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1. Теми семінарських занять 
  

 

ТЕМА 2. Судово-психіатрична експертиза. Питання осудності та 

неосудності при судово-психіатричній експертизі підозрюваних і 

обвинувачених 
 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Судово-психіатрична експертиза та її роль у кримінальному провадженні.  

2. Поняття неосудності та її критерії.  

3. Судово-психіатрична оцінка і юридичні наслідки діянь, вчинених психічно 

хворими особами під час і після вчинення злочину.  

4. Поняття про недієздатність і обмежену дієздатність в судовій психіатрії та їх 

критерії. 

5. Особливості призначення і провадження судово-психіатричної експертизи 

підозрюваних, обвинувачених, засуджених, потерпілих, свідків, неповнолітніх. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
судово-психіатрична експертиза, неосудність, критерії неосудності.  

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом на 

15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Конституції: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 
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7. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, затверджений 

Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до Порядку :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

8. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

9. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2005. – 328 с. 

10. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

11. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010. – 208 с. 

12. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: 

навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія 

прокуратури України, 2013. – 48 с. 

13. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

14. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 

2011. – 104 с. 

 

 
ТЕМА 3. Примусові заходи медичного характеру, що застосовуються до 

психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Примусові заходи медичного характеру, передбачені законодавством . 

2. Підстави, порядок і мета призначення примусових заходів медичного 

характеру. 

3. Види примусових заходів медичного характеру і критерії їх вибору. 

4. Лікування осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли 

психічним захворюванням до винесення судом вироку. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

примусові заходи медичного характеру, примусове лікування. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом на 

15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Конституції: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. 1.8. Про психіатричну допомогу : Закон України від 22 лютого 2000 р. ( 

в редакції від 28 грудня 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

закону: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 

6. Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які 

страждають на психічні розлади: Наказ МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02; 

7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

8. Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах               

внутрішніх справ України та навчальних  закладах МВС України (Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом МВС N 652 від 08 липня 2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Положення : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04 

9. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 3 червня 2005 р. № 7: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

постанови: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page?text 

10. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

11. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2005. – 328 с. 

12. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

13. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – с. 328. 

14. Спіріна І. Д. Судово-психіатрична експертиза: навч. посібник / І. Д. 

Спіріна. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т., 2000. – 145с. 

15. Цільмак О.М. Судово–психіатрична експертиза: навчальний 

посібник. / О.М. Цільмак. – Одеса: РВВ ОДУВС, 2014. – 104с. – з іл. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04
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ТЕМА 7. Психічні розлади при травмах головного мозку, інфекційних та 

соматичних захворюваннях 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1.Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку 

(атеросклеротичній та гіпертонічній хворобі). Загальні ознаки. Судово-

психіатрична оцінка при судинних захворюваннях головного мозку. 

2. Психічні розлади при інфекційно-органічних захворюваннях (енцефалітах, 

сифілісі мозку, абсцесах мозку). Їх судово-психіатрична оцінка. 

3. Психічні розлади при інтоксикаціях (лікарськими препаратами, побутовими і 

промисловими речовинами, алкоголем, наркотичними речовинами). Їх судово-

психіатрична оцінка. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
психічні розлади, травми головного мозку, атеросклероз, гіпертонія, 

енцефаліт.  

 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом на 

15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Конституції: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

7. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затверджена Наказом МВС України № 1377 від 6 листопада 2015 р.» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8;  

8. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, затверджений 

Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до Порядку :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

9. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для академического 

бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

10. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: 

Економічна думка, 2005. – 328 с. 

11. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

12. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010 – 208 с. 

13. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: 

навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія 

прокуратури України, 2013. – 48 с. 

14. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2005. – с. 328. 

15. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 

2011. – 104 с. 

 

 

ТЕМА 9. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Алкоголізм як психічне захворювання, алкогольні психози, їх види, 

перебіг та особливості психічних розладів при них. 

2. Наркоманія як хронічне захворювання. Види наркоманії, особливості 

психічних порушень і перебіг.  

