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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 16 осередків, які пов’язані з організацією єдиною метою. 

Детальна інформація про місцеві осередки за посиланням http://medicallaw.org.ua/pro-

nas/oseredki/ 

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.).  

10 березня 2011 р. за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» при Фундації було 

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

якого є забезпечення фахової громадської експертизи проблематики сфери громадського 

здоров’я, національної законодавчої бази в галузі охорони здоров’я, вплив на формування 

державної політики України в цій царині. Фокусом діяльності й авангардом пріоритетів 

функціонування цього експертного центру є права людини, для трансформації 

державницько-нормативних процесів з урахуванням праволюдинного компоненту.  

 

http://medicallaw.org.ua/pro-nas/oseredki/
http://medicallaw.org.ua/pro-nas/oseredki/


Організаційна структура  

ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЦТВО 

 Президент - Сенюта Ірина Ярославівна, к.ю.н., доцент, Ph.D, завідувач кафедри медичного 

права ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, 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». 

Загальні збори 

Правління  Президент 

Перший віце-президент 

Віце-президент 

Виконавчий директор 

Наглядова Рада 

Юристи Фундації 

Бухгалтер 

Аналітико-експертний 

центр досліджень у сфері 

громадського здоров’я   

Постійно діючий 

третейський суд  

Місцеві осередки 

Фундації 
(станом на 24.03.2013 р. їх 

кількість становить – 16) 

Збори членів Місцевого 

осередку Фундації 

Голова Місцевого 

осередку Фундації 

Члени 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, д.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 і 

фармацевтичного 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»; 

- Видавництво ЛОБФ «Медицина і право»; 

- Приватне юридичне підприємство «Полакр»;  

- ЮК «Центр медичного та фармацевтичного права».  

 



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: 

- Пензенський державний університет; 

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

правової обізнаності в Україні. Правова країна»; 

- Міжнародна правозахисна організація «INTERIGHTS».  

 

б) національні партнери: 

- Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;  

- Львівська комерційна академія; 

- Українська медична стоматологічна академія; 

- Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського; 

- Івано-Франківський національний медичний університет; 

- Київський університет права НАН України; 

- Вінницький національний медичним університетом ім. М.І. Пирогова; 

- Міжнародний гуманітарний університет. 

- Рада адвокатів Львівської області; 

- Громадська організація «Медична правда»; 

- Громадська рада при Одеській обласній державній адміністрації;  

- Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги;  

- Львівський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

  



3. Діяльність Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та 

біоетики України» 

 

3.1. Правопросвітництво 

В Україні проведено чимало заходів у галузі медичного права, одну з основних ролей 

відведено в цьому процесі і Фундації.  

Наша мета – розширити доступ до інформації щодо проблематики медичного права, 

поінформувати різні цільові аудиторії щодо цієї тематики, аби спростити правореалізацію і 

правозастосування у сфері охорони здоров’я і сприяти захисту прав людини в цій галузі. 

Особлива роль Фундації – маємо непересічний досвід проведення таких заходів, 

висококваліфікованих експертів і належну ділову репутацію, яка дає можливість працювати 

з органами влади, представниками громадського суспільства тощо. 

Деякі заходи, які були успішно реалізовані Фундацією у 2013 р.: 

 

1) Семінар з медичного права для організаторів охорони здоров’я на тему: «Права 

людини у сфері охорони здоров’я: проблеми правореалізації і правозастосування».  

Місце проведення - м. Львів, 13–14 березня 2013 р.  

Мета заходу - донесення базових теоретичних знань з медичного права, практичних 

механізмів правореалізації, підвищення рівня правової культури та правосвідомості для 

збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав 

людини у сфері охорони здоров’я.  

Цільова аудиторія: головні лікарі, заступники головних лікарів, представники 

департаментів і управлінь охорони здоров’я, а також юристи, які працюють у системі 

охорони здоров’я Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, 

Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Одеської, Волинської областей . 

