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АНОТАЦІЯ 

 
 Завязкіна Н.В. Клініко-психологічна діагностика в судовій 

експертології обмеженої осудності та дієздатності. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.04 – медична психологія. – Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі здійснено узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; 

виявлено сутність досліджуваних феноменів, специфіку і психологічні 

закономірності їх функціонування в умовах психічної патології; розроблено 

психодіагностичні підходи, побудовано і верифіковано психологічні моделі 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. 

Доведено можливість більш широкого використання психологічних 

знань при виконанні експертиз не тільки в кримінальному, але й у 

цивільному процесі. Доведено, що основою судово-психологічної експертизи 

є психодіагностична діяльність експерта. Психологічна оцінка, яку надає 

експерт-психолог судовий, розуміється як багатоетапний процес 

систематизованого накопичення інформації про індивідуума, при якому 

використовуються всі методики: об’єктивні, суб’єктивні і проективні.  

Узагальнення поглядів дослідників, які займалися проблематикою 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, визначило наступне 

розуміння ключових понять дисертаційної роботи. Обмежена осудність – це 

нездатність особи в силу психічного розладу повною мірою усвідомлювати 

фактичний характер і громадську небезпеку своїх дій/бездіяльності або 

керувати ними; тобто мається на увазі такий психічний стан особи, який не 

виключає кримінальну відповідальність і покарання, але при якому під час 

скоєння злочину особа була обмеженою здатною усвідомлювати свої 

дії/бездіяльність. Обмежена дієздатність є складовою поняття «дієздатність» 



 

 
 

3

і в експертній практиці аналізується після експертного рішення щодо 

здатності особи усвідомлювати  значення своїх дій та керувати ними, за 

наявності даних, що ця здатність була істотно обмежена психічним розладом. 

Її психологічним критерієм є здатність усвідомлювати значення своїх дій 

та/або керувати ними, що істотно обмежена психічним розладом. 

Поглиблено розуміння ролі проведення судових експертиз та 

експертних досліджень із залученням психолога на сучасному етапі розвитку 

психологічної науки. 

Доведено, що інтелектуальний та вольовий компоненти юридичного 

(психологічного) критерію обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, 

повинні бути представлені більш структурованими, через статистично 

доведений в ході нашого дослідження психодіагностичний підхід, та 

включати в себе ланку взаємопов’язаних ознак. 

 Розроблено психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності, які відповідають запитам експертної практики щодо 

обґрунтування юридичного критерію різних правових норм та демонструють 

поєднання факторів, значущих для формування експертного висновку. А 

саме, факторів «Особливості формування та розвитку», «Когнітивного 

фактору» (для обмеженої дієздатності «Когнітивно-ендогенного фактору) та 

«Особистісного фактору». За їх допомогою представлено рішення питання 

щодо впливу психічних розладів на когнітивний та вольовий компонент та 

неоднозначність, з умов їх порушень в цілому, порушення здатності розуміти 

та керувати своїми діями.  

Подано дані щодо параметрів дослідницької вибірки, організації та 

методів дослідження. Організація та методика емпіричного дослідження 

клініко-психологічної діагностики обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності в осіб з психічними розладами відповідає меті та задачам 

дослідження. 

Вибірку склали 404 особи, з яких – 280 з обмеженою осудністю або 

обмеженою дієздатністю. Вік, стать, соціальний статус осіб, які увійшли до 
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вибірки, є різноманітними. Групу порівняння, було утворено з однорідних за 

показниками ключових конструктів, що використовуються та аналізуються в 

емпіричному дослідженні.  

Для проведення емпіричного дослідження було застосовано методики 

згідно з діючим Реєстром методик проведення судових експертиз, спрямовані 

на вивчення стану основних пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери 

та особливостей особистості: методику судового психологічного аналізу 

вихідних даних; методику судового психологічного дослідження у цивільних 

справах; методику судово-психологічного дослідження у кримінальних 

справах; методику дослідження психологічного анамнезу; комплексну 

методику дослідження інтелектуального розвитку та особистісних 

властивостей; комплексну методику дослідження психологічних 

особливостей уваги та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепеліна, таблиця 

Шульте, коректурна проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, 

відлічування, розстановка чисел, тощо); комплексну методику дослідження 

психологічних особливостей пам’яті (тест зорової та слухової пам’яті, 

короткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті на числа, образи, тощо); 

комплексну методику дослідження рівня та перебігу процесів мислення 

(класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та 

складних аналогій, пояснення метафор, прислів’ їв, визначення 

закономірностей, тощо); методику дослідження самооцінки Дембо-

Рубінштейн; методика "Піктограми"; комплексну методику дослідження 

індивідуально-психологічних особливостей (емоційно-поведінкових виявів 

та провідних властивостей особистості). 

Також застосовувалася психодіагностична бесіда та експертний аналіз 

об’єктів інформації.  

Здійснено методичне обґрунтування основних складових категорій 

«обмежена осудність» та «обмежена дієздатність». 

За результатами аналізу клініко-соціальних показників, отримано 

значущі відмінності у групі обмежено осудних, для яких було характерним: 
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навчання в спеціалізованих інтернатах, повторний курс навчання; неповне 

розуміння мети призначення експертизи; неповне розуміння сенсу власних 

дій; були відмічені патології дитинства та відставання у психічному 

розвитку; наявність групи інвалідності; помірні зміни критики та негативних 

порушень психічної діяльності; помірні прояви соціальної дезадаптованості. 

Незначущими або на рівні тенденції до значущості виявилися критерії 

віку, статі, причин, причин, через які не працює; даних щодо участі у 

ліквідації аварії на ЧАЕС; обтяженої спадковості; вживання наркотичних 

речовин; аутоагресії; характеристики злочину та знаходження на момент 

кримінальної події під впливом певних зовнішніх чинників. 

При розгляді психологічних показників отримано значущі відмінності 

у групі обмежено осудних, для яких було характерним: пасивно-підкоряємий 

контакт; частково продуктивна бесіда; частково відповідна ситуації 

поведінка; недостатня сформованість автоматизованих розумових навичок; 

ознаки педагогічної занедбаності; вузьке коло інтересів; незначні та помірні 

зміни пам’яті; уповільнений темп сенсо-моторних реакцій; порушення обсягу 

та функцій уваги; «уповільнена впрацьованість» та виснажуваність; помірне 

зниження рівня процесів узагальнень; порушення динамічних характеристик 

мислення; порушення прогностичних здатностей; тенденція до навіюваності; 

помірні зміни емоційно-вольових процесів; помірні зміни мотиваційної 

діяльності; зміни особистості та некритичність самооціночних суджень. 

Проаналізовано клініко-соціальні показники значущих відмінностей у 

групі обмежено дієздатних, для яких було характерним неповне або 

формальне розуміння призначення експертизи; неповне або формальне 

розуміння сенсу власних дій; помірні зміни критики; помірно виражені 

негативні порушення психічної діяльності; помірно виражені зміни 

соціальної адаптації; обмежена можливість у здатності до самостійного 

проживання; некритична поведінка та зловживання наркотичними 

речовинами. 
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Незначущими або на рівні тенденції до значущості виявилися освіта, 

вік; обтяжена спадковість та патології дитинства; відставання в психічному 

розвитку; зловживання алкоголем; продуктивна психотична симптоматика; 

причини, через які не працює; чи був ліквідатором аварії на ЧАЕС; прояви 

аутоагресії та агресії.  

При розгляданні психологічних показників отримано значущі 

відмінності у групі обмежено дієздатних, для яких було характерним:  

формальний контакт; коливання настрою, слабодухість; недоречна 

(некритична) поведінка; частково продуктивна бесіда; незначні порушення 

мовлення; збіднення словникового запасу внаслідок хвороби; незначні та 

помірні зміни мнестичної діяльності; порушення функцій уваги; 

недостатність обсягу уваги; нестійкість уваги; уповільнений та згасаючий 

темп сенсо-моторних реакцій; уповільнена впрацьованість; виснажуваність; 

незначне та помірне зниження процесів мислення; помірна недостатність 

рівня узагальнень; порушення динамічних характеристик мислення; 

порушення прогностичних здатностей; риси навіюваності та підкоряємості; 

помірні порушення вольових процесів; помірні зміни емоційної сфери; 

помірні зміни мотиваційних процесів; зміни особистості; некритична 

самооцінка. 

Незначущими або на рівні тенденції до значущості виявилися загальна 

обізнаність та тямущість; розвиток автоматизованих розумових навичок та 

ознаки педагогічної занедбаності. 

Проаналізовано співпадіння деяких нестандартизованих ознак у 

обмежено осудних та неосудних, а також обмежено дієздатних та 

недієздатних, на відміну від стандартизованих. Підкреслено необхідність 

розширення кола стандартизованих показників, саме за рахунок 

психодіагностичного інструментарію та психодіагностичних досліджень. 

Ключові слова: обмежена осудність, обмежена дієздатність, 

психодіагностичний підхід, комплексна судова психолого-психіатрична 
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експертиза, психологічна модель обмеженої осудності, психологічна модель 

обмеженої дієздатності, психічна патологія. 

 

ANNOTATION 

Zavyazkina N. V. Clinical and psychological diagnosis in forensic 

expertology of diminished responsibility and diminished capacity. - Qualifying 

scientific work with manuscript copyright.  

Thesis for the degree of Doctor of Psychology in the specialty 19.00.04 - 

Medical Psychology. - Institute of Psychology named after G.S. Kostyuk NAPN of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The paper generalizes and proposes a new solution to the problem of 

diminished responsibility and diminished capacity; the essence of the investigated 

phenomena, the specifics and psychological laws of their functioning in the 

conditions of mental pathology are revealed; psychodiagnostic approaches were 

developed; psychological models of diminished responsibility and diminished 

capacity were built and verified. 

Proved the possibility of a wider use of psychological knowledge in the 

performance of examinations not only in criminal but also in civil proceedings. It 

is proved that psychodiagnostic activity of an expert is the basis of a forensic 

psychological examination. 

Psychological assessment, which gives a judicial expert psychologist, is 

understood as a multi-stage process of systematic accumulation of information 

about an individual, in which all methods are used: objective, subjective and 

design. 

An in-depth understanding of the role of conducting forensic examinations 

and expert research with the involvement of a psychologist at the present stage of 

development of psychological science. 

The generalization of the researcher’s views dealing with issues of 

diminished responsibility and diminished capacity identified the following 

understanding of the key concepts of the dissertation work. Diminished 
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responsibility means a person's inability due to a mental disorder to fully 

understand the actual nature and public danger of his activity / inactivity or to 

manage them; that is, the person's mental state, which does not exclude criminal 

liability and punishment, but which at the time of the commission of a crime was 

limited, is capable of realizing his activity / inactivity. Diminished responsibility is 

a component of the concept of “responsibility” and in expert practice is analyzed 

after an expert decision on the ability of a person to understand the significance of 

their actions and to manage them, in the presence of data that this ability was 

substantially limited to mental disorder. Its psychological criterion is the ability to 

realize and / or control the significance of their actions, which is substantially 

diminished to mental disorder. 

The understanding of the role of conducting forensic examinations and 

expert studies with the involvement of a psychologist at the present stage of the 

development of psychological science is deepened. 

It is proved that the intellectual and volitional components of the legal 

(psychological) criterion of diminished responsibility and diminished capacity to 

act should be represented by more structured, through a statistically proven 

psychodiagnostic approach in our study, and include a link of interrelated features. 

Psychological models of diminished responsibility and diminished capacity 

have been developed that meet the needs of expert practice to substantiate the legal 

criterion of various legal norms and demonstrate a combination of factors that are 

important for the formation of an expert opinion. 

 Specifically, the factors “Peculiarities of formation and development”, 

“Cognitive factor” and “Personality factor”. With their help is presented the 

decision on the impact of mental disorders on the cognitive and volitional 

component and ambiguity, from the conditions of their violations in general, a 

violation of the ability to understand and manage their actions. 

Data on research sample parameters, organization and research methods are 

provided. The organization and methods of empirical research on clinical and 
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psychological diagnostics of diminished responsibility and diminished capacity of 

persons with mental disorders meet the goals and objectives of the study. 

The sample consisted of 404 persons, of which 280 were of diminished 

responsibility or diminished capacity. The age, sex, and social status of the 

individuals who are included in the sample are varied. The sample is randomized, 

equalized by the level of education and financial status. The comparison group was 

formed from homogeneous indicators of key constructs that are used and analyzed 

in an empirical study. 

For conducting an empirical study, methods were used according to the 

current Register of methods of conducting forensic examinations aimed at studying 

the state of basic cognitive processes, emotional-volitional sphere and personality 

features: the method of judicial psychological analysis of initial data; method of 

judicial psychological research in civil cases; method of forensic psychological 

investigation in criminal cases; method of studying a psychological anamnesis; a 

comprehensive methodology for the study of intellectual development and 

personality traits; a comprehensive methodology for the study of psychological 

peculiarities of attention and sesomotor reactions (Krepelin test, Schultt table, 

Burdon-Anfimov proof test, switching, counting, numbering, etc.); a 

comprehensive methodology for studying the psychological features of memory 

(test of visual and auditory memory, short-term, operational memory, memory for 

numbers, images, etc.); a comprehensive methodology for studying the level and 

course of thinking processes (classification, exclusion, the allocation of essential 

features, the formation of simple and complex analogies, explanation of metaphors, 

proverbs, the definition of regularities, etc.); methodology for self-assessment of 

Dembo-Rubinstein; methodology of “Pictograms”; a comprehensive methodology 

for studying the individual psychological characteristics (emotional-behavioral 

manifestations and leading personality traits). 

Psychodiagnostic conversation and expert analysis of information objects 

were also used. 
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The methodological substantiation of the main constituents of the categories 

“diminished responsibility” and “diminished capacity” is carried out.  

According to the results of the analysis of clinical and social indicators, 

significant differences were found in the group of highly condemned people, which 

were characterized by: training in specialized boarding schools, re-training course; 

incomplete understanding of the purpose of appointment of expertise; incomplete 

understanding of the meaning of their own actions; pathology of childhood and lag 

in mental development were noted; presence of a disability group; moderate 

changes in critique and negative mental disorders; moderate manifestations of 

social disadaptation. 

Insignificant or at the level of tendency to significance were the criteria of 

age, gender, reasons, reasons why it does not work; data on participation in the 

liquidation of the Chernobyl accident; burdened heredity; the use of narcotic 

substances; auto aggression; characteristics of the crime and finding at the time of 

a criminal event under the influence of certain external factors. 

When considering the psychological indicators, significant differences were 

obtained in the group of limited convictions, for which it was characteristic: 

passive-subordinate contact; partially productive conversation; partially relevant 

behavior; insufficient formation of automated mental skills; signs of pedagogical 

neglect; narrow circle of interests; minor and moderate changes in memory; 

slowdown of sensory-motor reactions; violation of the volume and functions of 

attention; “slow development” and exhaustion; moderate decrease in the level of 

generalization processes; violation of dynamic characteristics of thinking; violation 

of prognostic abilities; the tendency to invincibility; moderate changes in 

emotional-volitional processes; moderate changes in motivational activity; changes 

in personality and uncritical self-esteem judgments. 

The clinical and social indicators of meaningful differences in the group of 

the disadvantaged ones, for which the incomplete or formal understanding of the 

purpose of the examination was characteristic, was analyzed; incomplete or formal 

understanding of the meaning of their own actions; moderate changes in critique; 
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moderately expressed negative disturbances of mental activity; Moderately 

pronounced changes in social adaptation; limited ability to self-residence; 

uncritical behavior and drug abuse. 

Insignificant or at the level of tendency to significance were education, age; 

burdened heredity and pathology of childhood; lag in mental development; alcohol 

abuse; productive psychotic symptomatology; the reasons why it does not work; 

data on participation in the liquidation of the Chernobyl accident, manifestations of 

auto aggression and aggression. 

When considering psychological indicators, significant differences in the 

group were limited, for which it was characteristic: formal contact; fluctuations in 

mood, weakness; inappropriate (uncritical) behavior; partially productive 

conversation; minor speech impairments; depletion of vocabulary due to illness; 

minor and moderate changes in mnemonic activity; disturbance of attention 

functions; lack of attention; instability of attention; slowed down and fading pace 

of sensory-motor reactions; slowed down work; exhaustion; slight and moderate 

decline in thinking processes; moderate level of generalizations; violation of 

dynamic characteristics of thinking; violation of prognostic abilities; features of 

inventiveness and subordination; moderate violations of volitional processes; 

moderate changes in the emotional sphere; moderate changes in motivational 

processes; personality changes; uncritical self-esteem. 

Insignificant or at the level of tendency to significance were general 

awareness and wisdom; development of automated mental skills and signs of 

pedagogical neglect. 

The analysis of the coincidence of some non-standardized attributes in the 

limited convicted and insane, as well as in the limited capacity and inefficiency, in 

contrast to the standardized ones. The necessity of expanding the range of 

standardized indicators was emphasized, precisely at the expense of 

psychodiagnostic tools and psychodiagnostic studies. 

Keywords: diminished responsibility, diminished capacity, 

psychodiagnostic approach, comprehensive forensic psychological and psychiatric 
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expertise, psychological model of diminished responsibility, psychological model 

of diminished capacity, mental pathology. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження обумовлена різко зростаючими 

вимогами до висновків експертів-психологів судових при проведенні 

комплексних судово-психолого-психіатричних експертиз (КСППЕ) та 

однорідних (судово-психіатричних та судово-психологічних) експертиз. 

