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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

Комітет медичного і фармацевтичного права 
та біоетики є постійно діючим колегіальним 
дорадчим органом, утвореним при Національній 
асоціації адвокатів України відповідно до 
розпорядження Голови Національної асоціації 
адвокатів України, Ради адвокатів України від 
05.08.2017 № 176.

Метою діяльності Комітету є: сприяння розвитку 
медичного та фармацевтичного права, правових 
основ біоетики, права громадського здоров’я у 
сфері адвокатури, розширення спеціалізованих 
практик, забезпечення ефективного захисту 
прав людини у сфері охорони здоров’я.

Основними завданнями Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики є:

розробляє проекти нормативно-правових 
актів у сфері охорони здоров’я, пропозиції до 
них і чинного законодавства, спрямованого 
на оптимізацію захисту прав людини, і 
виносить їх на розгляд РАУ;

збирає, узагальнює й аналізує кращі практики 
правореалізації і правозастосування у 
сфері медичного і фармацевтичного права;

взаємодіє з регіональними органами 
адвокатського самоврядування з питань, що 
належать до його компетенції;

взаємодіє з органами влади, органами 
місцевого самоврядування, судами, 
міжнародними інституціями та юридичними 
і фізичними особами з метою розвитку 
профільних царин і забезпечення прав 
людини;

співпрацює з спеціалізованими юридичними 
клініками та медико-юридичними клініками 
щодо сприяння наданню безоплатної 
правової допомоги населенню у медичних 
справах і поширенню практичних знань 
з-поміж студентства;

співпрацює з громадськими об’єднаннями 
з метою підготовки пропозицій щодо 
розв’язання суспільно важливих питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав людини 
у сфері охорони здоров’я для їх врахування 
органами влади у своїй роботі;

розглядає звернення у межах своїх 
повноважень;

ухвалює рекомендації або готує пропозиції, 
які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

висвітлює свою роботу, а також 
актуальні питання у сфері медичного та 
фармацевтичного права, правових основ 
біоетики, права громадського здоров’я у 
засобах масової інформації;

виконує свої завдання у будь-яких формах, 
що не заборонені Конституцією України, 
законодавчими актами України, Правилами 
адвокатської етики, цим Положенням, а 
також документами РАУ;

готує аналітичні та методичні матеріали 
для адвокатів у сфері медичного та 
фармацевтичного права, правових основ 
біоетики та права громадського здоров’я;

бере участь в організації та/або проведенні 
семінарів, конференцій, тренінгів та інших 
заходів НААУ;

розробляє навчальні програми, спрямовані 
на підвищення кваліфікації адвокатів за 
спеціалізованою тематикою;

налагоджує міжнародну співпрацю з 
інституціями у професійних самоврядних 
органах адвокатури;

співпрацює з профільними вищими 
навчальними закладами з метою спільної 
участі в наукових, дослідницьких, грантових 
програмах і проектах, спрямованих на 
розвиток медичного та фармацевтичного 
права, правових основ біоетики, права 
громадського здоров’я;



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ

При Комітеті діють окремі профільні секції:

Секція медичного права;

Секція репродуктивного права;

Секція правових основ біоетики;

Секція громадського здоров’я;

Секція фармацевтичного права;
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2. СКЛАД КОМІТЕТУ

Головою Комітету була призначена Сенюта 
Ірина Ярославівна розпорядженням Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 05 серпня 2017 року № 
177.

Заступниками Голови Комітету призначені: 

Секретарем Комітету є Сізінцова Юлія Юріївна.

До складу Комітету входять адвокати:

Терешко Христина Ярославівна;

Кашинцева Оксана Юріївна.
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Антонов Сергій Володимирович;

Богачук Василь Степанович;

Богомазова Ірина Олександрівна;

Буглак Валентина Вікторівна;

Бузина Наталія Володимирівна;

Валах Вікторія Володимирівна;

Вилков Сергій Валентинович;

Вітязь Оксана Петрівна;

Водоп’ян Тетяна Вікторівна;

Гаро Ганна Олександрівна;

Гончаров Михайло Сергійович;

Гретченко Лариса Леонідівна;

Дроздов Олександр Михайлович;

Дюжев Дмитро Володимирович;

Ільченко Сергій Юрійович;

Калинюк Наталія Миколаївна;

Корнага Олександр Ігорович;

Кузнєцов Микита Олександрович;

Левчук Тетяна Василівна;

Майданик Роман Андрійович;

Майстро Дмитро Миколайович;

Маркочева Наталія Вікторівна;

Матова Тетяна Володимирівна;

Міськів Оксана Тарасівна;

Остопарченко Лідія Володимирівна;

Павлов Сергій Сергійович;

Поповський Дмитро Петрович;
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2. СКЛАД КОМІТЕТУ

Прокопчук Марія Миколаївна;

Прутян Олександр Анатолійович;

Риков Вадим Володимирович;

Савелова Юлія Михайлівна;

Сінько Ольга Аркадіївна;

Стьопіна Юлія Олександрівна;

Тимофеєв Андрій Володимирович;

Триньова Яна Олегівна;

Троценко Ольга Вікторівна;

Хмара Міла Василівна;

Черних Тетяна Сергіївна;

Чорна Лілія Олександрівна;

Чорновус Наталія Федорівна;

Чуприна Зінаїда Миколаївна;

Юдін Олег Юрійович;

Якубовський Олександр Олександрович.
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3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ

У 2020 році Комітетом проведено загалом 4 
засідання.

