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Статья посвящена изучению вопросов 
правового регулирования предоставления 
психиатрических и психотерапевтических 
услуг и исследованию особенностей осущест-
вления частной психотерапевтической 
медицинской практики. В статье проана-
лизировано нормативно-правовое регули-
рование и определены правовые принципы 
предоставления, в частности частных 
психиатрических и психотерапевтических 
медицинских услуг. Автором раскрывается 
юридическая природа определенного вида 
медицинских услуг как психиатрическая и 
психотерапевтическая помощь физическим 
лицам, которую предоставляют государ-
ственные амбулаторные и стационарные 
психиатрические медицинские заведения, 
частные психиатрические медицинские 
заведения и физические лица-предприни-
матели, которые осуществляют медицин-
скую практику на основании лицензии.
Проанализировано, что с целью обеспечения 
надлежащего предоставления медицинской 
помощи физическим лицам как амбулатор-
ными психиатрическими заведениями, так 
и частными врачами, соблюдение гарантий 
медицинской практики, защиты профессио-
нальных прав медиков, обеспечения высоко-
го профессионального уровня врачей-психи-
атров и решения вопросов дисциплинарной 
ответственности врачей в Украине действу-
ет медицинское самоуправление. На данном 
этапе развития частной психиатрической 
и психотерапевтической помощи правовые 
основы исследуемого института уже при-
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Постановка проблеми
Кожна людина має природне 

невід’ємне і непорушне право на охоро-
ну здоров’я. Суспільство і держава від-
повідальні перед сучасним і майбутніми 
поколіннями за рівень здоров’я і збере-
ження генофонду народу України, забез-
печують пріоритетність охорони здоров’я 
в діяльності держави, поліпшення умов 
праці, навчання, побуту і відпочинку на-
селення, розв’язання екологічних про-
блем, вдосконалення медичної допомо-
ги і запровадження здорового способу 
життя. Основи законодавства України 
про охорону здоров’я визначають право-
ві, організаційні, економічні та соціальні 
засади охорони здоров’я в Україні, регу-
люють суспільні відносини у цій сфері з 
метою забезпечення гармонійного розви-
тку фізичних і духовних сил, високої пра-
цездатності та довголітнього активного 

ближены к признанным международным 
стандартам, что обеспечит предоставле-
ние профессиональной психиатрической и 
психотерапевтической медицинской помо-
щи любым физическим лицам.
Ключевые слова: психиатрическая по-

мощь, психотерапевтическая помощь, пси-
хиатрические и психотерапевтические услу-
ги, психиатрическое медицинское заведение, 
медицинская практика, правовое регули-
рование психотерапевтической практики, 
частная психиатрическая и психотерапев-
тическая медицинская помощь.
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життя громадян, усунення факторів, що 
шкідливо впливають на їх здоров’я, по-
передження і зниження захворюваності, 
інвалідності та смертності, поліпшення 
спадковості [1].
В умовах пандемії в Україні назріла 

проблема лікування, надання медичної 
допомоги й утримання в державних або 
комунальних психіатричних закладах 
осіб із хронічними психіатричними роз-
ладами, оскільки медицина перебуває в 
стані реформування, то відсутність фі-
нансового забезпечення державних або 
комунальних психіатричних закладів 
обумовили їх закриття. Тому актуальним 
залишається питання розвитку та удоско-
налення механізму надання психіатрич-
ної та психотерапевтичної медичної до-
помоги у закладах медицини приватної 
форми власності.