Підвищення значущості психологічного висновка пов’язано з  актуалізацією 

питань захисту прав та свободи волевиявлення громадян України та 

відповідним зростанням кількості КСППЕ; є безпосередньою передумовою 

для глибокого та повного аналізу об’єктивної та суб’єктивної поведінки 

людини в процесі кримінального та цивільного судочинства, підкреслює 

визнання людини найвищою соціальною цінністю, а її прав та свобод 

визначальним змістом і напрямом діяльності різних інституцій.  

Необхідність застосування при проведенні судових експертиз 

спеціальних психологічних знань пов’язана з розвитком міждисциплінарних 

підходів, розробкою теоретичних основ психології та розвитком 

можливостей емпіричних методів дослідження з впровадженням сучасних 

підходів психологічної діагностики та математичних методів обробки даних 

(Ю.Антонян та В.Гульдан; Л. Юрьєва та співав.; В.Горінов; В.Ілейко та 

В.Пєрвомайський; Д.Корзун та А.Ткаченко; А.Марчук; В.Мєльнік; G. 

Campitelli та співавт.; G.Norman). 

Психологічні аспекти теорії судово-психологічної експертизи 

розроблялися протягом багатьох років відомими вченими, зокрема, 

М.Кочєновим; М. Костицьким; В. Марчаком; Й. Кудрявцевим; Н. Алікіною; 

Л. Балабановою; Ф.  Сафуановим; Л. Казміренко та О. Мартенко; 

О. Ситковською; L. Series; G. Mellsop; R. Otto та K. Heilbrun. 

Останнім часом все більшої актуальності набуває інтеграція 

накопичених даних щодо особистості учасника конфліктної події 

кримінального чи цивільного змісту. Необхідним чинником цього процесу є 

комплексне вивчення особистості, поєднання аналітичного розуміння з 



 

 
 

24

системним підходом в оцінці даних, чому присвячено роботи Г. Костюка та 

А. Марченко; Л. Бурлачука, С.Максименко; Т. Титаренко та співавт.; 

Н.Чепелєвої; О. Асмолова; Д. Лєонтьєва; О. Чабана та співавт.; В. Медведєва, 

М. Бєрєбіна; G. Hass; R. Kinscherff; L. Grassi та співавт.; J. Van Dongen. 

Підкреслення специфіки психологічної структури особистості, 

своєрідності протікання психічних процесів і виникнення тих чи інших 

тимчасових психічних станів та визначених вчинків стає можливим саме 

завдяки грамотному використанню психологічних знань при призначенні та 

проведенні судових експертиз. 

Закладена в діючій Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду 

(МКХ-10) операціональна модель діагностики заснована на виявленні певної 

сукупності симптомів та забезпечує достатню відтворюваність 

діагностичного висновку, однак часто не дозволяє обґрунтувати експертний 

висновок. Традиційний категоріальний підхід до діагностики розкриває 

клініко-динамічні особливості психічного розладу, забезпечуючи надійність 

ретроспективного і прогностичного експертного висновку, однак не 

виключає «розширювальної» діагностики. Засади психологічної діагностики 

психічних розладів, значимих для судово-психіатричної експертизи, 

потребують уточнення. Введення до кримінального та цивільного 

судочинства правових категорій «обмежена осудність» та «обмежена 

дієздатність» висуває перед експертами нові завдання, які потребують 

розробки науково обґрунтованої методології проведення експертних 

досліджень. 

Таким чином, в умовах зростаючих вимог до обґрунтованості 

експертних висновків, динамічних змін в законодавстві, виникає потреба в 

створенні цілісної системи, яка об’єднує і узгоджує сучасні і традиційні 

засади психологічної діагностики психічних розладів з принципами судово-

експертної діяльності. Порівнюючи категорії осудності-неосудності та 

дієздатності-недієздатності, необхідно враховувати, що перші завжди 
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відносяться до конкретного періоду часу скоєння діяння, в якому 

підозрюється особа; другі ж, за змістом закону, охоплюють всі права людини. 

Проте, обидві діади категорій спричиняють важливі соціальні наслідки. 

Оскільки останнім часом зросла кількість осіб, які страждають на психічні 

розлади, що обмежує здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, 

набувають великого значення аспекти захисту інтересів та прав таких осіб. 

Водночас необхідно константувати, що на сьогодні відсутнє 

визначення чітко обґрунтованої взаємопов’язаної сукупності психологічних 

чинників, які при застосуванні саме комплексного відбору здатні слугувати 

встановленню обмеженої осудності або обмеженої дієздатності, що й 

обумовило актуальність обраної теми дисертаційної роботи «Клініко-

психологічна діагностика в судовій експертології обмеженої осудності та 

дієздатності».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проводилось у рамках наукової теми 

«Психологічна діагностика та корекція психогенних розладів» (номер 

державної реєстрації 0116U008623) кафедри психодіагностики та клінічної 

психології факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та в рамках теми наукових досліджень «Розвиток 

цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та 

педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481) факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Тема дисертації затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 11 від 24 травня 2018 року). 

Об’єкт дослідження – психологічна діагностика порушень психічної 

діяльності у кримінальному та цивільному судочинстві 

Предмет дослідження – методологія психологічної діагностики 

порушень психічної діяльності при встановленні обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності в судовій експертології.  
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Мета дослідження – розробити психодіагностичні критерії та 

психологічні моделі обмеженої осудності і обмеженої дієздатності щодо осіб 

з психічними розладами. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Систематизувати основні теоретико-методологічні засади, які 

використовуються для встановлення клініко-психологічного підґрунтя 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності осіб із психічними 

розладами; 

2. Визначити психодіагностичні критерії для встановлення обмеженої 

осудності або обмеженої дієздатності осіб з психічними розладами; 

3. Надати комплексну клініко-психологічну характеристику порушень 

психічної діяльності як підстави для визнання суб’єкта експертизи обмежено 

осудним або обмежено дієздатним; 

4. Визначити засади психологічної діагностики щодо осіб з порушеннями 

психічної діяльності для визнання їх обмежено осудними; 

5. Визначити засади психологічної діагностики щодо осіб з порушеннями 

психічної діяльності для визнання їх обмежено дієздатними; 

6. Побудувати психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності. 

Концепція дослідження розкриває загальні засади клініко-

психологічної діагностики обмеженої осудності та дієздатності. 

- існує різноманіття визначень обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності у юридичному, клінічному та психологічному сенсі, але 

недостатність чітких уявлень  психологічних ознак зазначених категорій, 

звужує можливість їх якісного використання в судовій експертології. 

Психологічне дослідження обмеженої осудності та обмеженої дієздатності 

дасть змогу виявити їх основні компоненти;  

- різко зростаючі вимоги до висновків експертів-психологів судових 

при проведенні комплексних та однорідних експертиз, потребують 

використання сучасного психодіагностичного інструментарію, оскільки саме 
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завдяки йому можливий глибокий та повний аналіз об’єктивної та 

суб’єктивної поведінки людини в процесі кримінального та цивільного 

судочинства. Розуміння важливості використання спеціальних психологічних 

знань при вирішенні питання обмеженої осудності та дієздатності, 

підкреслює визнання людини найвищою соціальною цінністю, а її прав та 

свобод визначальним змістом і напрямом діяльності різних інституцій. 

Застосування при проведенні судових експертиз спеціальних психологічних 

знань сприяє розвитку міждисциплінарних підходів та підвищенню 

значущості психологічного висновку при проведенні експертних досліджень; 

- операційна модель діагностики заснована на виявленні певної 

сукупності симптомів та забезпечує достатню відтворюваність 

діагностичного висновку, однак часто не дозволяє обґрунтувати експертний 

висновок. Незважання до важливості розуміння специфіки психологічної 

структури особистості, своєрідності протікання психічних процесів та 

причин виникнення хронічних та тимчасових психічних станів, робить 

неможливим розуміння поведінки та вчинків людини в юридично значущий 

проміжок часу. Тільки завдяки грамотному використанню психологічних 

знань при призначенні та проведенні судових експертиз ці питання можуть 

бути вирішеними. 

- введення до кримінального та цивільного судочинства правових 

категорій «обмежена осудність» та «обмежена дієздатність» висуває перед 

експертами нові завдання, які потребують розробки науково обґрунтованої 

методології проведення експертних досліджень, оскільки категоріальний 

підхід до діагностики, який розкриває клініко-динамічні особливості 

психічного розладу, забезпечуючи надійність ретроспективного і 

прогностичного експертного висновку, не виключає «розширювальної» 

діагностики. Засади психологічної діагностики психічних розладів, значимих 

для судово-психіатричної експертизи, потребують уточнення.  

- створення цілісної системи, яка об’єднує і узгоджує сучасні і 

традиційні принципи психологічної діагностики психічних розладів з 
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принципами судово-експертної діяльності, сприяє захисту інтересів та прав 

осіб, які страждають на психічні розлади та підвищує їх якість життя. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становили: принципи 

системно-генетичного підходу та комплексного вивчення особистості 

(Г.Костюк, Л.Виготський, Б.Ломов, А.Марченко; Л.Бурлачук, С.Максименко; 

Т.Титаренко, Н.Чепелєва; В.Белов; О.Асмолов; Д.Лєонтьєв; G.Hass; R. 

Kinscherff; L. Grassi; J. Van Dongen); теоретичні положення судової 

експертології (В.Медведєв, М.Єнікєєв, М.Костицький, А.Ратінов, А.Марчук, 

Ю.Антонян, В.Гульдан; Л.Юрьєва; В.Горінов; В.Ілейко, В.Пєрвомайський; 

Д.Корзун, А.Ткаченко; В.Мєльнік; Н.Харітонова, Б.Шостакович, G. 

Campitelli та співавт.; G.Norman); принципи психодіагностики та 

патопсихології (Б.Зейгарник; С.Рубинштейн; Б.Братусь; В.Блейхер; 

Л.Бурлачук; К.Мілютіна; М.Бєрєбін; О.Чабан); психологічні аспекти судово-

психологічної експертизи (М.Кочєнов; М.Костицький; В.Марчак; 

І.Мамайчук; Й.Кудрявцев; Н.Алікіна; Л.Балабанова; Ф.Сафуанов; Л. 

Казміренко; О.Ситковська; L.Series; G.Mellsop; R.Otto; K. Heilbru). 

Методи дослідження. 

Для досягнення мети та виконання дослідницьких завдань, 

забезпечення достовірності основних положень та висновків, було 

використано комплекс взаємопов’язаних наукових методів. 

1. Комплексний метод як спосіб організації дослідження загалом 

допоміг здійснити міждисциплінарне вивчення категорій обмеженої 

осудності та обмеженої дієздатності. 

2. Методи збору інформації: 

1) теоретичні методи – теоретичний аналіз спеціальних 

психологічних, медичних, філософських джерел, вивчення та узагальнення 

досвіду; 

2) емпіричні методи 

а) нестандартизовані (спостереження, бесіда); 
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б) стандартизовані (експеримент, з використанням об’єктивних, 

суб’єктивних та проективних методик, згідно з Реєстром методик проведення 

судових експертиз, затвердженим Міністерством юстиції України згідно з 

вимогами Закону України «Про судову експертизу»), а саме:  

- методикою судового психологічного аналізу вихідних даних; 

- методикою судового психологічного дослідження у цивільних справах; 

- методикою судово-психологічного дослідження у кримінальних справах; 

- методикою дослідження психологічного анамнезу; 

- комплексною методикою дослідження інтелектуального розвитку та 

особистісних властивостей; 

- комплексною методикою дослідження психологічних особливостей уваги 

та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепеліна, таблиця Шульте, коректурна 

проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, розстановка 

чисел, тощо); 

- комплексною методикою дослідження психологічних особливостей пам’яті 

(тест зорової та слухової пам’яті, корткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті 

на числа, образи, тощо); 

- комплексною методикою дослідження рівня та перебігу процесів мислення 

(класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та 

складних аналогій, пояснення метафор, прислів’ їв, визначення 

закономірностей, тощо); 

- методикою дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн; 

- методикою «Піктограми»; 

- комплексною методикою дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей 

особистості). 

в) метод експертного аналізу об’єктів інформації (для всебічного вивчення 

матеріалу судово-психіатричних та комплексних судово-психолого-

психіатричних експертиз, а саме: актів експертизи, психологічних висновків 
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та протоколів, історій хвороб, характеристик на підекспертних, 

амбулаторних карт тощо); 

3. Методи обробки даних: 

а) якісні – загальнологічні методи аналізу, синтезу, порівняння; 

б) кількісні – методи статистичної обробки, графічне подання даних. 

4. Інтерпретаційні методи: використано структурний спосіб 

інтерпретації отриманих даних, який дав можливість зіставити результати зі 

вже наявними у психології даними.   

Організація і база дослідження. До дослідження увійшли особи, які 

проходили експертизу (первинну, додаткову або повторну; амбулаторну чи 

стаціонарну; судово-психіатричну або комплексну судово-психолого-

психіатричну) в Київському міському центрі судово-психіатрічної екпертизи 

в м. Києві протягом 2004-2014 рр. Слід зазначити, що на момент проведення 

експертизи, фахівцями вирішувалось питання здатності особи розуміти – не 

повною мірою розуміти – не розуміти значення власних дій та керувати ними 

в юридично значущий період в кримінальному або цивільному процесах, що 

відповідає юридичній формулі «осудність – обмежена осудність – 

неосудність» (у кримінальному процесі) та «дієздатність – обмежена 

дієздатність – недієздатність» (у цивільному процесі), що уможливило 

проведення даного дослідження на перетині наукових знань.  

Загальний обсяг вибірки становив 404 особи. 

Перший етап емпіричного дослідження складається з клініко-

психологічної діагностики 280 осіб, які не могли повною мірою розуміли 

значення власних дій та керували ними в юридично значущий період 

(обмежено осудні та обмежено дієздатні); 91 особи, які не розуміли значення 

власних дій та не могли керувати ними в юридично значущий період 

(неосудні та недієздатні); 33 особи, які розуміли значення власних дій та 

могли керувати ними в юридично значущий період (осудні та дієздатні). 
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Другий етап емпіричного дослідження включав у себе розробку 

психологічних критеріїв, які сприяють прийняттю рішення щодо обмеженої 

осудності або обмеженої дієздатності.  

Для отримання об’єктивних результатів було розроблену аналітичну 

карту. Була проведена статистична обробка даних експериментальної групи 

(280 осіб) з групами порівняння. Це надало змогу визначити засади 

психодіагностики при проведенні комплексних психолого-психіатричних 

експертиз щодо осіб з порушеннями психічної діяльності для визнання їх 

обмежено осудними або обмежено дієздатними. 

На третьому етапі емпіричного дослідження подано науково-практичне 

обґрунтування та розроблено психологічні моделі обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності. 

Надійність і ймовірність результатів дослідження забезпечена 

методологічним обґрунтуванням основних теоретичних положень, 

різнобічним аналізом предмета дослідження, використанням комплексу 

взаємодоповнюючих методів відповідно до мети, завдань, об’єкта та 

предмета дослідження, репрезентативністю дослідницької вибірки, достатнім 

обсягом емпіричного матеріалу і його адекватним кількісно-якісним 

аналізом, коректним застосуванням сучасного апарату математичної 

статистики. 

Наукова новизна роботи полягає у тому що: 

вперше: 

- з позицій інтеграції існуючих наукових підходів систематизовано 

проблему обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; 

- розкрито психологічний зміст обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності на підставі отриманих психодіагностичних конструктів; 

- розроблено та запроваджено психологічні моделі обмеженої осудності 

та обмеженої дієздатності;  
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- встановлено психодіагностичні характеристики, які впливають на 

здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними в юридично 

значущих ситуаціях; 

- за результатами проведеного дослідження обґрунтовано необхідність 

використання принципів психологічної діагностики психічних розладів як 

науково-практичних методів отримання діагностичних та експертних 

висновків; 

- розроблено концепцію психологічної експертної оцінки обмеженої 

осудності та обмеженої дієздатності внаслідок психічного розладу, в основу 

якої покладено виявлені закономірності порушень когнітивної, емоційно-

вольової сфери та змін особистості; 

- доведено обов’язковість проведення комплексної судової психолого-

психіатричної експертизи у разі наявності у підекспертного ознак психічного 

розладу, з метою визнання його обмежено осудним або обмежено 

дієздатним; 

доповнено наукові уявлення про: 

- методологію психологічної діагностики психічних розладів у судовій 

експертологіі; 

- проблему інтеграції спеціальних знань експерта-психолога судового 

та судового експерта-психіатра з метою визначення ступеня 

вираженості розладів внаслідок психічного розладу; 

удосконалено:  

- методологічні засади дослідження обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності; 

- методичний комплекс, спрямований для досягнення основної мети та 

вирішення специфічних завдань в ході проведення судових експертиз; 

- механізм запровадження юридичного (психологічного) критерію 

визнання особи обмежено осудною або обмежено дієздатною; 
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розроблено:  

теоретичні основи використання психологічних знань в судовій 

експртології при вирішенні питань щодо обмеженої осудності або обмеженої 

дієздатності; авторські психодіагностичні підходи, орієнтовані на 

встановлення об’єктивного психологічного діагнозу при проведенні 

комплексних, за участю психолога, експертиз. 

подальшого розвитку набули: 

- розробка методології системного підходу щодо обґрунтування категорії 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; 

- інтегративність експертного дослідження з дотриманням вимог та 

використанням знань з різних суміжних науково-практичних напрямів; 

- тенденції і перспективи розвитку психологічної діагностики в судовій 

експертології. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у теоретико-

методологічному обґрунтуванні необхідності інтеграції існуючих наукових 

підходів щодо проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, а 

також використанні психологічних знань в судовій експертології при 

вирішенні питань щодо обмеженої осудності або обмеженої дієздатності; 

створенні психологічних моделей обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності; встановленні психодіагностичних характеристик, які впливають 

на здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними в юридично 

значущих ситуаціях; збагаченні уявлень про необхідність використання 

принципів психологічної діагностики психічних розладів як науково-

практичних методів отримання діагностичних та експертних висновків; 

обґрунтуванні підходів до психологічної експертної оцінки обмеженої 

осудності та обмеженої дієздатності внаслідок психічного розладу, в основу 

якої покладено виявлені закономірності порушень когнітивної, емоційно-

вольової сфери та змін особистості. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці 

основних методологічних принципів обґрунтування судово-психологічного 
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діагнозу, оцінці юридично значущих можливостей в судовій експертології. 