31.01.2020 року відбулося засідання 
Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Засідання Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики НААУ від 
31.01.2020 р. 

План роботи:

04.03.2020 року відбулося засідання 
Комітету. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Засідання Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики НААУ від 
04.03.2020 р. 

План роботи:

Презентація річного та квартального звітів.
Доповідач: Ірина Сенюта;

Формування і функціонування секцій 
Комітету;

Формування офіційних позицій Комітету. 
Позиціонування Комітету та його членів;

Проведення засідань в онлайн режимі;

Підготовка методичних матеріалів Комітету;

Проведення науково-практичних заходів 
Комітету;

Співпраця з Комітетом здоров’я нації, 
медичної допомоги та медичного 
страхування;

Різне;

Підсумки засідання.

Затвердження плану роботи Комітету на 
2020 р. (додаток 1).
Доповідач: Ірина Сенюта;

Затвердження плану роботи Комітету на 
квартал (лютий 2020 – квітень 2020рр.) 
(додаток 2).
Доповідач: Ірина Сенюта;

Виступ зовнішнього експерта Катерина 
Наровська, медіатор, тренер, супервізор, 
фасилітатор, юрист, партнер «Sens 2 
Sens Communication», віце-президент ГО 
«Національна асоціація медіаторів України».
Тема доповіді «Медіація в охороні здоров’я»;

Виступ зовнішнього експерта Вікторія 
Поліщук, помічник народного депутата, 
адвокат, член Комітету з питань медіації.
Тема доповіді: Нормопроектні новели у сфері 
охорони здоров’я;

Виступ зовнішнього експерта Ольга 
Худошина, завідувач сектору державного 
контролю ліцензування медичної практики 
Управління ліцензування та контролю якості 
надання медичної допомоги. 
Тема доповіді «Державний нагляд (контроль) 
щодо дотримання суб’єктом господарювання  
вимог законодавства у сфері господарської

діяльності з медичної практики, що підлягає 
ліцензуванню: новели й актуальні питання»;

Звіти керівників секцій Комітету.
Доповідачі: керівники секцій Комітету;

Переобрання голів секцій Комітету;

Обговорення підготовки методичних 
матеріалів за тематикою Комітету.
Доповідач: Ірина Сенюта;

Різне;

Підсумки засідання.
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19.06.2020 року відбулося засідання 
Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Засідання Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики НААУ від 
19.06.2020 р. 

План роботи:

25.09.2020 року відбулося засідання 
Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Засідання Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики НААУ від 
25.09.2020 р. 
 
План роботи:

3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ

Вітання. Затвердження порядку денного 
Комітету;

Вітання. Затвердження порядку денного 
Комітету;

Презентація і затвердження звіту Комітету 
за період червень-вересень 2020 рр.;

Презентація і затвердження звіту Комітету 
за період лютий-травень 2020 рр.;

Підготовка методичних матеріалів Комітету
Доповідач: Ірина Сенюта, Ганна Гаро;

Презентація роботи секцій.
Доповідачі: Сергій Антонов, Валентина Буглак, 
Тетяна Водоп’ян, Роман Майданик, Зінаїда 
Чуприна.
Регламент виступу 20 хв.;

Співпраця з ВША НААУ та правовими 
клубами PRAVOKATOR.
Доповідач: Наталя Чорновус;

Виступ зовнішнього експерта Зоряна 
Кошулинська.
Судовий експерт-психолог, керівник 
психологічної служби Львівської обласної 
клінічної психіатричної лікарні.
Тема доповіді «Професійне вигорання 
адвоката»;

Обговорення стану підготовки методичних 
рекомендацій.
Доповідач: один автор (при наявності 
співавторів) методичних рекомендацій;

Співпраця з ВША НААУ
Доповідач: Наталя Чорновус;

Проведення науково-практичних заходів 
Комітету;

Різне; Різне;

Підсумки засідання. Підсумки засідання.

Представлення кандидатів на нових членів 
Комітету.
Доповідач: Микита Кузнєцов, Богдан Волчко;

Виступ зовнішнього експерта Наталія Квіт, 
к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного 
права та процесу юридичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка.

Тема доповіді «Біобанк як об’єкт цивільно-
правових відносин»;

Затвердження плану роботи Комітету на 
період (червень 2020 – серпень 2020рр.) 
(додаток 1).
Доповідач: Ірина Сенюта;

Затвердження плану роботи Комітету на 
період (жовтень 2020 – грудень 2020 рр.) 
(додаток 1).
Доповідач: Ірина Сенюта;
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3. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ

17.12.2020 року відбулося засідання 
Комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

Засідання Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики НААУ від 
17.12.2020 р. 

