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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:

– розроблення проєктів нормативно-правових актів у сфері охорони здоров'я, пропозицій до них і 

чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав людини, і винесення їх на 

розгляд РАУ;

– збір, узагальнення й аналіз кращих практик правореалізації і правозастосування у сфері 

медичного і фармацевтичного права;

– підготовлення аналітичних і методичних матеріалів для адвокатів у сфері медичного та 

фармацевтичного права, правових основ біоетики та права громадського здоров'я;

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

– розроблення навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів за 

спеціалізованою тематикою;

– налагодження міжнародної співпраці з інституціями у професійних самоврядних органах 

адвокатури;

– співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, 

дослідницьких, грантових програмах і проєктах, спрямованих на розвиток медичного та 

фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров'я;

– взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до 

його компетенції;

– взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними 

інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку профільних царин і забезпечення 

прав людини;

– співпраця зі спеціалізованими юридичними клініками та медико-юридичними клініками щодо 

сприяння наданню безоплатної правової допомоги населенню у медичних справах і поширенню 

практичних знань з-поміж студентства;

– співпраця з громадськими об'єднаннями з метою підготовлення 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;

– розгляд звернень у межах своїх повноважень;

– виконання своїх завдань у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, 

законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Положенням, а також 

документами РАУ;

– висвітлення своєї роботи, а також актуальних питань у сфері медичного та фармацевтичного 

права, правових основ біоетики, права громадського здоров'я у засобах масової інформації;

– ухвалення рекомендацій або підготовка пропозицій, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.



ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ

• 12 квітня відбулося онлайн засідання Комітету. На засіданні члени Комітету обговорили: 

важливість проведення просвітницької кампанії з актуальних питань медичного права в умовах 

воєнного стану та вирішили публікувати на підсайті Комітету юридичні консультації.

Члени Комітету обговорили пропозиції щодо відзначення 5-річчя Комітету та підтримали 

пропозицію щодо проведення заходу та підготовки посібника в запитаннях і відповідях на тему 

«Воєнне» медичне право». 

Окрім того, члени Комітету обговорили інші актуальні питання роботи Комітету в умовах воєнного 

стану.

• 10 червня на засіданні Комітету обговорено низку питань, зокрема відзначення 5-річчя від дня 

створення Комітету і проведення з цієї нагоди круглого столу на тему «Воєнне медичне право».

До участі був запрошений зовнішній експерт – доктор 

медичних наук, проф., завідувач курсу судової 

медицини Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського, який виступив з 

доповіддю на тему «Недоліки професійної медичної 

діяльності в сучасній Україні: судово-медичний 

експертний погляд». Доповідь породила жваві дискусії 

судового експерта з адвокатами і високу зацікавленість 

тематикою.

Членами Комітету заплановано нові напрями для роботи, що відображатимуть актуальні питання в 

умовах воєнного стану.

• 3 жовтня відбулося чергове засідання Комітету. На 

зустрічі презентували звіт про діяльність за ІІІ квартал 

2022 року, обговорили організаційні питання та план 

роботи Комітету на 4 квартал.

Зібрання ухвалило рішення:

– організувати і провести відзначення 30-річчя Основ 

законодавства України про охорону здоров'я

(18 листопада 2022 р.);

– провести низку заходів у регіонах із залученням 

членів Ради та регіональних представників Комітету, 

приурочених до Дня прав людини, який відзначається 

10 грудня.

Традиційно участь у засіданні взяла зовнішній експерт – президент Всеукраїнської асоціації 

індивідуальної психології, член NASAP, психотерапевт, судовий експерт-психолог Зоряна 

Кошулинська. Вона виступила з доповіддю «Психологічна стійкість в умовах війни. Вплив жахіть 

війни на поведінку дітей та підлітків», яка викликала значний інтерес присутніх.



ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2022 РОКУ

• 2 грудня відбулося чергове засідання Комітету. 

Традиційно до участі в засіданні запрошено 

зовнішнього експерта. Цього разу Вікторію Бучківську 

– суддю Стрийського міськрайонного суду Львівської 

області, яка виступила з доповіддю на тему «Окремі 

проблемні питання КПК України, які виникають під час 

розгляду кримінальних проваджень та постановлення 

судових рішень. Зловживання процесуальними 

правами у кримінальному провадженні».

На порядку денному було чимало питань: від організаційних у роботі Комітету до підготовки 

відзначення Дня прав людини (10 грудня 2022 р.). Також обговорили прийдешній захід «Стратегія 

імплементації Конвенції Ов'єдо в законодавство України» (09.12.2022), що організовується 

Комітетом, Вищою школою адвокатури та НДІ приватного права та підприємництва імені

Ф. Г. Бурчака.