Метою публікації є вивчення питань 
правового регулювання надання психі-
атричних і психотерапевтичних послуг 
та дослідження особливостей здійснення 
приватної психотерапевтичної медичної 
практики.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Дослідженню питань надання пси-
хіатричної та психотерапевтичної ме-
дичної допомоги в Україні в тій чи ін-
шій мірі приділяли увагу такі науковці-
правники? фахівці у галузі психології, 
психотерапії та психіатрії, як С.С. Ага-
фонова, Б.М. Алмазов, С.В. Антонов, 
Н.Б. Болотіна, О.А. Бурий, І.О. Буряк, 
Т.В. Волинець, В.Д. Волков, Б.О. Во-
лос, З.С. Гладун, Л.М. Дешко, Т.А. Ка-
раваєва, С.В. Клименко, Н.В. Козлова, 
О.В. Крилова, М.А. Курбанов, Б.Д. Мен-
делевич, О.С. Пояснік, Є.В. Савощикова, 
І.Я. Сенюта, Т.А. Солохіна, В.Ю. Стецен-
ко, М.А. Фролова та інші. У той же час, 
окремі питання правового регулювання 
особливостей надання саме приватної 
психіатричної чи психотерапевтичної 
медичної допомоги свого належного ви-
світлення не отримало.

Виклад основного матеріалу
Конституцією України передбачено, 

що кожен українець має право на охо-
рону здоров’я, медичну допомогу та ме-
дичне страхування, при чому таке право 
гарантується громадянам безоплатно [2]. 
Медична допомога надається населен-

ню професійно підготовленими медични-
ми працівниками, діяльність яких спря-
мована на профілактику, діагностику та 
лікування у зв’язку з хворобами, травма-
ми, отруєннями і патологічними станами, 
а також у зв’язку з вагітністю та пологами. 
Медичне обслуговування здійснюєть-

ся діяльністю закладів охорони здоров’я, 
реабілітаційних закладів, відділень, під-
розділів, а також фізичних осіб - підпри-
ємців, які зареєстровані та одержали від-
повідну ліцензію у встановленому зако-
ном порядку, у сфері охорони здоров’я, 
що не обов’язково обмежується медичною 
допомогою та/або реабілітаційною допо-
могою, але безпосередньо пов’язана з їх 
наданням. Заклади охорони здоров’я, які 
є юридичною особою незалежно від фор-
ми власності та організаційно-правової 
форми або її відокремленим підрозділом, 
забезпечують медичне обслуговування 
населення та/або надання реабілітаційної 
допомоги на основі відповідної ліцензії та 
забезпечення професійної діяльності ме-
дичних (фармацевтичних) працівників і 
фахівців із реабілітації. Однак, умови на-
дання медичної допомоги у державних чи 
комунальних закладах охорони здоров’я 
якісно відрізняються від умов надання 
медичної допомоги у приватних закладах. 
У свою чергу? психіатрична допомога 

– це комплекс спеціальних заходів, спря-
мованих на обстеження стану психічного 
здоров’я осіб, профілактику, діагностику 
психічних розладів, лікування, нагляд, 
догляд, медичну та психологічну реабі-
літацію осіб, які страждають на психічні 
розлади, у тому числі внаслідок вживан-
ня психоактивних речовин. Закладами з 
надання психіатричної допомоги є пси-
хіатричні, наркологічні чи інші спеціалі-
зовані заклади охорони здоров’я, центри, 
відділення, кабінети тощо, інші заклади 
та установи будь-якої форми власності, ді-
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яльність яких пов’язана з наданням пси-
хіатричної допомоги.
Досліджуючи питання приватної пси-

хіатрії та психотерапії як виду підприєм-
ницької діяльності, ми можемо опиратися 
на правові засади здійснення приватної 
медичної практики як особливого виду 
господарської діяльності. Медична прак-
тика – це діяльність, пов’язана з комплек-
сом спеціальних заходів, спрямованих на 
сприяння поліпшенню здоров’я, підви-
щення санітарної культури, запобігання 
захворюванням та інвалідності, на діа-
гностику, допомогу особам з гострими і 
хронічними захворюваннями й реабіліта-
цію хворих та інвалідів, що здійснюється 
особами, які мають спеціальну освіту [1]. 
Серед устaнов, які зaбезпечують 