План роботи:

Затвердження порядку денного засідання 
Комітету;

Презентація і затвердження звіту Комітету 
за період жовтень-грудень 2020 р.;

Затвердження плану роботи Комітету на 
2021 рік (додаток 1).
Доповідач: Ірина Сенюта;

Затвердження плану роботи Комітету на 
період (січень 2021 р. – березень 2021 р.) 
(додаток 2).
Доповідач: Ірина Сенюта;

Виступ зовнішнього експерта Зоряна 
Кошулинська. Судовий експерт-психолог, 
керівник психологічної служби Львівської 
обласної клінічної психіатричної лікарні.
Тема доповіді «Професійне вигорання 
адвоката»;

Обговорення подальшої діяльності секцій 
Комітету.
Доповідач: Ірина Сенюта, голови секцій;

Обговорення членства в Комітеті.
Доповідач: Ірина Сенюта;

Обговорення стану підготовки методичних 
рекомендацій.
Доповідач: один автор (при наявності 
співавторів) методичних рекомендацій;

Різне;

Підсумки засідання.
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4. ПІДГОТОВКА ТЕМАТИЧНИХ СТАТЕЙ 
ТА ДОПОВІДЕЙ

Сенюта І. Окремі питання, пов’язані з досудовим 
розслідуванням і судовим провадженням у 
медичних справах / Право України, спецвипуск, 
2020 / https://www.academia.edu/42820343;

Senyuta I. Forensic medical and forensic psychiatric 
examination: some issues of legal regulation / 
2020, Georgian medical news / https://cutt.ly/
Skq3wxa;

Терешко Х. Правомірне розголошення медичної 
таємниці: деякі аспекти / Право України, 
спецвипуск, 2020 / https://www.academia.
edu/42820130;

Сенюта І. Доктрина медичного права України: 
правова суть / Право України, спецвипуск, 2020 
/ https://www.academia.edu/42820408; Кашинцева О. Ласий шмат міжнародних 

досліджень щодо лікування COVID-19 можу бути 
монополізовано в Україні. Українська Правда. 
https://cutt.ly/ckq8rIp;

Кашинцева О. Чи буде в Україні патентна 
монополія на лікування COVID-19? (у 
співавторстві з М. Трофименко) https://cutt.
ly/3kq8fxV;

Кашинцева О. Чи може патент бути перешкодою 
у доступі до лікування за надзвичайних обставин?  
(у співавторстві з М. Трофименко) https://cutt.
ly/9kq8z6B;

Кашинцева О. Монополія на лікування 
COVID-19. Українська правда. https://life.
pravda.com.ua/columns/2020/05/29/241152/;

Сенюта І. Правова концепція охорони здоров’я 
дружня до дитини / Медичне право, 25 (1), 2020 
/ https://www.academia.edu/42874918;

Сенюта І. Окремі трудові гарантії для медичного 
працівника при скороченні чисельності або 
штату / Порівняльно-аналітичне право, 2020 / 
https://www.academia.edu/43284725;

Кашинцева О. Чи можна виправити дрімучі 
уявлення урядовців про сурогатне материнство. 
УНІАН: https://cutt.ly/skq3SME;

Кашинцева О. За єресь навколо сурогатного 
материнства доведеться вибачатися. 
Українська Правда. https://life.pravda.com.ua/
columns/2020/05/26/241116/;

Кашинцева О. Перспективи виробництва 
ліків від COVID-19: примусове ліцензування як 
забезпечення доступу до лікування. Фармацевт 
практик. https://cutt.ly/Zkq3Ck6; 

Кашинцева О. Про «синдром парацетамолу» 
або: монополія на лікування COVID-19 в Україні 
стає реальністю. https://cutt.ly/zkq391X

https://www.academia.edu/42820343
https://cutt.ly/Skq3wxa
https://cutt.ly/Skq3wxa
https://www.academia.edu/42820130;
https://www.academia.edu/42820130;
https://www.academia.edu/42820408
https://cutt.ly/ckq8rIp
https://cutt.ly/3kq8fxV
https://cutt.ly/3kq8fxV
https://cutt.ly/9kq8z6B
https://cutt.ly/9kq8z6B
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/29/241152/
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/29/241152/
https://www.academia.edu/42874918
https://www.academia.edu/43284725
https://cutt.ly/skq3SME
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/26/241116/
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https://cutt.ly/Zkq3Ck6
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4. ПІДГОТОВКА ТЕМАТИЧНИХ СТАТЕЙ ТА ДОПОВІДЕЙ

Сенюта І. Сурогатне материнство: нормативна 
«Ахілесова п’ята» / https://cutt.ly/Qkq4HpP;

Гретченко Л. Здоров’я дитини – пріоритет у 
медичних, сімейних та освітніх правовідносинах 
/ Публікація на сайті Управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького;

Кашинцева О. Про посилення кримінальної 
відповідальності за поширення епідемії, 
юридичні наслідки тестування на COVІD-19 і про 
громадянську свідомість https://cutt.ly/dkq4M4b; 

Наталія Калинюк опублікувала статтю 
“Концептуальні засади інтеграції правової та 
професійно-практичної підготовки майбутніх 
фахівців медичної галузі” Н. М. Калинюк, І. О. 
Рогальський // Медична освіта. № 3. с. 174 – 
180;

Ірина Сенюта дала інтерв’ю для спецвипуску 
«Юридичної газети» (Медичне право і 
фармацевтика) «Актуальні питання стратегії й 
тактики ведення медичних справ». URL: https://
cutt.ly/ikq7HhV;

Наталія Калинюк опублікувала статтю на тему 
“До питання підготовки майбутніх медичних 
фахівців на засадах міждисциплінарної 
інтеграції”. URL: https://cutt.ly/5kq5taK;

