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Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Правове регулювання надання репродуктивних послуг з 

використанням біобанків» є вибірковою дисципліною з спеціальності 081 

«Право» для освітньої програми Магістр, яка викладається на першому 

році навчання в 2 семестрі в обсязі _4_ кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформулювати комплексне 

уявлення про особливості репродуктивних відносин із використанням 

біобанків в Україні. Тому у курсі поряд із аналізом засадничих питань 

доктринального характеру щодо репродуктивних біологічних матеріалів 

та їх правового режиму, представлено також опрацювання особливостей 

правового статусу репродуктивних донорів, замовників допоміжних 

репродуктивних  послуг, особливості договірного регулювання цих 

відносин та колізійне регулювання репродуктивного туризму. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання надання 

репродуктивних послуг з використанням біобанків»  полягає у засвоєнні 

студентами значення норм, які регулюють правовідносини із надання 

репродуктивних послуг із використанням біобанків, їх особливий 

характер; показати роль та місце репродуктивних прав фізичної особи в 

системі особистих немайнових прав в умовах гармонізації законодавства 

та інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати специфіку 

різних договірних конструкцій, що застосовуються для врегулювання 

відносин, що виникають у сфері допоміжної репродуктології, розкривши 

особливості правового статусу усіх суб’єктів цих відносин, замовників 

допоміжних репродуктивних послуг, донорів репродуктивного 

біоматеріалу, сурогатної матері, управителя біобанку; показати наявні 
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правозастосовні проблеми на основі детального аналізу договірної та 

судової практики, в тому числі практики ЄСПЛ.  
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Обсяг дисципліни Загальний обсяг 120 годин, з них 32 години аудиторних занять (16 для 

заочної форми). З них 16 годин лекцій (8 годин для заочної форми), 16 

годин практичних занять (8 години для заочної форми) та 88 годин 

самостійної роботи (104 годин для заочної форми). 

Очікувані 

результати 

навчання 

Інтегральна компетентність для магістрів (здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру в галузі правничої діяльності), звертаючи увагу на проблемні 

питання теоретичного та прикладного характеру, а саме прогалини та 

колізії законодавства або ж суперечливу чи неоднозначну 

правозастосовну практику. 

Загальні компетентності: 

1. здатність ідентифікувати прогалини/колізії в законодавстві, 

що регулює правовідносини у сфері надання допоміжних 

репродуктивних послуг із використанням біобанків 

2. уміння критично аналізувати вітчизняну та іноземну 

правозастосовну та договірну практику  

3. здатність до креативного мислення та формування власної 

аргументованої позиції щодо можливих способів вирішення як 

теоретичних, так і практичних проблемних питань та 

заповнення існуючих прогалин 

Спеціальні компетентності: 
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1. здатність правильно застосовувати законодавство, що 

регулює допоміжні репродуктивні технології та використання 

біобанків в Україні  

2. уміння складати проекти різних видів цивільно-правових 

договорів у сфері надання допоміжних репродуктивних послуг 

в тому числі із використанням біобанків  

3. вміння застосовувати норми міжнародного приватного права 

в контексті репродуктивного туризму 

Після завершення цієї дисципліни студент буде :  

знати: 

- джерела правового регулювання правовідносин у сфері 

допоміжних репродуктивних послуг з використанням біобанків в 

Україні; 

- правовий режим репродуктивного біологічного матеріалу та 

ембріонів in vitro; 

- особливості правового статусу суб’єктів відносин у сфері 

допоміжних репродуктивних послуг з використанням біобанків;  

- особливості укладення та виконання окремих видів договорів в 

сфері допоміжних репродуктивних послуг з використанням 

біобанків; 

- способи колізійного регулювання міжнародних приватнох 

відносин у сфері репродуктивного туризму 

вміти: 

- правильно застосовувати законодавство, що регулює дані 

правовідносини; 

- складати проекти різних видів договорів у сфері 

допоміжних репродуктивних послуг з використанням біобанків; 

- аналізувати практичні казуси. 

Ключові слова Допоміжні репродуктивні технології, послуга, біобанк, ембріон, донор, 

замовник, управитель біобанку. 

Формат 

дисципліни 

Очний /заочний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого  

розуміння тем.  

Теми ТЕМА 1. Репродуктивні права в системі особистих немайнових прав 

фізичної особи 
Джерела правового регулювання репродуктивних прав фізичної особи.  

Поняття та ознаки репродуктивних прав фізичної особи. 

Класифікація репродуктивних прав фізичної особи.  

Способи реалізації репродуктивних прав фізичної особи.  

 

ТЕМА 2. Рерподуктивний біологічний матеріал та ембріон як 

особливі об’єкти цивільних правовідносин 

Поняття та види репродуктивного біологічного матеріалу. 

