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1. Про Громадську організацію «Фундація медичного права та 

біоетики України». 
 

Громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України» (далі - 

Фундація) зареєстрована наприкінці 2008 р. (Свідоцтво про реєстрацію об’єднання 

громадян від № 13.11.2008 № 2991, видане Міністерством юстиції України; Свідоцтво про 

державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 206025, видане 03.12.2008 Виконавчим 

комітетом Львівської міської ради). 
 

Громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України» (далі – 

Фундація) – є правонаступником всіх прав та обов’язків Всеукраїнської громадської 

організації «Фундація медичного права та біоетики України» та є неприбутковою, 

громадською організацією, яка об'єднує на засадах добровільності і рівноправності громадян 

України. 
 

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 №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. 
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КЕРІВНИЦТВО 
 

Президент – Сенюта Ірина Ярославівна, д.ю.н., доцент, LL.D, адвокат, керуючий партнер 

Адвокатського об’єднання «MedLex», член Всесвітньої асоціацій медичного права (WAML), 

член Правління Європейської асоціацій медичного права, головний редактор журналу 

«Медичне право», директор видавництва ЛОБФ «Медицина і право»;  

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

управління, проф. Національної академії державного управління при Президентові України;  



Члени Правління  

✓ Антонов Сергій  Володимирович — к.ю.н., адвокат, директор ЮК «Центр медичного і 

фармацевтичного права»;  

✓ Мельник Валентина Іванівна — д. мед. н., заступник директора з наукової роботи і 

судової психіатрії Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 

України;  

✓ Кашинцева Оксана Юріївна — к.ю.н., доцент, завідувач Центру гармонізації прав 

людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН 

України;  

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

«Київський правозахисний альянс»; 

✓ Терешко Христина Ярославівна — партнер АО «МедЛекс», юрист ВГО «Фундація 

медичного права та біоетики України», асистент кафедри медичного права ЛНМУ ім. 

Данила Галицького. 

 
 
 

Наглядова Рада:  

➢ Ґжеґоцький Мечислав Романович — д. мед. н., проф., член-кореспондент АМН 

України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Папської академії 

«ProVita» (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького); 
 

➢ Тимошевська Вікторія Борисівна — директор програми «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження»;  

➢ Майданик Роман Андрійович — д. ю. н., проф., академік НАПрН України (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка);  

➢ Рабінович Петро Мойсейович — д. ю. н. проф., академік НАПрН України, 

заслужений діяч науки і техніки України.  

 

2. Співпраця з органами влади, представниками громадянського 

суспільства, підприємствами, установами, організаціями 

 
 

2.1. Національна співпраця:  
❖ Міжнародний фонд «Відродження»; 

❖ Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»; 

❖ Видавництво ЛОБФ «Медицина і право»; 

❖ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 
 
 

2.2. Міжнародна співпраця: 
 

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

 Міжнародна мережа з питань економічних, соціальних і культурних прав (ESCR-net) 

(інституційний член з 02.11.2015 р.); 

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

Республіка); 

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

 Асоціація шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER). 

 

2.3. Спільна реалізація проектів: 



 

а) міжнародні партнери: 

- Інститут політики і менеджменту в сфері охорони здоров’я Університету Еразма 

Ротердамського; 

- Європейська асоціація медичного права; 

- Всесвітня асоціація медичного права; 

- Міжнародна правозахисна організація «INTERIGHTS». 

 

б) національні партнери: 

- Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; 

- Головне територіальне управління юстиції у Львівській області; 

- Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- Львівський торгівельно-економічний університет; 

- Українська медична стоматологічна академія; 

- Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України; 

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

- Івано-Франківський національний медичний університет; 

- Київський університет права НАН України; 

- Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; 

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

- Ужгородський національний університет; 

- Рада адвокатів Львівської області; 

- Громадська організація «Медична правда»; 

- Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги; 

- ВБО «Українська Фундація Правової Допомоги» 

- Львівський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.



 

3. Діяльність Громадської організації «Фундація медичного права та 

біоетики України» 
 

3.1. Правопросвітництво 
 

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

відведено в цьому процесі 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 

правопросвітницьких 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 спільно з ЛОБФ 

«Медицина і право» та кафедрою медичного права Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького у 2017 р.: 

 

1) Тренінг для адвокатів за програмою HELP на тему «Основні принципи захисту 

прав людини у біомедицині» 

  
Місце проведення: м. Львів, 13 квітня 2019 р., м. Харків, 25 травня 2019 р. 

  
Мета заходу: обговорити новели законодавства України про охорону здоров’я, 

особливості нормативного забезпечення медичної реформи та окремі аспекти 

правореалізації та правозастосування у сфері охорони здоров’я, а також 

виробити рекомендації до удосконалення законодавства та правозастосовної 

практики. 

 

Цільова аудиторія: адвокати. 