Наталія Калинюк подала до друку статтю 
«Basics of medicinal products reimbursement: a 
comparative-legal analysis» (SCOPUS);

Сенюта І., Кузьменко С. Спеціалізація адвоката 
у медичному праві: зарубіжний досвід та 
перспективи становлення в Україні. Адвокатура 
в умовах сучасних змін: збірник матеріалів 
науково-практичної конференції. Львів. С. 82-86;

Kalyniuk N. Maika N., Rogalskyi I., Kadobnyi 
T., Lototska O. Certain aspects of training future 
medical specialists on the basis of interdisciplinary 
integration. International Journal of Management 
(IJM). Scopus. 2020. Vol. 11. Issue 9. P. 939-946;

Кашинцева О. публікація “Юридичні аспекти 
сприяння доступу до лікарських засобів клієнтові 
у практиці адвоката. Частина 1 – «Доступні ліки»; 

Viktoriia V. Valakh, Denis M. Sytnikov. Analysis of 
ECHR decisions about the legal regime of medical 
privacy. Legea si viata. 2020. №10-11. P.9-24. 
URL: http://www.legeasiviata.in.ua/index.php/
reviste?id=408; 

Валах В. Безпека дитини-пацієнта у медичних 
інформаційних правовідносинах. Приватне 
право в сфері охорони здоров’я: виклики 
та перспективи. Київські правові читання.
Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 17 вер. 
2020 р. [Електронне видання]/ Р. А. Майданик, 
К.В. Москаленко та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. 
Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2020. – С. 35-
40;

Сенюта І. Новітні цивілістичні інструменти 
медичної реформи: проблемні питання 
правореалізації та правозастосування. Вісник 
НАПрН України. Том 27, №3, 2020; 

Jashodhara Dasgupta, Marta Schaaf, Sana 
Qais Contractor, Amanda Banda, Marisa Viana, 
Oksana Kashyntseva, Ana Lorena Ruano. Axes of 
alienation: Applying an intersectional lens on the 
Social Contract during the pandemic response to 
protect sexual and reproductive rights and health 
// International Journal for Equity in Health. URL: 
https://cutt.ly/Akq7wPR;

Богомазова І. Тест апноетичної оксигенації: 
юридичний та біотичний виміри. Приватне право в 
сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. 
Київські правові читання.Матеріали міжн. наук.-
практ. конф. Київ, 17 вер. 2020 р. [Електронне 
видання]/ Р. А. Майданик, К.В. Москаленко 
та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів: ЛОБФ 
«Медицина і право», 2020. – С. 14-19;

https://cutt.ly/Qkq4HpP
https://cutt.ly/dkq4M4b
https://cutt.ly/ikq7HhV
https://cutt.ly/ikq7HhV
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Сенюта І. Незалежність людини у сфері надання 
медичної допомоги. Приватне право в сфері 
охорони здоров’я: виклики та перспективи. 
Київські правові читання.Матеріали міжн. наук.-
практ. конф. Київ, 17 вер. 2020 р. [Електронне 
видання]/ Р. А. Майданик, К.В. Москаленко 
та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів: ЛОБФ 
«Медицина і право», 2020. – С. 214-219.

04.03.2020 у м. Києві відбувся випуск тренерів 
онлайн курсу за програмою HELP РЄ «Основні 
принципи захисту прав людини у сфері 
біомедицини»;

03.12.2020 відбулась фінальна зустріч учасників 
другого набору онлайн-курсу за програмою РЄ 
HELP. Тренерами курсу виступили: Гретченко Л., 
Корнага О., Міськів О., Матова Т., Чорновус Н.

16.11.2020 стартувало навчання третього 
набору онлайн-курсу за програмою РЄ HELP. 
Тренером курсу є Триньова Я; 

5. СПІВПРАЦЯ З ПРОЄКТОМ РЄ «ПОСИЛЕННЯ 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ» В МЕЖАХ 
НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З МЕДИЧНОГО ПРАВА 
«ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
У СФЕРІ БІОМЕДИЦИНИ»



6. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ 
МЕДИЧНОГО ПРАВА СПІЛЬНО З ВША НААУ 

Сенюта І. – вебінар «Докази і доказування при 
провадженні в медичній справі» (08.04.2020);

Сенюта І. – вебінар «COVID-19 і права людини: 
правові поради» (12.05.2020);

Сенюта І. – вебінар «Стратегії та тактики ведення 
медичних справ» (18.05.2020);

Сенюта І. – онлайн-лекція «Стратегія і тактика 
ведення медичних справ» (25.05.2020);

Сенюта І. – вебінар «Правова концепція охорони 
здоров’я, дружня до дитини» (01.06.2020);

Сенюта І. – онлайн-лекція «COVID-19 і права 
людини: правові поради» (01.06.2020);

Водоп’ян Т. – вебінар на тему «Судово-медична 
експертиза у справах щодо надання медичної 
допомоги» (30.07.2020);

Сенюта І. – вебінар з медичного права на тему 
«Правові позиції Європейського суду з прав 
людини у сфері охорони здоров’я (огляд практики 
2019-2020)» (05.08.2020);

Сенюта І. – вебінар на тему «Особливості 
судового розгляду медичних справ у порядку 
цивільного судочинства» (05.08.2020);

