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ПЕРСОНАЛІЇ

МАМЕДОВ ВУГАР ГУРБАНОГЛУ

Вугар Гурбаноглу Мамедов – доктор медичних наук, професор, голова 
Азербайджанського товариства медичного права та біоетики, керів-

ник Азербайджанського бюро Міжнародної мережі кафедр біоетики 
ЮНЕСКО (Хайфа), професор кафедри судової медицини Азербайджан-
ського медичного університету (АМУ), професор кафедри криміналістики 
і судових експертиз юридичного факультету Бакинського державного 
університету, запрошений професор медичного факультету Гарвардського 
університету і Бостонського дитячого госпіталю (США), директор депар-
таменту гуманітарних і соціальних проектів Центру Гейдара Алієва при 
Президентові Азербайджанської Республіки, член Експертного комітету 
з правових наук ВАК при Президентові Азербайджанської Республіки, 
член правління Всесвітньої асоціації медичного права, член правління 
Європейської асоціації медичного права, почесний член Американського 
коледжу судової медицини, – народився 4 жовтня 1969 р. у м. Баку (Азер-
байджан). Після закінчення Азербайжанського медичного університету 
був клінічним ординатором на кафедрі судової медицини, згодом став 
аспірантом цього вишу. Захистив кандидатську дисертацію в 1997 р. в 
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АМУ, докторську дисертацію – в 2004 р. у Всеросійському центрі судово-
медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я і соціального забез-
печення в м. Москва (Російська Федерація). У 1995–2001 рр. проходив 
стажування з судової медицини в Університеті Данді (Велика Британія), 
з аналізу наркотичних засобів – у центрі Програми ООН з контролю за 
наркотиками (UNDCP) Університету Глазго (Велика Британія), з кри-
мінальної юстиції транснаціональних центрів по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю – в Університеті у Вашингтоні (США).

Вільно володіє азербайджанською, російською, англійською та 
турецькою мовами, французькою зі словником. Брав участь у різно-
манітних конференціях і семінарах у понад 40 країнах світу, є авто-
ром близько 250 наукових публікацій, 130 з яких видані за кордоном, 
3 підручників, 3 монографій, 2 методичних рекомендацій, більше 
100 публіцистичних статей у друкованих та електронних ЗМІ. За його 
науковою редакцією видані 24 наукові книги. У 2005–2011 рр. був 
автором і ведучим медичних програм на громадському і державному 
телевізійних каналах, підготував понад 300 телепередач з провідними 
національними та міжнародними фахівцями: гостями його студії були 
генеральний директор ВООЗ, міністри охорони здоров’я різних країн, 
науковці провідних університетів світу.

В. Мамедов брав участь у розробці п’яти законопроектів, у тому 
числі про права пацієнта, про продукти харчування, про генно модифі-
ковані продукти, про репродуктивне здоров’я, про соціальну допомогу.

За науковою редакцією професора В. Мамедова перекладена азербай-
джанською мовою Базова програма ЮНЕСКО з біоетики (впроваджена 
в освітній процес на юридичному факультеті Бакинського державного 
університету); інші матеріали ЮНЕСКО, покладені в основу розробки 
навчальної програми з біоетики та медичного права. Професор В. Маме-
дов є науковим керівником однієї докторської та десяти кандидатських 
дисертаційних робіт за спеціальністю «Біоетика», чотири з яких вже 
успішно захищені.

У 2013–2015 рр. був керівником робочої групи по контенту, а зго-
дом – заступником генерального комісара Азербайджанського павіль-
йону на всесвітній виставці «Мілан ЕКСПО-2015». Представлений на 
виставці проект павільйону «Азербайджан – скарбниця біорозмаїття» 
отримав три міжнародні премії. За шість місяців павільйон відвідали 
майже 20 мільйонів туристів, що зробило проект найуспішнішим закор-
донним проектом країни за всю її історію.

В. Мамедов є керівником наукової програми 23-го Всесвітнього кон-
гресу Всесвітньої асоціації медичного права, який відбудеться у липні 
2017 р. у столиці Азербайджану м. Баку. 
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