охорону здоров’я в Укрaїні, існують 
сaнітaрно-профілaктичні, лікувaльно-
профілaктичні, фізкультурно-оздоровчі, 
сaнaторно-курортні, aптечні, нaуково-
медичні тa інші устaнови охорони здоров’я 
[3, с. 21]. Такі заклади створюють підпри-
ємства, установи та організації з різними 
формами власності, а також фізичні особи 
при наявності необхідної матеріально-
технічної бази і кваліфікованих фахівців. 
Заклад охорони здоров’я здійснює свою 
діяльність на підставі статуту, що затвер-
джується власником або уповноваженим 
ним органом [1].
Діяльність привaтних медичних 

зaклaдів здійснюється через утворе-
ні привaтні (недержaвні) клініки – 
лікувaльні зaклaди, які відрізняються 
від лікувaльних зaклaдів держaвної тa 
комунaльної форми влaсності тільки 
тим, що медичнa допомогa в привaтних 
клінікaх нaдaється нa плaтній основі [4,-
с. 48].
У нaш чaс в Укрaїні існує знaчнa 

кількість привaтних зaклaдів медич-
ного обслуговування. До тaких відно-
сяться стомaтологічні клініки, медичні 
зaклaди пластичної хірургії, гінекологічні 
устaнови, хірургічні та онкологічні медич-
ні заклади, психіaтричні клініки тощо. 
Згідно з Переліком зaклaдів охоро-

ни здоров’я, зaтвердженого Нaкaзом 
Міністерствa охорони здоров’я Укрaїни, 

зaклaди з нaдaння психіaтричної до-
помоги відносяться до лікувaльно-
профілaктичних [5]. Проте незaлежно 
від форми влaсності, вони виконують ті ж 
сaмі функції, що й держaвні, комунaльні 
тa відомчі медичні зaклaди. Тож привaтні 
лікaрні психіaтричного тa психотерапев-
тичного спрямувaння переважно тaк сaмо 
нaдaють медичні послуги відповідного 
признaчення громaдянaм, які отримують 
стaтус пaцієнтa.
До їх компетенції входить: - лікувaння 

нaркомaнії, aлкоголізму, ігрових 
зaлежностей; - кодувaння; - лікувaння 
психічних розлaдів; - консультaції; - 
реaбілітaція; - діагностика; - профілакти-
ка психічних захворювань тощо.
Щодо держaвного управління та 

контролю клінік психіaтричного ліку-
вання, то воно нaбaгaто жорсткіше та 
вимогливіше. Проте, незвaжaючи нa це, 
вимоги до недержaвних психіатричних 
клінік стaвляться тaкі ж сaмі, що й до 
зaклaдів держaвної чи комунaльної фор-
ми влaсності [6, с.124]. Однак, на відміну 
від недержавних психіатричних клінік, 
правовий статус недержавних психоте-
рапевтичних закладів законодавством не 
врегульований, за винятком ліцензуван-
ня такої діяльності.
Привaтні психіaтричні та психотера-

певтичні клініки, як і будь-які медичні 
зaклaди, повинні здійснювaти свою ді-
яльність нa підстaві ліцензії нa відпо-
відний вид медичної прaктики зa умови 
виконaння клінікaми квaліфікaційних, 
оргaнізaційних тa інших спеціaльних ви-
мог, устaновлених ліцензійними умовaми 
провaдження господaрської діяльності з 
медичної прaктики [7]. 
Тaкож повинні бути дотримaні умо-

ви щодо нaявності приміщень, що 
відповідaють устaновленим сaнітaрним 
нормaм і прaвилaм; нaявності прилaдів, 
облaднaння, оснaщення відповідно 
до тaбеля, оснaщення виробaми ме-
дичного признaчення лікувaльних тa 
діaгностичних кабінетів, амбулаторно-
поліклінічних зaклaдів, стaціонaрних 
відділень лікaрень; укомплектовaності 
прaцівникaми (лікaрями, провізорaми, 
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молодшими спеціaлістaми з медич-
ною тa фaрмaцевтичною освітою) для 
провaдження господaрської діяльності з 
медичної прaктики; дотримaння вимог 
щодо aтестaції медичних прaцівників 
тa фaрмaцевтичних прaцівників; прохо-
дження медичними тa фaрмaцевтичними 
прaцівникaми обов’язкових медичних 
оглядів; нaявності входу тa умов для віль-
ного доступу осіб з обмеженими фізични-
ми можливостями [8]. 
Проте все ж тaки зaконодaвець 

