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1. Загальні положення 

1.1. Дане положення встановлює вимоги до повноважень, завдань і 

функцій Комітету з біоетики при Інституті проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України (далі – Комітет) та визначає порядок організації 

роботи Комітету. 

1.2. Комітет з біоетики у своїй роботі керується «Рекомендаціями ВОЗ 

комітетам з етики, які проводять експертизу біомедичних досліджень», 

матеріалами Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації, 

Конвенції про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням 

досягнень біології і медицини, 1997 р., «Загальними принципами 

експериментів на тваринах», схваленими І Національним конгресом з 

біоетики (20.09.04 р.), Матеріалами Національних конгресів з біоетики, 

рекомендаціями «Стандартні операційні процедури діяльності комітетів з 

етики», Матеріалами IV Європейської Конвенції по захисту хребетних 

тварин, які використовуються для експериментальних і інших наукових цілей 

(ETS 123 (1986), що ратифікована в Україні (2017 р.), Законом України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» (2006, ст. 26), методичних 

рекомендацій «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових 

досліджень, що виконуються на тваринах» (Рєзніков О.Г. та ін., 2006 р.), 

Директивою Європарламенту і Ради Європи 2010/63/EU (2010) по захисту 

тварин при виконанні наукових досліджень, Наказом МОЗ України «Про 

затвердження умов та порядку застосування штучного запліднення та 

імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення», законодавчими 

документами України та бере до уваги інші міжнародні біоетичні норми, ще 

не ратифіковані в Україні. 

1.3. Комітет регулює питання біобезпеки через загальні правові вимоги 

щодо охорони здоров’я людини, довкілля від впливу небезпечних факторів 

фізичної, хімічної та біологічної природи згідно «Основ законодавства про 

охорону здоров’я», Закону України «Про лікарські засоби», Закону України 

«Про якість та безпеку харчових продуктів», Закону України «Про пестициди 

та агрохімікати», Закону України «Про екологічну експертизу», Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища».  

1.4. Комітет з питань біоетики є незалежним науково-методичним 

дорадчим органом Інституту, який бере участь у плануванні, організації, 

координації і контролі виконання досліджень за профільною науковою 

проблематикою та здійснює нагляд за дотриманням прав, безпеки, 

благополуччя тварин, добровольців, які надають біоматеріал для проведення 

досліджень, етичних морально-правових аспектів проведення досліджень. 
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1.5. Рішення та рекомендації Комітету розповсюджуються на всі 

підрозділи Інституту, в яких проводиться робота із використанням 

біологічного матеріалу в наукових дослідженнях. 

1.6. Комітет зобов’язаний розглядати звернення (далі – заявки) 

працівників, аспірантів, студентів, докторантів, які проводять або планують 

проводити дослідження з використанням біоматеріалу у рамках своєї 

дослідницької діяльності в Інституті щодо встановлення відповідності 

використання біоматеріалу у зазначених наукових дослідженнях до 

міжнародних і вітчизняних норм і вимог біоетики.  

1.7. Члени Комітету проводять незалежну біоетичну експертизу 

проектів наукових досліджень. Члени Комітету не повинні мати прямої 

зацікавленості в конкретному науковому дослідженні (будь то в якості 

виконавця, керівника, організатора або замовника). У разі наявності у члена 

Комітету прямої зацікавленості в конкретному дослідженні (конфлікт 

інтересів), він зобов’язаний письмово повідомити Голову Комітету (або 

заступника директора з наукової роботи, якщо зацікавленою особою є голова 

Комітету) і відмовитися від участі в роботі з розгляду матеріалів 

відповідного наукового дослідження. 

 

2. Склад та порядок роботи Комітету 

2.1. Персональний склад Комітету призначається наказом директора 

Інституту. 

2.2. До складу Комітету входить не менше 5 осіб, серед яких в 

обов’язковому порядку: 

 співробітник Інституту, який має науковий ступінь доктора / кандидата 

медичних наук, або доктора філософії зі спеціальності «222 – 

Медицина».  

 співробітник Інституту, який має науковий ступінь доктора / кандидата 

біологічних наук, або доктора філософії за спеціальності «091 – 

Біологія». 

 спеціаліст з ветеринарної медицини, який має досвід роботи з 

лабораторними тваринами і несе пряму відповідальність за утримання 

тварин в Інституті; 

 співробітник Інституту, який безпосередньо не приймає участь в 

наукових дослідженнях. 

2.3. Кількість членів та термін їхньої роботи в складі Комітету 

визначається обсягами наукових досліджень з використанням біоматеріалу, 

що проводяться в Інституті, та затверджуються адміністративною особою 

Інституту. 
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2.4. Комітет з питань біоетики очолює голова. Голова, його заступник 

та відповідальний секретар обираються на першому засіданні відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. 

2.5. Комітет з питань біоетики діє відповідно до законодавства та 

даного Положення. 

2.6. Формою роботи Комітету є засідання. Комітет проводить засідання 

по мірі необхідності, але не рідше одного разу за 3 місяці.  

2.7. Порядок денний засідання визначається його головою з 

урахуванням пропозицій членів Комітету. 

2.8. Обов’язки голови у випадку його відсутності виконує його 

заступник. 