Розроблені у процесі психодіагностичного експертного дослідження моделі 

можуть використовуватися як базові для розробки та удосконалення 

алгоритмів проведення експертиз за різними категоріями кримінальних та 

цивільних справ. Разом з тим, їх застосування сприяє удосконаленню 

використовуваних методів, а саме: спрямованості та уточненню параметрів 

клінічного інтерв’ю; психодіагностичних методик; методу спостереження; 

прийомів експертного аналізу тощо. Уточнення завдань експертного 

дослідження на кожному з його етапів дозволяє структурувати діяльність 

експерта-психолога судового при проведенні судово-психіатричних та 

судово-психолого-психіатричних експертних досліджень. Застосування 

розроблених психологічних моделей сприятиме оптимізації роботи 

експертних комісій, уніфікації експертних критеріїв, підвищенню 

аргументованості експертних висновків і, в кінцевому рахунку, підвищенню 

якості експертних висновків і зниженню кількості повторних експертиз.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в роботу 

Київського міського центру судово-психіатричної експертизи (акт 

впровадження від 04.01.2019); Териториальне медичне об’єднання 

«Психіатрія» (акт впровадження від 10.01.2019); Комунального закладу 

Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне 

об’єднання» (акт впровадження від 9.01.2019); факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт 

впровадження від 12.02.2019); Інституту післядипломної освіти Київського                     

національного університету імені Тараса Шевченка (акт впровадження від 

04.02.2019); Київського інституту сучасної психології та психотерапії                 

(акт впровадження від 22.01.2019); ДУ «Інститут нейрохірургії                    

ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України» (акт впровадження №55 від 

01.02.2019); Благодійна організація «Школа сходинки» (акт провадження від 

19.02.2019), Львівська міська громадська організація «Львівська асоціація 

епілептологів Української протиепілептичної Ліги» (акт впровадження №57/л 
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від 18.02.2019), Громадська організація «Асоціація психологів України» (акт 

впровадження №08/114 від 19.02.2019), комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» (акт 

впровадження від 22.02.2019). 

Особистий внесок автора.  Наукові положення та отримані емпіричні 

дані, які розробив автор, є самостійним внеском автора у проблему клініко-

психологічної діагностики обмеженої осудності та дієздатності в судовій 

експертології. У наукових працях, написаних у співавторстві, здобувачу 

належить аналіз літературних джерел, загальна проблематизація, добір 

емпіричного матеріалу та його обробка, подання та обговорення результатів, 

формулювання висновків. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри психодіагностики та 

клінічної психології факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також на 22 наукових конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція «Судова експертиза, сучасний 

стан та перспективи розвитку» (Київ, 2010); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Мир аддикций: химические и 

нехимические зависимости, ассоциированные психические 

расстройства» (Санкт-Петербург, 2012); IV Національному конгресі 

неврологів, психіатрів та наркологів України «Доказова медицина в 

неврології, психіатрії та наркології. Сьогодення й майбутнє» (Харків, 2012); 

ювілейній науково-практичній конференції «Теоретические и прикладные 

проблемы медицинской (клинической) психологии (до 85-річчя 

Ю.Ф.Полякова)» (Москва, 2013); VІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних 

взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2015); XIX Конференції Української 

протиепілептичної Ліги «Епілепсія та коморбідні стани» (Одеса, 2015); 

міжнародній конференції «Эпилептология в системе нейронаук» (Санкт-

Петербург, 2015); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 

(Кам’янець-Подільський, 2016); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Психологічні проблеми майбутнього в контексті різних 

соціокультурних вимірів (Ніжин, 2016); XX Конференції Української 

протиепілептичної Ліги з міжнародною участю «Вікові та гендерні аспекти 

епілепсії крізь призму часу» (Львів, 2016); міжнародній науковій конференції 

«Ананьевские чтения - 2016. Психология - вчера, сегодня, завтра» (Санкт-

Петербург, 2016);  XVIII Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Давиденковские чтения» (Санкт-Петербург, 2016); всеукраїнській 

науково-практичній конференції з нагоди 25-річчя кафедри психології 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Психологічні 

детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-психологічної 

трансформації українського суспільства» (Львів, 2016); всеукраїнській 

науковій конференції «Сьомі сіверянські соціально-психологічні читання» 

(Чернигів, 2016); V Національному конгресі неврологів, психіатрів та 

наркологів України з  міжнародною участю «Неврологічна, психіатрична та 

наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики» 

(Харків, 2017); V Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2017); ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2017); всеукраїнській (із 

міжнародною участю) науково-практичній конференції «Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості» (Херсон, 2017); VII 

Міжнародній науково-практичнй конференції «Особистість та її історія» 

(Ніжин, 2017); восьмих сіверянських соціально-психологічних читаннях, 

присвячених пам’яті М.А. Скока – засновника психолого-педагогічного 

факультету Національного університету «Чернігівській колегіум» імені 

Т.Г.Шевченка (Чернігів, 2017); VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної 
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підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2018); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2018). 

Публікації. Результати дисертації викладено у 44 друкованих 

працях: 1 одноосібній монографії,  25 статтях у фахових виданнях України та 

інших країн, у тому числі - 13 статтях у журналах, зареєстрованих у 

міжнародних каталогах наукових видань та науковометричних базах даних, 

18 публікаціях тез конференцій. 

 Кандидатську дисертацію на тему «Вплив антиепілептичних 

препаратів на пізнавальні функції хворих на епілепсію» захищено у 2004 

році. Захищені положення кандидатської дисертації в докторській дисертації 

не використовуються. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, висновків до розділів, списку використаних джерел із 450 назв, 

загальних висновків та 6 додатків на 81 сторінці. Загальний обсяг роботи 

становить 569 сторінок, з них основний обсяг - 423 сторінки. Робота містить 

148 таблиць на 80 сторінках, 80 рисунків на 47 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ОБМЕЖЕНОЇ 

ОСУДНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

 

1.1. Загальні характеристики та зміст понять обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності  

 
Сучасні умови життєдіяльності українського суспільства обумовлюють 

збільшення кількості стресових факторів, які, в свою чергу, породжують 

емоційне напруження людей, а також сприяють виникненню психічних 

розладів. Проведеними науковими дослідженнями виявлено тенденцію до 

погіршення психічного здоров’я населення України [24, 49, 51, 205, 234]. За 

останні роки рівень зареєстрованих психічних захворювань зріс за рахунок 

збільшення числа головним чином непсихотичних розладів, що, на думку 

В.Б. Первомайського й В.Р. Ілейко, є беззаперечним клінічним фактом [239]. 

При цьому, серед злочинців, визнаних осудними, встановлено значну 

кількість осіб із психічними розладами, котрі у певних ситуаціях можуть 

знижувати адаптивні властивості, ослаблювати механізми внутрішнього 

контролю особистості, звужувати можливість вибору нею адекватних 

ситуації рішень і варіантів поведінки або, навпаки, полегшувати здійснення 

імпульсивних вчинків. Все це негативно позначається на розвитку 

особистості і може проявлятися у поведінці, в тому числі протиправній. 

Психічний стан особи впливає на цілий комплекс кримінально-правових та 

процесуальних проявів суб’єкта: сам факт злочину, його характер, обставини 

вчинення [143, 299, 324].  

Одним з наслідків процесу дослідження різних аспектів 

співвідношення осудності й неосудності, а також питань визначення, 

діагностики і класифікації психічних розладів, стало виникнення науково-

дослідницького напряму щодо обмеженої осудності, яке й в наш час 
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залишається дискусійним [426]. Проте, не підлягає сумніву, що інститут 

обмеженої осудності має велике практичне й теоретичне значення, оскільки 

при визначенні ступеню відповідальності та призначенні покарання суд має 

враховувати чинник психічного стану особи, що міг вплинути на здійснення 

злочину [368, 411]. 

Осудність є самостійною категорією, яка має свої специфічні ознаки, 

служить умовою настання кримінальної відповідальності. У широкому 

розумінні осудність означає здатність нести відповідальність перед законом 

за свої дії. У кримінально-правовому контексті осудність – це необхідна 

ознака особи, яка притягається до кримінальної відповідальності у разі 

скоєння правопорушення. Поняття обмеженої осудності охоплює широке та 

багатоаспектне проблемне поле, яке увібрало в себе неоднорідні за своїм 

характером елементи [196]. Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про 

наявність двох підходів до розуміння терміну «обмежена осудність»: перший 

– психолого-психіатричний (нездатність особи в силу психічного розладу 

повною мірою усвідомлювати фактичний характер і громадську небезпеку 

своїх дій/бездіяльності або керувати ними; психічний стан особи, що не 

виключає кримінальну відповідальність і покарання, при якому під час 

скоєння злочину була обмеженою здатність усвідомлювати свої 

дії/бездіяльність, тобто усвідомлювати фактичну сторону і громадську 

небезпеку діяння або керувати ними в силу розладів психічної діяльності 

(психічні аномалії); другий – кримінально-правовий (проміжний стан між 

осудністю і неосудністю, складова частина осудності, ступінь осудності, що 

визначається у рамках загальної осудності) [35, 387, 389].  

У наш час існує багато різних думок з приводу віднесення обмеженої 

осудності до обставин, які обтяжують [210] чи пом’якшують покарання [40]. 

Переважна більшість авторів пов’язує обмежену осудність з пом’якшенням 

покарання. При цьому, одні автори апелюють до справедливості, вважаючи, 

що хворі не можуть нести рівнозначну зі здоровими кримінальну 

відповідальність [270]. Інші вважають, що обмежена осудність тягне за 
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собою зниження покарання в силу прямої вказівки закону, оскільки 

законодавець зобов’язав суд враховувати обмежену осудність при 

призначенні покарання [144]. Треті автори пропонують вибірковий підхід до 

врахування психічних аномалій при призначенні покарання [16]. На погляд 

Д.В. Сітковського, психічна аномалія особи може і не мати ніякого впливу на 

механізм злочинної поведінки, тобто бути нейтральною, і якщо вона 

враховуватиметься судом при призначенні покарання, то тільки у рамках 

характеристики особи злочинця, але не з точки зору обмеженої осудності 

[271]. 

Поняття «осудність» характеризує психічний стан злочинця під час 

скоєння злочину. Неосудність встановлюється лише при виникненні 

обґрунтованих сумнівів в психічній повноцінності особи. У разі, якщо 

ступінь психічних розладів злочинця була настільки вираженою, що момент 

усвідомлення суб’єктом кримінальності власної поведінки був ускладнений, 

тоді виникає необхідність розгляду таких психічних аномалій в якості 

пом’якшуючих обставин [180, 231].  

Неосудність визначається за двома критеріями: медичним, під яким 

розуміють наявність психічних розладів, і юридичним, що виражає 

нездатність усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх 

дій/бездіяльності або керувати ними внаслідок цього розладу. Ознаки 

юридичного критерію (інтелектуальна і вольова) характеризують психічні 

прояви, які можуть бути порушені внаслідок захворювання із переважною 

поразкою тієї чи іншої сторони психічної діяльності. Осудність не може 

виключатися лише через наявність психічного розладу, вона виключається за 

наявності обох зазначених критеріїв, оскільки кожен з них окремо 

характеризує тільки одну (медичну або юридичну) сторону психічного 

відношення особи до скоєного суспільно небезпечного діяння  [132, 241]. 

Під психічними аномаліями, що не виключають осудності, розуміють 

психічні відхилення, що послабляють здатність суб’єкта в емоціогенній 

обстановці усвідомлювати громадську небезпеку своєї поведінки внаслідок 
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відсутності у нього рівноваги психічних процесів [137]. При оцінці 

конкретного діяння, вчиненого особою, яка має аномалії психіки, необхідно 

враховувати, чи існує причинний зв’язок між цими аномаліями і здійсненим 

злочином. У тих випадках, коли психічні аномалії були вирішальною ланкою 

в загальному ланцюзі причинного зв’язку, що призвів до скоєння злочину, 

покарання винному може бути пом’якшено [242]. 

Нездатність усвідомлювати фактичний характер і громадську 

небезпеку вчиненого діяння складає зміст інтелектуальної ознаки 

юридичного критерію, нездатність керувати своїми діями – зміст його 

вольової ознаки. Інтелектуальна ознака виділяє ті сторони порушення 

психіки, котрі позбавляють особу здатності адекватного сприйняття 

дійсності, її осмислення (розуміння), прогнозування можливих наслідків 

своїх вчинків, що свідчить про порушення механізмів психічної діяльності, 

котрі роблять поведінку «усвідомленою». У вольовій ознаці психологічного 

критерію неосудності акцент зроблений на нездатності особи володіти 

собою, тобто адекватно організовувати свою поведінку й управляти нею, що 

представлено в нездатності особи керувати своїми діями (здійснювати 

вольову регуляцію своєї поведінки) [28]. 

Психічний стан особи визначається судово-психіатричною 

експертизою або комплексною судово-психолого-психіатричною 

експертизою, яка призначається після встановлення факту вчинення 

суспільно небезпечного діяння цією особою за наявності даних, що 

викликають сумнів щодо її осудності. Проте, існуючий підхід до визначення 

осудності та її характеристик лише з огляду на стан особи під час вчинення 

злочину себе вичерпав і вже не задовольняє потреб практики. 

Порушена проблема потребує врахування таких індивідуальних 

особливостей особистості, як темперамент, спрямованість, характер, 

глибинні характеристики особистості, ціннісні та мотиваційні орієнтири 

тощо. Саме тому для встановлення осудності особи призначається 

комплексна судова психолого-психіатрична експертиза, яка на сьогоднішній 
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день набуває все більшого значення, про що свідчить аналіз статистики 

кількості призначених комплексних експертиз за останні роки  [22, 76]. 

При встановленні факту обмеженої осудності разом з покаранням 

обмежено осудної особи до неї мають бути застосовані примусові заходи 

медичного характеру. Останні не можуть замінити покарання цієї особі (як у 

разі визнання особи неосудною), тобто примусові заходи медичного 

характеру застосовуються разом з покаранням [45]. Метою застосування 

примусових заходів медичного характеру є обов’язкове лікування особи, а 

також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь. Досягнення 

цієї мети пов’язане одночасно з комплексом заходів соціальної реабілітації та 

медичним впливом на здоров’я особи. Заходи соціальної реабілітації осіб, до 

яких застосовані примусові заходи медичного характеру, здійснюються за 

допомогою комплексної соціальної терапії, до якої входять трудова терапія, 

виховна робота та психотерапія [75]. 

Згідно з цивільним законодавством, для того, щоб громадянин міг 

самостійно здійснювати свої права, він має бути наділений повною 

дієздатністю. Повна дієздатність характеризується наступними ознаками: 

здатністю громадянина своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, 

створювати для себе громадянські обов’язки і виконувати їх; моментом 

настання повної дієздатності є досягнення особою повноліття. Цивільне 

законодавство України визначає осіб, які не мають повної дієздатності 

(дитина до досягнення 18 років; особи, обмежено дієздатні відповідно до 

рішення суду; особи, недієздатні відповідно до рішення суду). Законодавство 

також виділяє дві категорії осіб, які можуть бути обмежені судом в 

дієздатності: особи, що мають схильність до азартних ігор, до зловживання 

спиртними напоями або наркотичними засобами, при цьому ставлять свою 

сім’ю у важке матеріальне положення; особи, які внаслідок психічного 

розладу можуть розуміти значення своїх дій або керувати ними лише за 

допомогою інших осіб. Над обмежено дієздатними громадянами 

встановлюється піклування [219, 302]. 
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Таким чином, дієздатність – це юридичний стан громадянина як 

суб’єкта права, яке визначає його правові можливості – самостійно набувати 

права, розпоряджатися ними, створювати для себе громадянські обов’язки, 

виконувати їх, бути суб’єктом відповідальності [26]. 

Для визнання громадянина недієздатним необхідним також є 

встановлення медичного і юридичного критеріїв. Так, у громадянина, який 

систематично зловживає спиртними або наркотичними засобами, існують 

серйозні проблеми якщо не психічного, то психологічного характеру. 

Клінічні ознаки відповідних розладів при цьому відсутні (абстинентний 

синдром, алкогольний психоз, патологічні зміни поведінки тощо), але в 

наявності є нездатність (або домінуюче над всіма іншими мотивами 

небажання) особи відмовити собі у вживанні алкоголю або наркотиків [212, 

388]. Саме тому його сім’я потрапляє в тяжке матеріальне становище, 

оскільки громадянин не може, або не бажає, адекватно оцінювати свої 

витрати. Марнотратство виступає проявом егоїстичного початку людини в 

ступеню, що загрожує фінансовому положенню як безпосередньо самої 

людини, так і пов’язаних з нею осіб [148]. Розрізняють стани «не бажає» або 

«вже не може», оскільки саме у цьому напрямі зазвичай відбувається 

розвиток цього процесу, перебіг якого і дозволяє, на думку авторів, говорити 

про медичний критерій обмеження дієздатності громадянина [233, 268]. 

Були проведені спеціальні дослідження, присвячені вивченню питань 

дієздатності різних груп осіб, які страждають на психічні розлади [72, 73, 

399]. При цьому отримані результати дозволили дослідникам зробити 

висновок, що визнання психічно хворих повністю недієздатними або 

збереження за ними повної дієздатності клінічно невиправдано, причому 

більшою мірою це стосується хворих на шизофренію [72, 73, 399]. 

