) в м. Сідней, Австралія. Протягом 2015-2017 рр. був дослідни-

ком з питань правового регулювання допоміжної репродукції в Дослідницькому 

центрі UNSW Australia.

Олена Бабич (Helen Babich) займається юридичною практикою з 1999 року. 
Серед компетенцій – супровід господарської діяльності підприємств, а також 
представництво клієнтів у господарських, цивільних і сімейних спорах. 
Має 14 років практики у сфері медичного права. 
Як експерт в галузі медичного права Олена Бабич консультує провідні медичні 
установи різного профілю, в тому числі з питань господарського, трудового права 
та має значний досвід у побудові ефективної моделі правового забезпечення вну-
трішніх бізнес-процесів медичних закладів. 
Cудова практика Олени Бабич у так званих «медичних справах» є однією з най-
більших серед українських юристів. Це справи щодо відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди внаслідок надання медичних послуг неналежної якості, захи-
сту інтересів лікувальних установ у трудових спорах, захисту честі, гідності і діло-
вої репутації медичних працівників.
З 2011 року Олена Бабич є співорганізатором щорічної конференції у сфері 
менеджменту в медицині «Медичний заклад: організація та управління».
У 2017 році організувала перший Legal Medical Forum – спеціалізований захід, 
присвячений юридичним питанням у сфері медицини, який зібрав власників, го-
ловних лікарів медичних закладів та юристів, які практикують в медичному праві.
Бере активну участь у розробці законопроектів та підзаконних нормативно-правових 
актів у сфері охорони здоров’я.
У квітні 2017 року дослідження «Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України - 2017» 
відзначило Олену Бабич серед лідерів практики «медичне право / фармацевтика».               

Сергій

АНТОНОВ

Олена

БАБИЧ

сПіКери
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Як незалежний адвокат Рольф Берентін (Rolf Behrentin) багато років спеціалі-

зується на німецькому та міжнародному праві з усиновлення з досвідом роботи 

більше, ніж у 50 країнах світу.

Видавець та співавтор Посібника з права усиновлення (Видавництво: C.H. Beck 

oHG 2017).

Редактор статей 22 і 23 Вступного закону до Німецького цивільного кодексу 

(EGBGB): Міжнародне право з питань усиновлення з практичними коментарями 

(juris PraxisKommentar BGB) щодо Німецького цивільного кодексу в 7-му виданні. 

Доповідач на конференціях суддів та заходах з підвищення кваліфікації для суддів 

з питань сімейного права. 

Лектор на семінарах для заявників на стадії проходження процедури перевірки 

допуску для набуття статусу усиновлювачів. 

Пан Берентін також працював протягом 6 років на Кафедрі цивільного права Уні-

верситету ім. Генріха Гайне в м. Дюссельдорф (тепер Мюнстер).

Гаро Ганна (Ganna Garo), адвокат, медіатор, кандидат юридичних наук 

(доктор філософії), керівник ТОВ «Юридична фірма ГАРО та ПАРТНЕРИ» 

(www.garopartners.com), Голова Комітету сімейного права ВГО «Асоціація адвока-

тів України», керівник галузевої практики сімейної медіації ГО «НАМУ», член Прав-

ління ГО «Центр сімейно-правових досліджень» та ГО «Студія сучасного права», 

засновник Асоціації «Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового 

забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій».

Є професійним юристом-практиком та міжнародним експертом у вирішенні спо-

рів мирним шляхом і в судовому порядку з перевагою сімейного, медичного та 

корпоративного  права. Здійснює юридичний супровід діяльності (господарської 

та професійної) в галузі медицини, юридичний супровід сурогатного материнства, 

забезпечує захист прав та законних інтересів пацієнтів та лікарів, в тому числі при 

досудовому врегулюванні спорів.

Має численний перелік опублікованих наукових та практичних статей, а також 

практичний досвід виступів на телебаченні та радіо у прямих ефірах, з питань 

сімейного та медичного права. Акредитований лектор Національної асоціації ад-

вокатів України з багатьох тем у сфері сімейного права та медіації. Входить до 

переліку НААУ адвокатів, що спеціалізуються на медичних справах.

Наразі розпочато роботу над докторською дисертацією на тему проблемних ас-

пектів взаємодії сімейного та медичного права.