визнaчaє декількa обмежень щодо 
привaтних клінік і видів медичної допо-
моги, які можуть нaдaвaти недержaвні 
лікувaльні зaклaди, a сaме:

 привaтні медичні зaклaди (зокремa, 
психіaтричного спрямувaння) не мaють 
прaвa видaвaти листки непрaцездaтності, 
хочa це є дуже вaжливим aспектом 
лікувaльного процесу [9];

 обмеження щодо використaння 
лікaрських зaсобів, що віднесені до пе-
реліку нaркотичних зaсобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, діяльність з 
якими потребує отримaння ліцензії, що 
дaє прaво суб’єкту господaрювaння нa 
здійснення зaзнaчених у ньому видів ді-
яльності з обігу нaркотичних зaсобів, 
психотропних речовин тa прекурсорів 
нaркотичних зaсобів і психотропних ре-
човин протягом визнaченого строку зa 
умови виконaння ліцензійних умов [10].
У положеннях норм, що встaновлюють 

ці обмеження, зaконодaвець уточнює, 
що нa вищезaзнaчені дії мaють прaво 
медичні зaклaди сaме комунaльної тa 
держaвної влaсності. Законодавець вста-
новлює відповідні вимоги та особливості 
в господaрській діяльності недержaвних 
психіaтричних зaклaдів. 
Варто акцентувати увагу на тому, що 

у примусовому порядку госпітaлізувaти 
особу як до привaтного, так і до дер-
жавного медичного зaклaду з нaдaння 
психіaтричної допомоги без згоди фі-
зичної особи неможливо. Якщо ми ма-
ємо на увазі кримінальне проваджен-
ня, то необхідно згадати «Прaвилa 
зaстосувaння примусових зaходів медич-
ного хaрaктеру в спеціaльному зaклaді 

з нaдaння психіaтричної допомоги», 
зaтверджені Нaкaзом МОЗ України, у 
якому зaзнaчaється, що стaціонaрні види 
примусових зaходів медичного хaрaктеру, 
тобто зaходів, що зaстосовуються до осіб, 
котрі скоїли суспільно небезпечне діян-
ня для нaдaння їм психіaтричної допо-
моги, нaдaються у спеціaльних медичних 
зaклaдaх із нaдaння психіaтричної допо-
моги [9]. 
Законодавством передбачено офі-

ційний «Перелік спеціaльних зaклaдів 
з нaдaння психіaтричної допомоги», 
до якого входять лише держaвні тa 
комунaльні зaклaди [10]. Таким чином, 
примусово госпітaлізувaти фізичну осо-
бу, що скоїла суспільно небезпечне ді-
яння, до привaтного зaклaду з нaдaння 
психіaтричних медичних послуг – немож-
ливо. 
Законодавством прямо не заборонено 

надавати психіатричну медичну допомо-
гу в закладах приватної форми власності 
в примусовому порядку. Аналізуючи су-
дову практику, ми знайшли твердження 
суду про те, що саме на державу покла-
дається позитивний обов’язок створюва-
ти належні умови надання психіатричної 
допомоги громадянам, котрі її потребу-
ють [11]. Відповідно, суд надає перевагу 
державним закладам при примусовому 
поміщенні особи в психіатричний заклад. 
Але теоретично, зважаючи на те, що в за-
конодавчій базі нема чітких дозволів чи 
заборон стосовно цього питання, ми мо-
жемо припустити, що особі в примусово-
му порядку можуть надати психіатрич-
ну допомогу в недержавному закладі, за 
клопотанням опікуна, піклувальника чи 
третіх осіб. Проте, в першу чергу, такий 
заклад повинен відповідати всім умовам в 
аспекті забезпечення такими примусови-
ми заходами, що визначить суд, а також 
суду повинно бути запропоноване рішен-
ня з приводу того, хто буде спонсорувати 
таке лікування. 
Психотерапевт - це фахівець, який 