Особливості правового режиму репродуктивного біоматеріалу. 

Особливості правового режиму ембріону та межі його використання.  

 

ТЕМА 3. Біобанк як об’єкт цивільних правовідносин, що виникають 

у сфері репродуктивної медицини 

Джерела правового регулювання створення та використання біобанків. 



Поняття та правова природа біобанку. 

Види біобанків та етичні аспекти діяльності з їх використання. 

  

ТЕМА 4. Правовий статус репродуктивних клінік як управителя 

біобанку 

Ліцензування діяльності біобанку. 

Права та обов’язки управителя біобанку. 

Цивільно-правова відповідальність управителя біобанку. 

 

ТЕМА 5. Правовий статус донорів репродуктивних тканин/клітин, 

ембріонів 

Поняття донорства та донора репродуктивних тканин/клітин, ембріонів . 

Права та обов’язки донора репродуктивних тканин/клітин, ембріонів. 

Таємниця донорства репродуктивних тканин/клітин, ембріонів.  

 

ТЕМА 6. Договірне регулювання репродуктивних послуг із 

використанням біобанків 

Поняття, правова природа та види договорів у сфері репродуктивних 

послуг.  

Порядок укладення та форма договорів у сфері репродуктивних послуг. 

Істотні умови договорів у сфері репродуктивних послуг. 

Зміст договорів у сфері репродуктивних послуг. 

Відповідальність за договорами у сфері репродуктивних послуг. 

 

ТЕМА 7. Сурогатне материнство як особливий вид репродуктивних 

відносин із використанням біобанків. Колізійне регулювання 

репродуктивного туризму. 

Джерела правового регулювання сурогатного материнства. 

Проблеми договірного регулювання сурогатного материнства.  

Проблеми надання репродуктивних після смерті одного із замовників.  

Колізійне регулювання репродуктивного туризму. 

 

ТЕМА 8. Підстави, порядок та правові наслідки припинення 

відносин, що виникають з надання допоміжних репродуктивних 

послуг 

Підстави припинення відносин, що виникають з надання допоміжних 

репродуктивних послуг. 

Порядок припинення відносин, що виникають з надання допоміжних 

репродуктивних послуг. 

Правові наслідки припинення відносин, що виникають з надання 

допоміжних репродуктивних послуг. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення дисципліни студенти потребують базових знань з  

Цивільного права України, Сімейного права, Господарського права 

України, Міжнародного приватного права. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

дисципліни 

Презентації, лекції, дискусія 

 

Необхідне Вивчення дисципліни може не потребувати використання програмного 



обладнання забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50. 

• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50  

 • залік: 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 100 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 . 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе/доповідь, вирішення кейсів). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття дисципліни. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості дисципліни буде надано по 

завершенню дисципліни. 
 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самост., 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завда

ння, 

год 

Те

рмі

н 

ви

ко

на

нн

я 

 ТЕМА 1. Репродуктивні 

права в системі особистих 

немайнових прав 

Лекція / 

Практичні 

1. Квіт Н.М. Біобанки в 

Україні: цивільно-правовий 
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фізичної особи 
 

Джерела правового 

регулювання 

репродуктивних прав 

фізичної особи. 

 

Поняття та ознаки 

репродуктивних прав 

фізичної особи. 

 

Класифікація 

репродуктивних прав 

фізичної особи.  

 

Способи реалізації 

репродуктивних прав 

фізичної особи.  

 

 

  

аспект: монографія. Львів: 

Кварт, 2020. 376 с.  

2. Медичне право : 

підручник / [С. О. Болдіжар 

та ін. ; за заг. ред. д-ра 

юрид. наук, проф. С. Б. 

Булеци, д-ра юрид. наук, 

доц. М. В. Менджул] ; 

ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

Юрид. ф-т. - Ужгород : Рік-

У, 2021. - 719 с.  

3. Чечерський В.І. Право на 

репродукцію (відтворення) 

у системі основоположних 

прав людини: 

конституційно-правове 

дослідження. Видавничий 

дім «Гельветика», 2019. – 

416с. 

4. Пунда О.О. 

Адміністративно-правове 

регулювання забезпечення 

здійснення особистих 

немайнових прав: автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. 

Ірпінь, 2018. 40 с.  

 ТЕМА 2. Рерподуктивний 

біологічний матеріал та 

ембріон як особливі 

об’єкти цивільних 

правовідносин 

 

Поняття та види 

репродуктивного 

біологічного матеріалу. 

 

Особливості правового 

режиму репродуктивного 

біоматеріалу. 

 

Особливості правового 

режиму ембріону та межі 

його використання.  

 

 

 

Лекція/ 

Практичні 

1. Квіт Н.М. Біобанки в 

Україні: цивільно-правовий 

аспект: монографія. Львів: 

Кварт, 2020. 376 с. 