3. Токсикоманія. Судово-психіатрична оцінка наркоманії і токсикоманії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1998 р. (станом на 

15 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Конституції: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр- закони: 

2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до кодексу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 

квітня 2012 р. (зі змінами та доповненнями станом на 12 травня 2016 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

4. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

5. Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями станом на 1 січня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до закону: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

6. Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції: Наказ МВС 

України, МОЗ України від 09 листопада 2015 р. № 1452/735: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Наказу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-

15 

7. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 ( в редакції від 31 липня 2015 

р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Наказу :   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98; 

8. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, 

затверджена Наказом МВС України № 1377 від 6 листопада 2015 р.» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до Інструкції :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8;  

9. Порядок проведення судово-психіатричної експертизи, затверджений 

Наказом МОЗ України N 397 від 08 жовтня 2001 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до Порядку :  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02 

10.  Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах               

внутрішніх справ України та навчальних  закладах МВС України (Із змінами, 

внесеними згідно з Наказом МВС N 652 від 08 липня 2013 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до Положення : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04 

11. Березанцев А. Ю. Судебная психиатрия: Учебник для 

академического бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 512 с. 

12. Левенець І.В. Судова психіатрія: підручник. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2005. – 328 с. 

13. Судебная психиатрия: учебник. / Жариков Н.М., Морозов Г.В., 

Хритинин Д.Ф. – М.: Норма, 2004. – 528 с. 

14. Воробйова Н.О. Правове регулювання психіатричної допомоги: 

Навчальний посібник для вузів. – К.: Юстініан, 2010 – 208 с. 

15. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у судовому кримінальному 

провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру: 

навчально-практичний посібник / В.Ф. Гаєвий. – К.: Національна академія 

прокуратури України, 2013. – 48 с. 

16. Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1368-04
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Економічна думка, 2005. – с. 328. 

17. Цільмак О.М. Практикум з судової психіатрії : [ Текст ] [ уклад. та 

загальна редакція О.М. Цільмак ] // Навчальний посібник – Одеса: ОДУВС, 

2011. – 104 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на семінарських заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань 
кримінального права і процесу під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень у межах визначеної законом підслідності поліції, винесені на розгляд, 
засвоєні у повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність правильно визначати загальні поняття про психічні захворювання, їх 
причини, перебіг та класифікацію, окремі симптоми і синдроми психічних розладів; 
формулювати питання, які виносяться на вирішення перед судово-психіатричною 
експертизою; розпізнавати симптоми та синдроми різних психічних захворювань; 
визначати психічний стан підозрюваних, свідків та потерпілих. Відповіді на теоретичні 
питання, висловлення власної думки щодо вирішення гострих та дискусійних проблем 
теорії та практики судової психіатрії у межах визначеної законом підслідності поліції 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань 
кримінального права і процесу під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень у межах визначеної законом підслідності поліції, винесені на розгляд, 
засвоєні у повному обсязі. Під час заняття продемонстрована ініціативність правильно 
визначати загальні поняття про психічні захворювання, їх причини, перебіг та 
класифікацію, окремі симптоми і синдроми психічних розладів; формулювати питання, 
які виносяться на вирішення перед судово-психіатричною експертизою; розпізнавати 
симптоми та синдроми різних психічних захворювань; визначати психічний стан 
підозрюваних, свідків та потерпілих. Відповіді на теоретичні питання, висловлення 
власної думки стосовно вирішення гострих та дискусійних проблем теорії та практики 
судової психіатрії у межах визначеної законом підслідності поліції переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань 
кримінального права і процесу під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень у межах визначеної законом підслідності поліції, винесені на розгляд, у 
цілому засвоєні, відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття. 

2 

Теоретичні питання психічних розладів у їх специфічному відношенні до питань 
кримінального права і процесу під час досудового розслідування кримінальних 
проваджень у межах визначеної законом підслідності поліції, винесені на розгляд, 
засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру. 

1 

Курсант не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу,  
невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для 
розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