Юридичним вираженням даного поняття є часткова (обмежена) або повна 

недієздатність громадянина. При обмеженні загальноправового статусу 

громадянина з психічними розладами й наділенні його додатковими 

можливостями, що забезпечують захист його прав і інтересів, необхідно 
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враховувати ступінь наявних порушень інтелектуального і/або вольового 

рівня, що відображають здатність суб’єкта до адекватного сприйняття 

оточуючої обстановки, усвідомлення себе і адекватної поведінки [149]. 

Визнання особи недієздатною – не є безповоротною мірою. Якщо 

підстави для визнання громадянина недієздатним відпали (наприклад, у 

результаті лікування вдалося зняти загострення і добитися стійкої ремісії), 

суд за заявою опікуна, члена сім’ ї, психіатричного (психоневрологічного) 

закладу, органу опіки і піклування і на підставі висновків судово-

психіатричної експертизи визнає громадянина дієздатним. Останні зміни до 

чинного законодавства встановили новий строк дії рішення про визнання 

фізичної особи недієздатною. Від 2017 року такий термін не може 

перевищувати двох років. На основі рішення суду відміняється встановлена 

над такою особою опіка [412, 414]. 

Таким чином, розуміння інституту осудності в кримінальному праві 

неможливе без використання знань інших наук, у першу чергу – психології та 

медицини. 

 

1.2. Аналіз сучасних підходів (клінічних, психологічних, юридичних) до 

діагностики психічних розладів 

 

Проблема психічних девіацій особистості стосується багатьох сфер 

суспільного життя: економічної, соціальної, медичної, правової [25, 410]. В 

наш час спостерігається підвищений інтерес фахівців до дослідження проявів 

психічних відхилень, оскільки в усіх країнах світу відмічено як зростання 

психічних захворювань, так і несприятливі тенденції в їх епідеміології [431, 

434]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на 

сьогоднішній день психічні розлади вражають 20-25 % населення світу [373].  

Окрім того, дана тенденція «масового накопичення психічних хворих» 

[240], зростання і поширеність психічної захворюваності серед населення 
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негативно впливають на стан правопорядку й на структуру осіб, які 

потрапили до сфери діяльності правовоохоронних органів. Особи, які 

страждають на психічні розлади, входять до групи ризику за ймовірністю 

вчинення суспільно небезпечних дій [312, 347, 433].  

Психічне здоров’я, що розглядається як широке міждисциплінарне 

поняття, характеризується властивістю індивіда до усвідомлення себе як 

суб’єкта взаємодії з навколишнім світом [224, 402]. 

Психічне захворювання (психоз, психічний розлад, божевілля) 

визначаються як порушення нормальної психічної діяльності, що 

виражається у зниженні розумових здібностей, хворобливих змінах 

мислення, маячних ідеях, галюцинаціях тощо, котрі не дозволяють особі 

адекватно розуміти і контролювати свої дії [4, 362]. У наш час у 

кримінальному та цивільному праві поняття «душевне захворювання» 

замінено терміном «психічний розлад» (хронічний, тимчасовий) при 

юридичній кваліфікуючій ознаці – нездатності особи розуміти значення своїх 

дій/бездіяльності, керувати ними, контролювати й усвідомлювати наслідки 

своєї поведінки.  

Також у кримінальному праві застосовують терміни «слабоумство» та 

«інші хворобливі стани психіки» [268, 370]. Як відмічає T.G. Gutheil (2006), 

одним з найбільш негативних соціальних наслідків несприятливого перебігу 

психічного захворювання є позбавлення громадянина дієздатності [375]. 

У цілому, кількісний розподіл неосудних осіб за нозологічними 

формами за останні роки залишається досить стабільним: 39,7 % складають 

хворі з психозами, 31,3 % – з психічними розладами непсихотичного рівня 

(захворювання, пов’язані з атрофічними процесами в головному мозку), 

29,0 % – особи з розумовою відсталістю [338, 367]. Найбільш ранній вік 

позбавлення дієздатності виявлено в осіб з розумовою відсталістю глибокого 

ступеню (23,6±1,6 років), найпізніший – у хворих з судинною деменцією 

(77,1±0,5 років).  
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Самотніх хворих серед недієздатних осіб, які не мають опікуна й 

тривалий час знаходяться у психіатричному стаціонарі, в 5 разів більше, ніж 

у групі диспансерного спостереження (61,2 % і 12,0 % відповідно). Також 

встановлено, що психічно хворі, яких визнано недієздатними до здійснення 

суспільно небезпечного діяння (СНД), представляють громадську небезпеку 

в 6,75 разів рідше, ніж  особи, позбавлені дієздатності після здійснення СНД 

[272]. 

За результатами дослідження L. Männynsalo та співавт. (2009), серед 

скоєних неосудними хворими діянь перше місце займають крадіжки, грабіж, 

розбої та інші розкрадання (44,5 %); друге – вбивства і нанесення тілесних 

ушкоджень (23,7 %); третє – хуліганство (15,1 %); четверте – сексуальні 

злочини (2,2 %). Більшість СНД скоюють неосудні у віці 18-40 років; 

неповнолітні складають 4,0 %; особи у віці 41-50 років – 16,0 %, понад 50 

років – 9,0 % загального числа злочинців, визнаних неосудними [364].  

Профілактика СНД психічно хворих є одним з найважливіших завдань 

сучасності. У системі заходів профілактики СНД психічно хворих важливе 

місце займають примусові заходи медичного характеру (ПЗМХ), що 

проводяться в умовах психіатричних стаціонарів [37, 168, 446]. ПЗМХ 

переслідують дві мети: з одного боку – це власне медичні заходи, спрямовані 

на лікування, психологічну корекцію особистості, реабілітацію, тобто 

зниження і усунення суспільної небезпеки хворого, а з іншого – ПЗМХ 

мають на меті захист суспільства від СНД, що скоюють психічно хворі [211], 

Аналіз наукових публікацій показав, що більшість робіт присвячено в 

основному різним питанням застосування ПЗМХ психічно хворим, які 

страждають на хронічні психічні захворювання або слабоумство [50, 228, 

396]. Лише в окремих дослідженнях розглядаються деякі аспекти 

застосування ПЗМХ хворим з тимчасовими розладами психічної діяльності 

[208, 225]. 

В.І. Мельник та А.В. Мельник (2005) здійснили аналіз підстав 

призначення ПЗМХ особам, які скоїли СНД у період тимчасових розладів 
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психічної діяльності і були визнані неосудними у відношенні діянь, що їм 

інкримінувалися [207]. До тимчасових розладів психічної діяльності 

законодавець (ст. 19 Кримінального кодексу України) [170] відносить 

широкий спектр психічних розладів з різною тривалістю, які закінчуються 

повним виходом з психотичного стану (алкогольний делірій) або одужанням 

(реактивний психоз) [170]. Труднощі психічної кваліфікації тимчасових 

розладів обумовлені тим, що вони, як правило, не спостерігаються 

психіатрами (або лікарями інших спеціальностей), а іноді навіть й 

очевидцями злочинів. При діагностиці тимчасових розладів враховують 

підґрунтя, на якому вони виникають, від чого залежить прогноз, вибір (чи не 

вибір) виду ПЗМХ і подальші реабілітаційні заходи. При цьому необхідною є 

не лише оцінка характеру СНД і психічного стану в момент його скоєння, але 

й оцінка психічного стану в період проведення судово-психіатричної 

експертизи (СПЕ). Також критеріями потенційної громадської небезпеки є 

відносні особистісні та соціальні чинники ґенези СНД. Встановлено, що в 

осіб, які перенесли такі короткочасні розлади психічної діяльності, як 

виняткові стани, симптоматичні психози (наприклад, випадкові отруєння) 

психотична симптоматика вже повністю відсутня під час проведення 

експертизи. 

Незалежно від характеру СНД, скоєного в період психозу, особи з 

короткотриалими розладами у подальшому за своїм психічним станом не 

представляють небезпеки для себе та оточення. Також, у цієї категорії осіб 

практично відсутня схильність до повторення психотичних станів, які стали 

причиною СНД, тому немає юридичних підстав рекомендувати суду 

призначення ПЗМХ цій категорії хворих. Застосування ПЗМХ до цих осіб 

протизаконно, і в таких випадках необхідно проводити диференціальну 

діагностику органічних уражень головного мозку з тимчасовими 

психотичними епізодами та рівнем когнітивних та емоційно-вольових 

порушень [207, 332, 450]. 
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Таким чином, СНД скоюють хворі з різними психічними розладами, 

тому на примусовому лікуванні одночасно знаходяться клінічно різнорідні 

хворі, тобто до цього контингенту хворих не можуть бути застосовані 

уніфіковані профілактичні (лікувально-реабілітаційні) програми, вони 

повинні бути суто індивідуалізованими [39, 400]. В іншій роботі В.І. 

Мельник та А.В. Мельник (2010) зазначено, що істотну роль у 

реабілітаційній програмі грає вирішення питань соціального захисту хворих. 

Найбільші складнощі при цьому виникають серед соціально дезадаптованих 

осіб, що втратили зв’язки з близькими, з сім’єю, не мають житла. Такі хворі, 

як правило, цілком залежні від середовища і є прогностично 

неблагополучними. Вони тривалий час знаходяться у психіатричних 

стаціонарах. Рішення цієї проблеми автори бачать в організації для цієї 

категорії хворих будинків-інтернатів, орієнтованих на соціально-трудову 

реабілітацію [206].  

Психічна хвороба сама по собі не є безпосередньою причиною скоєння 

злочинів: це умова, на тлі якої дійсність, що негативно впливає на хворого, 

переломлюючись через деформовану психічним розладом свідомість, 

знаходить відображення в його суспільно небезпечному реагуванні на даний 

вплив. Ризик здійснення психічно хворим СНД – це зазвичай тимчасове 

явище, при якому психопатологічні зміни особистості зумовлюють 

неадекватну ситуації поведінку [220, 343, 420]. 

 За визначенням N. Nedopil (2009), при проведенні судово-

психіатричної експертизи (СПЕ) основне значення для висновку про 

наявність або відсутність юридично значимого психічного стану особи має 

діагностика наявності або відсутності у неї психічних розладів, їх 

кваліфікація стосовно конкретної правової події [405]. При цьому значну 

роль грає оцінка психічного стану пацієнта у динаміці, прогноз перебігу 

психічних розладів, з’ясування впливу порушень психіки на його поведінку в 

певній ситуації. У зв’язку з цим головним при проведенні СПЕ є 

діагностичний процес. Будь-яке експертне рішення залежить від 



 

 
 

49

правильності й достовірності діагнозу [365, 442]. На відміну від 

діагностичного процесу в загальній психіатрії й медицині в цілому у разі 

експертної діагностики обов’язковими є два етапи оцінки психічного стану 

пацієнта (підекспертного) [380]. Перший етап полягає у встановленні 

психічного розладу та його нозологічної приналежності. Другий етап полягає 

у зпіставленні виявлених у підекспертного розладів з юридичними 

критеріями правової норми, відповідно до якої була призначена експертиза 

(судово-психіатрична експертна оцінка). При цьому можуть виявлятися 

психічні розлади, що виключають або обмежують осудність підозрюваних і 

звинувачуваних, психічні розлади, що виключають дієздатність або 

угодоздатність в цивільному процесі, психічні розлади, що обумовлюють 

необхідність призначення примусового лікування, і ряд інших юридично 

значимих психічних розладів [380, 449].  

 Дослідження психічних аномалій має досить довгу історію. Спочатку 

під ними розуміли патологічні стани, психічні розлади, що не досягають 

ступеню неосудності (розлади особистості у стадії компенсації та  розумова 

відсталість у стадії дебільності) [273], потім цей перелік значно розширився 

[406]. Так, наприклад, Ю.М. Антонян і С.В. Бородін під психічними  

аномаліями розуміють всі розлади психічної діяльності, що не досягли 

психотичного рівня і не виключають осудності, проте призводять до 

особистісних змін, й відповідно – до девіантної поведінки. До них автори 

відносять передусім олігофренію та ядерні або конституціональні психопатії, 

крайові психопатії, патохарактерологічний розвиток, залишкові явища після 

органічного ураження центральної нервової системи травматичної етіології, 

алкоголізм, наркоманію, епілепсію, шизофренію у стадії стійкої ремісії, 

реактивні стани [16]. У свою чергу, Н.Г. Іванов вважає, що під психічними 

аномаліями слід розуміти всі ті психічні процеси, які характеризуються 

дисбалансом сил збудження і гальмування, оскільки, з його точки зору, 

просто йти від переліку розладів, відомих психіатрії, означало б заздалегідь 
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створити обмеження для концепції психічних аномалій у рамках осудності в 

кримінальному праві [137]. 

 У науковій психіатричній літературі разом з психічними аномаліями 

використовується термін «пограничні стани» [348, 374]. Пограничні психічні 

розлади характеризуються поліморфізмом, системністю формування 

патології, багаторівневістю порушень психічної діяльності та розвитком 

різних варіантів психічної і соціальної дезадаптації [5, 310]. Фахівці 

відносять до пограничних станів психопатії, неврози, патологічний розвиток 

особистості, реактивні стани, а також вважають, що пограничні стани також 

включають і форми психічних порушень, пов’язаних з соматичними 

розладами [328, 339, 353]. Як вказував Ю.А. Александровський, до 

пограничних станів не можуть бути віднесені ендогенні психічні 

захворювання (у тому числі їх м’які, латентні форми, такі, наприклад, як 

уповільнена шизофренія), що часто імітують основні форми і варіанти 

пограничних станів [5].  

 Таким чином, при визначенні медичного критерію обмеженої 

осудності, більшість авторів мають на увазі всі психічні розлади, що не 

виключають осудності (що не досягли психотичного рівня), на момент 

скоєння злочину особою, яка страждає на ці психічні розлади, що вплинули 

на здійснення злочину. Це може бути група ендогенних (наприклад, 

шизофренія, епілепсія у стадії дебюту або стійкої ремісії), екзогенних 

психічних  захворювань, виникнення яких пов’язане з впливом зовнішніх 

чинників (наприклад, органічне захворювання головного мозку, віддалені 

наслідки черепно-мозкових травм), судинні порушення, інфекційні ураження 

(ураження головного мозку внаслідок енцефаліту), залежність від 

психоактивних речовин (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія) і стани, 

обумовлені патологією розвитку (психопатії, олігофренії). Проте, незалежно 

від нозологічної приналежності психічного розладу головним є визначити, 

по-перше, чи страждала особа на момент скоєння злочину психічним  
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розладом, а по-друге, ступінь впливу психічного розладу на рішення скоїти 

злочин [79, 336, 385]. 

 Традиційно вважається, що психічні захворювання проявляються в 

неадекватності суб’єктивної відображаючої діяльності та одночасно як 

порушення довільної адаптації людини до умов внутрішнього і зовнішнього 

середовища, а головною їх причиною є органічні порушення [313]. 

Розглядаються також «слабкі» форми психічних відхилень, пограничні стани 

психіки, ступінь прояву яких залежить, в основному, від соціальних чинників 

(виховання, психотравмуючих ситуацій тощо) [342, 358]. Розуміння 

психічного здоров’я в психології тісно пов’язано із загальним уявленням про 

особистість і механізми її розвитку. Існують різні теоретико-методологічні 

підходи, котрі спрямовані або до підструктур особистості, або до рівнів, що 

регулюють активність суб’єкта, сфери його буття [189, 205, 288, 393]. 

 Небезпечні дії осіб з психічним розладом традиційно є сферою тісної 

взаємодії психіатричної служби і правоохоронної системи. За даними 

психіатрів серед осіб, які скоїли злочини будь-якого типу, – 1 % неосудних, а 

серед вбивць – 5 % неосудних осіб. При цьому в мотивації злочинних діянь 

відзначається значення як продуктивно-психотичних (20 %), так і негативно-

особистісних механізмів (80 %) [201, 281, 384]. 

 Як відомо, вольові психічні процеси, разом з пізнавальними й 

емоційними процесами, у своїй сукупності визначають психіку як вищу 

форму свідомості [3, 261, 287]. Тому в психологічному значенні суб’єкт 

права має свідомість й волю, тобто свідомий характер діяльності людини 

проявляється через його вольові дії. У зв’язку з цим критерій недієздатності, 

а також неосудності, сформульований як нездатність розуміти значення своїх 

дій і/або керувати ними, оцінюють саме як психологічний критерій, що 

означає нездатність особи усвідомлювати свої дії тільки у момент скоєння 

діяння, але не свідчить про відсутність свідомості взагалі [9, 171, 319]. 

Поняття розуміння (усвідомлення) і керівництва власними діями включені в 

деякі норми кримінального і цивільного права як інтелектуальна і вольова 
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ознаки психологічного критерію неосудності [179, 200, 232]. Так, за 

визначенням Л.М. Балабанової (1998), психологічний (юридичний) критерій 

неосудності включає відсутність у особи здатності усвідомлювати свої дії 

(інтелектуальна ознака) і керувати ними (вольова ознака). Інтелектуальна 

ознака свідчить, що особа, яка здійснила конкретне СНД, не розуміла 

фактичної сторони своїх дій і не могла усвідомлювати їх суспільне значення. 