З-поміж новел у діяльності Комітету планується робота зі студентством у межах гуртка з медичного 

права, що створюється в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ КОМІТЕТУ

Експертне обговорення на тему «Законопро-
єктні пазли для застосування допоміжних 
репродуктивних технологій: чи очікувати 
довершеної мозаїки закону?»

26 січня відбулося експертне обговорення на тему 

«Законопроєктні пазли для застосування допоміжних 

репродуктивних технологій: чи очікувати довершеної 

мозаїки закону?», організоване Комітетом спільно із 

Всеукраїнською фундацією компаній з організаційно-

правового забезпечення програм ДРТ. Модератором 

заходу були: Ірина Сенюта, Голова Комітету, і Сергій 

Антонов, член Комітету та президент Всеукраїнської 

фундації компаній з організаційно-правового 

забезпечення програм ДРТ.

Деталі обговорення та запис заходу: https://bit.ly/3CJJPA5

https://bit.ly/3CJJPA5


ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ КОМІТЕТУ

Наукові читання на тему «Медичне право 
України: історичні аспекти, новітні тенденції 
та перспективи розвитку»

11 липня відбулися наукові читання на тему «Медичне 

право України: історичні аспекти, новітні тенденції та 

перспективи розвитку», присвячені пам'яті Гладуна 

Зіновія Степановича.

Захід організований Комітетом спільно з кафедрою медичного права ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівським торговельно-

економічним університетом та Науково-дослідним інститутом державного будівництва і місцевого 

самоврядування (Львівська лабораторія прав людини та громадянина) за підтримки ГО «Фундація 

медичного права та біоетики України».

Організаторами був обраний незвичний формат наукового заходу, адже на ньому зібралися не 

лише науковці, а й друзі, колеги, студенти і вчителі Зіновія Степановича Гладуна, які мали 

можливість поділитися споминами про нього. Модератором заходу була Ірина Сенюта, Голова 

Комітету.

Детальніше про захід: https://bit.ly/3XmcjYy

Урочисте засідання Комітету з нагоди
5-ї річниці

5 серпня відбулося урочисте засідання Комітету, 

присвячене 5-й річниці з дня його створення. Метою 

заходу було відзначити ювілейну дату з нагоди 

створення Комітету та висвітлити історію успіху 

діяльності і долученість Комітету до розвитку 

національного медичного права.

На засіданні з вітальними словами виступила Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, заступник Голови 

РАУ Валентин Гвоздій, голова ВКДКА Сергій Вилков, директор ВША НААУ Савва Кузьменко, 

директор Української фундації правової допомоги Микола Сіома.

На засіданні презентовано брошуру про роботу Комітету: історія успіху діяльності (перегляд: 

https://cutt.ly/oXvGH5j) та книгу «Воєнне» медичне право в запитаннях і відповідях».

В останній висвітлено відповіді на найактуальніші питання динаміки медичних правовідносин в 

умовах воєнного стану, особливості реалізації окремих прав людини у сфері охорони здоров'я, 

алгоритми надання медичної та реабілітаційної допомоги, зокрема військовослужбовцям, а також 

проблематику найкращих інтересів дитини й особливостей трудових правовідносин у сфері охорони 

здоров'я.

Ознайомитися з книгою можна за посиланням: https://cutt.ly/eXvGIYK

https://bit.ly/3XmcjYy
https://cutt.ly/oXvGH5j
https://cutt.ly/eXvGIYK


Круглий стіл на тему «Воєнне» медичне 
право

5 серпня відбувся круглий стіл на тему «Воєнне» 

медичне право. Метою заходу було обговорити 

непрості питання царини медичного права та захисту 

прав людини в умовах воєнного стану. Модератором 

заходу була Голова Комітету Ірина Сенюта.

На круглому столі виступили Голова Комітету Ірина 

Сенюта, заступник Голови Комітету – Вікторія Валах, 

члени Ради Комітету Роман Майданик, Сергій 

Антонов, Олександра Корнага, Оксана Міськів і 

запрошений експерт, начальник відділу державного 

контролю ліцензування медичної практики 

Департаменту контролю якості надання медичної 

допомоги МОЗ України Ольга Худошина.