Організатори: Фундація спільно з Міністерством охорони здоров’я України за 

сприяння Міжнародного фонду «Відродження».  

 
  



2) Семінар з медичного права для суддів апеляційних судів на тему: «Права людини у 

сфері охорони здоров’я: проблеми правореалізації і правозастосування».  

Місце проведення - м. Львів, 14 - 15 березня 2013 р.  

Мета заходу - донесення базових теоретичних знань із медичного права, практичних 

механізмів правореалізації, піднесення рівня правової культури та правосвідомості для 

збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав 

людини у сфері охорони здоров’я. 

Цільова аудиторія: представники суддівського корпусу з усіх областей України та 

АРК. 

Організатори: Фундація спільно з Національною школою суддів України.  

 
 

3) Семінар з медичного права на тему «Права людини у сфері охорони здоров’я: 

проблеми правореалізації і правозастосування». 

Місце проведення - м. Одеса, 25-26 квітня 2013 р. 

Мета заходу — донесення базових теоретичних знань із медичного права, практичних 

механізмів правореалізації, піднесення рівня правової культури та правосвідомості для 

збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав 

людини у сфері охорони здоров’я.  

Цільова аудиторія: головні лікарі, заступники головних лікарів, представники 

департаментів і управлінь охорони здоров’я, а також юристи, які працюють у системі 

охорони здоров’я Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, 

Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.  

Організатори: Фундація спільно з Міністерством охорони здоров’я України, 

Громадською організацією «Медична правда», Громадською радою при Одеській обласній 

державній адміністрації за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». 



 
 

4) Навчальний семінар на тему: «Стратегічне судочинство в сфері охорони здоров’я».  

Місце проведення - м. Львів, 3-5 червня 2013 р. 

Мета заходу - удосконалення навиків роботи із стратегічними справами, обмін 

досвідом, налагодження співпраці, а також аналіз практики Європейського суду з прав 

людини у сфері охорони здоров’я. 

Цільова аудиторія: юристи правозахисних організацій, викладачі-практики та 

адвокати.  

Організатори: Фундація спільно з Міжнародною правозахисною організацією 

«INTERIGHTS» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і Фонду відкритого 

суспільства. 

 

5) Семінар для адвокатів на тему «Особливості здійснення окремих судових експертиз». 

Місце проведення - м. Львів, 16 серпня 2013 р. 

Мета заходу – удосконалення адвокатами знань та навиків щодо проведення судових 

експерти, обмін досвідом, налагодження співпраці.  

Цільова аудиторія: адвокати та юристи. 

Організатори: Фундація спільно з Львівським обласним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Радою адвокатів Львівської області за сприяння 

Головного управління юстиції у Львівській області та проекту USAID «Правова країна».  



 
 

6) Воркшоп для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і юридичних 

вищих навчальних закладів України.  

Місце проведення - м. Львів, 24—26 жовтня 2013 р. 

Мета воркшопу - забезпечення обміну досвідом, налагодження міжвузівської співпраці, 

ознайомлення з інноваційними методиками, отримання необхідних джерел для викладання 

курсу «Медичне право України».  

Цільова аудиторія: викладачі, які викладають чи планують викладати навчальну 

дисципліну «Медичне право України» в медичних і юридичних вишах.  

Організатори: Фундація спільно з кафедрою медичного права Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження» й Фонду відкритого суспільства. 

 
 

7) Міжнародний круглий стіл на тему «Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: 

національні традиції і міжнародний досвід».  



Місце проведення - м. Львів, 23 жовтня 2013 р. 

Мета заходу: обмінятись досвідом із національними і міжнародними експертами з 

окресленої проблематики, аби сприяти виробленню фахових змін до законодавства у сфері 

експертної діяльності в умовах реформування цієї царини. 

Цільова аудиторія: правники, медичні працівники, судові експерти та 

патологоанатоми. 

Організатори: Фундація спільно з кафедрою медичного права Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького за сприяння Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) «Доступ до правосуддя та правової обізнаності в 

Україні. Правова країна» з участю Міністерства юстиції України та Головного управління 

юстиції у Львівській області.  

