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1. Про Всеукраїнську громадську організацію «Фундація медичного права та 

біоетики України». 

Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики 

України» (далі - Фундація) зареєстрована наприкінці 2008 р. (Свідоцтво про реєстрацію 

об’єднання громадян від № 13.11.2008 р. № 2991, видане Міністерством юстиції України; 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 206025, видане 03.12.2008 

р. Виконавчим комітетом Львівської міської ради).  

Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Фундації є охорона і захист 

законних прав та інтересів своїх членів і сприяння розвитку медичного, як галузі права, 

науки і навчальної дисципліни та біоетики.  

Місія Фундації – сприяння розвитку медичного права, як галузі права, науки і навчальної 

дисципліни та біоетики.  

Діяльність організації поширюється на всю територію України та включає до своєї 

структури 14 осередків, які пов’язані з організацією єдиною метою. 

При Фундації створений та діє Постійно діючий третейський суд - недержавний 

незалежний орган, утворений на постійній основі за рішенням Фундації з метою 

забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів, що 

виникають з правовідносин у сфері охорони здоров’я, та примирення осіб, які до нього 

звернулися (наказ Міністерства юстиції України від 15.07.2009 р. №1270/5, свідоцтво №060-

т.с.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Організаційна структура  

ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЦТВО 

 Президент - Сенюта Ірина Ярославівна, к.ю.н., доцент, Ph.D, , адвокат, президент юридичної 

фірми «MedLex», член Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради з питань охорон здоров’я, 

член Всесвітньої асоціації медичного права (WAML), головний редактор журналу «Медичне 

право», директор видавництва ЛОБФ «Медицина і право».  

Правління  

Юристи Фундації 

Віце-президент 

Перший віце-президент 

Президент 

Виконавчий директор 

Наглядова Рада 

Бухгалтер 

Загальні збори 

Збори членів Місцевого 

осередку Фундації 

Місцеві осередки 

Фундації 
(станом на 01.12.2011 р. їх 

кількість становить – 14) 

Постійно діючий 

третейський суд  

Аналітико-експертний 

центр досліджень у сфері 

громадського здоров’я   

Члени Фундації 

Голова Місцевого 

осередку Фундації 



 Перший віце-президент – Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я 

Національної академії державного управління при Президентові України; 

 Віце-президент – Венедіктова Ірина Валентинівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;  

 

Члени Правління  

 Антонов Сергій Володимирович — к.ю.н., адвокат, директор ЮК «Центр медичного права»; 

 Дешко Людмила Миколаївна — к.ю.н., доцент, заступник декана з міжнародної роботи 

Донецького національного університету; 

 Галай Вікторія Олександрівна — к.ю.н., доцент, президент громадської організації 

«Київський правозахисний альянс»; 

 Мельник Валентина Іванівна — д.мед.н., директор Центру «Медицина і право» 

«Справедливість» юридичної консалтингової компанії «Дефенс»;  

 Скрипець Наталія Степанівна — юрист ВГО «Фундація медичного права та біоетики 

України». 

 

Наглядова Рада: 

 Ґжеґоцький Мечислав Романович — д. мед. н., проф., член-корспондент АМН України, 

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Папської академії «Pro Vita» 

(Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького);  

 Голунов Анатолій Іванович — директор Центру комп’ютерних медико-соціальних 

технологій університету «Україна»; 

 Майданик Роман Андрійович — д. ю. н., проф. (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка); 

 Волков В’ячеслав Дмитрович — д. ю. н. проф. (Донецький національний університет); 

 Виноградов Олег Всеволодович — заступник завідувача секретаріату Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров’я  

 

2. Співпраця з органами влади, представниками громадянського суспільства, 

підприємствами, установами, організаціями 

2.1. Національна співпраця: 

- Міністерство охорони здоров’я України (Договір № 57/14.03-06/1 від 08.06.2010 р.); 

- Міжнародний фонд «Відродження»; 

- Дорадча рада при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

(індивідуальне членство); 

- Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України (індивідуальне 

членство); 

- Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»;  

- Приватне юридичне підприємство «Полакр»; 

- ЮК «Центр медичного права»; 

- Видавництво ЛОБФ «Медицина і право».  