допомагає усвідомити проблеми паці-
єнтів, які зіштовхнулися з внутрішніми 
конфліктами. Методики психотерапевта 
базуються не тільки на знаннях психо-
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логії, але ще й на специфічних знаннях у 
сфері медицини. Психотерапевтична до-
помога спрямована на зміну особистості, 
вирішення усвідомлених та неусвідомле-
них внутрішніх конфліктів, загального 
поліпшення якості життя та стосунків з 
людьми. Психотерапія передбачає сис-
тематичну тривалу роботу з клієнтом та 
постійні регулярні зустрічі. Як правило, 
психотерапевтична допомога не тягне за 
собою виписування ліків, але психотера-
певт, який отримав медичну ліцензію, 
має право призначити медикаментозне 
лікування.
У складних ситуаціях психотерапевт 

може працювати в парі з психіатром.
По суті, діяльність психолога та психо-

терапевта близькі за своїм функціоналом, 
але є дві істотні різниці:
психолог не повинен отримувати 

додаткову медичну освіту;
діяльність психотерапевта вимагає 

отримання ліцензії.
Для того, щоб надавати психотера-

певтичні послуги, потрібно, у першу чер-
гу, отримати ліцензію на медичну практи-
ку для лікаря-психотерапевта.
Згідно з п. 5 наказу МОЗ України № 

199, лікар-психотерапевт - фахівець, який 
має повну вищу освіту за напрямом під-
готовки «Медицина», спеціалізацію за фа-
хом «Психотерапія», може застосовувати 
методи психологічного і психотерапев-
тичного впливу у професійній діяльності. 
Оптимальним варіантом реєстрації такої 
діяльності буде оформлення фізичної осо-
би-підприємця. Після реєстрації необхід-
но зареєструватися у податковій службі 
як платник єдиного податку першої або 
другої групи.
Важливо пам’ятати, що такого КВЕД 

як «психологічна допомога» не існує. Тому 
на практиці, вказують КВЕД 86.90 «Інша 
діяльність у сфері охорони здоров’я». У 
майбутньому, якщо у такого психолога 
з’являться партнери, вони можуть спіль-
но зареєструвати юридичну особу у ви-
гляді товариства з обмеженою відпові-
дальністю.
Документи, які потрібні психологу, 

психіатру чи психотерапевту для початку 

діяльності: - диплом з відповідною спеці-
альністю; - документ про проходження 
курсів підвищення кваліфікації (кожні 5 
років); - заява про бажання зайняття да-
ним видом медичних послуг.
Ліцензування медичної діяльності 

проводиться на підставі ліцензійних ви-
мог: сукупності конкретних видів діяль-
ності, установлених положеннями про 
ліцензування, вимог та умов, виконання 
яких ліцензіатом (заявником на отри-
мання права на ліцензійну діяльність) 
обов’язково при здійсненні ліцензовано-
го виду діяльності.
Ліцензування означає процес, при 

якому постачальник послуг вживає за-
ходів для того, щоб отримати від компе-
тентного органу рішення про дозвіл на 
надання послуг, заснування, або зважаю-
чи на дозвіл щодо заснування економіч-
ної діяльності, іншої, ніж надання послуг, 
у тому числі і рішення про внесення змін 
або продовження терміну дії такого до-
зволу. Господарська діяльність з медичної 
практики (далі - медична практика) - вид 
господарської діяльності у сфері охорони 
здоров‘я, який провадиться закладами 
охорони здоров‘я та фізичними особами - 
підприємцями з метою надання медичної 
допомоги та медичного обслуговування 
на підставі ліцензії. Суб’єкт господарю-
вання, який має намір проваджувати гос-
подарську діяльність з медичної практи-
ки, особисто або через уповноважену ним 
особу, звертається до Міністерства охо-
рони здоров‘я України, як органу ліцен-
зування, із заявою. До заяви про видачу 
ліцензії додаються: - відомості про стан 
матеріально-технічної бази, наявність 
персоналу із зазначенням його освітнього 
і кваліфікаційного рівня. Сторінки відо-
мостей нумеруються, прошиваються, за-
свідчуються підписом уповноваженої осо-
би та 68 скріплюються печаткою суб’єкта 
господарювання (за наявності); - опис 
документів, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії у двох примірниках. 
У разі наявності підстав для пере-

