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ПЕРСОНАЛІЇ

ВЕНЕДIКТОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Доктор юридичних наук, професор І.В. Венедіктова з 2005 р. очолює 
кафедру цивільно-правових дисциплін Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Вона є головою спецради із захисту 
докторських дисертацій, членом редакційних колегій наукових журналів 
«Медичне право», «Приватне право», радником юридичних фірм «Peregrin 
Capital Group», «Arbitis». 

Займалась розробкою декількох законопроектів в освітній та антико-
рупційній сферах. Вивчала курс міжнародного комерційного арбітражу 
в Chartered Institute of Arbitrators (Лондон, Велика Британія). 

Професійні інтереси зосереджені у сферах міжнародного комерційного 
арбітражу та медичного права. У 2006–2009 рр. як керівник юридичної 
клініки «Юридична допомога» при юридичному факультеті ХНУ імені 
В.Н. Каразіна запроваджувала pro bono на юридичному ринку Харкова. 
У 2006–2008 рр. була головою секції «Медицина і право» при Харківському 
юридичному товаристві.

З 2008 р. І.В. Венедіктова є віце-президентом ВГО «Фундація медич-
ного права і біоетики», суддею Постійно діючого третейського суду при 
ВГО «Фундація медичного права та біоетики України».
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У науковому доробку вченої – понад 150 публікацій, серед яких чимало 
монографій, навчальних видань, а також власна наукова школа, в якій 
сформувалося багато науковців, фахівців різних галузей права, в тому 
числі медичного права. 

З 2016 р. І.В. Венедіктова систематично читає в закладах охорони 
здоров’я Харкова разом з юристами юридичної компанії Peregrin Capital 
Group лекції для медичних працівників з актуальних правових питань 
у сфері охорони здоров’я.

Публікації з медичного права за 2006–2014 рр.
1. Венедіктова І.В. Цивільно-правовий захист прав особистості при 

здійсненні медичної діяльності / І.В. Венедіктова // Матеріали наук.-практ. 
конф. – Харків : ХМАПО, 2006. – С. 5–7.

2. Венедіктова І.В. Поняття і зміст медичної послуги / І.В. Вене-
діктова // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: Матеріали 
наук.-практ. конф., присв. пам’яті проф. О.А. Пушкіна, Харків, 21 трав. 
2009 р. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2005.

3. Венедіктова І.В. Правове регулювання юридичної відповідаль-
ності медичних працівників аптечних закладів / І.В. Венедіктова // Від 
громадянського суспільства – до правової держави : матеріали II міжнар. 
наук.-практ. конф., м. Харків, 25 квіт. 2007 р. – ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
2007. – С. 208–210.

4. Венедіктова І.В. Роль спеціального законодавства у захисті прав 
пацієнтів / І.В. Венедіктова // Матеріали III Міжн. наук.-практ. конф. «Від 
громадянського суспільства – до правової держави». – Харків : ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2008. – С. 177–179.

5. Венедіктова І.В. Проблеми захисту прав пацієнтів за спеціаль-
ним законодавством України / І.В. Венедіктова // Матеріали ІІ Всеукр. 
наук.-практ. конференції  «Сучасні потреби в захисті прав пацієнтів» 
17–18 квітня. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008. – С. 57–61.

6. Венедіктова І. В. Цивільна-правова відповідальність лікувальних 
закладів / І. В. Венедіктова // Ліки України. – 2008. – № 7. – С. 126–128.

7.  Венедіктова І.В. Цивільна-правова відповідальність медичних 
працівників / І.В. Венедіктова // Мистецтво лікування. – 2008. – № 3. – 
С. 111–113.

8. Венедіктова І.В. Право пацієнта на інформацію про стан свого здо-
ров’я / І.В. Венедіктова // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. «Від 
громадянського суспільства – до правової держави». – Харків: ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, 2008.

9. Венедіктова І.В. Правові режими майна лікувально-профілактич-
них заходів / І.В. Венедіктова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 
2008. – № 817. – С. 38–42.

10. Венедіктова І.В. Публічні послуги в медичній сфері / І.В. Вене-
діктова // Медичне право. – 2009. – № 3. – С. 7–14.

11. Венедіктова І.В. Юридична природа публічних послуг / І.В. Вене-
діктова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Кара-
зіна. – 2009. – № 841. – С. 86–89.

12. Венедіктова І.В. Роль законних інтересів в правовідносинах з 
надання послуг / І.В. Венедіктова // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. – 2009. – № 872. – С. 86–89.