 

2.2. Міжнародна співпраця: 

- Фонд відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США); 



- Асоціація з медичного права та біоетики Чеської Республіки (м. Прага, Чеська 

Республіка); 

- Польська асоціація медичного права (м. Краків, Республіка Польща);  

- Міжнародна консалтингова фірма Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI).  

 

2.3. Спільна реалізація проектів: 

 

а) міжнародні партнери: 

- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) «Доступ до правосуддя та 

правової обізнаності в Україні. Правова країна».  

 

б) національні партнери: 

- Громадська організація «Медична правда»; 

- Громадська рада при Одеській обласній державній адміністрації;  

- Одеський національний медичний університет;  

- Одеська обласна державна адміністрація;  

- Управління охорони здоров’я Одеської міської ради.  

- ЮК «Центр медичного та фармацевтичного права»; 

- Журнал «Право України» 

- Журнал «Медична практика: організаційні та правові аспекти»;  

- Журнал «Управління закладом охорони здоров’я»;  

- Щотижневик «Аптека»; 

- Юридичний портал «Pravotoday.in.ua»; 

- Наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України» 

 

3. Діяльність Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та 

біоетики України» 

 

3.1. Правопросвітництво 

Протягом 2011 року Фундацією було успішно проведено низку правопросвітницьких 

заходів, фокусом яких, уже традиційно, була проблематика забезпечення прав людини у 

сфері охорони здоров’я. Власне завдяки непересічному досвіду проведення таких заходів, 

наявності висококваліфікованих експертів і належної ділової репутації, яка дає можливість 

працювати з органами влади, представниками громадського суспільства, цей ключовий 

сегмент роботи Фундації був реалізований на належному рівні.  

Деякі правопросвітницькі заходи, які Фундація реалізувала у 2011 р.: 

1) «Школа з прав людини у сфері охорони здоров’я»  

Місце та час проведення: м. Львів-Пустомити, 12–16 березня 2011 р. 

Мета заходу: надання комплексу необхідних знань з медичного права для 

правозастосовної і правозахисної діяльності з метою захисту прав людини  в галузі охорони 

здоров’я. 

Цільова аудиторія: адвокати та правозахисники. 

Захід ґрунтувався на матеріалах практичного посібника «Права людини в сфері 

охорони здоров’я», підготовленого за підтримки Програми «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження».  



У березневій школі взяли участь фахівці правничої 

плеяди з різних регіонів України, а саме з Вінниці, 

Дніпропетровська, Києва, Львова, Нікополя, 

Полтави, Рівного, Сімферополя, Харкова, 

Чернівців. Учасники заходу мали змогу обмінятись 

досвідом, набути нових знань і поповнити свій 

правничий інструментарій, удосконалити фахову 

майстерність, отримати літературу з медичного 

права, а також налагодити нові професійні зв’язки.  

Лекторами і тренерами заходу були провідні 

вітчизняні фахівці, сферою інтересів яких є 

забезпечення прав людини у сфері охорони 

здоров’я, зокрема: І.В. Венедиктова (кандидат 

юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільно-правових дисциплін Харківського  

національного університету імені В.Н. Каразіна), 

В.В. Глуховський (кандидат медичних наук, 

експерт МОЗ України, директор Південноукраїнського центру з прав людини у сфері 

охорони здоров’я), Л.М. Дешко (кандидат юридичних наук, адвокат, директор  Центру 

міжнародного та Європейського права Донецького національного університету); І.Я. Сенюта 

(кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, президент юридичної фірми «MedLex». Також з 

лекціями виступили З.В. Кошулинська (судовий-експерт психолог 4 кваліфікаційного класу) 

– з проблематики судово-психологічних експертиз - й отець Роман Поп (лікар-педіатр, 

священик, магістр теології) – з питань біоетики.  

