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КОМІТЕТ МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРАВА ТА БІОЕТИКИ



Голова Комітету: 

Сенюта Ірина Ярославівна

Заступники: 

Терешко Христина Ярославівна

(Рада адвокатів Львівської області)

Валах Вікторія Володимирівна

(Рада адвокатів Одеської області)

Секретар: 

Чорновус Наталія Федорівна

(Рада адвокатів Львівської області)

Рада Комітету:

1. Антонов Сергій Володимирович (Рада адвокатів міста 
Києва);

2. Буглак Валентина Вікторівна (Рада адвокатів 
Полтавської області);

3. Вітязь Оксана Петрівна (Рада адвокатів Хмельницької 
області);

4. Водоп'ян Тетяна Вікторівна (Рада адвокатів 
Рівненської області);

5. Дроздова Олена Валеріївна (Рада адвокатів 
Харківської області);

6. Дюжев Дмитро Володимирович (Рада адвокатів 
Донецької області);

7. Кашинцева Оксана Юріївна (Рада адвокатів Київської 
області);

8. Корнага Олександр Ігорович (Рада адвокатів 
Вінницької області);

9. Левчук Тетяна Василівна (Рада адвокатів 
Житомирської області);

10. Майданик Роман Андрійович (Рада адвокатів міста 
Києва);

11. Міськів Оксана Тарасівна (Рада адвокатів Івано-
Франківської області);

12. Саманюк Ірина Миколаївна (Рада адвокатів Івано-
Франківської області);

13. Сізінцова Юлія Юріївна (Рада адвокатів Запорізької 
області) – секретар;

14. Стьопіна Юлія Олександрівна (Рада адвокатів 
Дніпропетровської області);

15. Чуприна Зінаїда Миколаївна (Рада адвокатів 
Донецької області).

Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ
створений 5 серпня 2017 р. рішенням Ради адвокатів України №176
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ КОМІТЕТУ:

► у Львівській області – Богомазова Ірина Олександрівна;

► у Харківській області – Віцюк Ольга Вікторівна;

► у Тернопільській області – Калинюк Наталія Миколаївна;

► у Закарпатській області – Кузнєцов Микита Олександрович;

► в Одеській області – Маркочева Наталія Вікторівна;

► у Дніпропетровській області – Матова Тетяна Володимирівна;

► у Черкаській області – Поповський Дмитро Петрович;

► у Миколаївській області – Прутян Олександр Анатолійович;

► у місті Київ – Риков Вадим Володимирович;

► у Житомирській області – Тимофеєв Андрій Володимирович;

► у Рівненській області – Хмара Міла Василівна;

► у Донецькій області – Черних Тетяна Сергіївна;

► в Івано-Франківській області – Якубовський Олександр Олександрович.
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Членами Комітету підготовлено:

Діяльність Комітету у воєнний час (І півріччя 2022 р.)
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• 2 правові висновки
   до 4 законопроєктів

• 8 правових
   консультацій з
   воєнно-медичної
   тематики

• 15 консультації
   в рамках проєкту
   «Адвокат ЗСУ»

• 7 статей за тематикою діяльності

• 1 бюлетень

• 1 книга
• 5 інтерв’ю
   для ЗМІ



1. Співпраця з проектом РЄ «Посилення імплементації 
європейських стандартів прав людини в Україні» в 
межах навчального курсу з медичного права «Основні 
принципи захисту прав людини у сфері біомедицини»

2. Міжнародний круглий стіл на тему «Права дитини в 
«лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та 
національні гарантії у медичній та юридичній 
практиках» (22.11.2019 р., м. Київ)

ЗНАКОВІ ПОДІЇ В ЖИТТІ КОМІТЕТУ

4. Круглий стіл «Право на конфіденційність: 
спектральний погляд на дотримання прав людини у 
сфері надання медичної допомоги», приурочений до 
Дня прав людини (10.12.2021, онлайн)

3. Круглий стіл на тему «Конституційне право на 
охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 
страхування: особливості здійснення, легітимні 
очікування та обмеження», приурочений до 25-річчя з 
Дня прийняття Конституції України (25.06.2021, онлайн)

5. Наукові читання на тему «Медичне право України: 
історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи 
розвитку», присвячені пам'яті Гладуна Зіновія 
Степановича (12.04.1950 – 11.07.2021) (11.07.2022, 
онлайн)
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

1. За сприяння Комітету відбулось підписання 
Меморандуму про взаєморозуміння між Національною 
асоціацією адвокатів України та Всесвітньою 
асоціацією медичного права (22.11.2019, м. Київ).