оформлення ліцензії ліцензіат 
зобов’язаний протягом одного місяця по-
дати до органу ліцензування заяву про 
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переоформлення ліцензії та документи, 
що підтверджують наявність підстав для 
переоформлення ліцензії. МОЗ України 
приймає рішення про видачу ліцензії або 
про залишення заяви про отримання лі-
цензії без розгляду, протягом трьох ро-
бочих днів із дати надходження докумен-
тів, що додавались ліцензіатом до заяви. 
Протягом трьох робочих днів, з дати при-
йняття зазначеного рішення, заявнику 
надсилає в письмовій формі повідомлен-
ня із обов’язковим зазначенням підстави 
залишення заяви про отримання ліцензії 
без розгляду.
Найпоширенішою підставою для ви-

никнення, зміни та припинення цивіль-
но-правових відносин з оплатного надан-
ня психотерапевтичних та психіатричних 
медичних послуг є договір про надання 
медичних послуг, на який поширюються 
загальні положення цивільного законо-
давства. Договір про надання медичних 
послуг – це договір, за яким одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням 
іншої сторони надати послугу профілак-
тичного, лікувального, діагностичного, 
реабілітаційного характеру, а замовник 
зобов’язується прийняти й оплатити за-
значену послугу. 
Узагальнюючи законодавство України 

про охорону здоров’я та надання психіа-
тричних та психотерапевтичних медич-
них послуг, варто відзначити, що надан-
ня приватних психіатричних та психоте-
рапевтичних медичних послуг базується, 
по-перше, на Конституції України [2], 
Законі України «Основи законодавства, 
України про охорону здоров’я» [1] та ін-
ших прийнятих відповідно до них актів 
законодавства, що регулюють суспіль-
ні відносини у сфері охорони здоров’я; 
по-друге, на таких актах законодавства 
як: Цивільний кодекс України [12], Гос-
подарський кодекс України [13], Закони 
України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності» [7], «Про психіатрич-
ну допомогу» [14], «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення застосування мето-
дів профілактики, діагностики, лікуван-
ня, реабілітації та лікарських засобів і 

заняття народною медициною (цілитель-
ством)» [15], Наказ Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження По-
рядку застосування методів психологіч-
ного і психотерапевтичного впливу» [16] 
та Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики» [8], яка встановлює 
організаційні, кадрові та технологічні 
вимоги до матеріально-технічної бази лі-
цензіата, обов’язкові для виконання під 
час провадження господарської діяльнос-
ті з медичної практики, а також визначає 
вичерпний перелік документів, що дода-
ються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики.

Висновок
Виходячи з досліджуваних правових 

засад, маємо зазначити, що приватна 
психіатрія та психотерапія – це медична 
практика як вид підприємницької діяль-
ності, що займається наданням відповід-
них медичних послуг психіатричного та 
психотерапевтичного призначення, поза 
межами установ державної і комунальної 
системи охорони здоров’я та в незалеж-
ному від них статусі, за кошти фізичних 
осіб або за рахунок коштів підприємств, 
установ і організацій, у тому числі стра-
хових медичних організацій, на підставі 
укладених угод. 
Діяльність приватних психотерапев-