2.9. Комітет має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні 

не менше 2/3 його складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менше 50% від числа присутніх на засіданні членів 

Комітету. 

2.10. Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо Комітет не 

прийме рішення провести таємне голосування. 

2.11. Складання протоколів засідань здійснюється секретарем Комітету. 

Протоколи засідань, які містять перелік розглянутих питань та прийняті по 

ним рішення, засвідчуються головуючим на засіданні та секретарем 

Комітету.  

2.12. На засіданнях Комітету проводиться біоетична експертиза 

матеріалів, які подаються заявниками: 

– методик експериментів з лабораторними тваринами; 

– анотацій і календарних планів дисертаційних робіт аспірантів при їх 

плануванні; 

– первинних матеріалів та дисертаційних робіт здобувачів наукових 

ступенів кандидатів/докторів наук і докторів філософії безпосередньо перед 

їх попереднім захистом/експертизою;  

– тем НДР, які плануються; 

– наукових статей, які подаються до друку; 

– матеріалів дипломних робіт, які виконуються на базі Інституту; 

– досліджень, що плануються до виконання за грантами, договорами, 

тощо 

2.13. Проводиться поточний контроль за дотриманням затверджених 

методик проведення експериментів на тваринах у підрозділах Інституту. 

2.14. Комітет з біоетики під час експертизи матеріалів приділяє 

особливу увагу таким аспектам: наявність письмової інформованої згоди 

пацієнтів на використання біоматеріалу, відповідність використання об’єктів 
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та методів дослідження до мети та завдань роботи, адекватність обраної 

експериментальної моделі; захист безпеки дослідників і персоналу, які 

беруть участь у експериментальній роботі з тваринами та захист безпеки 

інших людей, тварин та довкілля від небажаних наслідків проведення 

наукових досліджень, забезпечення екологічно безпечного виробництва, 

зберігання, транспортування, використання, знищення, знешкодження й 

захоронення мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин, 

біоматеріалів і предметів біотехнології, збереження біорізноманіття. 

 

3. Права та обов’язки 

3.1. Комітет має право вирішувати питання, пов’язані з проведенням в 

Інституті всіх видів робіт з лабораторними тваринами (утримання, 

використання в наукових дослідженнях, в реалізації освітньо-наукового 

процесу) стосовно гуманного поводження з тваринами та їх раціонального 

використання. 

3.2. Основними обов’язками Комітету є: 

– контроль проведення науково-дослідних робіт з лабораторними 

тваринами щодо гуманного поводження з ними та їх раціонального 

використання в експериментах; 

– гарантування безпечності наукових досліджень з використанням 

тварин для персоналу, що має їх проводити, а також для інших людей, тварин 

і довкілля. 

3.3. Комітет здійснює етичну експертизу та морально-правову оцінку 

наукових досліджень з використанням біоматеріалу, зокрема лабораторних 

тварин, які проводяться в Інституті, до початку досліджень, та забезпечує 

регулярну перевірку досліджень під час їх виконання. 

3.4. Рішення Комітету оформлюється протоколом, що є погодженням / 

мотивованою відмовою щодо проведення наукового дослідження та містить 

таку інформацію: точна назва розглянутого запланованого дослідження; 

прізвище відповідального виконавця або керівника структурного підрозділу, 

що подали заявку на проведення експертизи; назва установи/відділу, в якому 

планується проводити дослідження; дата і номер протоколу засідання, на 

якому була розглянута заявка; чітке формулювання прийнятого рішення; при 

наявності рекомендації або вимоги Комітету, включно з рекомендаціями 

щодо поправок у документах і процедури для повторного розгляду заявки у 

разі відмови. 
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4. Порядок проходження експертизи 

4.1. Комітет зобов’язаний розглядати звернення заявки працівників, 

аспірантів, студентів, докторантів, які проводять або планують проводити 

дослідження з використанням біоматеріалу у рамках своєї дослідницької 

діяльності в Інституті щодо встановлення відповідності використання 

біоматеріалу у зазначених наукових дослідженнях до міжнародних і 

вітчизняних норм і вимог біоетики. 

4.2. Заявка на проведення біоетичної експертизи подається до Комітету 

заявником – працівником, аспірантом, студентом, докторантом, який 

проводить або планує проводити дослідження з використанням біоматеріалу 

у рамках своєї науково-освітньої діяльності в Інституті щодо встановлення 

відповідності використання біоматеріалу у зазначених наукових 

дослідженнях до міжнародних і вітчизняних норм і вимог біоетики. 

4.3. Заявка на проведення експертизи надається Голові Комітету у 

письмовому виді, де вказується питання, що треба розглянути. Голова 

Комітету або секретар Комітету, залежно від того, що розглядається (див. 

2.12), надає заявнику перелік матеріалів, які необхідно надати для 

проходження експертизи, та оголошує дату засідання Комітету. 

4.4. Розгляд заявки здійсняється на засіданні Комітету з обов’язковою 

присутністю заявника. Порядок прийняття рішень регламентується пп.2.8–

2.11. цього Положення. За необхідністю секретар Комітету надає витяг з 

протоколу засідання заявнику.  

 

4. Заключні положення 

При необхідності внесення змін та доповнень в дане Положення вони 

розглядаються та схвалюються на засіданні Комітету та затверджуються на 

засіданні вченої ради Інституту. 

 