2. Членство членів Комітету в Європейській асоціації 
медичного права. Ірина Сенюта – член Правління 
ЄАМП, Христина Терешко – національний представник.

3. Ірина Сенюта є юридичним радником – експертом 
ОБСЄ у проєкті «Гармонізація існуючих українських 
нормативних актів щодо біологічної безпеки та 
біологічного захисту з міжнародними стандартами».

4. Ірина Сенюта є 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+». 

5. Голова Комітету Ірина Сенюта є Національним 
консультантом ПРООН з питань ВІЛ і права.

6. Христина Терешко бере участь у підготовці 
національної частини Інформаційних бюлетенів 
Європейської асоціації медичного права.

АНАЛІТИЧНА РОБОТА

● Членами Комітету підготовлено науково-практичні 
висновки до таких законопроєктів:

● Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова 
редакція) та інших пов'язаних законодавчих актів;

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення правової охорони 
винаходів і корисних моделей;

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння формуванню відповідального 
батьківства;

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення доступності лікарських 
засобів для громадян;

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони 
здоров'я;

● Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про 
лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських 
засобів дітям; 

● Про внесення змін до Закону України «Про лікарські 
засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів 
особам, які не досягли 14 років;

● Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про 
лікарські засоби» щодо заборони реалізації (відпуску) 
лікарських засобів малолітнім особам; 

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони 
здоров'я;

● Про внесення змін до ст. 42-4 Кодексу про 
адміністративні правопорушення щодо продажу 
лікарських засобів дітям; 

● Про внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення відповідальності 
за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім 
особам; 

● Про внесення змін до Кодексу про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідальності за 
порушення вимог законодавства України про лікарські 
засоби;

● Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо удосконалення захисту 
працівників бригад екстреної (швидкої) медичної 
допомоги під час виконання службових обов'язків;

● Про допоміжні репродуктивні технології;

● Про застосування допоміжних репродуктивних 
технологій;

● Про застосування допоміжних репродуктивних 
технологій та замінне материнство.

Членами Комітету підготовлено аналітичні довідки:

→ щодо доступу до вакцин для імунізації від COVID-19 в 
Україні;

→ щодо роз'яснення можливості отримання адвокатом 
на адвокатський запит оригіналів документів та 
надання їх для проведення експертизи;



7

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

1. Ірина Сенюта як залучений учасник конституційного 
провадження здійснювала підготовку науково-
практичного висновку та виступала як експерт на 
пленарному засіданні в Конституційному Суді України, 
в усному провадженні за конституційним поданням 59 
народних депутатів України щодо конституційності 
Закону України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» (справа №1-
157/2018) (23.07.2020, м. Київ)

2. Ірина Сенюта є членом Науково-консультативної 
ради при Голові Верховної Ради України

МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Вакцинація у запитаннях і відповідях: методичні 
рекомендації (автори – Ірина Сенюта, Христина 
Терешко);

2. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання 
медичної допомоги (автор – Ірина Сенюта).
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3. Правові позиції Європейського суду з прав людини у 
сфері охорони здоров'я (автор – Ірина Сенюта)

4. Членами Комітету підготовлено два випуски 
Бюлетеня

АДВОКАЦІЙНА РОБОТА

Комітет спільно з ВША проводить адвокаційну кампанію 
щодо ратифікації Конвенції про захист прав і гідності 
людини щодо застосування біології та медицини: 
Конвенції про права людини та біомедицину від 
04.04.1997 р., яку Україна підписала 22.03.2002 р., проте 
не ратифікувала.



ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Голова Комітету Ірина Сенюта та член Ради Комітету Оксана Міськів беруть участь у благодійному проєкті

"Адвокати ЗСУ", надаючи безоплатну правову допомогу військовослужбовцям і членам їхніх сімей у сфері 
медичного права.

9