Вольова ознака психологічного критерію неосудності полягає у нездатності 

особи керувати своїми діями. Це самостійна ознака, яка й при відсутності 

інтелектуальної ознаки може свідчити про наявність психологічного 

критерію неосудності [21]. При цьому вважається, що керувати своїми діями 

особа може лише тоді, коли вона усвідомлює їх значення, тобто особа 

визнається дієздатною передусім тому, що вона наділена психічною і 

інтелектуальною здатністю розуміти значення своїх дій. Дієздатність 

передбачає свідому діяльність особи, усвідомлене волевиявлення, та  

здатність до контролю та керування власними діями. Керування діями 

знаходить свій прояв у спроможності фізичної особи своєю волею 

вирішувати питання про здійснення певних дій чи утримання від цього, з 

урахуванням усіх обставин, що мають місце в конкретній життєвій ситуації 

[14]. Відсутність хоча б одного цих елементів є підставою для визнання 

особи недієздатною [237]. 

 А.Л. Южанінова (2008) стверджує, що для судової експертно-

психологічної кваліфікації дій як здійснених людиною, яка усвідомлює й 

розуміє їх значення, потрібна наявність чотирьох критеріїв [325]: 1) 

усвідомлення і розуміння умов ситуації; 2) усвідомлення і розуміння 

фактичного змісту здійснених дій; 3) усвідомлення і розуміння об’єктивного 

характеру і значення цих дій; 4) усвідомлення і розуміння особового сенсу 

власних дій (їх цілей і мотивів, співвідношення власних мотивів і цілей з 

мотивами і цілями інших людей, а також наслідків зроблених дій). 

Порушення одного з чотирьох критеріїв дозволяє зробити висновок про 

нездатність людини в повній мірі віддавати звіт у своїх діях, розуміти їх 
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значення. Порушення двох і більше критеріїв свідчить про нездатність 

підекспертного усвідомлювати значення власних дій. Експертний висновок 

про здатність суб’єкта до керівництва своїми діями можливий при 

встановленні мотивації та доцільності здійснюваних ним вчинків в юридично 

значимій ситуації. При одночасній втраті мотивації та доцільності робиться 

експертний висновок про ситуаційність дій, обумовлених специфічним 

психічним станом або особливими зовнішніми обставинами, що не 

дозволяють йому керувати власними діями. Інші співвідношення мотивації і 

доцільності здійснюваних вчинків можуть свідчити про обмеження здатності 

особи повною мірою керувати своїми діями, що мають правові наслідки 

[325]. 

 Теоретичні досягнення і методичні інструменти клінічної психології 

активно використовуються в психодіагностичній діяльності при призначенні 

комплексних експертиз [60, 252]. Найбільш загальна класифікація 

психодіагностичних методів включає три великі групи. Першу групу 

складають методи, що дозволяють отримати L-дані шляхом реєстрації 

реальної поведінки людини (life record data). До цієї групі можна віднести: 

метод спостереження під час клініко-психологічної бесіди і проведення 

експериментально-психологічного дослідження; аналіз щоденникових 

записів середнього медичного персоналу про поведінку підекспертних під 

час проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної 

експертизи; аналіз показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи, 

в яких фіксуються особливості поведінки підекспертної особи [229].  

 Друга група – Q-дані, отримані шляхом різних опитувальників, шкал та 

інших методів самооцінки і самозвіту (questionnairy data), спрямованих на 

дослідження різних сторін особистості, психічних станів, структур 

самосвідомості, окремих психічних процесів, інтелекту тощо. Третю групу 

складають Т-дані, що отримуються при безпосередньому 

експериментальному дослідженні підекспертних (objective test data). У 

рамках діяльності експерта-психолога судового – це методи, що 
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використовують в класичному патопсихологічному експериментальному 

дослідженні пізнавальних процесів і рівня інтелектуального розвитку [229]. 

Експерт-психолог судовий повинен чітко уявляти можливості 

психодіагностичних методів, що використовуються, а саме направленість 

методу, а також особливості техніки, процедури психодіагностичного 

дослідження [13]. 

 При дослідженні психічного здоров’я експерт орієнтується, в тому 

числі, на Міжнародну класифікацію хвороб 10 перегляду (МКХ-10), у 

відповідності до якої психічні розлади і розлади поведінки включені до 

рубрик F00-F99 «Психічні розлади і розлади поведінки» [213]. У МКХ-10 

наявні терміни, що раніше не застосовувалися у вітчизняній термінології, 

такі як легкий когнітивний розлад, шизотиповий розлад, панічний розлад, 

генералізований тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, 

розлад адаптації, соматоформні розлади і ряд інших, внаслідок чого 

з’явилися нові визначення ключових категорій психопатології. Серед них – 

невротичні, які пов’язані зі стресом та соматоформні розлади; поведінкові 

синдроми, які пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними 

факторами; розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих тощо [260]. 

Таким чином, МКХ-10 ввела в психопатологію цілий ряд нових теоретичних 

принципів, серед яких найважливішим вважають принцип операціональності, 

згідно з яким поняття можуть визначатися тільки через сукупність 

відтворних експериментально-вимірювальних операцій. Наслідком такої 

методологічної новелли стало те, що діагностика психічних розладів почала 

здійснюватися не тільки на підставі клінічного досвіду лікаря або 

інтуїтивного прогнозування динаміки захворювання, але й на основі 

реєстрації обмеженої кількості відносно незалежних стандартних ознак. 

Причому ці ознаки повинні однаково описуватися, а їх застосування 

здійснюватися відповідно до заздалегідь заданої алгоритмізованої процедури 

[161, 292]. 
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 Крім того, заперечення таких традиційних для вітчизняній психіатрії 

категорій як «невроз», «психоз» і «психопатія» призвело до принципово 

нового розуміння взаємозв’язку психопатологічних проявів з соціальними 

критеріями психічної спроможності і дієздатності. Замість прямої залежності 

діагнозу від психопатологічних характеристик і прогнозу, в МКХ-10 введено 

принцип порушення соціального функціонування як найважливішого 

критерію психічного розладу [150, 430], що вперше було запропоновано в 

психодіагностиці у працях М.М. Кабанова (1978) як поняття 

«функціональний діагноз», який складається з клінічної, психологічної і 

соціальної частин [248]. У результаті відбувся перехід від традиційних 

медико-біологічних переконань до соціально-психологічної парадигми [31].  

 У Міжнародній класифікації психічних розладів DSM-IV як самостійні 

осі виділялися ось категоріальної психопатологічної діагностики, ось 

особових розладів і інтелектуальних порушень, ось соматичної обтяженості, 

ось вираженості психосоціального стресу, а також ось, що характеризує 

рівень соціального функціонування [386]. Принциповим у методологічному 

плані в проекті Міжнародної класифікації психічних розладів DSM-V є 

врахування соціальної обумовленості діагностики, що передбачає 

використання класифікації в різних сферах психічного здоров’я, що часом 

мало перетинаються, відповідно суспільних потреб. До таких сфер 

відносяться функції, пов’язані з визначенням індивідуального прогнозу, 

розробкою диференційованих лікувальних і реабілітаційних планів, 

експертизою, визначенням організаційних пріоритетів психіатричних служб, 

їх взаємовідносин із загальною медициною і соціальною сферою. Особливо 

актуальним для нашої країни є створення класифікації психічних розладів 

для фахівців первинної медико-санітарної допомоги. Нова DSM-V відкриває 

можливості для вивчення патогенезу і соціогенезу психічних розладів [390, 

415, 440]. 

 Як позиціонувалося раніше, основним методом психіатрії є клініко-

психопатологічний метод [309]. Проте, в наш час виділяють певні різновиди 
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цього методу. До них відносять класичний феноменологічний метод, клініко-

описовий підхід, а також інтерпретативний метод. Крім цього, виділяють 

категоріальний і дімензіонний принципи оцінки психопатологічних явищ. 

Останній став основою психометричного підходу, за яким, у свою чергу, 

оцінюються різні за своєю природою психопатологічні характеристики, 

надається інтеграційна клінічну оцінка стану хворого, інтроспективна оцінка 

свого самопочуття пацієнтом, а також дескриптивний аналіз поведінки і 

взаємодій [32].  

 Ті методи дослідження, якими володіє клінічний психолог, дозволяють 

йому гіпотетично припускати наявність психічних дезадаптацій у суб’єкта, 

що мають органічну або іншу природу. Методи діагностики, що 

використовуються фахівцем, як правило, обмежуються дослідженням 

особистісної історії у вигляді вербальних методик – інтерв’ю, бесіди або 

опитування, або застосовуються клінічні методи дослідження порушення 

когнітивних функцій [87].  

 У судово-психологічній експертизі використовують різні методи 

дослідження. Так, метод спостереження дозволяє вивчати поведінку 

підекспертного в природних умовах. Спостереженням називається 

цілеспрямоване, організоване сприйняття і реєстрацію поведінки об’єкту. Як 

науковий емпіричний метод спостереження широко застосовується з кінця 

XIX ст. в клінічній, соціальній, педагогічній психології, психології розвитку, 

а з початку XX ст. – в тих областях психології, де особливе значення має 

фіксація особливостей природної поведінки людини в звичних для неї 

умовах, де втручання дослідника порушує процес взаємодії людини з 

середовищем. Розрізняють несистематичне і систематичне, «суцільне» і 

вибіркове спостереження. При суцільному спостереженні фіксуються всі 

особливості поведінки, доступні для максимально детального спостереження. 

У другому випадку звертається увага лише на певні параметри поведінки або 

типи поведінкових актів, наприклад, фіксується тільки частота проявів 

агресії. Предметом спостереження можуть бути різні особливості вербальної 
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і невербальної поведінки [254, 316]. Метод спостереження має для експерта 

епізодичний характер і проводиться у системі оцінки пізнавальних процесів, 

спілкування. Для підтвердження фактів спостереження використовуються 

свідчення родичів, сусідів, співробітників, характеристики з місця роботи або 

навчання, тобто аналізуються дані оточення підекспертного [21]. 

 Метод діагностичної бесіди дозволяє отримати інформацію за 

заздалегідь наміченими питаннями, які необхідно з’ясувати. Бесіда – це 

специфічний для психології метод дослідження, оскільки в інших науках 

комунікація між суб’єктом і об’єктом дослідження неможлива. За допомогою 

бесіди досліджують ставлення підекспертного до різних сторін життя, норм 

поведінки, моральних принципів тощо. Специфічна роль бесіди, як методу 

дослідження особистості, полягає в тому, що підекспертний надає словесний 

звіт про властивості та прояви своєї особистості. Тому у бесіді з найбільшою 

повнотою виявляється суб’єктивна сторона – самосвідомість і самооцінка 

властивостей особи, переживання і емоційне відношення, виражене в них 

тощо [7, 218]. Дослідники розрізняють клінічну бесіду і цілеспрямоване 

опитування – інтерв’ю. Клінічна бесіда – це спосіб дослідження цілісної 

особистості, при якому в ході діалогу дослідник прагне отримати 

максимально повну інформацію про індивідуально-психологічні риси, 

життєвий шлях опитуваного, особливості його свідомості й підсвідомості 

тощо. Для проведення бесіди експерт повинен заздалегідь підготуватися, 

ознайомитися з матеріалами справи, скласти план бесіди [14, 21]. 

 Експериментальний метод (лабораторний і природний експерименти) 

застосовується з метою вивчення окремих психічних процесів, пов’язаних з 

різними фактичними даними, наприклад по реакції і рухам людини можливе 

визначення його темпераменту (холерик, меланхолік, флегматик або 

сангвінік) тощо [64, 297]. Фахівці відмічають, що відсутність спеціально 

розроблених методів може призводити до суб’єктивізму в оцінці стану 

підекспертного в кримінальній ситуації та експертним помилкам. Так, метод 

опосередкованої ретроспективної діагностики психічного стану (С.С. 
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Шипшин, 2008) був спеціально розроблений для потреб судово-

психологічної експертизи. Базуючись на колір-асоціативному експерименті, 

він дозволяє істотно знизити усвідомлений або неусвідомлений вплив 

підекспертного на результати, підвищити об’єктивність в ретроспективній 

оцінці його стану, оскільки поєднує в собі переваги проектних методів, з 

одного боку, і статистичну обробку і аналіз, з іншого [321].  

 Лабораторний експеримент, що дозволяє об’єктивізувати 

спостереження експерта, застосовується дуже рідко через відсутність 

спеціальних лабораторій та обладнання. Особливе місце в системі методів 

дослідження, проміжне між методом спостереження і штучним 

експериментом, займає «природний експеримент», характерною особливістю 

якого є наближення дослідження до природних умов, проведення в звичайній 

для випробовуваного обстановці [226]. 

 Результатом усіх видів психодіагностичної роботи є формулювання 

саме функціонального діагнозу, що передбачає наступну логіку аналізу [38]:  

 ідентифікація наявних проблем, що включає аналіз знань хворого про 

себе, сприйняття інших; будь-які відхилення в якості або інтенсивності 

почуттів і емоцій, рівня переносимості та терпимості до власних станів; 

соціального функціонування − міжособові проблеми та їх особливості; 

 - оцінка наявних або можливих наслідків в житті хворого, пов’язаних з 

виявленими проблемами, а також оцінка коморбідності з емоційними 

розладами, шизофренічними симптомами, психосоматичним реагуванням, 

алкоголізмом і наркоманією;  

 - оцінка особливостей функціонування хворого в професійній, сімейній 

сферах;  

 - аналіз обставин, в яких хворий відчуває найбільші утруднення, що 

включає диференціювання провокуючих, декомпенсуючих, хроніфікуючих 

чинників; 

 - визначення внеску виявлених чинників в агресивні форми реагування; 

у загострення наявної симптоматики; порушення збережених навичок [38]. 
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Феноменологічний метод базується на тому, що психопатологічні 

феномени і зв’язки між ними вивчаються та інтуїтивно опосередковуються 

суб’єктивним сприйняттям клініциста, а потім багаторазово відтворюються в 

його клінічному досвіді [258, 360]. Даний метод характеризується цілісністю 

і, в той же час, недостатньою диференціацією, він інтуїтивний, тобто 

схильний до впливу суб’єктивізму. У той же час такий підхід універсальний, 

емпіричний і базується на експертних оцінках. Крім того, метод спрямований 

на виявлення «ведучого» синдрому психічних розладів [20]. Узагальнюючи і 

систематизуючи погляди різних авторів, А.М. Улановський (2007) виділяє 

кілька базових положень феноменологічної психології: 1) розгляд 

переживання як центрального психологічного феномену; 2) інтерес до 

аналізу сенсу, способів бачення і розуміння людиною світу; 3) визнання 

принципів безпередумовності й очевидності як відправних пунктів 

емпіричних досліджень і побудови теорії; 4) дескриптивний підхід до 

дослідження психологічних явищ; 5) використання суб’єктивних звітів 

підекспертних як основного джерела даних дослідження; 6) використання 

методів якісного дослідження (переважно інтерв'ю і аналізу документації) і 

процедур аналізу якісних даних [296]. Оцінка особливостей використання 

феноменологічного методу у вирішенні завдань медичної психології щодо 

дослідження порушень психічної адаптації підтверджує його високий 

діагностичний потенціал як одного з ключових методів у поєднанні з більш 

традиційним для вітчизняної психіатрії клініко-описовим підходом [29].  

За визначенням В.А. Абрамова, клініко-описовий підхід націлений на 

об’єктивне спостереження і стандартизований опис відтворних 

психопатологічних, фізіологічних і соціальних проявів психічного розладу 

[2]. Клініко-описовий метод базується на чітко описаних правилах 

постановки діагнозу, що обумовлює його операціональність. Також цей 

метод визначає необхідність співвідношення виділених параметрів з іншими 

ознаками психічних розладів, наявних у хворого, що сприяє врахуванню 

коморбідності психічних розладів. При цьому розлади розглядаються як 
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самостійні й відносно незалежні стани. Даний метод дозволяє валідизувати 

категорії, що класифікуються, на основі їх відтворюваності та узгодженості 

оцінок експертів, а також враховує при виділенні діагностичних категорій їх 

клінічну інтерпретацію і соціальну значущість [20, 77]. Водночас, клініко-

описовий метод передбачає однозначність діагностичних висновків, що може 

знаходити вираження в надмірній жорсткості та механістичності 

діагностичних процедур. Він відрізняється складністю правил і процедур, що 

призводить до надмірної формалізації діагностики. В той же час, клініко-

описовий метод дозволяє здійснювати детальну категоризацію психічних 

розладів і давати їм кількісну оцінку [32]. М.А. Беребіним (2015) 

підкреслюється неохідність експертного підходу, що включає клінічний 

(експертний метод), методи репрезентації знань, збору, обробки і 

багатовимірного аналізу експертних оцінок в цілях операціоналізації 

діагностичного кнструкта і розробки алгоритмів ухвалення рішення при 

психологічній діагностиці і диференціальній психодіагностиці клінічних і 

клініко-психологічних феноменів [27]. Характеризуючи сутність 

інтерпретативного методу, W. Bohleber (2013) робить акцент на прагненні 

описати, зрозуміти і концептуально пояснити значення різних 

психопатологічних феноменів, виходячи з уявлень про їх системну 

організацію, динамічні взаємозв’язки та ієрархічну структуру [341]. При 

цьому клінічні феномени є лише відображенням інтрапсихічних і 

інтерперсональних процесів (спонукань, переживань, форм комунікацій, 

структурно-динамічних перебудов психіки), а сама психопатологія 

виявляється преломленням психологічних процесів, що протікають в нормі. 

Істотним завданням інтерпретативного підходу є виявлення процесу змін 

інтрапсихічної структури, тоді як її зовнішнє вираження у формі симптомів, 

синдромів або розладів – малозначуще і вторинне [341]. Незважаючи на 

певні недоліки, методологія надає можливості для оцінки закономірностей 

трансформації психопатологічних станів, а також потенційно надає 

можливості для психофізіологічних зіставлень [334, 345]. 
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Найбільш затребуваним структурно-динамічний аналіз є при 

проведенні судово-психіатричних експертиз у справах про визнання 

громадянина недієздатним. Головним чином це пов’язано з необхідністю 

оцінки потенційної здатності особистості розуміти значення своїх дій і 

керувати ними, що передбачає обов’язкову диференціацію між 

процесуальними і власне дефіцитарними симптомами, а також врахування 

взаємопотенціюючого впливу симптомів [159]. 