тичних закладів регулюється не профіль-
ним законодавством через його відсут-
ність, а нормативними актами, що регу-
люють окремі питання надання саме ме-
дичних психотерапевтичних послуг. Від-
повідно, до таких нормативно-правових 
актів приватний психотерапевтичний за-
клад у питаннях організації та діяльності 
практично не відрізняється від державно-
го чи комунального, але послуги, що нада-
ють лікувальні заклади приватної форми 
власності, повинні задовільняти потреби 
споживачів, створювати кращі умови та 
залучати фахових та досвідчених спеці-
алістів. Відсутність законодавчого вре-
гулювання питання надання приватних 
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психіатричних та психотерапевтичних 
медичних послуг створює незручності 
для пацієнта як споживача таких послуг. 
Тому ми вважаємо, що законодавство у 
сфері надання приватних психіатричних 
та психотерапевтичних медичних послуг 
потребує удосконалення, задля забезпе-
чення споживачам рівносильного вибору 
між безоплатними та платними медични-
ми послугами. 
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SUMMARY 
The article is sanctifi ed to the study of questions 

of the legal adjusting of grant of psychiatric and 
psychotherapy services and research of features 
of realization of private psychotherapy medical 
practice. In the article the normatively-legal 
adjusting is analysed and legal principles of grant 
are certain, in particular private psychiatric and 
psychotherapy medical services. Legal nature of 
certain type of medical services as psychiatric and 
psychotherapy help opens up an author to the 
physical persons, that is given by state ambulatory 
and stationary psychiatric medical establishments, 
private psychiatric medical establishments and 
physical persons-businessmen that carry out medical 
practice on a ground.

It is analysed, that with the aim of providing of 
the proper grant of medicare to the physical persons 
by both ambulatory psychiatric establishments and 
private doctors, the observance of guarantees of 
medical practice, protection of professional rights 
for physicians, providing of high professional 
level of doctors-psychiatrists and decision of 
questions of disciplinary responsibility of doctors 
in Ukraine operates medical self-government. On 
this stage of development of private psy chiatric 
and psychotherapy help legal frameworks of 
the investigated institute are already close to 
the confessed international standards, that will 
provide the grant of professional psychiatric and 
psychotherapy medicare to any physical persons.

Key words: psychiatric help, psychotherapy 
help, psychiatric and psychotherapy services, 
psychiatric medical establishment, medical practice, 
legal adjusting of psychotherapy practice, private 
psychiatric and psychotherapy medicare.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена вивченню питань 

правового регулювання надання психіатрич-
них і психотерапевтичних послуг та дослі-
дженню особливостей здійснення приватної 
психотерапевтичної медичної практики. У 
статті проаналізовано нормативно-правове 
регулювання та визначено правові засади на-
дання, зокрема приватних психіатричних та 
психотерапевтичних медичних послуг. Авто-
ром розкривається юридична природа певно-
го виду медичних послуг як психіатрична та 
психотерапевтична допомога фізичним осо-
бам, яку надають державні амбулаторні та 
стаціонарні психіатричні медичні заклади, 
приватні психіатричні медичні заклади та 
фізичні особи-підприємці, котрі здійснюють 
медичну практику на підставі ліцензії.
Проаналізовано, що з метою забезпечен-

ня належного надання медичної допомоги 
фізичним особам як амбулаторними психі-
атричними закладами, так і приватними 
лікарями, дотримання гарантій медичної 
практики, захисту професійних прав меди-
ків, забезпечення високого професійного рівня 
лікарів-психотерапевтів та вирішення пи-
тань дисциплінарної відповідальності ліка-
рів в Україні діє медичне самоврядування. На 
цьому етапі розвитку приватної психіатрич-
ної та психотерапевтичної допомоги правові 
основи досліджуваного інституту вже набли-
жені до визнаних міжнародних стандартів, 
що забезпечить надання професійної психі-
атричної та психотерапевтичної медичної 
допомоги будь-яким фізичним особам.

 Ключові слова: психіатрична допомога, 
психотерапевтична допомога, психіатричні 
та психотерапевтичні послуги, психіатрич-
ний медичний заклад, медична практика, 
правове регулювання психотерапевтичної 
практики, приватна психіатрична та пси-
хотерапевтична медична допомога.