Відеозапис заходу доступний для перегляду за посиланням https://cutt.ly/ZXvSXVm

Науково-практична конференція на тему 
«Роль і значення Основ законодавства 
України про охорону здоров'я для системи 
охорони здоров'я і забезпечення прав 
людини»

18 листопада Комітетом, Вищою школою адвокатури 

НААУ спільно з кафедрою медичного права 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького було проведено науково-

практичну конференцію на тему «Роль і значення 

Основ законодавства України про охорону здоров'я 

для системи охорони здоров'я і забезпечення прав 

людини», присвячену 30-річчю з дня прийняття Закону 

України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я» (19.11.1992).

Роль і значення Закону важко переоцінити, адже його 

по праву називають «медичною конституцією», 

сьогодні Основи є малим медичним кодексом, 

документом, що є одним із ключових регуляторів 

правовідносин у сфері охорони здоров'я.

З вітальними словами на заході виступили Голова 

Верховної Ради України Руслан Стефанчук, заступник 

Міністра охорони здоров'я України Олексій Яременко, 

голова Поважної Ради Ордену Святого Пантелеймона 

Василь Князевич, директор Вищої школи адвокатури 

НААУ Савва Кузьменко.

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ КОМІТЕТУ

https://cutt.ly/ZXvSXVm


Захід був проведений у формі панельних дискусій на теми:

1) історичний нарис, сьогоденне «життя» Основ та перспективи його майбуття;

2) медична реформа та Основи: чи можна «вилікувати пацієнта»;

3) медичний працівник і пацієнт: як досягнути балансу у взаєминах.

Модераторами панелей були Ірина Сенюта, Роман Майданик та Вікторія Валах.

З доповідями на конференції виступили Голова Комітету Ірина Сенюта, заступник Голови Комітету 

Вікторія Валах, члени Ради Комітету Роман Майданик та Сергій Антонов.

Експертна дискусія на тему «Стратегія імплементації Конвенції Ов'єдо в 
законодавство України»

9 грудня Комітет та Вища школа адвокатури НААУ спільно з Науково-дослідним інститутом 

приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України провели 

експертну дискусію на тему «Стратегія імплементації Конвенції Ов'єдо в законодавство України», 

приурочену до Дня прав людини (10 грудня). 

Конвенція Ов'єдо – міжнародний документ, що має на 

меті охорону гідності та основних прав і свобод 

людини щодо застосування біології та медицини, 

спрямований на заборону зловживання інноваційними 

здобутками у сфері біології та медицини й 

використання прогресивних новел у цій сфері на благо 

сучасного й прийдешніх поколінь.

З вітальними словами на заході виступили Голова Комітету Ірина Сенюта, представник Міністра 

охорони здоров'я України, заступниця генерального директора – керівниця експертної групи зі 

спеціалізованої медичної допомоги та охорони материнства та дитинства Тетяна Орабіна, директор 

Вищої школи адвокатури НААУ Савва Кузьменко.

Захід був проведений у формі панельних дискусій на теми:

1) гідність, приватність, інформованість, особиста недоторканність як основоположні цінності 

Конвенції Ов'єдо;

2) правовий режим анатомічних матеріалів людини у сфері трансплантації;

3) правова охорона ембріона та наукові дослідження.

Модераторами панелей були Ірина Сенюта, Роман Майданик і Наталія Квіт.

Деталі обговорення та запис заходу https://bit.ly/3hLAbph

ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ КОМІТЕТУ

https://bit.ly/3hLAbph


• Членами Комітету у відповідь на запит Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності 

підготовлено науково-практичний висновок до проєкту Закону України «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» (реєстр. №6423 від 13.12.2021).

• Членами Комітету на запит Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики здійснено правовий аналіз проєктів законів України «Про допоміжні 

репродуктивні технології» (реєстр. №6475 від 28.12.2021), «Про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» (реєстр. №6475-1 від 11.01.2022) та «Про застосування допоміжних 

репродуктивних технологій та замінне материнство» (реєстр. №6475-2 від 13.01.2022).

• Іриною Сенютою та Сергієм Антоновим підготовлено науковий висновок до проєкту Закону 

України «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав 

учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство», який зареєстровано за 

№8011 від 08.09.2022.

З науково-практичним висновком можна ознайомитися за посиланням.

АНАЛІТИЧНА РОБОТА

10 січня  провела семінар для адвокатів Хмельницької області на тему «Щеплення Оксана Вітязь

– правовий аспект».

31 січня  провела лекцію «Права людини у сфері охорони здоров'я» для Наталія Чорновус

працівників Національної поліції у Львівській області.