Ще одним важливим моментом, на який все частіше звертається увага 

при оцінці психічних розладів, є принцип дімензійності. Він базується на 

припущенні, що психопатологічні явища можуть бути виміряні, а оскільки 

виміри окремих характеристик самостійні і незалежні, то це теоретично 

породжує потенційну багатовимірність психопатологічних оцінок. Ця 

обставина широко використовується в клінічних шкалах, які отримали за 

останні роки надзвичайно широке застосування [85, 391]. Існує три різних 

підходи до збору інформації для реалізації вимірювальних процедур у 

психіатрії [165]. Перший пов’язаний з використанням клінічних рейтингових 

шкал (наприклад, шкали Гамільтона [354], Бека [337], Гіссенської шкали для 

оцінки ступеню вираженості депресії [57]). При їх використанні, фіксуючи 

знижений настрій або ангедонію, психолог або клініцист, окрім зовнішніх 

ознак і висловлювань хворого, враховує також міру власного емпатичного 

сприйняття порушень в афективній сфері пацієнта [286]. Інший 

психометричний підхід спрямований на реєстрацію інтроспективних оцінок 

хворого: кількісна оцінка тяжкості захворювання робиться на підставі 

реєстрованих самим пацієнтом суб’єктивних ознак психічного розладу [221]. 

Третій підхід, що реалізується в психометричних процедурах, полягає в 

реєстрації об’єктивних реакцій пацієнта на стандартні стимули, що дозволяє 

об’єктивно реєструвати стилі реагування хворих і за своєю природою можуть 

розглядатися як методики дескриптивного аналізу поведінки [221]. 

Психодіагностична діяльність експерта є основою судово-

психологічної експертизи [378]. Потреба в застосуванні спеціальних 
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психологічних знань з’являється у судово-слідчих органів саме тоді, коли 

доступні їм засоби не дозволяють отримати об’єктивні дані про особливості 

психічної діяльності людини, що мають значення для ухвалення судового 

рішення, і які можуть бути отримані тільки в результаті психодіагностичного 

дослідження, проведеного професійним психологом [186, 327]. Предметом 

дослідження експерта-психолога судового є особливості і порушення 

структури і динаміки психічної діяльності, що мають юридичне значення і 

певні правові наслідки. У більшості видів судово-психологічної експертизи 

об’єктом уваги стають такі особливості психіки, внаслідок яких порушується 

здатність підекспертного до усвідомлення власних дій або волевиявлення, що 

передбачено кримінальним або цивільним законодавством [359, 428].  

Затребуваність психологічного підходу в оцінці психічного здоров’я 

через використання спеціальних діагностичних шкал і опитувальників 

обумовлена можливістю проводити поглиблену диференціальну діагностику 

психопатологічних станів зі схожою клінічною симптоматикою (але які 

мають важливі відмінності в психологічній картині порушень), а також 

виявляти стержневі структури особистості, що грають ключову роль в її 

психічній дезадаптації [44, 202]. Психологічний діагноз не встановлюється на 

основі використання психологом окремого тесту і навіть групи тестів: тести – 

це інструмент для побудови висновку про деякі особистісні особливості 

[329].  Психологічну оцінку розуміють як багатоетапний процес 

систематизованого накопичення інформації про індивідуума, при якому 

використовуються всі методики: об’єктивні, суб’єктивні і проектні. При 

цьому тести в процесі психологічної оцінки є тільки одним з можливих, хоча 

і важливих інструментів, необхідних для ухвалення рішення [43]. Так, 

наприклад, Я-структурний тест Аммона (Ich-Structur Test von G. Ammon) є 

інструментом для дослідження особистісних функцій. Показники 

узагальнюються у 18 шкалах, об’єднаних у шість окремих блоків, кожен з 

яких характеризує діяльність однієї з центральних Я-функцій: агресії, 

тривоги-страху, зовнішнього Я-відмежування, внутрішнього Я-
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відмежування, нарцисизму і сексуальності. Кожна з Я-функцій описується 

шкалами, що дозволяють оцінити ступінь вираженості конструктивної, 

деструктивної і дефіцитарної складових цих особистісних утворень [247]. 

Методика оцінки психічного здоров’я (МОПЗ) належить до системи 

психодіагностичних шкал, що дозволяють інтегрально оцінювати базисні 

показники психічного здоров’я через визначення рівня конструктивно-

адаптаційних ресурсів особистості, вираженість психопатологічної 

симптоматики, психічної активності, а також їх співвідношення. Спеціальні 

індекси на основі інтегральних шкал конструктивності, деструктивності і 

дефіцитарності дозволяють співвіднести величину адаптаційних 

можливостей, вираженість психопатологічної стигматизації і ступінь 

психічної реалізованості особистості [133]. 

Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (SCL-90) 

призначений для оцінки міри вираженості психопатологічних проявів у 

хворих і здорових. Відповіді на 90 пунктів інтерпретуються за основними 

шкалами симптомів: соматизації, oбceсивно-компульсивних порушень, 

міжособистісної сенситивності, депресії, тривожності, ворожості, фобій, 

паранояльних тенденцій, психотичних порушень. Узагальнені шкали і 

загальний індекс тяжкості симптомів дозволяють гнучкіше оцінювати 

психопатологічний статус особистості [346]. Таким чином, оскільки психічне 

здоров’я характеризується не лише наявністю або відсутністю психічних і 

поведінкових розладів, але й реалізацією можливостей адаптації до 

оптимального функціонування в довкіллі, необхідними умовами оцінки 

психічного здоров’я є як виявлення й визначення вираженості 

психопатологічної симптоматики, так й встановлення рівня ресурсів 

психічної адаптації особистості. Перераховані методики можуть бути 

використані для експрес-аналізу психічного здоров’я в комплексі [190, 223].  

При експертизі індивідуально-психологічних особливостей 

підозрюваного одночасно реалізуються два підходи до діагностики 

особистості. Перший з них передбачає експериментально-психологічне 
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дослідження із застосуванням психодіагностичних методів. Основне місце 

серед експериментальних методів займають тести, направлені на вивчення 

різних сторін особистості. У кожному конкретному випадку застосовуються 

найрізноманітніші методики залежно від психологічного аналізу фабули 

кримінальної чи цивільної справи. Головним орієнтиром для експерта-

психолога судового є уявлення про те, які аспекти, сторони і рівні 

особистості можна діагностувати тим чи іншим методом [82, 194]. Так, 

об’ємні особистісні опитувальники, типу MMPI та MMPI-ІІ [397, 448], 16-

факторного особистісного опитувальника Кеттелла [147], «Великої п’ятірки» 

(Big Five) [447], Фрайбурзького опитувальника [423] та ін. використовують 

для визначення загальної структури особистості. 

Для дослідження мотиваційної і вольової сфери, виявлення 

особливостей смислового сприйняття та оцінки різних ситуацій застосовують 

проективні методи (ТАТ, тест Роршаха, тест Сонді, тест руки Вагнера (Hand 

Test та ін.) [41, 274, 421], різні варіанти репертуарних решіток Келлі [80]. 

Такі методики, як «Рівень домагань», «Самооцінка», «Локус контролю», 

«Опитувальник Келлермана-Плучика», надають інформацію про особистісну 

передумову цілеутворення, цілеполагання, ухвалення рішень. Особливості 

особистісного реагування на фрустрацію, типові способи вирішення 

конфліктних ситуацій досліджуються тестом Розенцвейга, опитувальниками 

на подолання особистістю стресових ситуацій [139]. Крім того, 

застосовується клініко-психологічні методи спостереження і 

експериментальне дослідження особливостей пізнавальної діяльності 

(мислення, уваги, пам’яті, сприйняття) обстежуваного [82].  

Другий підхід ґрунтується на психологічному аналізі матеріалів 

кримінальної справи (а в рамках комплексної психолого-психіатричної 

експертизи – і медичної документації) [407].  

Однією з ключових проблем судової психіатрії є забезпечення 

доказовості експертних виводів. Проведений Д.М. Корзуном та А.А. 

Ткаченком (2012) аналіз 80 повторних судово-психіатричних експертиз 
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визначення діє/недієздатності громадянина виявив тенденцію до перегляду 

первинного експертного висновку про недієздатність громадянина [159]. Так, 

у 42,5 % випадків первинне експертне рішення про нездатність особи 

розуміти значення своїх дій і керувати ними було змінено на протилежне. У 

відношенні 12 підекспертних (15 %) при первинній експертизі поставлені 

судом питання не були вирішені, при повторній же експертизі був зроблений 

висновок про дієздатності цих осіб, і ще в 9 спостереженнях (11,3 %) 

первинне рішення про недієздатність було поставлене під сумнів. Таким 

чином, у 68,8 % спостережень експертний висновок було змінено у бік 

дієздатності особи. При аналізі обґрунтування висновків було встановлено, 

що у 70,9 % спостережень причиною експертних розбіжностей було 

недоврахування внутрішньосиндромальних відношень, що не дозволяло 

здійснити диференціацію процесуальних і дефіцитарних психічних змін, 

стержневого розладу і особистісної реакції на нього. Виявлені проблеми 

зумовлюють необхідність звертання до принципів діагностики психічного 

розладу, які максимально наближають до винесення обґрунтованого 

експертного висновку [159]. До принципових недоліків доказової медицини 

О.П. Коцюбинським та співавт. (2012) віднесені: надмірна формалізація 

розпитування, яка позбавляє клінічне обстеження індивідуальності, утруднює 

виявлення порушень поведінки хворого і його суб’єктивних переживань. 

Авторами зроблений висновок про доцільність поєднаного застосування в 

психіатрії як принципів доказової медицини, так і категоріальної 

діагностики, що базується на традиційному описовому структурно-

динамічному аналізі [246], тобто одним з основних шляхів підвищення 

доказовості експертного висновку в ході проведення судово-психіатричних 

експертиз у цивільних справах про визначення діє/недієздатності 

громадянина є поєднання операціональної і категоріальної діагностичних 

моделей. Операціональний принцип діагностики має бути доповнений 

структурно-динамічним аналізом психопатологічного синдрому, включаючи 

встановлення ієрархії і взаємовпливу окремих симптомів і значимих 
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симптомокомплексів, що дозволяє досягти клінічної достовірності й 

аргументованості експертного висновку. Структурно-динамічний аналіз є 

основним інструментом, що дозволяє диференціювати стержневі і реактивні, 

процесуальні і власне негативні симптоми психічного розладу [159, 246].  

Спостереження, що здійснює експерт-психолог судовий, безпосередньо 

пов’язане з особливостями клініко-психологічної бесіди. Як відомо, бесіда – 

це метод усного отримання інформації від досліджуваного в процесі 

особистого спілкування шляхом ведення з ним тематично спрямованої 

розмови [259]. Бесіда зазвичай має вільний, недирективний і 

неформалізований характер, але в ній обов’язково мають бути присутніми 

певні компоненти. Найбільш важливими з них є опитування досліджуваного 

за пунктами, що мають значення для експертизи: анамнез життя, особливості 

самосвідомості, динаміка психічного стану в юридично значимій ситуації, 

відношення підекспертного до ситуації тощо, а також моделювання в рамках 

бесіди різних ситуацій діалогової взаємодії з реєстрацією поведінки 

досліджуваного [7]. Основними функціями бесіди є встановлення довірчого 

контакту з підекспертним, збирання біографічних відомостей, аналіз 

суб’єктивного звіту про динаміку психічного стану в юридично значимій 

ситуації, її смислового сприйняття і осмислення, діагностика особливостей 

самосвідомості, особистісних рис, особливостей характеру, емоційного 

реагування, реакції на стрес, фрустрації, конфліктів та інших властивостей 

особистості [7]. 

Проблема обмеженої дієздатності тісно пов’язана з проблемою 

клінічної дієздатності, яка розробляється у межах питань поінформованої або 

усвідомленої згоди [333, 392]. Були виділені критерії клінічної дієздатності 

(стандартні ознаки) – здатність повідомляти про свій вибір; сприймати 

відповідну інформацію; утримувати інформацію; оцінювати значення для 

себе інформації про лікування; розмірковувати і вміти володіти інформацією 

[357, 419]. Автори підкреслюють обмеженість здатності психічно хворих з 

когнітивними порушеннями, розладами в емоційній, мотиваційній сферах 
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оцінювати, обмірковувати питання, з якими вони стикаються, приймати 

рішення [356, 429]. Відстоюється точка зору, що при створенні певних умов, 

при відпрацьованій методиці інформування, кількаразовому повторенні 

інформації, яку необхідно засвоїти й осмислити для прийняття усвідомленого 

рішення, творчому підході дослідників, можливо одержання необхідної 

інформації від психічно хворих, які навіть страждають на виражені психічні 

розлади [357, 419]. Такий підхід може бути прийнятим у клінічній психіатрії, 

але він практично неможливий при здійсненні правових дій, у тому числі при 

оформленні угод, у зв’язку з необхідністю прийняття категоричного рішення 

на підставі досить складної інформації у стислий час, неможливістю його 

зміни в майбутньому і наслідками (правовими, матеріальними, соціальними), 

які спричинює прийняте і юридичне оформлене рішення, як для 

громадянина, так і для його близьких. Разом з тим, окремі складові критеріїв 

клінічної дієздатності можуть бути враховані при встановленні обмеженої 

дієздатності [140, 366, 424]. 

Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі досить 

неоднорідна і має значні відмінності за різними категоріях цивільних справ 

[216]. Так, поняття «недієздатність» і «неугодоздатність» при деякій схожості 

є самостійними і складають понятійний апарат різних видів СПЕ в 

цивільному процесі. СПЕ за визначенням діє/недієздатності громадян 

проводиться на підставі оцінки психічного розладу особи, з урахуванням 

його здатності планомірної розсудливої діяльності і на момент огляду, і на 

досить тривалий період. Це обумовлює необхідність прогностичної оцінки 

стабільності психічного стану в майбутньому. СПЕ за визначенням 

«неугодоздатності» громадянина проводиться лише стосовно конкретних 

юридично значимих дій, які відносяться до обмеженого відрізку часу. Отже, 

категорія «угодоздатності» визначається здатністю виразити свій намір, 

здійснити усвідомлений вибір, регуляцію своєї поведінки в конкретній 

юридичній ситуації, що співвідноситься з обмеженим відрізком часу [36, 86]. 

Юридичний критерій правових норм «недієздатності» і «неугодоздатності» 
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ідентичний – здатність особи розуміти значення своїх дій і керувати ними, 

проте припускає різну ступінь впливу психічного розладу на соціально-

правову діяльність особи залежно від виду цивільної справи [227, 265]. 

Провідне значення при цьому отримує оцінка взаємозв’язку клінічних і 

соціальних чинників, аналіз впливу клінічно виражених психічних розладів 

на здатність використати наявний запас знань для вирішення певних 

соціальних і юридичних питань, прогнозувати свою поведінку з урахуванням 

правових наслідків. Збереження дієздатності особи з психічними розладами 

визначається її здатністю здійснювати регуляцію своєї поведінки, 

незважаючи на хворобу, навіть на зниженому рівні життєдіяльності. 

Визнання особи недієздатною з призначенням опіки можливо у тому 

випадку, якщо психічний розлад істотно впливає на діяльність громадянина в 

суспільстві, визначає неможливість здійснення своїх прав і обов’язків, 

соціального функціонування навіть на низькому побутовому рівні. Медичний 

критерій недієздатності визначений як психічний розлад [233]. Проте, 

громадянин може бути визнаний недієздатним тільки за наявності або 

хронічного важкого психічного розладу зі стійкою і вираженою 

продуктивною і негативною симптоматикою, або стійкого стану дефекту з 

грубим порушенням адаптаційних можливостей [432]. За визначенням E. 

Habermeyer та H. Sass (2002) до клінічного критерію недієздатності не 

повинні відноситися тимчасові (оборотні) психічні розлади і помірні 

прогредієнтні психічні розлади, що не порушують повсякденну діяльність і 

не позбавляють осіб можливості здійснювати свої права і обов’язки, навіть на 

зниженому рівні. У цих експертизах важливе значення має співвідношення 

клінічних факторів (тяжкість і стійкість розладу) і соціальних й особистісних 

чинників [376]. 

Психічні розлади, пов’язані або не пов’язані з психічним 

захворюванням, ознаки інфантилізму, аномалії особистісного розвитку та 

інші порушення, що характеризуються недорозвиненням інтелекту, 

обмеженим кругозором, недостатньою сформованістю мотиваційно-вольової 
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і ціннісної сфер, можуть обумовлювати неможливість сприймати змістовну 

сторону подій, її внутрішній сенс [425]. Як відмічають М.М. Матяш та Л.І. 

Худенко (2014), в осіб з інтелектуальною недостатністю формування 

особливостей емоційної сфери залежить від ступеня інтелектуальної 

недостатності. Клінічна картина емоційного стану залежить від фізіологічної 

преморбідної бази та обумовлена індивідуальними особливостями структури 

дефекту. На тлі інтелектуальної недостатності, під впливом негативних 

факторів (недостатня корекція при погіршеннях психоемоційного стану в 

період вікових кризів, супутні психічні, неврологічні, соматичні 

захворювання, деструктивний вплив виховання) відбувається невротизація 

особистості [199]. Для осіб з інтелектуальною недостатністю характерні 

комунікативні утруднення і недостатність навичок спілкування, утруднення в 

рефлексії власних емоційних переживань, проблеми соціального мислення і 

нестабільна критичність, що утруднює рішення проблем, котрі виникають. 