За допомогою інтерактивних методик було проведено 

низку сесій, присвячених висвітленню теоретичних 

аспектів і виробленню практичних навиків щодо прав 

та обов’язків медичних працівників і пацієнтів, їхніх 

законних представників, а також юрисдикційних і 

неюрисдикційних форм захисту прав людини у сфері 

охорони здоров’я.   

З окремими матеріалами школи можна 

ознайомитись на сайті www.healthrights.org.ua в рубриці «Методичні матеріали».  

 

2) V Всеукраїнська (IV міжнародна) науково-практична конференція з медичного права 

на тему: Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я.  

Місце та час проведення: м. Одеса, 19-21 травня 2011 р.   

http://www.healthrights.org.ua/


Організатори конференції: Всеукраїнська громадська організація «Фундація 

медичного права та біоетики України», Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України, 

Одеський національний медичний університет, Одеська обласна державна адміністрація, 

Управління охорони здоров’я Одеської міської ради. 

До участі в заході було запрошено представників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, громадських організацій, закладів 

охорони здоров’я, правників, фахівців інших сфер життєдіяльності (як науковців,  так і 

практиків), сфера професійного інтересу яких — медичне право. 

У конференції взяли участь понад 300 учасників, серед яких близько 60 експертів 

зарубіжної науково-практичної плеяди, зокрема фахівці з Російської Федерації, Республіки 

Польщі, Чеської Республіки, Республіки Вірменії, Республіки Молдови, Республіки Білорусь, 

Республіки Азербайджан, Турецької Республіки, Республіки Хорватії, Китайської Народної 

Республіки. Цьогоріч учасниками були спеціалісти понад 50 вищих навчальних закладів, з-

поміж яких 23 є закладами іноземних держав, а також члени Всесвітньої асоціації медичного 

права. 

Захід відбувався за інформаційної підтримки журналів 

«Медичне право», «Право України», «Медична 

практика: організаційні та правові аспекти», 

«Управління закладом охорони здоров’я», 

«Щотижневика АПТЕКА», юридичного порталу 

«Pravotoday.in.ua», наукового фахового видання 

«Бюлетень Міністерства юстиції України», а також за 

сприяння туроператора «Аеролакс» та юридичної 

фірми «MedLex». 

У межах конференції відбулася прес-конференція за участю Ірини Сенюти, 

президента Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики 

України», Миколи Хобзея, директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги 

МОЗ України, Михайла Бортка, начальника Управління охорони здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації, Наталі Кризиної, заступника директора з наукової роботи ДУ 

«Український інститут стратегічних досліджень».  

Учасники прес-конференції обговорили 

концептуальні вектори розвитку медичного права 

в Україні, тенденції нормотворення у сфері охорони 

здоров’я, а також правові механізми, спрямовані 

на гармонізацію відносин лікар — пацієнт. 

На конференції поряд із пленарними засіданнями 

відбулися три міжнародні круглі столи, а саме: 

«Медична допомога і медична послуга: проблеми і 

перспективи правового регулювання», «Механізми і 

процедури захисту прав суб’єктів медичних правовідносин», «Державна політика, 

інституціоналізація та громадянське суспільство: роль і значення для нормотворення і 

захисту прав людини в галузі охорони здоров’я». Окрім цього, проведено науково-

практичний семінар «Механізми управління медичною допомогою населенню та питання 

інтеграції з суміжними галузями».  

Учасники науково-практичного заходу мали можливість поділитися досвідом, 

обговорити ключові питання, пов’язані з проблематикою законодавчого забезпечення царини 

охорони здоров’я, у тому числі міжнародні стандарти та зарубіжний досвід, удосконалення 



управлінських механізмів у цій галузі й інтеграційні процеси з іншими суміжними сферами, 

імплементацію нових методик навчання, підвищення рівня інституційної спроможності 

закладів охорони здоров’я, зокрема фінансово-господарський контекст, а також 

правозахисні, правореалізаційні й правозастосовні механізми в  галузі медичного права. 