2 лютого  взяла участь у круглому столі, організованому Комітетом НААУ з Вікторія Валах

трудового права, під час якого виступила з доповіддю на тему «Застосування медико-правових 

норм щодо вакцинопрофілактики від COVID-19 у сучасній судовій практиці в Україні».

18 лютого  та Оксана Вітязь спільно провели тригодинний семінар з підвищення Вікторія Валах

кваліфікації для адвокатів Одеської області з темами «Особливості роботи адвоката по захисту 

прав дітей-пацієнтів» та «Медична таємниця» відповідно.

20 травня  брала участь у Iрина Сенюта

міжнародному заході «Війна в Україні і громадське 

здоров'я» та виступила з темою «Право громадського 

здоров'я і війна в Україні» (онлайн, м. Гданськ, 

Республіка Польща).

АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73417
https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.pdf


АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

16 квітня  провела вебінар, на якому презентувала тему «Особливості реалізації Iрина Сенюта

репродуктивних прав жінок в умовах війни» (онлайн, м. Київ).

20 травня  брала участь у міжнародному заході «Війна в Україні і громадське Iрина Сенюта

здоров'я» та виступила з темою «Право громадського здоров'я і війна в Україні» (онлайн, м. 

Гданськ, Республіка Польща).

1 червня  брала участь у Міжнародній конференції «Педіатрія в умовах війни», Вікторія Валах

організованій НМУ імені О. О. Богомольця, та виступила з доповіддю на тему «Право дитини на 

медичну допомогу в умовах воєнного стану» (онлайн, м. Київ).

9 червня  взяла участь у І міжнародній Iрина Сенюта

науково-практичній конференції «Національне та 

міжнародне право: історія, сучасність та перспективи 

розвитку» і виступила з доповіддю «Актуальні питання 

медичного права в умовах воєнного стану» (онлайн, 

м. Вінниця).

Наталя Чорновус провела семінар для адвокатів 

Львівської області на тему «Аналіз «Правил 

проведення судово-медичної експертизи (досліджен-

ня) трупів».

Під час заходу було акцентовано увагу на проведенні комісійних судово-медичних експертиз, на 

помилках при проведенні експертизи трупа в бюро судово-медичної експертизи, а також розкриті 

питання заповнення та ведення медичної документації.

Iрина Сенюта як член Науково-консультативної 

ради при Голові Верховної Ради України взяла участь у 

черговому засіданні та привернула увагу Голови ВРУ 

та учасників до двох актуальних питань: 1) на 

необхідності прийняття Закону України «Про 

біологічну безпеку та біологічний захист», що вже 

розроблений робочою групою ОБСЄ на виконання 

рішення Ради ЄС від 31.07.2019 про підтримку 

зміцнення біологічної безпеки та захисту в Україні; 2) 

на необхідності ратифікувати Конвенцію про права 

людини та біомедицину (Конвенцію Ов'єдо), яку 

Україна підписала ще 20 років тому.

18 липня стартував курс Ради Європи HELP «Основні 

принципи захисту прав людини у сфері біомедицини» 

для адвокатів. Програма складається з міжнародної 

частини, яка містить міжнародні стандарти, практику 

ЄСПЛ, та національної частини, яка наповнена 

вітчизняною судовою практикою, посиланнями на 

літературні джерела та нормативну базу. Авторкою 

курсу є Голова Комітету – . Тренерами Iрина Сенюта

курсу обрано членів Комітету: Наталію Чорновус, 
Яну Триньову, Тетяну Водоп'ян, Олександра 

Корнагу та Зінаїду Чуприну.



АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

4 серпня  брала участь у семінарі для суддів місцевих загальних та апеляційних Iрина Сенюта

судів на тему «Проєкт нового Кримінального кодексу України: основні новели». Голова Комітету 

презентувала доповідь на тему «Новельні підходи до криміналізації діянь у сфері охорони здоров'я 

крізь призму проєкту нового Кримінального кодексу України: окремі аспекти».

2 вересня  взяла участь як лектор у Юлія Миколаєць

вебінарі на тему «Перевірки з питань праці 

відновлено» у рамах співробітництва з цифровим 

виданням «Експертус».

1 жовтня Ірина Сенюта та  Христина Терешко

виступили як доповідачі на 6-му Міжнародному 

педіатричному конгресі «Здоров'я дитини», 

організованому Українською академією педіатрії.

Ірина Сенюта висвітлила тему «Правові поради педіатру для безпечного провадження медичної 

практики». Христина Терешко виступила з доповіддю на тему «Трудові гарантії медичної працівників 

в нових умовах».