2. Квіт Н.М. Донори 

репродуктивних 

тканин/клітин та ембріонів 

як учасники відносин щодо 

створення біобанків: 

міжнародна науково-

практична конференція 

«Громадянське суспільство в 

Україні: проблеми 

забезпечення правотворчої 

діяльності» (м. Харків, 3–4 

квітня 2020 р.). Харків: 

Східноукраїнська наукова 

юридична організація, 2020. 

С.38-39. 

3. Квіт Н.М. Правовий режим 

неімплантованого ембріона 

in vitro з позицій доктрини, 

цивільного законодавства та 

судової практики. Часопис 

Київського університету 

2/2  



права. 2020. №2. C. 238-242. 

4. Квіт Н.М. Правові межі 

створення та використання 

людських ембріонів: 

порівняння німецького та 

українського законодавства. 

Порівняльно-аналітичне 

право. 2019. № 3. С. 87-92. 

URL: http://pap-

journal.in.ua/wp-

content/uploads/2020/08/Poriv

nyalno-analitichne-pravo-3-

2019-1.pdf 

5. Квіт Н.М. Проблема 

визначення початку 

людського життя й 

регулювання меж 

використання ембріона як 

об’єкта зберігання в 

біобанку. Науковий вісник 

Міжнародного 

гуманітарного 

університету. Сер: 

Юриспруденція. 2019. № 40. 

С. 83-91. 

6. Круглова О.О. Правове 

положення зачатої, але ще не 

народженої дитини за 

законодавством України та 

країн ЄС. Юридичний 

науковий електронний 

журнал. 2018. № 6. С. 106-

108.  

7. Квіт Н. Класифікація 

біологічних матеріалів та її 

роль у визначенні сфери 

правового регулювання 

діяльності щодо створення 

та використання біобанків: 

Гармонізація законодавства 

України з правом 

Європейського Союзу: 

збірник тез науково-

практичної Інтернет – 

конференції, (м. 

Хмельницький, 17 лютого 

2020 р.). Хмельницький: 

Хмельницький національний 

університет, 2020. C.43-44. 

8. Квіт Н.М. Біологічний 

матеріал як об’єкт цивільних 

правовідносин щодо 

створення та використання 

біобанків в Україні. Форум 

http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-3-2019-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-3-2019-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-3-2019-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-3-2019-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/Porivnyalno-analitichne-pravo-3-2019-1.pdf


права. 2019. № 56(3). С. 48-

57. URL: 

http://doi.org/10.5281/zendo.3

240910 

 ТЕМА 3. Біобанк як 

об’єкт цивільних 

правовідносин, що 

виникають у сфері 

репродуктивної 

медицини 

 

Джерела правового 

регулювання створення та 

використання біобанків. 

 

Поняття та правова 

природа біобанку. 

 

Види біобанків та етичні 

аспекти діяльності з їх 

використання. 

 

 

Лекція/ 

Практичне 

1. Квіт Н.М. Біобанки в 

Україні: цивільно-правовий 

аспект: монографія. Львів: 

Кварт, 2020. 376 с. 

2. Квіт Н. Класифікація 

біологічних матеріалів та її 

роль у визначенні сфери 

правового регулювання 

діяльності щодо створення 

та використання біобанків: 

Гармонізація законодавства 

України з правом 

Європейського Союзу: 

збірник тез науково-

практичної Інтернет – 

конференції, (м. 

Хмельницький, 17 лютого 

2020 р.). Хмельницький: 

Хмельницький 

національний університет, 

2020. C.43-44. 

3. Квіт Н.М. Біобанківська 

таємниця як складова 

медичної таємниці та 

елемент правового статусу 

управителя біобанку: 

матеріали науково-

практичної конференції, 

присвяченої 95-й річниці 

від дня народження 

О.А.Пушкіна. (м. Харків, 

22 травня 2020 р.). Харків, 

2020. C.152-157.  

4. Квіт Н.М. Обов’язок 

забезпечення якості та 

безпеки під час здійснення 

діяльності управителем 

біобанку. Юридичний 

бюлетень. 2020. №12.  

5. Квіт Н.М. Організаційні 

обов’язки управителя 

біобанку як складова його 

правового статусу. 

Науковий вісник публічного 

та приватного права. 2019. 

№ 2(1). С. 116-125.  

6. Квіт Н.М. Організаційно-
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правова форма управителів 

комерційних біобанків в 

Україні: матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ 

столітті». (м. Одеса, 10-11 

квітня 2020 р.). Одеса: 

Громадська організація 

«Причорноморська 

фундація права», 2020. С. 

59-60.  

7. Квіт Н.М. Перспективи 

покращення правового 

регулювання етичної 

експертизи досліджень в 

галузі охорони здоров’я. 