На конференції відбулася низка презентацій, з-поміж 

яких знайомство з новою книгою — практичним 

посібником «Права людини у сфері охорони здоров’я», 

автор і керівник проекту І. Сенюта — новітнього 

джерельного надбання професійної книжкової полиці 

для фахівців, сфера інтересу яких теоретико-практична 

проблематика захисту прав людини у сфері охорони 

здоров’я. 

За результатами роботи конференції прийнято 

резолюцію, в якій відображено домовленості учасників цього науково-практичного заходу, 

сфокусовані на нормотворенні у сфері охорони здоров’я, визначенні підвалин Національної 

концепції розвитку медичного права, імплементації навчально-наукових новел, а також 

на багатовекторній державницькій, професійній, громадській діяльності, спрямованій 

на захист прав людини у сфері охорони здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Круглий стіл на тему: «Доступність лікарських засобів в Україні: правовий 

фокус на реалії і перспективи» 

Місце та час проведення: м. Київ, 6 грудня 2011 р.   

Захід проводився Аналітико-експертним центром Фундації спільно з Міжнародним 

фондом «Відродження» та Міністерством охорони здоров’я України.  

Ключові доповідачі круглого столу: 

1) Вікторія Тимошевська, директор програми «Громадське здоров’я» 

МФ «Відродження»; 

2) Ірина Сенюта, кандидат юридичних наук, президент ВГО «Фундація медичного 

права та біоетики України»;  



3) Оксана Кашинцева, кандидат юридичних наук, керівник Науково-дослідної 

лабораторії права біоетики та медичного права Київського університету права НАН України;  

4) Людмила Работягова, експерт Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності НАПН України, керівник сектору патентного права; 

5) Ярослав Іолкін, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності НАПН України; 

6) Ольга Баула, доцент кафедри промислової фармації Національного університету 

технології та дизайну.  

Під час круглого столу було розглянуто такі 

проблеми: 

- економічна доступність лікарських засобів в Україні; 

- співвідношення ціни та якості лікарських засобів; 

- патентування торговельних марок у сфері медицини в 

аспекті свободи доступу до медичних препаратів; 

- державний вплив на цінову політику фармацевтичного 

ринку в Україні;  

- застосування міжнародного досвіду державного 

регулювання доступності лікарських засобів в українських реаліях.  

У ході круглого столу його учасники ухвалили резолюцію «Доступність лікарських 

засобів в Україні: правовий фокус на реалії і перспективи». Зокрема, в резолюції було 

запропоновано внести зміни до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» стосовно 

захисту ексклюзивності даних із визначенням лікарських засобів, до яких 

застосовуватиметься режим ексклюзивності, термінів проведення експертизи та реєстрації, 

а також випадків, коли можна використовувати реєстраційну інформацію для забезпечення 

здоров’я населення при реєстрації лікарських засобів.  

Також внесено пропозиції стосовно впровадження 

в Україні примусового ліцензування виробництва та ввезення 

генеричних препаратів для найбільш вразливих верств 

населення; визначення критеріїв для формування 

номенклатури лікарських засобів, які закуповуються 

за кошти Державного бюджету; заборони реклами лікарських 

засобів, які відпускаються без рецепта, та зобов’язання 

лікарів щодо зазначення у рецепті назви не лікарського 

засобу, а діючої речовини (зміни до Правил виписування 

рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360). 

Зі змістом резолюції та іншими матеріалами круглого столу можна ознайомитись за 

посиланням: http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/dostupnist- likarskikh-

zasobiv-v-ukrajini-pravovii- fokus-na-realiji- i-perspektivi/.   

 

3.2. Видавнича діяльність 

Упродовж 2011 року Фундація у співпраці з видавництвом Львівського обласного 

благодійного фонду «Медицина і право» активно займалась видавничою діяльністю, 

поповнюючи національні джерельні надбання. До напрацювань Фундації на цій ниві можна 

віднести підготовку та випуск у світ таких ресурсів:  

1. Інформаційний буклет «Вакцинація у запитаннях і відповідях для 

пацієнтів та їх законних представників» 

http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/dostupnist-likarskikh-zasobiv-v-ukrajini-pravovii-fokus-na-realiji-i-perspektivi/
http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/dostupnist-likarskikh-zasobiv-v-ukrajini-pravovii-fokus-na-realiji-i-perspektivi/


   

2. Медичне право України: типова навчальна програма для студентів вищих 

навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальністю 

«Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст». 