7 жовтня  провела майстер-клас для адвокатів на тему «Стратегія і тактика ведення Iрина Сенюта

медичних справ для успішного захисту інтересів клієнта». Захід відбувся в рамах Прикарпатського 

юридичного форуму УКД.

7 жовтня розпорядженням Голови НААУ, РАУ створено 

робочу групу з напрацювання методичних 

рекомендацій щодо визначення часу, протягом якого 

захисник має можливість ознайомитися з матеріалами 

справи. До робочої групи включено Голову Комітету – 

Iрина Сенюту.

12 жовтня  взяла участь у засіданні Iрина Сенюта

Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів щодо доцільності 

включення до порядку денного сесії Верховної Ради 

України проєкту Закону про внесення змін і доповнень 

до деяких законів України з метою забезпечення прав 

учасників війни на біологічне посттравматичне 

батьківство/материнство.

13 жовтня  на запрошення Наталія Чорновус

ЛьДУВС провела лекцію для студентів 4 курсу на тему 

«Забезпечення прав людини щодо отримання 

медичної допомоги під час затримання особи та 

відбування нею покарання. Практика ЄСПЛ».

20 жовтня  провела вебінар на тему «Оскарження постанови ВЛК. Огляд Зінаїда Чуприна

судової практики».

21 жовтня  виступила як доповідач на науково-практичній конференції з Iрина Сенюта

міжнародною участю на тему «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів на 

сучасному етапі», організованій Національним університетом охорони здоров'я України імені П. Л. 

Шупика. Ірина Сенюта висвітлила тему «Правове попурі щодо актуальних питань реформування 

охорони здоров'я».



АКТИВНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

27 жовтня  провела онлайн лекцію для суддів загальних судів 8 областей України на Iрина Сенюта

базі Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України на тему «Актуальні 

питання розгляду медичних справ у порядку цивільного та кримінального судочинства».

31 жовтня  провела лекцію для Iрина Сенюта

медичних працівників Медичного центру «Вік здоров'я» 

на тему «Актуальні питання медичного права у роботі 

медичного працівника».

16 листопада членами ради Комітету Зінаїдою 

Чуприною Вікторією Валах та , на базі кафедри 

цивільно-правових дисциплін економіко-правового 

факультету ОНУ імені О. Мечнікова, проведено 

вебінар, присвячений 30-річчю з дня прийняття Закону 

України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я». Зінаїда Чуприна виступила з доповіддю на 

тему «Кримінальна відповідальність у сфері охорони 

здоров'я», Вікторія Валах презентувала виступ на тему 

«Право дитини на медичну допомогу в умовах воєнного 

стану».

19 листопада  провела для Наталія Чорновус

адвокатів Ради адвокатів Львівської області онлайн 

семінар на тему «Дефекти надання медичної допомоги. 

Внутрішній та зовнішній контроль якості наданої 

медичної допомоги».

29 листопада  провела вебінар для Оксана Міськів

адвокатів Івано-Франківської області на тему «ВЛК: 

правове регулювання діяльності, практичні аспекти 

надання правової допомоги військовослужбовцям 

(судова практика)».

5 грудня  на платформі Школи Юлія Миколаєць

інноваційної медицини (SIM) провела вебінар на тему 

«Юридичний захист лікаря в сучасних умовах».

20 грудня  на платформі Юлія Миколаєць

Цифрового видання «Експертус» провела вебінар на 

тему «Перевірки під час воєнного стану» в рамах 

онлайн конференції «Відділ кадрів – 2022. Підсумки 

року».

Iрина Сенюта Оксана Міськів та  беруть активну участь у волонтерському русі «Адвокат ЗСУ». 

За звітний період адвокатами підготовлено низку консультацій.



1. Ірина Сенюта дала коментар щодо права на одноразову страхову виплату у зв'язку з 

професійним захворюванням, пов'язаним з Covid-19, 28.01.2022.

2. Сергій Антонов дав інтерв'ю для французького журналу Femmes d'ici et d'ailleurs про 

репродуктивні права людини та доступ до ДРТ, відкладеного батьківства, донорства гамет в Україні, 

31.01.2022.

3. Оксана Міськів виступила експертом на «Українське радіо. Карпати» у передачі «Радіовимір» 

17.02.2022 з питань щодо трансплантації на Івано-Франківщині. Зокрема, адвокатка розповіла 

про те, хто може бути донором органів або тканин та як захищені донори за чинним законодавством 

України.

4. Сергій Антонов дав інтерв'ю для американського таблоїду The Wall Street Journal щодо проблем 

проведення програм сурогатного материнства в Україні у зв'язку із загрозою вторгнення РФ, 

17.02.2022.