 
 

8) Міжнародний круглий стіл на тему «Право і етика біомедичної діяльності».  

Місце проведення - м. Львів, 25 жовтня 2013 р. 

Мета заходу: обмін досвідом, налагодження міждержавної і міжвузівської співпраці, 

активізація наукового пошуку та розширення його граней.  

Цільова аудиторія: викладачі, які викладають у медичних та юридичних вишах.  

Організатори: Фундація, кафедра кримінального права Пензенського державного 

університету, кафедра медичного права Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького.  

 

9) Всеукраїнський тиждень прав людини у сфері охорони здоров’я – 2013. 

Місце проведення – вся територія України, 9 - 13 грудня 2013 р.  

Партнери в Україні: кафедра медичного права ФПДО ЛНМУ ім. Д. Галицького, ДВНЗ 

«Львівська комерційна академія» (м. Львів), ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І.Я. Горбачевського» (м. Тернопіль), ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ), ДВНЗ «Українська медична 

стоматологічна академія» (м. Полтава), ДВНЗ «Київський університет права НАН України»  

(м. Київ). 

Під час тижня було проведено: 



- Інформаційно-просвітницьку компанію з метою підвищення обізнаності громадськості на 

тему: «Механізми контролю якості медичної допомоги».  

- Інформаційно-просвітницьку компанію з використанням Інтернет-ресурсів : 

http://healthrights.org.ua/, http://medicallaw.org.ua/, http://www.umj.com.ua/ з метою підвищення 

обізнаності медичних працівників.  

- Презентацію книг з медичного права. 

- Розповсюдження інформаційних матеріалів, що окреслюють правовий статус суб’єктів 

медичних правовідносин (плакати для пацієнтів і медичних працівників). 

- Соціологічне опитування відвідувачів сайту http://healthrights.org.ua/ з приводу 

правореалізації у сфері охорони здоров’я.  

Постери для пацієнтів і медичних працівників. 

 

  
 

  

http://healthrights.org.ua/
http://medicallaw.org.ua/konsultaciji/medlex/
http://www.umj.com.ua/
http://healthrights.org.ua/


Презентація книг і журналу «Медичне право» 

 
  



3.2. Видавнича діяльність 

Фундація у співпраці з видавництвом ЛОБФ «Медицина і право» активно готує книги у 

двох серіях «Медичне право» та «Біоетика». 

У каталозі видань за 2013 р. є дві книги: 

 

Сенюта І.Я., Клапатий Д.Й. Психіатрична допомога: 

механізми забезпечення прав пацієнтів та їхніх законних 

представників. – Львів : Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 

2013. – 66 с. 

Посібник підготовлено з метою окреслення важливого 

сегменту національної системи психічного здоров’я – прав 

людини. У ньому охарактеризовано правовий статус осіб, які 

страждають на психічні розлади, а також висвітлено порядок 

реалізації і механізми захисту ключових прав у сфері надання 

психіатричної допомоги. Зокрема, видання містить відповіді на 

запитання, які найчастіше постають при здійсненні права на 

інформацію про стан психічного здоров’я і надання 

психіатричної допомоги, права на таємницю про стан здоров’я, 

права законних представників осіб, які страждають на 

психічний розлад, на отримання щомісячної грошової 

допомоги тощо. 

 

 

Бібліографія з медичного права: національний контекст.  / 

упоряд. Сенюта І.Я., Січкоріз О.Є., Шубак Х.М. – Львів : 

Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2014. – 188 с. 

Покажчик містить бібліографічні описи публікацій 

українських фахівців, до сфери інтересів яких належить 

медичне право, біоетика, фармацевтичне право. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів 

юридичних і медичних навчальних закладів, представників 

правозастосувальних органів держави, юристів, працівників 

системи охорони здоров’я, а також для фізичних осіб, яких 

цікавить проблематика медичного права, біоетики та 

фармацевтичного права. 