 

 

 

Медичне право України: типова навчальна програма для 

студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації, які навчаються за спеціальністю 

«Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Спеціаліст» / За редакцією Бронової В.М., канд.  

юрид. наук. Сенюти І.Я. – Львів «Медицина і право», 2011. – 

96 с. 

Програма підготовлена членами робочої групи з 

розробки навчальної програми з курсу “Медичне право” для 

студентів вищих навчальних закладів, які готують 

професіоналів за напрямом “Право”, затвердженої наказом 

МОЗ України від 23.09.2010 р. No 808 у складі Бронової В.М. 

(голова робочої групи), канд. юрид. наук Венедиктової І.В, 

Вітенка І.С. (директор Центру методичного кабінету з вищої 

медичної освіти), канд. юрид. наук Гладуна З.С., докт. мед. 

наук Грузєвої Т.С., Іванчук І. Ф. (заступник начальника 

Управління координації правової роботи та правової освіти – 

начальник відділу правової освіти Міністерства юстиції 

України), докт. юрид. наук Майданика Р.А., докт. мед. наук, 

член-кореспондента АМН України Москаленка В.Ф., 

П’ятницького Ю.С. (заступник начальника Управління – 

начальник відділу МОЗ України), канд. філол. наук Сафонова 

Ю.М. (начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької 

освіти та освіти з бізнесу і права Відділення змісту вищої 

освіти ІІТЗО МОН України), канд. юрид. наук. Сенюти І.Я., 

докт. юрид. наук, член-кор. АПрН України Стефанчука Р.О., 

 

Що таке щеплення і для чого його роблять? Які існують 

ризики, пов’язані зі щепленням? Які права і обов’язки має 

особа при здійсненні вакцинації? Що необхідно, щоб 

невакциновану дитину прийняли до навчального закладу? Що 

робити, якщо Вам відмовили у наданні медичної довідки про 

стан здоров’я дитини з мотивів відсутності профілактичних 

щеплень? Що Ви повинні робити, якщо дитину відмовляються 

прийняти до навчального закладу через в ідсутність 

профілактичних щеплень?  

 Відповіді на ці та на інші питання можна знайти в буклеті 

«Вакцинація у запитаннях і відповідях для пацієнтів та їх 

законних представників» за посиланням: 

http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/vakcynaciya_2

_.pdf  

http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/vakcynaciya_2_.pdf
http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/vakcynaciya_2_.pdf


докт. юрид. наук Стеценка С.Г.  

 

3. Медичне право України: типова навчальна програма для студентів вищих 

навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за спеціальністю 

«Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».  

 

 

Медичне право України: типова навчальна програма 

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації, які навчаються за спеціальністю 

«Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр» / За редакцією Бронової В.М., канд. юрид. 

наук. Сенюти І.Я. – Львів «Медицина і право», 2011. – 99 с. 

Програма підготовлена членами робочої групи з 

розробки навчальної програми з курсу “Медичне право” для 

студентів вищих навчальних закладів, які готують 

професіоналів за напрямом “Право”, затвердженої наказом 

МОЗ України від 23.09.2010 р. No 808 у складі Бронової В.М. 

(голова робочої групи), канд. юрид. наук Венедиктової І.В., 

Вітенка І.С. (директор Центру методичного кабінету з вищої 

медичної освіти), канд. юрид. наук Гладуна З.С., докт. мед. 

наук Грузєвої Т.С., Іванчук І.Ф. (заступник начальника 

Управління координації правової роботи та правової освіти – 

начальник відділу правової освіти Міністерства юстиції 

України), докт. юрид. наук Майданика Р.А., докт. мед. наук, 

член-кореспондента АМН України Москаленка В.Ф., 

П’ятницького Ю.С. (заступник начальника Управління – 

начальник відділу МОЗ України), канд.філол.наук Сафонова 

Ю.М. (начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької 

освіти та освіти з бізнесу і права Відділення змісту вищої 

освіти ІІТЗО МОН України), канд. юрид. наук. Сенюти І.Я., 

докт. юрид. наук, член-кор. АПрН України Стефанчука Р.О., 

докт. юрид. наук Стеценка С.Г. 