 
 

Організатори: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, Рада 

Європи за експертного сприяння Адвокатського об’єднання «МедЛекс» та за підтримки ГО 

«Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право» 

 

Фотозвіт: 

 



 
 

 

 

2) Круглий стіл “Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь призму 

медичної реформи” 

 

Місце проведення: м. Київ, 24 червня 2019 р. 

 

Мета: обговорити ключові питання медичної реформи та її вплив на права людини, 

визначити досягнення та недоліки трансформацій, які відбуваються у сфері охорони 

здоров’я, а також підготувати рекомендації за результатами круглого столу для органів влади 

з метою оптимізації «дорожньої карти» медичної реформи. 

 

Цільова аудиторія: науковці, судді, адвокати, прокурори, працівники поліції, 

представники громадських об’єднань.. 

 

Організатори: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, 

Національна асоціація адвокатів України, за експертного сприяння Адвокатського 

об’єднання «МедЛекс» та за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики 

України», ЛОБФ «Медицина і право». 

 

Фотозвіт:  

 



 
 

 

3) 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» 

 

Місце проведення: м. Київ, 23 листопада 2019 р. 

 

Мета заходу: презентувати професійній громадськості програму навчального он-лайн 

курсу програми РЄ HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини», 

яка доповнена національним контекстом, з метою імплементації у національну систему 

підвищення кваліфікації фахівців у сфері медичного права, а також буде представлено 

національний контекст програми РЄ HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері 

біомедицини», автором якого є Ірина Сенюта, експерт РЄ, голова Комітету медичного і 

фармацевтичного права та біоетики НААУ. 

 

Цільова аудиторія: представники медичної і правової доктрини, сферою 

професійного інтересу яких є медичне право, громадське здоров’я, права людини, правове 

забезпечення системи охорони здоров’я, органів влади, громадських об’єднань, 

студентство, засоби масової інформації. 

 

Організатори: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики 

Національної асоціації адвокатів України у співпраці з РЄ та ГО «Фундація медичного 

права та біоетики України». 

 

Фотозвіт: 

 



 
 

4)  Міжнародний круглий стіл на тему «Права дитини в 

«лоні» Конвенції ООН: міжнародні стандарти та 

національні гарантії у медичній та юридичній практиках» 

 

Місце проведення: м. Київ, 22 листопада 2019 р. 

 

Мета заходу: сприяти формуванню правової концепції охорони 

здоров’я, «дружньої» до дитини в Україні, окреслити роль Конвенції на міжнародній арені, 

висвітлити правове значення для формування національної політики щодо захисту прав 

дитини в сфері охорони здоров’я, обговорити міжнародні та українські нормативні підвалини 

регулювання окремих прав дитини, виробити пропозиції до удосконалення національного 

законодавства щодо дотримання прав дитини та з’ясувати особливості надання медичної 

допомоги дітям за законодавством України. 

 

Цільова аудиторія: науковці, судді, адвокати, прокурори, працівники поліції, 

представники громадських об’єднань.  

 

Організатори: Національна асоціація адвокатів України, Комітет медичного права та 

фармацевтичного права та біоетики, за підтримки Комітету з питань освіти Всесвітньої 

асоціації медичного права, кафедри медичного права ФПДО Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, Вищої школи адвокатури НААУ, ГО 

«Фундація медичного права та біоетики України» 
      

Фотозвіт: 

 



 

 

 

 

5) Всеукраїнський тиждень прав людини у сфері охорони здоров’я – 2018 

 

 

Місце проведення – вся територія України, грудень 2018 р. 

 

 

Мета заходу: забезпечення прав людини у сфері охорони здоров'я: від 

надання безоплатної правової допомоги до просвітницької діяльності. 

 

 



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

Львівський торгівельно-економічний університет (м. Львів), ДВНЗ «Тернопільський 

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

Франківський національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ), Вінницький 

національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (м. Полтава), Національна медична 

академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» (м. Полтава).  

 

Під час тижня права було проведено: 

 

- probono консультування населення з питань медичного права студентами медико-

юридичної клініки на базі кафедри медичного права ФПДО ЛНМУ ім. Данила 

Галицького; 

- відкрите заняття студентами медико-юридичної клініки для учнів 4-го класу СЗШ 

школи № 34 імені М. Шашкевича; 

- відкрите заняття студентами медико-юридичної клініки для дітей ― відвідувачів 

дитячої бібліотеки № 24 та для школярів середньої загальноосвітньої школи № 49 на 

тему «Правова держава – яка вона?»; 

- інтерактивне заняття для вихованців Притулку для дітей Служби у справах дітей за 

участю консультантів медико-юридичної клініки. 

 

Фотозвіт: 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Видавнича діяльність 
 

Фундація активно творить науку медичного права, зокрема, вона як 

співзасновник забезпечує видання науково-практичного журналу «Медичне право». 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20957-10757 ПР Журнал видається двічі на 

рік. 

Науково-практичний журнал «Медичне право» (2019). 

 

 
 

 

Детальніше зі змістом журналу можна ознайомитись на сайті Фундації:  
https://medlaw-journal.com/index.php/journal  
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