5. Сергій Антонов дав інтерв'ю для англійського таблоїду The Sunday Times щодо проблем 

проведення програм сурогатного материнства в Україні у зв'язку із загрозою вторгнення РФ, 

18.02.2022.

6. Антонов С. Інтерв'ю для міжнародної агенції журналістських розслідувань Finance Uncovered 

щодо індустрії сурогатного материнства, правових та етичних проблем сурогатного материнства в 

Україні після 24.02.2022 р., 29.08.2022.

7. Ірина Сенюта надала інтерв'ю інформаційному агентству Advokat Post щодо власного досвіду 

проживання війни та породжених нею можливостей для адвоката. З повним текстом можна 

ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3k9vJ4L.

8. Ірина Сенюта дала інтерв'ю в журналі Жіночої ділової палати України «Атена», у якому 

висвітлила свої професійні вектори, наголосила на необхідності розроблення та прийняття 

Медичного кодексу України, поділилася з читачами порадами щодо отримання належної медичної 

допомоги.

9. Сенюта І. Які права жінки можуть бути порушені під час пологів? Особливості воєнного часу: що 

може змінюватися для жінки. Які небезпеки/обмеження несе із собою воєнний стан? Коментар 

підготовлено в рамах проєкту Divoche.media. URL: https://cutt.ly/uVgFo8d. 

10. Сенюта І. Право громадського здоров'я та війна в Україні: сьогодення та уроки на майбутнє. 

URL: https://bit.ly/3ven7vW. 

ІНТЕРВ'Ю (КОМЕНТАРІ)
ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ ДЛЯ ЗМІ

https://advokatpost.com/vijna-dala-meni-mozhlyvist-perehlianuty-priorytety-usunuty-te-shcho-nevazhlyvo-zoseredytys-na-tsinnisnykh-oriientyrakh-osobystoho-profesijnoho-i-hromadskoho-zhyttia-iryna-seniuta/
https://divoche.media/2022/09/19/vijna-ne-skasovuye-zhinochi-prava-shho-potribno-znaty-pro-pology-v-yurydychnij-ploshhyni/
https://cutt.ly/uVgFo8d
https://www.academia.edu/89971841/Public_health_law_and_the_war_in_Ukraine_Present_and_lessons_for_the_future
https://bit.ly/3ven7vW


Комітет започаткував просвітницьку рубрику щодо найбільш актуальних питань у сфері медичного 

права в умовах воєнного стану. 

Головою Комітету  Iриною Сенютою підготовлено відповіді на питання:

– Що таке медичний нейтралітет? (URL: https://bit.ly/3Cma0wE)

– Чи обмежується конституційне право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування в умовах воєнного стану в Україні? (URL: https://bit.ly/3ChVrtZ)

– Чи здійснюється оплата за медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння 

зброї громадянами? (URL: https://bit.ly/3id7amO)

– Якими є протипоказання за станом здоров'я для отримання дозволу на носіння зброї? (URL: 

https://bit.ly/3X2mT6J)

– У якому документі визначається «обсяг» обмеженої придатності до військової служби у воєнний 

час з урахуванням індивідуального підходу? (URL: https://bit.ly/3Im2sxw)

– Якими є особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям в умовах воєнного стану? 

(URL: https://bit.ly/3vCHVxh)

Христина Терешко відповіла на запитання:

– Кого з медичних працівників можуть залучати до надання медичної допомоги під час воєнного 

стану? (URL: https://bit.ly/3vFm3RX).

Вікторія Валах підготувала консультацію щодо:

– Медичних працівників, які не підлягають призову на військову службу (URL: 

https://bit.ly/3ChW0UD).

Консультації Юлії Миколаєць на Експертус Медзаклад (Експертно-правова 
система для керівників у галузі охорони здоров'я):

– За чий кошт проводити медогляди військовозобов'язаних під час воєнного стану URL: 

https://cutt.ly/rVgFJLX. 

– Чи виплачувати зарплату медпрацівникам, які працюють у ЗОЗ на окупованій території URL: 

https://cutt.ly/FVgFVyW. 

– Мобілізація медпрацівників. Осінні зміни [Електронний ресурс] / Ю.М. Миколаєць – Електрон. 

текст. дані. – Режим доступу : https://med.expertus.com.ua/recommendations/8735 – Дата 

останнього доступу: 17.11.2022.

– Медична допомога військовослужбовцям у цивільних ЗОЗ [Електронний ресурс] / Ю.М. 