 

4. Охорона здоров’я та права людини : Ресурсний посібник  

 

Охорона здоров’я та права людини : Ресурсний посібник 

(укр. версія / Дж. Коен, Т. Езер, П. МакАдамс, м. Мілоф; 

пер. з англ.. Н. Шевчук; наук. ред. укр. версії І. Сенюта. – 5-

те вид., доп. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 

2011. – 600 с. 

У посібнику висвітлено міжнародні механізми 

захисту прав людини в галузі охорони здоров’я, 

проаналізовано міжнародні та регіональні стандарти в 

царині охорони здоров’я і прав людини, розкрито 

правозахисні й адвокаційні процедури, досліджено окремі 

питання забезпечення прав уразливих верств населення при 

наданні медичної допомоги. Наведено перелік нормативних 

і літературних джерел з окресленої проблематики та подано 



3.3. Науково-дослідницька діяльність 

Плідними були результати діяльності Фундації і на науковій ниві медичного права. У 

2011 році побачили світ чергові випуски науково-практичного журналу «Медичне право», а 

саме випуск № 7 та № 8 та один спецвипуск № 2 журналу, присвячений правовому 

забезпеченню надання паліативної допомоги і функціонування хоспісів в Україні. Також 

було видано збірник матеріалів V Всеукраїнської (IV міжнародної) конференції, яка 

проходила в м. Одеса протягом 19-21 травня 2011 р.   

 

  
 

 

 

інші необхідні зарубіжні й національні матеріали для 

належного здійснення науково-дослідницької, 

правозахисної і правозастосовної практик.  

Для студентів, аспірантів, викладачів і науковців 

юридичних і медичних закладів освіти, представників 

юридичної практики, правозастосовних органів влади, 

правозахисних організацій, закладів охорони здоров’я, а 

також усіх, хто цікавиться проблематикою юридичного 

забезпечення у галузі охорони здоров’я.     

 



  
 

 

Публікації членів Фундації за 2011 р., зокрема: 

                 

 

 

 

3.4. Адвокаційна 

10 березня 2011 р. Фундація та Міжнародний фонд “Відродження» створили 

Аналітико-експертний центр досліджень у сфері громадського здоров’я, метою якого є 

забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я крізь призму активізації фахової 

громадської спільноти, діяльність якої системно впливає на формування державної політики 

в галузі охорони здоров’я та нормотворення у цій сфері. До роботи в центрі було залучено 

плеяду провідних фахівців України від медицини і права, сфера професійного інтересу яких 

– медичне право та біоетика.  

Упродовж 2011 р. експертами Центру було проведено низку фахових ґрунтовних 

досліджень актуальних проблем забезпечення прав людини у сфері громадського здоров 'я. 

Зокрема було вивчено проблематику: 1) законодавчого забезпечення вакцинації в Україні та 

2) участі громадськості у сфері охорони здоров’я.  

Більш детально про результати проведених досліджень.  

 Законодавче забезпечення вакцинації в Україні.  

Мета дослідження: комплексний аналіз міжнародно-правових стандартів, 

нормативно-правового регулювання вакцинації в Україні та за кордоном, а також 

ознайомлення з судовою практикою, у т.ч. Європейського суду з прав людини щодо 

вакцинації, для вироблення пропозицій з удосконалення національного законодавства у цій 

царині.  