 

 

  



3.3. Науково-дослідницька діяльність 

Фундація активно творить науку медичного права, зокрема за її сприяння видається 

журнал «Медичне право».  

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19519-9319 ПР 

Журнал видається двічі на рік. 

Науково-практичний журнал «Медичне право» 2013 р.  

  
 

 

Публікації членів Фундації за 2013 р., зокрема: 

 

№ Прізвище ім’я по-батькові Книги Статті Тези 

1. Сенюта І.Я. 2 12 8 

2. Терешко Х.Я. - - 2 

3. Клапатий Д.Й. 1 1 - 

4. Шубак Х.М. 1 - - 

 

  



3.4. Адвокаційна діяльність 

Адвокаційну, зокрема нормопроектну, діяльність Фундація провадить за допомогою 

Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я.  

У 2013 р. експерти Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського 

здоров’я підготували пропозиції щодо нормативних змін в аспекті судово-психіатричної 

експертизи. 

Наказом Фундації від 4 березня 2013 р. № 77-1 було створено експертну групу з питань 

удосконалення нормативного закріплення судових експертиз. 

Фундація відстежувала просування проекту Закону «Про судово-експертну діяльність» 

у межах громадських можливостей, підготувала листа до Управління експертного 

забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, аби долучитись до роботи над 

законопроектом. Окрім цього, було підготовлено пропозиції до законопроекту «Про судово-

експертну діяльність», які були надіслані в профільне міністерство.  

Також було розроблено пропозиції до наказу МОЗ України від 08.10.2001 р. № 397 

«Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади», а 

саме: 

1. Порядку проведення судово-психіатричної експертизи; 

2. Порядку застосування примусових заходів медичного характеру в психіатричних 

закладах до осіб, які хворі на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння;  

3. Порядку застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які 

хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні 

із суворим наглядом; 

4. Порядку застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які 

хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у відділенні (палаті) 

для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом. 

Експертами було проведено порівняльно-правову характеристику законодавства щодо 

регламентації судово-експертної діяльності в державах пострадянського простору 

(ознайомитись можна за посиланням http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-

materiali/porivnjalna-tablicja-polozhen-zakonodavstva-shchodo-sudovikh-ekspertiz-v-okremikh-

krajinakh-snd/). 

 

http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/porivnjalna-tablicja-polozhen-zakonodavstva-shchodo-sudovikh-ekspertiz-v-okremikh-krajinakh-snd/
http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/porivnjalna-tablicja-polozhen-zakonodavstva-shchodo-sudovikh-ekspertiz-v-okremikh-krajinakh-snd/
http://healthrights.org.ua/biblioteka/metodichni-materiali/porivnjalna-tablicja-polozhen-zakonodavstva-shchodo-sudovikh-ekspertiz-v-okremikh-krajinakh-snd/


4. Реалізовані проекти 

За 2013 р Фундація здійснювала реалізацію таких проектів: 

 проект № 46866 «Професійне правопросвітництво у сфері охорони здоров’я і прав людини»; 

 проект № 47780 «Семінар з ведення стратегічного судочинства»; 

 проект № 6053-001-03-01_FOG «Зміна державної політики у сфері експертної діяльності»; 

 проект № 47616, 47781 Воркшоп для викладачів курсу «Медичне право». 

 

  



5. Доходи та витрати Фундації 2013 року 

Дохід Фундації за 2013 р.        643278,00 грн. 

Витрати Фундації за 2013 р.       708657,00 грн. 

  



6. КОНТАКТИ 

 

Тел./tel:  +38(0322) 225-95-80 

Факс/fax:  +38(0322) 225-95-82 

e-mail:  prlawlab@ukr.net 

Веб-сайт:  http://medicallaw.org.ua 

Адреса/Address: Україна, Львів, вул. Фурманська 1а/17  

   Ukraine, Lviv, Furmanska Str. 1а/17 

mailto:prlawlab@ukr.net
http://medicallaw.org.ua/