Вітязь О. – вебінар на тему «Лікарська таємниця» 
(07.08.2020);

Гретченко Л., Гаро Г., Сенюта І. – марафон 
вебінарів до Дня незалежності України 
(26.08.2020);

Гретченко Л. – вебінар «Здоров’я дитини як об’єкт 
захисту: актуальні питання судової практики» 
(11.09.2020);

Гретченко Л., Водоп’ян Т., Валах В., Чорновус 
Н. – марафон вебінарів до Дня безпеки пацієнтів 
(17.09.2020);

Чорновус Н. – семінар на тему «Судово-медична 
експертиза – практичні моменти» (09.10.2020);

Гретченко Л. – вебінар на тему: «Особливості 
правосуб’єктності у медичних правовідносинах 
за участі дитини» (19.10.2020);

Гретченко Л. – вебінар на тему: «Механізми 
захисту прав дитини у сфері охорони здоров’я» 
(21.10.2020);

Вітязь О. – вебінар на тему «Щеплення-правовий 
аспект» (30.10.2020);



6. УЧАСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ПРАВА СПІЛЬНО З ВША НААУ

Кашинцева О. – вебінар на тему: «Особливості 
доступу до лікарських засобів: алгоритм дій для 
пацієнтів та їх адвокатів» (20 .11.2020);

Валах В. – виступи на семінарі на тему: 
«Практичні аспекти захисту персональних даних 
дитини та збереження медичної таємниці» та 
«Щеплення дитини: право вибору чи обов’язок? 
Взаємопов’язаність з правом на освіту» (24-
25.11.2020, м. Київ);

Валах В. – вебінар для адвокатів на тему: «Допит 
лікаря в судовому процесі: від «так» у цивільному  
до «ні» у кримінальному» (14.12.2020);

Ірина Сенюта здійснювала підготовку науково-
практичних коментарів для ВША:

Члени Комітету, зокрема, Ірина Сенюта, 
Вікторія Валах, Наталія Калинюк, Лариса 
Гретченко виступили експертами та підтримали 
започатковану ініціативу Вищої школи 
адвокатури НААУ з підготовки відповідей на 
питання адвокатів у сфері медичного права.

Тетяна Водоп’ян підготовлено інформацію – 
книги від лектора ВША з тематики медичного 
права та відповіді лекторів ВША. 

Ірина Сенюта готує щотижневі правові новини 
у сфері медичного права та аналіз практики 
ЄСПЛ.

Щодо відповідальності за порушення 
санітарних правил і норм;

Дотримання права на таємницю про стан 
здоров’я в умовах пандемії;

Безпечні умови праці медичних працівників;

Правові аспекти відсторонення від роботи 
медичного працівника, який контактував з 
хворим на коронавірус;

Права, обов’язки та відповідальність 
медичних працівників, включаючи основні 
висновки для професійної безпеки та 
здоров’я за матеріалами ВООЗ;

Окремі трудові права медичних працівників 
в умовах COVID-19;

Щодо оплати листків непрацездатності у 
випадку інфікування медичного працівника, 
що працює з хворими на COVID-19;

Обмежувальні протиепідемічні заходи та 
права людини;

Повага до демократії, верховенства права 
та прав людини в умовах кризи, спричиненої 
COVID-19;

Обробка персональних даних за новими 
правилами: захист чи порушення прав 
людини;

Оплата праці медичних працівників в умовах 
коронавірусу та нормативна «перчинки» 
про маски.

З усіма коментарями можна ознайомитись на 
сайті ВША https://www.hsa.org.ua/cats/novini/.

https://www.hsa.org.ua/cats/novini/


7. ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТЬ У НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ ЗА ТЕМАТИКОЮ 
КОМІТЕТУ В РАМКАХ ЗАТВЕРДЖЕНОГО 
ПЛАНУ РОБОТИ

Сенюта І. – вебінар на тему «Правова концепція 
охорони здоров’я, дружня до дитини» для 
адвокатів на базі ВША НААУ (01.06.2020);

Сенюта І. – онлайн-лекцію для адвокатів, 
присвячену правам людини, зокрема дитини, в 
умовах коронавірусу, для адвокатів на базі ВША 
НААУ (01.06.2020);

Сенюта І. – онлайн-лекцію на тему «Захист прав 
дитини у сфері охорони здоров’я» для суддів 
апеляційних і місцевих загальних судів на базі 
НШСУ (02.06.2020);

Валах В. – позачергове засідання гуртка з 
цивільного права, присвячене Міжнародному 
дню захисту прав дітей у межах співпраці 
Комітету зі студентством (02.06.2020);

Гретченко Л. – семінар для сімейних лікарів 
Комунального некомерційного підприємства 
«АЗМ-СМ МР м. Кропивницького» на тему 
«Дитина у медичних правовідносинах» 
(02.06.2020);

Чорновус Н. – онлайн-вебінари на тему 
«Права дитини у сфері охорони здоров’я» 
для представників служби у справах дітей та 
соціальної служби. (4-5.06.2020);

Левченко Т. - консультування з питань 
дотримання прав дітей та їхнього захисту для усіх 
зацікавлених осіб (2-5.06.2020);

Сенюта І. – вебінар на тему «Принцип 
незалежності в медичному праві крізь призму 
праволюдинних цінностей» (26.08.2020);