Рольф

БЕРЕНТIН

Ганна ГАРО

сПіКери
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сПіКери

Ольга Данченко (Olga Danchenko), адвокат, медіатор, директор юридичної ком-

панії «УкрЛегіс – практика сімейного права», Голова Секції захисту прав учасни-

ків сімейних правовідносин у сфері охорони здоров’я  Комітету сімейного права 

ВГО «Асоціація адвокатів України», Віце-президент з правових питань Асоціації 

«Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового забезпечення про-

грам допоміжних репродуктивних технологій».

Також є професійним перекладачем з англійської та німецької мов.

Спеціалізується в галузі міжнародного сімейного права та права застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, зокрема, здійснює організаційно-право-

вий супровід програм сурогатного материнства за участю іноземних громадян. 

Має практичний досвід розробки договірної документації у програмах лікування 

безпліддя та успішного отримання громадянства для новонароджених дітей у ди-

пломатичних представництвах багатьох іноземних держав. Бере активну участь у 

дослідженні Гаазької конференції з міжнародного приватного права щодо імпле-

ментації міжнародних програм сурогатного материнства.

Предметом наукового інтересу є проблеми захисту прав людини та біоетики у 

зв’язку зі стрімким розвитком новітніх медичних методик.

Франко Антоніо Зенна (Franco Antonio Zenna) є адвокатом, що спеціалізується 

в галузі міжнародного приватного права. Вищу освіту в галузі права здобув у 2007 

році в Університеті «Magna Grœcia» (м. Катандзаро, Італія). Також навчався в Уні-

верситеті Мурсії (Іспанія).

Почав кар’єру в Італії у юридичній компанії «Cottellero – Montaldo – Borrione 

Asociados» (м. Турін), працюючи переважно у галузі цивільного, комерційного та 

муніципального права. 

У 2011 році отримав ступінь магістра з міжнародного приватного права та повер-

нувся до м. Барселона (Iспанія), де працював у юридичній фірмі «Snabogados», 

фокусуючись на господарському, арбітражному та антимонопольному праві. 

З 2011 року заглибився у вивчення питань, пов’язаних із застосуванням допо-

міжних репродуктивних технологій, зокрема, програм сурогатного материнства. 

На даний момент є одним з найкращих світових фахівців у даній сфері, що має 

глибокі знання щодо законодавчої бази регулювання питань сурогатного мате-

ринства у різних юрисдикціях.

Маючи широкий досвід співпраці з агентствами сурогатного материнства та юри-

дичними компаніями багатьох країн світу, Франко Антоніо заснував власну ба-

гатопрофільну юридичну фірму «INTARIUS LEGAL CONSULTING», однією зі сфер 

діяльності якої надання юридичних послуг з міжнародного сімейного права та 

юридичне обслуговування програм ДРТ.

Ольга

ДАНЧЕНКО

Франко

Антоніо 

ЗЕННА



9

сПіКери

Катерина Москаленко (Kateryna Moskalenko), адвокат, кандидат юридич-
них наук, асистент кафедри цивільного права Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, член Асоціації адвокатів України (учасник секції 
захисту прав учасників сімейних правовідносин у сфері охорони здоров’я комітету 
сімейного права та майнових спорів), член Асоціації правників України, головний 
юрисконсульт благодійної організації «Благодійний фонд «Меморіал Голокосту 
«Бабин Яр».
У червні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук (спеціальність 12.00.03) на тему «Продюсерський договір в 
сфері музичного шоу-бізнесу: цивільно-правові аспекти».
Напрямки наукової діяльності: право інтелектуальної власності, цивільне право, 
договірне право, медичне право, міжнародне приватне право, альтернативні спо-
соби вирішення спорів.
Автор та співавтор низки публікацій у сфері права інтелектуальної власності та 
медичного права: наукових статей, методичних матеріалів, практикумів тощо. 
Викладає передбачені навчальною програмою курси «Цивільне право», «Міжна-
родне приватне право», «Правовий маркетинг», «Теоретичні проблеми цивільного 
права», а також спецкурси «Медичне право: цивільно-правові аспекти», «Складан-
ня юридичних документів» та «Problems of Private International Law».
Володіє українською, російською, англійською та французькою мовами.