Правові проблеми сучасної 

трансформації охорони 

здоров’я: збірник матеріалів 

міжнародної науково-

практичної конференції (м. 

Запоріжжя, 23 травня 2019 

року) за заг.ред. М.Ю. 

Колесника. Запоріжжя: 

ЗДМУ, 2019. С.75-79.  

8. Квіт Н.М. Поняття та 

класифікація дослідницької 

діяльності із залученням 

людини: матеріали V 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«SCIENCE, SOCIETY, 

EDUCATION: TOPICAL 

ISSUES AND 

DEVELOPMENT 

PROSPECTS». (м. Харків, 

12-14 квітня 2020 р.). 

Харків, 2020. С.865-871. 

URL: https://sci-

conf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/04/SCI

ENCE-SOCIETY-

EDUCATION_TOPICAL-

ISSUES-AND-

DEVELOPMENT-

PROSPECTS_12-

14.04.20.pdf 

9. Квіт Н.М. Поняття та 

правова природа біобанків 

як об’єкта правовідносин. 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/SCIENCE-SOCIETY-EDUCATION_TOPICAL-ISSUES-AND-DEVELOPMENT-PROSPECTS_12-14.04.20.pdf
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Проблеми державотворення 

і захисту прав людини в 

Україні: матеріали ХXIV 

звітної науково-практичної 

конференції (7–8 лютого 

2018 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. 

Львів: Юридичний 

факультет Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка, 2018. С. 

154-161. 

10. Квіт Н.М. Біобанки в 

Україні: цивільно-правовий 

аспект: монографія. Львів: 

Кварт, 2020. 376 с. 

11. Spickhoff A., Kossak V., 

Kvit N. Aktuelle Fragen des 

Medizinrechts: Ein Ost-West-

Vergleich. Berlin Heidelberg: 

Springer-Verlag, 2018. 205s. 

 

 ТЕМА 4. Правовий 

статус репродуктивних 

клінік як управителя 

біобанку 

 

Ліцензування діяльності 

біобанку. 

 

Права та обов’язки 

управителя біобанку. 

 

Цивільно-правова 

відповідальність 

управителя біобанку. 

 

 

Лекція/ 

Практичні 

1. Квіт Н.М. Біобанки в 

Україні: цивільно-правовий 

аспект: монографія. Львів: 

Кварт, 2020. 376 с. 

2. Квіт Н.М. Біобанківська 

таємниця як складова 

медичної таємниці та 

елемент правового статусу 

управителя біобанку: 

матеріали науково-

практичної конференції, 

присвяченої 95-й річниці 

від дня народження 

О.А.Пушкіна. (м. Харків, 

22 травня 2020 р.). Харків, 

2020. C.152-157.  

3. Квіт Н.М. Обов’язок 

забезпечення якості та 

безпеки під час здійснення 

діяльності управителем 

біобанку. Юридичний 

бюлетень. 2020. №12.  

4. Квіт Н.М. Організаційні 

обов’язки управителя 

біобанку як складова його 

правового статусу. 

Науковий вісник публічного 

та приватного права. 2019. 
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№ 2(1). С. 116-125.  

5. Квіт Н.М. Організаційно-

правова форма управителів 

комерційних біобанків в 

Україні: матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ 

столітті». (м. Одеса, 10-11 

квітня 2020 р.). Одеса: 

Громадська організація 

«Причорноморська 

фундація права», 2020. С. 

59-60.  

6. Квіт Н.М. Перспективи 

покращення правового 

регулювання етичної 

експертизи досліджень в 

галузі охорони здоров’я. 

Правові проблеми сучасної 

трансформації охорони 

здоров’я: збірник матеріалів 
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 ТЕМА 5. Правовий 

статус донорів 

репродуктивних 

тканин/клітин, ембріонів 

 

Поняття донорства та 

донора репродуктивних 

тканин/клітин, ембріонів. 

 

Права та обов’язки донора 

репродуктивних 
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репродуктивних послуг.  
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материнство як 
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репродуктивних відносин 

із використанням 

біобанків. Колізійне 

регулювання 

репродуктивного туризму 

 

Джерела правового 

регулювання сурогатного 

материнства. 

 

Проблеми договірного 

регулювання сурогатного 

материнства. 

 

Проблеми надання 

репродуктивних після 

смерті одного із 

замовників. 

 

Колізійне регулювання 

репродуктивного туризму. 
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 ТЕМА 8. Підстави, 

порядок та правові 

наслідки припинення 

відносин, що виникають з 

надання допоміжних 

репродуктивних послуг 

 

Підстави припинення 

відносин, що виникають з 

надання допоміжних 

репродуктивних послуг. 

 

Порядок припинення 

відносин, що виникають з 

надання допоміжних 

репродуктивних послуг. 
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припинення відносин, що 
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допоміжних 

репродуктивних послуг. 
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