Гаро Г. – вебінар на тему «Принцип незалежності 
в роботі адвоката, який надає послугу медіації» 
(26.08.2020); 

Валах В.– вебінар на тему “Особливості роботи 
адвоката по захисту прав дітей-пацієнтів” 
(17.09.2020);

Гретченко Л. – вебінар на тему «Забезпечення 
найкращих інтересів дитини – ключовий пріоритет 
незалежної правової держави» (26.08.2020);
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Водоп’ян Т. – вебінар на тему “Відшкодування 
шкоди в медичних правовідносинах”(17.09.2020);

Гретченко Л. – вебінар на тему “Реалізації прав 
дитини в закладі охорони здоров’я”(17.09.2020);

Чорновус Н. – вебінар на тему «Права пацієнтів 
в окремих сферах надання медичної допомоги» 
(17.09.2020);

Науково-практичний захід Київські правові 
читання на тему «Приватне право в сфері 
охорони здоров’я: виклики і перспективи». 
Члени Комітету були залучені до участі в заході 
як модератори та доповідачі, зокрема Ірина 
Сенюта, Роман Майданик, Христина Терешко, 
Яна Триньова, Оксана Кашинцева, Лариса 
Гретченко, Вікторія Валах та Сергій Антонов 
(17.09.2020).



8. СПІВПРАЦЯ КОМІТЕТУ З ІНШИМИ 
КОМІТЕТАМИ НААУ

У межах співпраці Комітету медичного 
і фармацевтичного права та біоетики з 
Комітетом сімейного права розроблено 
та впроваджено навчальний курс на базі 
Вищої школи адвокатури на тему «Дитина у 
медичних правовідносинах» (01-02.08.2020, 
м. Київ). 

Автори курсу: Ганна Гаро, Лариса 
Гретченко, Юлія Савелова, Вікторія Валах, 
Тетяна Водоп’ян;

У межах співпраці Комітету медичного 
і фармацевтичного права та біоетики з 
Комітетом трудового права підготовано 
публікацію на тему: “Коронавірус як 
гостре професійне захворювання, тактика 
поведінки медичних працівників при ньому”. 

Ознайомитись із публікацією можна за 
посиланням: https://cutt.ly/3kwdp8g;

У межах співпраці Комітету медичного 
і фармацевтичного права та біоетики з 
Комітетом сімейного права розроблено 
та проведено дводенний навчальний курс 
«Дитина в медичних правовідносинах» (за 
участі лекторів В.Валах, Т. Водопян, Г.Гаро, 
Л. Гретченко, Ю.Савелової) (7-8.11.2020, м. 
Київ).

1
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https://cutt.ly/3kwdp8g


9. АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ПОЗА 
МЕЖАМИ ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПЛАНУ

Вітязь О. та Чорновус Н. проводили захід з 
медичного права для адвокатів Хмельницької 
області (01.02.2020);

Матова Т. взяла участь у програмі Уповноваже-
ного ВР з прав людини «Розслідування порушень 
прав людини в місцях несвободи або допущених 
органами правопорядку» (11-15.03.2020);

Сенюта І. – доповідь на онлайн конгресі 
«Пандемія. STOP» на тему «Надання медичної 
допомоги в умовах Covid-19: правові поради 
лікарю» (26.04.2020);

Сенюта І. – виступ на тему «Трудові гарантії для 
працівників закладів охорони здоров’я в умовах 
медичної реформи» (10.04.2020);

Сенюта І. - відбувся онлайн захід для Ліг  и студентів 
АПУ у межах співпраці з студентством на тему 
«Медичне право vs COVID-19» (06.05.2020);

Троценко О. – семінар для Ліги студентів АПУ 
Харківської області на тему: «Практичні кейси в 
сфері медичного права» (06.10.2020, м. Харків);

Сенюта І. – доповідь на міжнародній конференції 
«Адвокат в умовах сучасних змін» на тему 
«Спеціалізація адвоката у медичному праві: 
зарубіжний досвіт та перспективи становлення в 
Україні» (09.10.2020, м. Львів); 

Чорновус Н. – лекція для Ліги студентів правників 
на тему: «Дефекти надання медичної допомоги» 
(18.10.2020, м. Львів);

Гретченко Л., Маркочева Н., Сенюта І., Терешко 
Х. – виступ на ІІІ Національному конгресі з 
паліативної і хоспісної допомоги з міжнародною 
участю, доповідь на тему: «Доступність 
паліативної допомоги: законодавчий підхід до 
розв’язання проблем в умовах реформи» (9-
10.10.2020);

Чорновус Н. – доповідь на круглому столі на 
тему: «Право на здорове дитинство: міжнародні 
стандарти та державна політика у галузі охорони 
здоров’я і формування здорового способу життя 
дітей» (20.11.2020, онлайн захід);

Сенюта І., Валах В., Терешко Х. взяли участь у 
науково-практичному заході Prime Pediatrics 
2020 (4-6.09.2020);

Кашинцева О. брала участь у роботі Комітету 
з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування ВР України ІХ 
скликання за напрямами законопроєктних 
ініціатив: паралельний імпорт лікарських 
засобів, патентування лікарських засобів, 