Олег Рачук (Oleh Rachuk), адвокат, Президент Асоціації адвокатів України, керу-

ючий партнер Адвокатського об’єднання «Нацина Рачук».

У 1992 р. вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевчен-

ка на економічний факультет. У 1997 р. отримав диплом за спеціальністю «еконо-

міка підприємства».

У 1995 р. вступив до Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка на юридичний факультет. У 2000 р. отримав диплом за спеціальністю «пра-

вознавство».

З 1997 р. по 2012 р. - юрист ТОВ «Енергоюрсервіс», юрист ВАТ «Центренерго», 

генеральний директор ТОВ «Національне правниче бюро».

З 2012 р. – засновник та керівник Адвокатського об’єднання «Нацина Рачук».

З 2014 р. – Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

адвокатів України», з 2015 р. – Президент  Всеукраїнської громадської організації 

«Асоціація адвокатів України».

Рачук Олег Олександрович практикує в різних сферах приватного права, в тому 

числі і в сфері медичного права, є постійним учасником конференцій та круглих 

столів з медичного права. 

Ключовим аспектом дослідження є сурогатне материнство.

Катерина

МОСКАЛЕНКО

Олег

РАЧУК
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Маргарет Свейн (Margaret Swain), дипломована медсестра, доктор права. Керуючий 
партнер Юридичної фірми Маргарет Свейн. Президент Американської академії адвока-
тів у сфері допоміжних репродуктівних технологій. Член Американської академії адвока-
тів у сфері усиновлення.
Пані Маргарет Свейн здобула вищу освіту у сфері медицини і юриспруденції. ї̄ про-
фесійна діяльність завжди була повязана з медициною (у статусі медичної сестри вона 
працювала в клініках штату Балтимор: The Johns Hopkins Medical Institutions, The Greater 
Balimore Medical Center) та медичним правом (на посаді помічника адвоката вона пра-
цювала в юридичній фірмі Bodie, Nagle, Dolina, Smith & Hobbs, з 1994 по 1996 роки вона 
очолювала компанію Creative Family Options, Inc., а у 1996 році створила Юридичну фірму 
Маргарет Свейн, яка успішно працює на ринку ДРТ і нині). 
Міссіс Свейн здійснює активну громадську та професійну діяльність у сфері медично-
го права та, зокрема, допоміжних репродуктивних технологій, вона є членом наступних 
організацій: American Academy of Adoption Attorneys, American Society for Reproductive 
Medicine, The Maryland State, Baltimore County and American Bar Association, Society for 
Ethics in Egg Donation and Surrogacy. А з 2011 року Маргарет Свейн є президентом Аме-
риканської академії адвокатів у сфері допоміжних репродуктивних технологій (American 
Academy of Assisted Reproductive Technology Attorneys).  
Маргарет Свейн є автором численних публікацій на тему усиновлення та юридичних 
аспектів застосування допоміжних репродуктивних технологій, її роботи публікуються у 
провідних американських юридичних виданнях. У 2008 році Маргарет Свейн отримала 
нагороду «Янголи у сфері усиновлення/Angels in Adoption» від Конгресу США.

Олена Чабан (Elena Chaban), директор з бізнес-розвитку Адвокатського об’єднання 
«МАСТЕРС», аспірант Київського університету права Національної академії наук України. 
Спеціалізація: медичне та інформаційне право, біоетика.
Науковий інтерес зосереджено на питаннях, пов’язаних із збереженням конфіденцій-
ності у сфері медичних суспільних відносин. Особлива увага приділяється впливу ок-
ремих факторів, таких як вік фізичної особи, її професійна діяльність, дієздатність та 
сімейний стан на повноту здійснення права фізичної особи на таємницю про стан здо-
ров’я; розробці правового алгоритму обробки інформації про стан здоров’я, включаючи 
інформацію про «пренативний» стан здоров’я, генетичні дані. Автор більше 20 публікацій 
(у наукових виданнях). Учасник міжнародних конференцій та тренінгів.
Також є професійним перекладачем та вільно володіє французькою та англій-
ською мовами.

