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Кримінальне та цивільне судочинство передбачає процесуальну 

діяльність слідчих та судових органів, зокрема виконання експертиз для 

з’ясування відповідей на питань, для вирішення яких потрібні наукові, 

технічні та спеціальні знання. До таких наук належить судова медицина і 

судова психіатрія.  

Судова медицина – одна з обов’язкових для викладання дисциплін у 

навчанні юридичного профілю, її вивчення є складовою частиною 

кримінології, карного та карно-процесуального права, інших наук 

спеціальної підготовки майбутніх юристів. Судова медицина, як самостійна 

наука, вивчає й опрацьовує різноманітні питання медичного, біологічного та 

медично-криміналістичного характеру, що виникають у практичній 

діяльності правоохоронних органів, для здійснення правосуддя та охорони 

здоров’я.  Практичним виконавцем є установи судово-медичної експертизи, 

діяльність яких регламентується Законами нашої держави: «Основами 

законодавства України про охорону здоров’я» (1992), «Про судову експер-

тизу» (1994), Кримінальним та Кримінально-процесуальним Кодексами 

України та наказом № 6 МОЗ України від 17 січня 1995 року «Про розвиток 

та вдосконалення судово-медичної служби України». 

Судова медицина – одна з обов’язкових для викладання дисциплін у 

навчанні юридичного профілю, її вивчення є складовою частиною 

кримінології, карного та карно-процесуального права, інших наук 



спеціальної підготовки майбутніх юристів. Судова медицина, як самостійна 

наука, вивчає й опрацьовує різноманітні питання медичного, біологічного та 

медично-криміналістичного характеру, що виникають у практичній 

діяльності правоохоронних органів, для здійснення правосуддя та охорони 

здоров’я.  Практичним виконавцем є установи судово-медичної експертизи, 

діяльність яких регламентується Законами нашої держави: «Основами 

законодавства України про охорону здоров’я» (1992), «Про судову експер-

тизу» (1994), Кримінальним та Кримінально-процесуальним Кодексами 

України та наказом № 6 МОЗ України від 17 січня 1995 року «Про розвиток 

та вдосконалення судово-медичної служби України». 

Судова психіатрія - це спеціальний і самостійний розділ психіатрії. Вона 

вивчає, так само, як і клінічна психіатрія прояви психічних хвороб, їх 

причини, перебіг, патогенез. Проте її головним завданням є відношення 

особливостей цих захворювань до питань кримінального і цивільного права і 

процесу при вирішенні критерію осудності і неосудності,  дієздатності і 

недієздатності, міри медичних заходів до осіб, визнаних неосудними; 

дослідження психічного стану потерпілих і свідків; правового становища 

психічних хворих тощо. На підставі висновків судових психіатрів 

приймаються процесуальні рішення (звільнення від карної відповідальності, 

застосування примусових медичних заходів, визнання угоди недійсною). 

Судова психіатрія покликана, з одного боку, сприяти слідству і суду 

дотримуватися гуманного принципу закону – не вважати суспільно 

небезпечні діяння психічно хворих злочинами, а психічно хворих, які скоїли 

суспільно небезпечні дії – злочинцями; з іншого боку, – не допускати 

випадків, коли психічно здорова особа, яка вчинила злочин, могла б 

ухилитися від справедливого покарання, симулюючи психічну хворобу. 

Згідно Закону України «Про психіатричну допомогу» (2000) практичними 

виконавцем є судово-психіатричні експерти спеціалізованих відділень 

обласних психіатричних лікарень. 

Знання із судової медицини та судової психіатрії важливі при підготовці 



юристів будь-якої спеціальності, адже в майбутньому вони вирішуватимуть 

проблеми, які стосуватимуться захисту прав особи при заподіянні їй шкоди 

здоров’ю, у тому числі й психічному. 
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Судова психіатрія - це спеціальний і самостійний розділ психіатрії. Вона 

вивчає, так само, як і клінічна психіатрія прояви психічних хвороб, їх 

причини, перебіг, патогенез. Проте її головним завданням є відношення 

особливостей цих захворювань до питань кримінального і цивільного права і 

процесу при вирішенні критерію осудності і неосудності,  дієздатності і 

недієздатності, міри медичних заходів до осіб, визнаних неосудними; 

дослідження психічного стану потерпілих і свідків; правового становища 

психічних хворих тощо. На підставі висновків судових психіатрів 

приймаються процесуальні рішення (звільнення від карної відповідальності, 

застосування примусових медичних заходів, визнання угоди недійсною). 

Судова психіатрія покликана, з одного боку, сприяти слідству і суду 

дотримуватися гуманного принципу закону – не вважати суспільно 

небезпечні діяння психічно хворих злочинами, а психічно хворих, які скоїли 

суспільно небезпечні дії – злочинцями; з іншого боку, – не допускати 

випадків, коли психічно здорова особа, яка вчинила злочин, могла б 

ухилитися від справедливого покарання, симулюючи психічну хворобу. 

Згідно Закону України «Про психіатричну допомогу» (2000) практичними 

виконавцем є судово-психіатричні експерти спеціалізованих відділень 

обласних психіатричних лікарень. 

Знання із судової медицини та судової психіатрії важливі при підготовці 

юристів будь-якої спеціальності, адже в майбутньому вони вирішуватимуть 

проблеми, які стосуватимуться захисту прав особи при заподіянні їй шкоди 



здоров’ю, у тому числі й психічному. 

Інтеграція в міжнародний освітній простір і впровадження принципів 

Болонської конвенції у вищу школу вимагають удосконалення навчального 

процесу – розробки і застосування модульної навчальної програми як 

інноваційної технології освіти. За останні роки з’явилось достатньо нового не 

тільки в організації судово-медичної експертизи, але й доповнились правила, 

інструкції, змінились нормативні документи згідно чинного Кримінального 

кодексу (2001), оновились наукові відомості, які розширили можливості 

судової експертизи.   Кримінальне та цивільне судочинство передбачає про-

цесуальну діяльність слідчих та судових органів, зокрема виконання 

експертиз для з’ясування відповідей на питань, для вирішення яких потрібні 

наукові, технічні та спеціальні знання. До таких наук належить судова 

медицина і судова психіатрія.  

 


