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АнотАції

Квіт Н. М. Біобанки в Україні: цивільно-право-
вий аспект : монографія. Львів : Кварт, 2020. 376 с.

Монографію присвячено дослідженню цивіль-
но-правових проблем регулювання відносин, об’єктом 
яких є біобанки. На основі аналізу іноземного досвіду 
та положень міжнародних договорів і права Євро-
пейського Союзу обґрунтовано концептуальні засади 
регулювання цивільно-правових відносин у сфері 
створення та використання біобанків. Досліджено 
правовий режим біологічних матеріалів і даних, що 
входять до складу біобанків. Запропоновано прове-
сти уніфіковану систематизацію термінології. З’я-
совано правовий статус учасників коментованих 
відносин. Значну увагу приділено аналізу правової 
природи і змісту договору персонального зберігання 
біологічних матеріалів. Висвітлені актуальні теоре-
тичні і практичні питання використання біобанків, а 
також обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення 
законодавства, які можуть бути використані у нор-
мотворчій діяльності та правозастосовній практиці.

Для науково-педагогічних працівників навчаль-
них закладів освіти та наукових установ, докторан-
тів, аспірантів, студентів, а також юристів-практи-
ків і фахівців у сфері медицини.
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Смерть на прохання в Європі (Біоетика та прак-
тика ЄСПЛ щодо закінчення життя людини на про-
хання) : зб. рішень ЄСПЛ / уклад., пер. Я. О. Три-
ньова ; за заг. ред. В.М. Куца. Харків : Право, 2019. 
376 с.

У виданні вперше представлено українською 
мовою всі рішення Європейського суду з прав людини 
щодо позбавлення життя на прохання станом на 
2019 р. Ураховуючи положення Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», знання цього 
сегмента практики є необхідною складовою профе-
сіограми вітчизняних законотворців і правозасто-
совців. Пересічного ж громадянина можуть заці-
кавити фактичні обставини зазначеної категорії 
справ, що «розривають серце» навіть загартованого 
професіонала-правника.

Видання стане в нагоді як суб’єктам законотвор-
чості та правозастосування, зокрема народним депу-
татам, суддям, прокурорам, адвокатам, викладачам, 
слухачам і студентам правничих навчальних зак-
ладів, так і широкому загалу читачів, які бажають 
розширити обрії своїх знань.

Франчук В. В. Недоліки професійної медич-
ної діяльності: судово-медичні та клініко-соціальні 
аспекти : монографія. Львів : Магнолія, 2019. 248 с.

У монографії на документальному матеріалі 
конкретних судово-слідчих справ охарактеризовано 
недоліки професійної діяльності медичних праців-
ників різних спеціальностей, досліджено професій-
но-соціологічний профіль лікарів, обвинувачених у 
неналежному наданні медичної допомоги, проана-
лізовано вироки судів у випадках притягнення до 
кримінальної відповідальності медичних праців-
ників. Описано покроковий алгоритм проведення 
судово-медичних експертиз у випадках правопору-
шень у сфері професійної діяльності медичних пра-
цівників, запропоновано конкретні науково-прак-
тичні рекомендації щодо оптимізації призначення, 
організації й виконання експертиз за «лікарськими 
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справами», окреслено шляхи профілактики лікар-
ських помилок.

Для лікарів судово-медичних експертів, пра-
цівників правоохоронних органів і суду, керівників 
лікувально-діагностичних закладів і організаторів 
охорони здоров’я, лікарів-клініцистів, фахівців у 
галузі медичного і кримінального права, виклада-
чів вищих медичних і юридичних закладів освіти, 
лікарів-інтернів, студентів медичних і юридичних 
університетів.

Шеперд Р. Неестественные причины. Запи-
ски судмедэксперта: громкие убийства, ужасающие 
теракты и запутанные дела  [пер. с англ. И. Чор-
ного]. Киев : Форс Украина, 2019. 416 с. 

Шеперд Р. Неприродні причини. Записки 
судмедексперта: гучні вбивства, жахливі теракти 
і заплутані справи [пер. з англ. І. Чорного]. Київ : 
Форс Україна, 2019. 416 с.

Тіло людини – це німий свідок смерті, воно нічого 
не приховує і завжди містить у собі правду. Коли 
смерть раптова і несподівана, лікар Річард Шеперд 
обов’язково з’ясовує її причину. Кожен розтин – це 
окрема детективна історія й автор, завдяки своїй 
проникливості, розгадує головоломку, аби відпові-
сти на головне запитання: як ця людина померла.

Від серійного вбивці до стихійного лиха, від «іде-
ального вбивства» до жахливої випадковості, лікар 
Шеперд завжди в пошуках істини. І хоч він був 
залучений до найрезонансніших справ останнього 
двадцятиріччя (смерть принцеси Діани, теракти 
11 вересня 2001 р. в США), часто менш відомі 
випадки виявляються найбільш загадковими.