Миколаєць – Електрон. текст. дані. – Режим доступу

 https://med.expertus.com.ua/recommendations/8265# - Дата останнього доступу: 17.11.2022. 

– Чи може КНП купити StarLink [Електронний ресурс] / Ю.М. Миколаєць – Електрон. текст. дані. - 

Режим доступу: https://bit.ly/3HYS8LY. 

– Як КНП організувати платну стоянку для транспорту на своїй території [Електронний ресурс] / 

Ю.М. Миколаєць - Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3I2hSqC. 
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1. Сенюта І. «Юридичне забезпечення прав осіб з психологічними розладами в місцях несвободи». 

2022. URL: https://www.academia.edu/76796860 

2. Вітязь О. «Надання медичної допомоги в умовах воєнного стану». Вісник НААУ. №3-5 (81). 2022. 

с. 115. URL: https://bit.ly/3VDSAlS 

3. Сенюта І. «Особливості динаміки медичних правовідносин в умовах воєнного стану: окремі 

аспекти». Медичне право. 1(29). 2022. URL: https://bit.ly/3X6O94m. 

4. Сенюта І. «Новельні підходи до криміналізації діянь у сфері охорони здоров'я крізь призму 

проєкту нового кримінального кодексу України: окремі аспекти.

URL: https://www.academia.edu/80934455 

5. Сенюта І. «Актуальні проблеми судово-медичної експертизи в медичних справах». URL: 

https://www.academia.edu/80787309

6. Сенюта І. «Захист медичних даних: окремі новели». Збірник матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи 

розвитку» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до 

110-річчя 2022. URL: https://bit.ly/3X0UFtc. 

7. Сенюта І. «Національні нормотворчі тенденції у сфері біологічної безпеки та біологічного 

захисту». Теорія і практика інтелектуальної власності: https://cutt.ly/FXvAT7C

8. Антонов С. Інтерв'ю для міжнародної агенції журналістських розлідувань Finance Uncovered 

щодо індустрії сурогатного материнства, правових та етичних проблем сурогатного материнства в 

Україні після 24.02.2022 р., 29.08.2022.

9. Миколаєць Ю. Мобілізація медпрацівників – 2022: чи всі медики військовозобов'язані URL: 

https://cutt.ly/4VgFhwf. 

10. Миколаєць Ю. Мобілізація в Україні: чи можна забронювати медичного працівника URL: 

https://cutt.ly/3VgFzxa. 

11. Миколаєць Ю. Мобілізація в Україні: чи можна забронювати медичного працівника URL: 

https://cutt.ly/eVgFbbK. 

12. Миколаєць Ю. Мобілізація в Україні: адвокат розповіла, чи можна забронювати медичного 

працівника URL: https://cutt.ly/zVgF4sh. 

13. Миколаєць Ю. Чи можуть в Україні мобілізувати жінок-медиків: роз'яснення юристки URL: 

https://cutt.ly/8VgFEgN. 

14. Миколаєць Ю. Ще частина українців може уникнути мобілізації: хто не підлягає призову до 

армії URL: https://cutt.ly/pVgFYTA. 

15. Миколаєць Ю. Не призивають навіть військовозобов'язаних: які категорії українців не заберуть 

на війну URL: https://cutt.ly/8VgFPjc. 

16. Миколаєць Ю. Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів: що змінилося з 19 

липня 2022 року URL: https://cutt.ly/JVgFMKe. 

17. Сенюта І. Актуальні питання прав людини у сфері надання медичної допомоги крізь призму 

новельної практики Європейського суду з прав людини. URL: https://cutt.ly/tBNg1cN. 
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Комітет спільно з кафедрою медичного права ФПДО 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, Львівським торговельно-

економічним університетом, Науково-дослідним 

інститутом державного будівництва і місцевого 

самоврядування (Львівська лабораторія прав людини 

та громадянина) та ГО «Фундація медичного права та 

біоетики України» підготував збірник статей 
наукових читань «Медичне право України: 
історичні аспекти, новітні тенденції та 

перспективи розвитку», присвячених пам'яті 

Гладуна Зіновія Степановича.

Наукові читання відбулися 11 липня 2022 року.

У збірнику вміщено:

• спогади членів родини, друзів і колег про Зіновія Степановича Гладуна (12.04.1950 – 

11.07.2021);

• спектр питань медичного права, пов'язаних з реформуванням системи охорони здоров'я і 

формуванням державної політики в цій царині, а також з COVID-19, трансплантацією, евтаназією, 

протестом сумління;

• актуальні питання в умовах воєнного часу;

• новельну практику Європейського суду з прав людини та Верховного Суду у провадженнях за ст. 