Відповідно до поставленої мети дослідження, увагу було зосереджено на розв’язанні 

таких завдань: 

№ Прізвище ім’я по-батькові Книги Статті Тези 

1. Сенюта І.Я. 3 5 4 

2. Терешко Х.Я. - - 2 

3. Скрипець Н.С.  - - 1 

4. Клапатий Д.Й. 1 - 1 



- з’ясувати юридичну природу профілактичних щеплень за законодавством України;  

- здійснити аналіз законодавчого забезпечення права/обов’язку на вакцинацію за 

законодавством України; 

- визначити тенденції нормопроектної практики щодо профілактичних щеплень в 

Україні; 

- дослідити судову практику України, що стосується проблематики вакцинації;  

- викристалізувати правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

обов’язковості проходження профілактичних щеплень;  

- проаналізувати міжнародно-правові стандарти у галузі вакцинації; 

- з’ясувати медичні аспекти проведення профілактичних щеплень.  

За результатами проведеного дослідження експерти Центру:  

- підготували квартальний звіт, у якому висвітлено основні результати дослідженні. Зі 

змістом квартального звіту можна ознайомитись за посиланням: 

http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/zvit_kvartalnyi.pdf ; 

- сформулювали перелік пропозицій щодо удосконалення законодавчого забезпечення 

вакцинації в Україні, який було надано Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради 

України;  

- підготували аналітичну записку щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту населення від інфекційних хвороб);  

- розробили інформаційний буклет «Вакцинація у запитаннях і відповідях для пацієнтів 

та їхніх законних представників».  

 

 Участь громадськості у сфері охорони здоров’я.  

Мета дослідження: здійснення розгорнутої оцінки стану співпраці представників 

громадянського суспільства та органів державної влади, а також впливу громадськості на 

додержання прав і свобод людини у сфері охорони здоров’я.  

Завдання дослідження: 

- провести моніторинг рівня активності недержавного сектору України та виявити 

недоліки залучення представників громадянського суспільства до формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я; 

- оцінити ступінь залучення представників громадськості до здійснення контролю 

якості медичної допомоги; 

- охарактеризувати рівень взаємозв’язків та співпраці між органами державної влади 

(як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях) та місцевого самоврядування України 

і представниками громадянського суспільства;  

- проаналізувати способи підвищення функціональної активності недержавних 

структур, збільшення їх ролі у сфері охорони здоров'я на засадах публічно-приватного 

партнерства; 

Результати проведеного дослідження було опубліковано у квартальному звіті Центру, 

зі змістом якого можна ознайомитись за посиланням: 

http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/Zvit_II_kvartal.pdf   

 

Окрім цього, експерти Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського 

здоров’я брали участь у нарадах Прем’єр-Міністра України М. Азарова з громадськістю на 

тему «Про стан реформування сфери охорони здоров’я» (10 листопада 2011 р., м. Київ) та на 

http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/zvit_kvartalnyi.pdf
http://healthrights.org.ua/fileadmin/user_upload/pdf/Zvit_II_kvartal.pdf


тему «Про забезпечення доступності для населення лікарських засобів і виробів медичного 

призначення» (17 листопада 2011 р., м. Київ) (учасник – Сенюта І.). 

  

4. Реалізовані проекти 

 

1) «Організація та забезпечення стажування у галузі прав людини у сфері охорони 

здоров’я» № 42833; 

2) «Адміністративно-технічне забезпечення роботи аналітично-експертного центру щодо 

політики в громадському здоров’ї» № 43031; 

3) «Видання українською мовою посібника ІВС «Охорона здоров’я та права людини» № 

39895; 

4) «Партнерський сайт (у межах міжнародної сторінки за адресою 

www.healthrights.org.ua)» № 42829.  

5) «Школа прав людини у сфері охорони здоров’я» № 40041.     

 

5. Доходи та витрати Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного 

права та біоетики України» за 2011 р.  

Дохід за 2011 рік        394008,00 грн. 

Витрати за 2011 рік        512215,00 грн. 

 

6. Контакти 

Тел./tel:                     +38(0322) 272-80-01 

Факс/fax:                  +38(0322) 235-54-77 
e-mail:                       prlawlab@ukr.net 

Веб-сайт:                  http://medicallaw.org.ua 
Адреса/Address:      Україна, Львів, вул. Рибна 3/19  
                                   Ukraine, Lviv, Rybna street 3/19 
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