Iрина Сенюта (Iryna Senyuta), к. юрид. н., доцент, адвокат, завідувач кафедри медич-
ного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного 
права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, головний редактор науко-
во-практичного журналу «Медичне право», президент ГО «Фундація медичного права та 
біоетики України», член робочої групи з питань права громадського здоров’я Асоціації 
шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER), член Правління Міжна-
родного фонду «Відродження».
Пані Сенюта брала участь реалізації багатьох проектів Фондів Відкритого Суспільства та 
Міжнародного фонду «Відродження», присвячених проблематиці прав людини у сфері 
охорони здоров’я. З 2010 Ірина Сенюта є членом Всесвітньої асоціації медичного права 
(WAML), а з 2016 ― членом Європейської асоціації медичного права (EAHL). Ірина Сенюта 
є автором близько 200 наукових праць у сфері медичного права, біоетики та альтерна-
тивного розв’язання конфліктів. 
Сферою інтересів Ірини Сенюти є медичне право, фармацевтичне право, право громад-
ського здоров’я, біоетика та права людини.

Маргарет 

СВЕЙН

Олена

ЧАБАН

Iрина

СЕНЮТА

сПіКери
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Анна Ющак (Anna Yushchak), LL.M (Європейський університет Віадріна, ФРН). 

Адвокат, медіатор, член Ради Комітету сімейного права ААУ, член Правління Цен-

тру сімейно-правових досліджень, член Правління Студії сучасного права.

У 2007 році пані Ющак закінчила навчання в Iнституті міжнародних відносин Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Міжнародне право», а також у липні 2007 року отримала 

ступінь Magister legum (LL.M.) Європейського університету Віадріна (Франкфурт/

Одер, Німеччина). З 2011 року Анна Ющак є практикуючим адвокатом. Вільно во-

лодіє англійською та німецькою мовами. 

Анна Ющак практикує в галузях приватного права, серед яких міжнародне сімейне 

право є сферою особливого професійного інтересу (аліментні правовідносини, 

спори про визначення місця проживання дитини, участь батьків у виховані дітей, 

опіка, усиновлення тощо).

Пані Ющак неодноразово навчалася та проходила професійне стажування за 

кордоном. Так, у якості учасника програми обміну школярів, вона навчалася 

в загальноосвітній школі Long Prairie – Grey Eagle High School (м. Лонг Прері, 

штат Міннесота, США). Своє навчання за спеціальністю юриста-міжнародника 

вона продовжувала в Європейському університеті Віадріна (м. Франкфурт-Одер, 

Німеччина). У 2014 році в статусі адвоката Анна Ющак була учасником програми 

стажувань в Німеччині адвокатів під егідою Німецького фонду міжнародної пра-

вової співпраці (Deutsche Stiftung fur Internationale Rechtliche Zusammenarbeit). 

У 2017 році пані Ющак представляла Україну в якості учасника програми Міжна-

родного стажування в США спеціалістів з ювенальної юстиції (IVLP Children in the 

US Justice) на запрошення Державного департаменту США.

Віолетта Янишевська (Violetta Yanyshevska), MD, MBA, є президентом та спів-

засновником Української Асоціації Медичного Туризму. 

Освіта:

1995 р. Медичний Iнститут – лікар-гематолог.

2012 р.- Міжнародний Iнститут менеджменту – МIM.Kiev, ступінь – MBA.

2012-2015 рр. – віце-президент Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму – Global 

HealthCare Travel Council - GHTC. 

2016-2017 рр. – член Наглядової Ради Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму – 

Global HealthCare Travel Council – GHTC.

2012-2016 рр. – член Громадської Ради при МОЗ України. Керівник комітету столів 

з розвитку міжнародних відносин та медичного туризму.

2026-2017рр. – член Робочої групи з розвитку медичного туризму в Україні при 

Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Пані Янишевська є піонером на ринку медичного туризму України.

Діяльність присвячена активному розвитку, дослідженню, оцінці ринку медичного 

туризму України. Ключові аспекти дослідження: актуальні тенденції в’їзного та ви-

їзного медичного туризму в Україні; тенденції формування медичного туризму в 

країнах СНД; рушійні сили потоків пацієнтів; законодавче регулювання питань ме-

дичного туризму в Україні; потенціал та перспективи розвитку медичного туризму. 

Пані Янишевська є міжнародним спікером на найбільших Міжнародних та україн-

ських Конгресах, Форумах, Самітах та конференціях в сфері медичного туризму.

Анна

ЮЩАК

Віолетта

ЯНИШЕВСЬКА

сПіКери
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