М Е Д И Ч Н Е  П Р А В О  2(18) 2016

170

13. Venediktova I.V. The problems of real defence of patient’s rights in 
Ukraine / I.V. Venediktova // Acces Aux Transplantation D’organes Et De 
Tisus En Europe. – Tolouse : Les Etudes Hospitalieres Editions, 2009. – 
Р. 381–355.

14. Венедіктова І.В. Право на безоплатну медичну допомогу / І.В. Вене-
діктова // Ліки України. – 2009 – № 3. – С. 102–114.

15. Венедіктова І.В. Щодо перспектив детермінації послуг / І.В. Вене-
діктова // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., присвяченій пам’яті професора О.А. Пушкіна, 23 травня 
2009 р. – Харків : Хар. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 49–51.

16. Венедіктова І.В. Приватний інтерес і публічні послуги в цивіль-
ному праві / І.В. Венедіктова // Актуальні проблеми юридичної науки : 
зб. тез міжнар. наук. конф. «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмель-
ницький, 13–14 листопада 2009 р.): у 4 ч. – Ч. 3. Цивільне право. Сімейне 
право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, гос-
подарський та адміністративний процес. – Хмельницький: Вид-во Хмель-
ницького ун-ту управління та права, 2009. – С. 48–49.

17. Венедіктова І.В. Розділ 4. Співвідношення публічно-правових 
і приватно-правових засад у регулюванні медичних послуг // Сучасне 
українське медичне право: монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: : 
Атіка, 2010. – С. 303–319.

18. Венедіктова І.В. Реалізація публічного інтересу в наданні паліа-
тивної допомоги / І.В. Венедіктова // ІV Всеукраїнська наук.-практ. конф. 
з медичного права «Медичне право України: проблеми паліативної допо-
моги та медико-соціального обслуговування населення». – Львів : ЛОБФ 
«Медицина і право», 2010. – С. 52–57.

19. Венедіктова, І.В. Правове регулювання послуг з сурогатного мате-
ринства за чинним законодавством України / І.В. Венедіктова // Medix. 
Anti-Aging. – 2010. – № 3. – С. 62–63.

20. Венедіктова І.В. Відбиття охоронюваних законом інтересів в 
інститутах медичного права / І.В. Венедіктова // Право України. – 2011. – 
№ 11–12. – С. 30–37.

21. Венедіктова І.В. Приватно-правові засади регулювання відносин 
з надання послуг / І.В. Венедіктова // Актуальні проблеми цивільного 
права : матеріали круглого столу, присвяч. пам’яті проф. Ч.Н. Азімова, 
23 груд. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Хар-
ків : Право, 2011. – С. 44–48.

22. Венедіктова І.В. Реалізація суспільного інтересу в державній 
політиці в сфері охорони здоров’я / І.В. Венедіктова // Матеріали V Все-
укр. (ІV Міжн.) наук.-практ. конф. з медичного права «Медичне право 
України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я (генезис, 
міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)», м. Одеса 
19–21 трав. 2011 р. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – С. 46–50.

23. Венедіктова І.В. Штрихи до викладання дисципліни «Медичне 
право» / І.В. Венедіктова // Медичне право України : Теоретико-методо-
логчіні та практичні аспекти викладання медичного права: матеріали 
VI Всеукр. (V Міжн.) наук.-практ. конф. з медичного права, м. Львів 
26–28 квітня 2012 р. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – С. 67–70.

24. Венедіктова І.В. Охоронювані законом інтереси осіб у репродук-
тивних правовідносинах // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 



Персоналі ї

171

присвяченої 91-річчю з дня народження доктора юридичних наук, про-
фесора В.П. Маслова «Актуальні проблеми науки і практики, цивільного, 
житлового та сімейного права» (м. Харків, 15 лютого 2013 р.). – Харків, 
2013. – С. 59–62.

25. Венедіктова І.В. Публічно-правові та приватно-правові засади в 
регулюванні послуг // Вісник Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1137.– С. 110–114.

26. Венедіктова І.В. Правова природа медичних послуг // Наукові 
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 5. – 
С. 44–48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://instzak.rada.gov.
ua/instzak/doccatalog/document; jsessionid=AA4DEF8641D99ECFE1B549
F9AF405461?id=69696

27. Венедіктова І.В. Окремі аспекти законодавчого регулювання кос-
метологічної діяльності // Матеріали ІХ наук.-практ. конф. з міжнарод-
ною участю «Актуальні питання косметології та дерматології». – Харків, 
2016. – C. 27–32.