140 Кримінального кодексу України.

Посібник буде корисним для наукових і науково-

педагогічних працівників, студентів юридичних і 

медичних закладів вищої освіти, широкого кола 

юристів-практиків і працівників системи охорони 

здоров'я, а також інших фахівців, сферою професійних 

інтересів яких є медичне право та охорона здоров'я.

Детальніше з напрацюваннями можна ознайомитися за 

посиланням https://cutt.ly/9BNjebZ.

Комітет спільно з кафедрою медичного права ФПДО 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, підготував збірник 
наукових статей «Роль і значення Основ 
законодавства України про охорону здоров'я 
для системи охорони здоров'я і забезпечення 
прав людини»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

https://cutt.ly/9BNjebZ


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Комітет готував бюлетені, у яких представлено:

– новини Комітету;

– актуальні зміни до законодавства;

– огляд судової практики Верховного Суду у справах 

про неналежне виконання професійних обов'язків 

медичним працівником, розголошення та розкриття 

конфіденційної інформації (діагнозу хвороби), визнання 

якості медичної послуги неналежною і практика ЄСПЛ;

– перелік наукових публікацій;

– анонси майбутніх заходів;

– відповіді членів Ради Комітету на запитання адвокатів.

За березень - серпень 2022 року: https://cutt.ly/eVa7IWt

За вересень - листопад 2022 року: https://bit.ly/3jjhk5j

https://cutt.ly/eVa7IWt
https://bit.ly/3jjhk5j


Голову Комітету обрано до складу Науково-консультативної ради при Голові 
Верховної Ради України

Голову Комітету Ірину Сенюту відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 

30.12.2021 №502 обрано до складу Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради 

України.

Науково-консультативна рада при Голові Верховної Ради України - це консультативно-дорадчий 

орган, що функціонує для залучення висококваліфікованих фахівців у сфері права до 

законопроєктної роботи, підготовлення наукових висновків з питань діяльності Верховної Ради 

України, які потребують наукового забезпечення.

Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права, 

які погодилися брати участь в її роботі. Членом Науково-консультативної ради може бути фахівець, 

який має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), адвокат, суддя у 

відставці.

Детальніше за посиланням https://bit.ly/3jNlbIb. 

Голову Комітету обрали головою Професійно-етичної комісії

20 січня на засіданні Професійно-етичної комісії Поважної Ради Ордена Святого Пантелеймона 

Ірину Сенюту обрано головою Комісії. Основною метою діяльності Професійно-етичної комісії є 

аналіз морально-етичних і професійних засад діяльності номінантів.

До складу ПЕК входять видатні фахівці системи охорони здоров'я із бездоганною репутацією, а 

також інших професійних сфер та авторитетні представники духовенства.

«Медичний Оскар» щороку отримують найдостойніші фахівці у визначених номінаціях за людяність 

і професіоналізм.

Детальніше за посиланням https://orden-panteleimon.com.ua/ua/home.

ІНШІ НОВИНИ

https://bit.ly/3jNlbIb
https://orden-panteleimon.com.ua/ua/home


ІНШІ НОВИНИ

1. Підготовка  щотижневих новин у сфері медичного права. URL: Iриною Сенютою

https://bit.ly/3XcgQxe.

2. Заходи членів Комітету спільно з ВША НААУ:

– 27.01.2022  провела вебінар для адвокатів на тему «Договори з НСЗУ: Наталія Маркочева

новели та моніторинг».

– 29.09.2022  провела вебінар для адвокатів на тему «Захист персональних даних Iринa Сенютa

у сфері охорони здоров'я: інструменти для адвоката».

25.10.2022  провела вебінар на базі ВША на тему «Особливості надання Вікторія Валах

медичної допомоги дітям в умовах воєнного стану»

– 28.10.2022  провела вебінар для адвокатів на тему «Захист персональних даних Iринa Сенютa

у сфері охорони здоров'я: інструменти для адвоката».

– 07.12.2022  провела вебінар для адвокатів на тему «Правові аспекти надання Оксана Вітязь

медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню в умовах воєнного стану».

Ознайомитися з інформацією можна за посиланням https://www.hsa.org.ua/blog.

3. Підготовка  відповідей на запитання адвокатів. URL:  Оксаною Вітязь https://bit.ly/3GZuyxJ.

https://bit.ly/3XcgQxe
https://www.hsa.org.ua/cats/novini/
https://bit.ly/3GZuyxJ
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