міжнародні закупівлі лікарських засобів, 
розробка механізмів забезпечення доступу до 
лік  ування в умовах пандемії; донорство крові та 
її компонентів та Комітету з питань економічного 
розвитку ВР України ІХ скликання за напрямом: 
реформування законодавства інтелектуальної 
власності в сфері медицини та фармації;



9. АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ПОЗА МЕЖАМИ ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПЛАНУ

Сенюта І. – доповідь на науково-практичній 
конференції на тему «Новельні інструменти 
медичної реформи: правовий аналіз» (9.10.2020);

Сенюта І. – доповідь на ІІІ Всеукраїнській школі з 
медичного права на тему «Захист персональних 
даних у сфері охорони здоров’я» (17.10.2020); 

Гретченко Л. – тренінг для адвокатів системи 
БПД на тему: «Право на медичну допомогу в 
місцях несвободи» (22.10.2020); 

Сенюта І. – виступ на Всеукраїнській науково-
практичній конференції з доповіддю на тему: 
«Медичне сортування (тріаж) в умовах COVID-19: 
баланс публічного і приватного інтересу» 
(13.11.2020, м. Одеса);

Маркочева Н. – участь у Форумі трансформації 
системи охорони здоров’я з доповіддю «Півроку 
Програми медичних гарантій: що отримали 
пацієнти». URL: https://cutt.ly/vkwhx8c;

Маркочева Н. – участь, в якості експерта НСЗУ, 
в розробці  програми медичних гарантій за 
різними напрямами; 

Сенюта І. – виступ на круглому столі “Сексуальна 
освіта та право на інтимне життя людей з 
інвалідністю” (26.11.2020, м. Львів);

Сенюта І. – виступ на семінарі для суддів на 
тему “Баланс між громадською безпекою і 
правами людини: судочинство в умовах пандемії 
COVID-19” (14.12.2020). 

https://cutt.ly/vkwhx8c


10. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

Вітязь О., Калинюк Н., Матова Т. – воркшоп 
на тему: «Захист прав людини у сфері охорони 
здоров’я, приурочений до прийняття Загальної 
декларації прав людини» (08.12.2020);

Сенюта І. – виступ на круглому столі на тему: 
«Правове регулювання надання психіатричної 
допомоги дітям» (10.12.2020, онлайн захід); 

Якубовський О. – проведення онлайн 
безкоштовного консультування з медико-
правової тематики під гаслом «Права людини 
понад  усе» (10.12.2020); 

Чорновус Н. – семінар проведений на базі 
Львівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на 
тему: «Права пацієнта та лікаря» (10.12.2020, м. 
Львів);

Кашинцева О. – круглий стіл на тему: 
«Інтелектуальна власність та доступ до лікування 
в контексті реалізації права на здоров’я» 
(10.12.2020, онлайн захід); 

Чорновус Н., Корнага О., Троценко О. – семінар 
на тему: «Права пацієнтів в окремих галузях 
надання медичної допомоги» (онлайн захід на 
платформі правових клубів PRAVOKATOR); 

Сенюта І. – виступ на Різдвяних читаннях у Львові 
на тему «Правове забезпечення діяльності 
медичного працівника в умовах COVID-19» (10-
11.12.2020, м. Львів);

Гончаров М., Хмара М. – семінар на тему 
«Особливості реалізації прав лікарями та 
пацієнтами, їх захист на території України в 
умовах карантину» (11.12.2020, м. Рівне). 



11. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КОМІТЕТУ

Заступницю Голови Комітету медичного 
і фармацевтичного права та біоетики 
Христину Терешко обрано національним 
представником Європейської асоціації 
медичного права в Україні.

Ключові завдання для національного 
представника: популяризація ЄАМП в 
Україні, розширення членства, інформування 
професійної громадськості про діяльність 
ЄАМП та поширення інформації з-поміж 
членів ЄАМП щодо розвитку медичного 
права в Україні;

Опубліковано спеціальний випуск 
Інформаційного бюлетеня Європейської 
асоціації медичного права (2/2020 
Newsletter), який присвячений COVID-19. 
У виданні розміщені звіти європейських 
країн, у т.ч. України, щодо законодавчого 
забезпечення та судової практики, 
пов’язаної з поширенням коронавірусної 
хвороби.

Національний звіт було підготовлено 
Христиною Терешко, як національним 
представником ЄАМП.

З повним текстом Інформаційного бюлетеня 
ЄАМП Ви можете ознайомитись за 
посиланням: https://cutt.ly/ektIi0W.

Голову Комітету Ірину Сенюту за 
результатами конкурсу обрано

національним консультантом у Спільному  
проєкті Європейського Союзу та Ради 
Європи «ЄС та Рада Європи працюють разом 
задля посилення операційної спроможності 
Омбудсмана у захисті прав людини» за 
темою «Попередження неналежного 
поводження шляхом ефективної реалізації 
Національного превентивного механізму у 
форматі Омбудсман+». Проєкт спрямований 
на дослідження правових та організаційних 
передумов створення реабілітаційного 
механізму для жертв катувань в Україні». 