Самосприйняття і усвідомлення соціальних ситуацій для осіб з 

інтелектуальною недостатністю супроводжується дефектом когнітивної 

компоненти. Відмічають труднощі реагування на ті об’єкти пізнання, з якими 

особі з інтелектуальною недостатністю складно себе ідентифікувати, 

переважання поведінкової, а не когнітивної форми копінгу. 

В цілому, смислова структура світосприйняття таких осіб 

характеризується спрощеністю й мозаїчністю, що утруднює орієнтацію на 

складні системи смислових зв’язків [277]. Рівень розвитку емоційно-

вольових структур – найбільш складне завдання психодіагностичного 

дослідження, що можливо тільки при одночасному аналізі результатів 

виконання експериментальних методів (провідне місце серед яких займають 

проектні методики, завдання, направлені на вивчення цінностей 

випробовуваного, особливостей смислового сприйняття, структур 

самосвідомості), даних бесіди і спостереження, відомостей з матеріалів 

кримінальної справи [19]. На підставі вивчення сутності інтелектуальної 

недорозвиненості, Л.С. Виготський доводить, що основна проблема 
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розумової відсталості полягає не тільки в слабкості інтелектуальних та 

афективних процесів таких осіб, але й в труднощах їх взаємодії. Основним 

дефектом розумово відсталих автор вважає нездатність хворих до регуляції 

власної поведінки [54]. 

Якщо загальний рівень інтелектуального розвитку особистості 

перешкоджає йому усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, то не 

виникає особливої необхідності враховувати додаткові патопсихологічні дані 

про рівень розвитку емоційно-вольових структур. Якщо ж підекспертний 

виявляє пограничний рівень розвитку інтелекту, для точного вирішення 

питання про осудність необхідно використати патопсихологічні дані про 

рівень практичного орієнтування, про особливості особистісного розвитку 

тощо [315]. Наведене вище обумовлює важливість психологічного аналізу 

зниження інтелекту і ступеню вираженості змін для дослідження емоційно-

вольових розладів. Необхідно відмітити, що визначення рівня зрілості 

емоційно-вольових структур є найбільш складною і найменш розробленою 

клініко-психологічною проблемою. 

 

1.3. Експертологічний і психологічний аналіз законодавчої бази 
 
 
Актуальність проблеми кримінальної відповідальності осіб з 

психічними розладами, що не виключає осудності, обумовлена, з одного 

боку, збільшенням серед осіб, які скоїли злочин, осіб з психічними 

відхиленнями за рахунок загального падіння рівня психічного здоров’я 

населення [436, 441], та, з іншого боку, відсутністю чіткого законодавчого 

вирішення питання про кримінально-правове значення психічних аномалій 

при індивідуалізації покарання [436]. 

Найважливішим для вітчизняного законодавства є включення до 

Кримінального кодексу України (КК України) нової правової норми, що 

відповідає поняттю обмеженої осудності (ст. 20 КК України) [170]. Ця норма 

передбачає захист прав осіб, психічний розлад яких обмежується 
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пограничними формами патології і не виключає осудності, проте певним 

чином впливає на їх протиправну поведінку. Стаття про кримінальну 

відповідальність осіб з психічними розладами зобов’язує суд встановити 

ступінь цього впливу і врахувати його при винесенні рішення (вироку). 

Таким чином, відповідно до норми, закріпленої статтею 20 КК України [170], 

підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено 

осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї 

психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої 

дії/бездіяльність та/або керувати ними [170].  

КК деяких країн не містить термін «обмежена осудність» і не 

використовує поняття «стан обмеженої осудності» при визначенні умов 

призначення покарання особам з психічними аномаліями. Вплив психічного 

розладу на здійснення злочинних дій розглядається як особлива властивість 

особистості винного [154]. Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу 

Російської Федерації, осудна особа, яка під час здійснення злочину в силу 

психічного розладу не могла повною мірою усвідомлювати фактичний 

характер і громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, 

підлягає кримінальній відповідальності. Психічний розлад, що не виключає 

осудності, враховується судом при призначенні покарання і може служити 

підставою для призначення примусових заходів медичного характеру [295].  

W. Janzarik (2000) [383], Y. Nakatani (2003) [404], інші фахівці 

дотримуються думки, що визнання недієздатності для учасника кримінально-

процесуальних відносин має різні наслідки. Якщо недієздатним є потерпілий, 

то його інтереси представляє законний представник. Якщо недієздатною є 

особа, що вчинила суспільно-небезпечне діяння, то вона звільняється від 

кримінальної відповідальності. Встановлення кримінально-процесуальної 

дієздатності має бути обов’язковим в кримінальному судочинстві [383, 404, 

432]. Л.Г. Татьяніна (2005) вважає, що до осіб, які не мають кримінально-

процесуальної дієздатності, повинні відноситися малолітні, а також особи, 

визнані судом недієздатними. У кримінальному процесі не можуть 
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самостійно представляти свої інтереси особи похилого віку, незалежно від 

того, визнані вони недієздатними або ні, а також особи, що перенесли сильні 

стреси, важкі соматичні захворювання, мають дефекти органів сприйняття 

інформації (слух, зір) [284].  

Поняття осудності, дієздатності, обмеженої осудності і обмеженої 

дієздатності пов’язані з основними правами людини. До правового статусу 

особистості включаються процесуальна правосуб’єктність, суб’єктивні права, 

особисті свободи, суб’єктивні обов’язки, законні інтереси. У складі 

правосуб’єктності виділяється правоздатність і дієздатність. Правоздатність – 

це обумовлена правом здатність особистості мати суб’єктивні юридичні 

права і обов’язки, тобто бути учасником правовідносин. Дієздатність – це 

обумовлена правом здатність своїми власними діяннями придбавати 

суб’єктивні права і обов’язки, здійснювати і припиняти їх. Різновидом 

дієздатності є деліктоздатність – здатність особи нести юридичну 

відповідальність за скоєні правопорушення, що слідує з норм права. 

Наявність правоздатності визначає можливість особистості бути учасником 

правовідносин, у тому числі кримінально-процесуальних. Поняття 

дієздатності і недієздатності розглядається у контексті цивільного 

законодавства. 

В останні роки відзначається прогресуюче збільшення кількості 

судово-психіатричних експертиз у цивільному процесі. Поняття «обмежена 

дієздатність» є складовою поняття «дієздатність» і в експертній практиці 

аналізується після експертного рішення щодо здатності особи усвідомлювати  

значення своїх дій та керувати ними, коли є дані, що ця здатність була 

істотно обмежена наявним психічним розладом [138]. Медичним критерієм 

обмеженої дієздатності (стосовно особи, що досягла повноліття) є психічний 

розлад непсихотичного рівня, а психологічним критерієм – здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, що істотно 

обмежена ним [141]. Так, згідно ст. 36 Цивільного кодексу України (ЦК 

України), суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо 
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вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, тобто український 

законодавець вказує на необхідність встановити істотність впливу 

психічного розладу на здатність фізичної особи розуміти значення своїх дій і 

(або) керівництва ними. Також суд може обмежити цивільну дієздатність 

фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними 

засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а 

також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне 

матеріальне становище [219]. Російське законодавство також містить елемент 

істотності, тільки в іншій редакції: обмеження дієздатності громадянина у 

зв’язку з психічним розладом можливо лише тоді, коли він може розуміти 

значення своїх дій або керувати ними не інакше як за допомогою іншої 

особи. Якщо громадянин і за допомогою іншої особи не в змозі розуміти 

значення своїх дій або керувати ними, він має бути визнаний недієздатним. І 

навпаки, якщо громадянин навіть за наявності у нього психічного розладу без 

допомоги іншої особи може розуміти значення своїх дій або керувати ними, 

його дієздатність повинна залишитися в недоторканості [155]. При цьому в 

ст. 30 ЦК Російської Федерації психічні розлади не диференціюються за 

окремими видами, як це має місце, наприклад, у ст. 21 КК Російської 

Федерації, де визначено, що не підлягає кримінальній відповідальності особа, 

яка під час здійснення суспільно небезпечного діяння знаходилася в стані 

неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і громадську 

небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного 

психічного розладу, тимчасового психічного розладу, недоумства чи іншого 

хворобливого стану психіки [155, 295]. 

Т.Б. Дмитрієвою та Ф.С. Сауфановим (2005) визначено, що в основі 

нездатності громадянина розуміти значення своїх дій або керувати ними при 

здійсненні угоди лежить порушення здатності до усвідомленого прийняття 

рішення і його виконання, що вимагає аналізу особливостей психічного стану 

особи і динаміки його мотивації для здійснення угоди, яка може бути 
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порушена в різних ланках [204]. В основі помилки відносно природи угоди 

лежить порушення розуміння сутності угоди внаслідок помилкового 

сприйняття і смислової оцінки ситуації, які можуть визначатися 

індивідуально-психологічними особливостями (у т. ч. обумовленими 

психічним розладом), сенсорними дефектами, особливим психічним станом 

[204]. Так, наприклад. для осіб літнього віку з когнітивними порушеннями, 

визнаними нездатними розуміти значення своїх дій і керувати ними, 

характерні наступні особистісні особливості: підвищена недовірливість і 

тривожність, підвищена навіюваність і керованість; втрата здатності розуміти 

зміст ситуацій. Емоційно-вольові порушення проявляються безтурботністю 

на тлі зниження критики до своїх дій, а також загальною пасивністю і 

безініціативністю. Виявлялося зниження здатності психічної регуляції 

діяльності, і рівня адаптації в соціумі. Виражені такі ситуаційні психологічні 

характеристики, як нецілеспрямованість своїх дій, труднощі прогнозування і 

корекції здійснюваних вчинків. Вказаний набір особистісних рис, показників 

соціального функціонування в сукупності з когнітивними порушеннями в 

літньому віці визначає нездатність до усвідомленої регуляції своїх дій 

особливо в ситуації тиску з боку оточення. Вони не розуміють юридичну 

суть угоди, її соціальні і правові наслідки [276].   

Свідомість – фундаментальна наукова категорія, притаманна в тому 

числі і науці права, однак правове регулювання поширюється лише на тих 

осіб, чия здатність усвідомлювати правову значимість своєї поведінки 

адекватна вимогам закону [320]. Право об’єктивно виражає процеси, що 

відбуваються у психіці. Особливо значущим є встановлення факту впливу 

психічного розладу на свободу волі та волевиявлення. Закон проявляє 

піклування щодо тих, хто не може самостійно здійснювати свої права і 

виконувати обов’язки. Одночасно захищаються права та інтереси інших осіб, 

які можуть бути порушені неадекватною поведінкою психічно хворих. 

З цією метою закріплюється можливість визнання цих громадян 

недієздатними [33]. До сьогоднішнього дня предметом теоретичних і 
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діагностичних дискусій залишається питання розмежування психічної норми 

і психічної патології, особливо при вирішенні експертних проблем. Поняття 

«психічне здоров’я» трактується як особливий душевний стан індивіда, що 

супроводжується активністю і адекватністю поведінки, розумінням і 

здатністю до засвоєння і відображення навколишньої дійсності [306]. 

Водночас, сьогодні в психології все ще не існує єдиного уявлення про норму. 

При цьому, на думку більшості вчених, норма, як і патологія, не має своїх 

чітко окреслених границь [81, 395]. У багатьох випадках, особливо в 

клінічній практиці, застосовуються критерії норми і патології, запозичені з 

психіатрії, де проблема норми і патології вивчена переважно в частині 

патології. Теорія норми і патології, прийнята в психіатрії, нерідко або 

заперечує існування норми як такої, або дотримується того положення, що 

межі між нормою і патологією дуже розпливчаті і не можуть бути визначені 

однозначно, отже досліджувати треба те й інше в їх зв’язку і взаємозв’язку. 

Виділяють наступні загальні ознаки психічної хвороби: некритичність до 

власного стану (неадекватна самооцінка); патологічні зміни особистості, що 

проявляються характерною патологічною симптоматикою; втрата соціальної 

ідентичності (відсутність референтної групи, з якою хворий себе 

ототожнює); визнання себе психічно хворим [314]. На думку Б. С Братуся, 

норма розуміється лише як відсутність або слабка, що не заважає соціальної 

адаптації, вираженість хворобливих явищ, їх відносна компенсованість. 

Величезна різноманітність проявів і поєднань особистісних особливостей 

призводить до того, що у психічно здорових осіб нерідко спостерігаються 

настільки соціально неадекватні вчинки, що виникає підозра щодо психічної 

патології. В той же час окремі психічно хворі особи упродовж певного 

періоду можуть поводитися настільки соціально адекватно, що виникає 

сумнів в їх нездоров’ ї [34]. 

Психічні розлади і певні стани психіки, що впливають на 

інтелектуально-вольову сферу діяльності особистості, не завжди автоматично 

позбавляють її можливості у момент скоєння злочину усвідомлювати 
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фактичний характер і громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або 

керувати ними [58]. Поза сумнівом, особам, що мають психічні розлади, 

властиве своєрідне орієнтування в зовнішній і внутрішній реальності. Але, 

незважаючи на те, що у внутрішньому світі осіб, що страждають на психічні 

аномалії, певні події не співпадають із загальноприйнятими уявленнями, у 

них зберігаються так звані контекстуальні рамки відносно допустимої і 

неприпустимої поведінки в суспільстві [408]. Тому, регламентуючи правила 

встановлення кримінальної відповідальності, у законодавстві ряду країн 

передбачено, що осудна особа, яка в час скоєння злочину в силу психічного 

розладу не могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і 

громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними, підлягає 

кримінальній відповідальності. Вказане нормативне положення іменується в 

спеціальній юридичній літературі як «обмежена (зменшена) осудність» [344, 

355, 422].  

Подібно до неосудності, обмежена осудність проявляється в сукупності 

двох критеріїв, а саме клінічного і юридичного (психологічного). Медичний 

критерій обмеженої осудності визначається у разі виявлення одного з 

наступних видів психічних розладів: хронічний психічний розлад, 

тимчасовий психічний розлад, недоумство, інший хворобливий стан психіки, 

різні психопатії (акцентуація характеру, розлад потягів і звичок тощо). 

Юридичний (психологічний) критерій обмеженої осудності, подібно до 

аналогічного критерію неосудності, диференціюється на інтелектуальний і 

вольовий ознаки. Саме даний критерій відбиває здатність особи стати 

суб’єктом кримінальної відповідальності [46]. При цьому інтелектуальна 

ознака передбачає, що особа у момент скоєння злочину не здатна повною 

мірою усвідомлювати фактичний характер і громадську небезпеку своїх дій 

(бездіяльності). Вольова ознака проявляється в тому, що особа не здатна в 

повному об’ємі керувати своєю поведінкою. Для констатації юридичного  

(психологічного) критерію обмеженої осудності достатньо визначити один з 

вказаних елементів [58].  
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Норми, що передбачають обмеження дієздатності громадян, що 

страждають на психічні розладами, існують в цивільному законодавстві 

багатьох країн і при цьому тривалий час успішно застосовуються на 

практиці. Цивільні законодавства багатьох країн Європи [236] стосовно 

психічно хворих засновані на законодавстві Стародавнього Риму, яке вже в ті 

часи намагалося обґрунтувати права божевільних. Згідно з існуючими на той 

час положеннями, психічно хвора особа зберігала стан, звання, посаду, владу, 

розпоряджалася своїм майном, проте над нею встановлювалося опікування 

[64]. Душевні хвороби впливали на дієздатність фізичної особи. Для 

визнання угоди недійсною треба було довести наявність душевної хвороби на 

час її складання [267]. У сучасному англійському цивільному праві психічно 

хворі і слабоумні можуть бути визнані судом недієздатними і над ними 

встановлюється опіка. Розмежування між психічною хворобою і 

слабоумством не проводиться. Заповіти психічно хворих не призводять до 

юридичних наслідків, якщо тільки не встановлено, що вони були оформлені в 

період, коли хворий розумів значення своїх дій [178]. Відповідно до 

цивільного кодексу Німеччини може бути оголошеним недієздатним той, хто 

внаслідок душевної хвороби або слабоумства не може займатися своїми 

справами. Волевиявлення недієздатної особи, а також зроблене у 

несвідомому стані чи у стані тимчасового розладу душевної діяльності, 

мізерне. Особи, обмежені у дієздатності внаслідок слабоумства, 

прирівнюються за своєю дієздатністю до неповнолітніх, які досягли 

семирічного віку (для дійсності волевиявлення яких потрібна згода законного 

представника). Також у німецькому законодавстві вважаються недійсними 

заповіти осіб, які внаслідок порушення психічної діяльності, порушення 

свідомості або внаслідок слабоумства не здатні розуміти значення цивільного 

акту, що складається, та його наслідки [68]. Відповідно до цивільного 

укладення Швейцарії, дієздатним є будь-який повнолітній при здоровому 

глузді, тобто той, хто не позбавлений здатності діяти розумно через 

малолітство або душевну хворобу, слабоумство й подібні стани. Також 
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недієздатними є особи, які знаходяться під опікою [444]. Згідно з 

болгарським цивільним законодавством, особи старші 14 років, які через 

слабоумство, душевну хворобу або фізичні вади нездатні піклуватися про 

себе, ставляться «під повну заборону» і стають недієздатними. Такі особи, 

котрі досягли 18 років, якщо їх стан не настільки важкий, щоб ставити їх «під 

повну заборону», ставляться «під часткову заборону». Вони діють за згодою 

своїх опікунів, проте можуть заключати звичайні дрібні угоди для 

задоволення власних поточних потреб і розпоряджатися тим, що вони 

заробили своїм трудом [65].  