Детальніше про проєкт можна ознайомитись 
за посиланням: https://cutt.ly/SktU7Ji;

https://cutt.ly/ektIi0W
https://cutt.ly/SktU7Ji


12.  ВИСТУПИ В ЗМІ ТА УЧАСТЬ 
У ТЕЛЕ - РАДІОПЕРЕДАЧАХ

Інтерв’ю голови Комітету Сенюти І. газеті 
Закон і Бізнес «Коронавірус яскраво 
ілюструє роль медицини і те, хто має 
бути найвищою цінністю для держави». Зі 
змістом публікації можна ознайомитись за 
посиланням: https://cutt.ly/hktIZIw;

Сенюта І. – інтерв’ю для телеканалу ZIK 
програма «Деталі тижня» щодо причин, які 
породжують виникнення медичних справ, 
взаємин лікар-пацієнт, дефектів надання 
медичної допомоги (03.09.2020);

10 квітня новий епізод Live journal «Знання 
для майбутнього» від IP Academy». Тема 
обговорення: «Використання лікарських 
засобів off-label та інтелектуальна 
власність“. Спікер Оксана Кашинцева; 

Кашинцева О. брала участь в ефірі радіо 
«Голос Столиці »: Про патенту реформу і 
доступ до лікування (02.07.2020). URL:https://
cutt.ly/BktObmu;

Тимофеєв А. брав участь у телевізійній 
програмі «Відкрита студія» на телеканалі 
СК-1, м. Житомир, що присвячена медичним 
працівникам, залученим до лікування людей 
з коронавірусом COVID-19 (09.06.2020);

Антонов С. дав інтерв’ю щодо особливостей 
правового регулювання сурогатного 
материнства в Україні для Daily Mail 
(Великобританія), 03.08.2020;

Антонов С. – дав інтерв’ю щодо 
особливостей правового регулювання та 
ринку сурогатного материнства в Україні 
для NY Times (США), 10.08.2020;

Антонов С. – дав інтерв’ю щодо правового 
регулювання сурогатного материнства в 
Україні для телеканалу 112, 21.07.2020;

Антонов С. – дав інтерв’ю щодо 
забезпечення прав пацієнтів у стаціонарі 
для телеканалу СТБ 20.08.2020;

Чорновус Н. – інтерв’ю для газети «Експрес» 
щодо надання медичної допомоги в сільській 
місцевості (05.11.2020); 

Калинюк Н. – інтерв’ю газеті «Медична 
академія», рубрика «Право» на тему: 
«Сovid-19 як професійне захворювання» 
(08.12.2020); 

Валах В. – коментар «Чи є вакцинальний 
статус людини медичною таємницею?» для 
GreenPost. URL: https://cutt.ly/BktPpty;

Троценко О. – коментар журналістам. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=B2uw4_
bQGUY; 

Троценко О. – коментар журналістам ТРК 
Україна. URL: https://youtu.be/Cd0IU8ughts; 

Міськів О. виступ у ЗМІ до Дня безпеки 
пацієнтів. URL: https://cutt.ly/yktOTnJ;

Інтерв’ю Кашинцевої О. для Obozrevatel TV: 
Сурогатне материнство: протилежні думки;

Інтерв’ю Кашинцевої О. «Про сурогатне 
материнство як метод лікування» https://cutt.
ly/SktI9mT;

https://cutt.ly/hktIZIw
https://cutt.ly/BktObmu
https://cutt.ly/BktObmu
https://cutt.ly/BktPpty
https://www.youtube.com/watch?v=B2uw4_bQGUY
https://www.youtube.com/watch?v=B2uw4_bQGUY
https://youtu.be/Cd0IU8ughts
https://cutt.ly/yktOTnJ
https://cutt.ly/SktI9mT
https://cutt.ly/SktI9mT


12. ВИСТУПИ В ЗМІ ТА УЧАСТЬ У ТЕЛЕ - РАДІОПЕРЕДАЧАХ

Маркочева Н. – участь у Форумі 
Трансформації Системи Охорони Здоров’я 
з доповіддю «Півроку Програми медичних 
гарантій: що отримали пацієнти». URL: 
https://cutt.ly/ZktPT0c;

Якубовський О. – виступ у телепередачі 
«Новини» телеканал «UA:Карпати». URL: 
https://youtu.be/gX4TnSkp9TE (05.11.2020);

Якубовський О. – виступ у телепередачі 
«Сьогодні.Головне» телеканал «UA:Карпа-
ти». URL: https://youtu.be/s0gzjIlKiQ 
(27.10.2020);

https://cutt.ly/aktSvYh

https://cutt.ly/8ktSza5

https://cutt.ly/4ktSE7j

Сенюта І. – виступила експертом для 
Інформаційного агенства «АдвокатПост», 
розкриваючи питання щодо згоди на 
обробку персональних даних у сфері 
охорони здоров’я, зокрема чи потрібна 
така згода, чи є вона умовою надання 
медичної допомоги та чи потрібна згода 
на обробку персональних даних в умовах 
медичної реформи. З публікаціями можна 
ознайомитись за посиланням: 

та підготувала публікацію на тему 
«Сурогатне материнство: нормативна 
«Ахілесова п’ята»». Зі змістом публікації 
можна ознайомитись за посиланням: https://
cutt.ly/aktSPZ2.

Сенюта І. участь у марафоні присвяченому 
COVID-19 на телеканалі Newsone 
(11.11.2020);

https://cutt.ly/ZktPT0c
https://youtu.be/gX4TnSkp9TE
https://youtu.be/s0gzjIlKiQ
https://cutt.ly/aktSPZ2
https://cutt.ly/aktSPZ2