У Польщі не є дієздатними особи, які не досягли 13 років, а особа, якій 

виповнилося 13 років, може бути повністю позбавлена дієздатності, якщо 

вона внаслідок душевної хвороби, розумової недорозвиненості або іншого 

психічного розладу, а саме алкоголізму або наркоманії, не в стані керувати 

своєї поведінкою. Над такими особами встановлюється опіка. Угода, 

здійснена недієздатною особою, визнається недійсною. Повнолітня особа 

може бути частково позбавлена дієздатності внаслідок таких розладів, якщо 

стан цієї особи не дає достатніх підстав для повного позбавлення 

дієздатності, проте особа потребує допомогу у веденні своїх справ. Над 

особою, частково позбавленою дієздатності, встановлюється опіка [66]. 

Цивільний закон Австрії розмежовує поняття «безумство» і «слабоумство», а 

також вимагає крім встановлення діагнозу психічного захворювання 

визначення його ступеню. Особа, визнана психічно хворою, неспроможна 

роботи будь-які пропозиції або давати згоду на прийняття складених, навіть в 

її користь, зобов’язань [52]. У Франції позбавлення дієздатності відбувається 

ступінчасто. Так, суд може визнати психічно хворого недієздатним зі 

встановленням над ним опіки з виключенням можливості хворого 

користуватися своїми громадянськими правами. Якщо психічна діяльність 

хворих змінена не настільки значно, суд визнає їх обмежено дієздатними і 

призначає радника. Суд може призначити тимчасову адміністрацію над 

психічно хворим у випадках, коли хвороба має тенденцію до зворотного 
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розвитку. Права тимчасового адміністратора обмежені. Він може деякий 

період здійснювати опіку над майном хворого і піклуватися про його 

лікування [300]. В Італії повнолітні особи, які внаслідок хронічного 

захворювання не можуть вести свої справи, визнаються судом недієздатними. 

Обмежено дієздатними визнаються особи, які страждають на «нетяжку» 

душевну хворобу, алкоголізм та марнотратники, над ними запроваджується 

піклування [361]. У США дієздатність визначається на підставі здатності 

особи до розумних суджень. Діагноз психічного захворювання сам по собі не 

означає, що хворий є недієздатним. Психічне захворювання може обумовити 

порушення суджень (критики), але тільки у певній, специфічній області, що 

вражена патологічним процесом. Особа, яка визнана недієздатною, не може 

укладати угоди, вступати до шлюбу, починати процес розірвання шлюбу, 

керувати машиною, відповідати за своє майно. Суд, як правило, призначає 

особу, яка буде захищати права хворого [1]. 

Таким чином, можна констатувати, що загальними положеннями для 

законодавств різних держав є [140]: 

- психічне (душевне) захворювання (розлад) і слабоумство може бути  

показанням для визнання особи недієздатною. Це право надається тільки 

суду; 

- не всяке психічне захворювання позбавляє громадянина дієздатності і 

спричиняє необхідність у призначенні над ним опіки; 

- у багатьох державах існує поняття обмеженої чи часткової 

недієздатності, коли людина при нетяжкій психічній хворобі, алкоголізмі, 

наркоманії обмежується у своїх правах і потребує допомоги при веденні 

своїх справ. Таким особам обмежуються деякі права (в першу чергу, це 

можливість укладання угод, договорів без узгодження з піклувальником, 

окрім незначних побутових), використання яких без допомоги може 

принести шкоду психічно хворому. Таким чином, існує можливість 

обмежити дієздатність хворого без повної дискримінації його прав [140]. 
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В.Р. Ілейко вважає (2005), що угода може бути визнана недійсною, 

якщо здійснена особою з психічними розладами, що цілком не виключали її 

здатності усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, але 

суттєво обмежували цю здатність (окремо, або в сукупності з іншими 

чинниками – психологічним, ситуаційним, тощо) [142]. Наприклад, наявність 

соматогенно обумовленого астенічного синдрому будь-якого ступеня 

вираженності (що є його кількісною характеристикою), визначає  

збереженість здатності особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати 

ними. Поява у перебігу астенічного синдрому якісних змін (порушення 

адекватного сприйняття оточуючого, продуктивного мовного контакту тощо) 

свідчить не про поглиблення астенічного синдрому, а про його 

трансформацію, з появою іншого психопатологічного симптомокомплексу – 

синдрому порушеної свідомості, наявність якого виключає здатність особи 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними [142]. 

Останнім часом значно зріс інтерес до категорії «правовий стан». 

Особливого значення правовий стан набуває у випадках, коли його носієм 

виступає особистість. В основі індивідуальності людини лежать його різні 

властивості, які й дозволяють говорити про конкретну особистість. У 

правовій сфері людину характеризують його юридично значимі стани, що 

виступають необхідним компонентом особистості в праві. Під поняттям 

«юридично значимих станів» особистості розуміють встановлені нормами 

права або передбачені в їх нормативних моделях соціальні або природні 

властивості або систему властивостей людини у визначений момент або 

період часу, коли умови, що обумовлюють можливість настання правових 

наслідків, тобто юридично значимі стани особистості є необхідними умовами 

настання правових наслідків [69]. 

Таким чином, зміни, пов’язані з соціально-економічними реформами в 

суспільстві та оновлення основних законодавчих актів України, призвели до 

зростання правової активності громадян, які стали частіше вирішувати свої 

майнові і особисті немайнові стосунки в цивільному судочинстві [302]. У 
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багатьох осіб з психічними розладами спостерігається високий рівень 

соціального функціонування, тому вони стають фігурантами правових 

стосунків [236]. Виходячи з цього, законодавець в якості умови, при якій 

можлива розумна правова діяльність, визначає психічний стан особи, що 

дозволяє розуміти значення своїх дій і керувати ними. Саме це питання є 

предметом судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі [303]. 

 

1.4. Принципи психологічної діагностики психічних розладів, значимих 

для судово-психіатричної експертизи в цивільному і кримінальному 

процесі 

 

Психічно хворі, які представляють суспільну небезпеку, володіють 

специфічним набором клінічних, психологічних і соціальних характеристик, 

знання яких дозволяє прогнозувати і зменшити ймовірність скоєння тяжких 

деліктів [301]. 

Виділено три основні складові соціальної небезпеки осіб, які мають 

психічні розлади, що виключають осудність: передусім, це – актуальний 

психопатологічний стан (синдром), наявний в даний момент у хворого; це – 

реальна (або уявна, що хворобливо трактується хворим) ситуація; третя 

складова – особистісні особливості, установки суб’єкта. Вперше цю тріаду 

запропонували Г.В. Морозов та співавт. [280]. Згодом Ф.В. Кондратьєв 

описав тріаду як концепцію «синдром – особистість – ситуація» [157]. 

Соціально значима активність людини, у тому числі реалізація своїх 

громадянських прав або здійснення кримінальних діянь, регулюється 

особистісними утвореннями. Ніякі зовнішні і/або внутрішні причини 

(чинники) і умови не породжують юридично значимої поведінки інакше, ніж 

тільки через опосередкування особистістю. Особистісний рівень регуляції 

припускає участь в цілеполаганні вищих цінностей особистості, розуміння 

соціального значення своїх дій, рефлексію подоланих бар’єрів [174]. Навіть 

виражені форми психічних розладів безпосередньо не визначають соціально 
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значимої поведінки особи, тому експертний висновок про порушення (чи 

збереження) тієї чи іншої юридично значимої здатності не виводиться з 

діагнозу психічного розладу. Клінічний психолог володіє критеріями 

диференціації різних порушень психічної діяльності і має можливість 

інтегрувати їх патопсихологічні симптомокомплекси [173]. 

І.А. Кудрявцевим виділено наступні патопсихологічні 

симптомокомплекси: шизофренічний, органічний, олігофреничний, 

психопатичний і симптомокомплекс психогенної дезорганізації, який в 

клініці відповідає реактивним психозам. Усі ці патопсихологічні 

симптомокомплекси близькі до нозологічної специфічності 

психопатологічних розладів і представляють собою стадію попередньої 

діагностики захворювання [173]. У доповненій класифікації В.М. Блейхер та 

співавт. (2009) передбачається виділення функціональної спрямованості 

патопсихологічного синдрому, що є домінуючим в загальній структурі 

психопатологічних розладів. На думку авторів, ця класифікація регістр-

синдромів дозволяє точніше, диференційовано підійти до нозологічної 

специфічності психічних розладів, уточнити природу і патопсихологічну 

діагностику інтелектуально-мнестичних і афективно-особистісних змін, що 

виникають в силу різних етіопатогенетичних чинників хвороби [30]. 

Обґрунтування ключового експертного висновку вимагає аналізу 

співвідношення синдромальних характеристик психічного розладу і 

особистісних утворень, що регулюють юридично значиму поведінку 

особистості. Пошук підходів до експертної оцінки усвідомлення і регуляції 

юридично значимої поведінки особами, які страждають на психічні розлади, 

здійснюється із залученням психологічних теорій регуляції діяльності [36]. 

Вступаючи у громадські стосунки, особистість проявляє себе через 

поєднання психологічних особливостей. Тому індивідуальні властивості, 

активність індивіда виступають визначальними в поведінці людини. Злочин є 

різновидом поведінки, він має соціально значимий характер, його здійснення 

– один із соціальних проявів особистості. Навіть у такій специфічній сфері, 
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як злочин, людина діє як суспільна істота. В її поведінці в усіх ситуаціях 

проявляються властивості особистості [70, 203]. 

Серед чинників, що суттєво впливають на формування особистості і 

вибір людиною моделі поведінки, у тому числі в кримінально-релевантних 

ситуаціях, виділяють дві основні групи: біологічні та соціальні. 

Як вважають психологи, існування особистості, її життєдіяльність як 

соціальної істоти забезпечується через суто індивідуальне поєднання 

психологічних особливостей, до яких входять: характер, темперамент, 

особливості перебігу психічних процесів, сукупність переважаючих почуттів, 

мотивів діяльності, формування здібностей [63, 71, 304]. Всі перераховані 

особливості, за виключенням темпераменту, мають властивість змінюватися. 

Таким чином, особа, вступаючи в різного роду суспільні відносини, проявляє 

себе у поєднанні психологічних особливостей, що є визначальним у 

поведінці людини [71, 188, 255]. Складні обставини, у процесі яких 

здійснюються правопорушення і злочини, можуть сприяти розвитку у 

людини негативних психічних станів (страх, гнів, жорстокість, афект тощо). 

Експерт-психолог судовий допомагає зорієнтуватися в мотивах людських 

вчинків, зрозуміти причини правомірної і неправомірної поведінки та 

вирішити питання про здатність суб’єкта в конкретний момент часу до 

усвідомлено-вольової поведінки [409].  

Дослідження процесів і механізмів, які лежать в основі динаміки 

емоційних станів людини, а саме – усвідомлених і неусвідомлених процесів 

регуляції емоцій і настрою, – мають велику наукову і практичну цінність. За 

визначенням R.J. Davidson (2003) під регуляцією емоцій розуміють комплекс 

усвідомлюваних і неусвідомлюваних психічних процесів, які посилюють, 

послабляють або утримують на одному рівні якість та інтенсивність 

емоційних реакцій і емоційних станів людини [352]. 

Як вважають C.A. Ioannidis та A.B. Siegling (2015), на усвідомлюваному 

рівні, доступному рефлексії і управлінню, процес регуляції емоцій 

передбачає усвідомлення змін в емоційному стані; правильну інтерпретацію 
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умов, що призводять до змін в емоційному стані; встановлення цілей і 

завдань для зміни стану і конкретну ментальну або поведінкову активність, 

спрямовану на подолання негативних емоцій [382]. K.L. Gratz та співавт. 

(2015), у методиці «Труднощі регуляції емоцій» (Difficulties in emotion 

regulation scale, DERS), виділяють чотири компоненти в структурі регуляції 

емоцій: усвідомленість і розуміння емоцій; прийняття емоцій; здатність 

контролювати пов’язану з переживанням негативних емоцій імпульсивну 

поведінку, враховуючи власні цілі і мотиви; здатність гнучко 

використовувати різні стратегії регуляції емоцій залежно від ситуаційного 

контексту [371]. 

Найбільш популярною теоретичною моделлю регуляції емоцій на 

сьогодні є модель J.J. Gross [377], яка заснована на розгляді процесу 

розгортання емоційної реакції в часі. «Попередні реакції» стратегії 

відображають регуляцію емоцій до того моменту, як емоційна реакція 

з’явилася, тобто сталася зміна поведінки і психофізіологічного стану 

індивіда. До них відносяться: вибір ситуації (перевага залучення до одних 

ситуацій і уникнення інших в цілях регуляції емоційних станів); модифікація 

ситуації (зміна самої ситуації в цілях регуляції її емоційного впливу), 

розподіл уваги (вибір тих аспектів ситуації, на які слід звертати увагу); 

когнітивні зміни (переоцінка значення ситуації). Сфокусовані на реакції 

стратегії працюють тоді, коли емоційна реакція вже запущена. До цих 

стратегій відноситься зміна емоційної реакції (емоційно-експресивна 

поведінка, пригнічення емоцій, релаксація, фізичні вправи, медикаментозні 

препарати, алкоголь, паління тощо) [377, 438]. 

Говорячи про психологічні механізми регуляції емоцій, особливо 

підкреслюють роль ситуативного контексту у виборі стратегії регуляції. 

Емоційні процеси включають сприйняття і оцінку емоціогенного стимулу або 

ситуації, генерацію афекту як фізіологічного стану і репрезентації, що 

відповідає йому, у свідомому або в несвідомому стані, а також регуляцію 

цього афекту. Так, зокрема, емоційний стан, наявний на момент зіткнення з 
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емоціогенною ситуацією, може впливати на її оцінку. Більше того, людина 

може усвідомлено або неусвідомлено впливати на свою оцінку ситуації ще до 

того, як емоція виникла [351, 379. 439].  

Таким чином, найважливішим теоретико-методологічним постулатом 

при вивченні регуляції емоцій є врахування особливостей мотивації індивіда 

і ситуативного контексту. Вивчення стратегій регуляції емоцій поза 

контекстом малоінформативне щодо ефективності процесів регуляції. 

Ефективна регуляція характеризується гнучкістю і використанням різних 

стратегій залежно від ситуації [381]. K.L. Gratz та співавт. вказують, що 

адаптивна регуляція емоцій характеризується, передусім, зміною 

інтенсивності і тривалості переживаної емоції, а не зміною емоції як такої, 

тобто емоції модулюються, а не усуваються. При оптимальному 

функціонуванні емоційне збудження знижується рівно настільки, щоб 

людина могла контролювати свою поведінку, що викликається емоцією, 

відповідно до наявної мотивації, цілей, бажаних результатів [371]. 

Відомо, що люди не завжди точно прогнозують свої емоційні стани в 

конкретних ситуаціях. Наприклад, їм властиво у своїх прогнозах завищувати 

тривалість негативних емоцій в неприємних ситуаціях і занижувати 

тривалість позитивних емоцій при переживанні радісних подій [235]. Так, за 

даними D.E. Gard та співавт. (2007), для пацієнтів з шизофренією характерно 

недооцінювати ступінь задоволення у зв’язку з майбутніми подіями [330]. 

M.T. Boden та R.J. Thompson (2015) вважають, що соціальна відособленість, 

характерна для депресивних пацієнтів, переслідує мету вберегти себе від 

негативних емоцій, які можуть спричинити міжособові ситуації [340]. При 

цьому страждання депресивних пацієнтів посилюється у зв’язку з 

самотністю, а також дефіцитом самореалізації в різних сферах [335]. 

Емоційна експресія ефективна тоді, коли індивід виявляється здатним 

знайти адаптивні форми вираження емоцій. Патологічні варіанти такої 

стратегії регуляції емоцій виражаються в неконтрольованому прояві афекту, 

що веде до поведінкової агресії і насильства [235].  
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До психічних розладів, які не можуть бути причиною неосудності, В.В. 

Горінов (2007) відносить психопатії, олігофренію ступеню дебільності, 

психічні зміни при судинних захворюваннях головного мозку, реактивні і 

стресові стани, шизофренію у стадії стійкої ремісії тощо, тобто стани, що 

характеризуються негрубими порушеннями в інтелектуальній і вольовій 

сфері, а зміни в діяльності головного мозку супроводжуються неглибоким 

розладом відображення світу, проте через дисгармонічність психічних 

процесів обумовлюють зміни поведінки, що не виключає осудності [61]. А.В. 

Зайцев (2002) вказує, що подібний стан може мати місце при порушеннях 

інтелекту як здатності людини застосовувати знання і досвід у своїй 

практичній діяльності [131]. Відсутність самокритичності, самоконтролю, а 

точніше їх послаблення, незрілість і примітивність інтересів не дозволяють 

особі застосовувати адекватне конкретній ситуації рішення, зіставити свої дії 

з соціальними, моральними і правовими нормами. Автор підкреслює, що 

розлади емоційної сфери можуть виражатися у немотивованій зміні настрою, 

в неадекватному емоційному резонансі. Такі порушення інтелектуальної, 

емоційної сфери не виключають здатність людини контролювати, 

осмислювати свої дії, керувати ними [131].  

Серед характерних особливостей особистості психічно хворих 

порушення мотивації виділяються клініцистами в особливу групу. До 

поняття «мотивація» зазвичай включаються всі види спонукань: потреби, 

мотиви, прагнення, інтереси, схильності і навіть здібності, а найбільш 

узагальнені та стійкі мотиви деякими дослідниками розглядаються як 

цінності особистості [293]. Проте усі дослідники цієї проблеми вважають 

мотивацію системоутворюючою якістю особистості, що забезпечує її 

поведінку [84, 198, 307].  

Так, у хворих на шизофренію відбувається різке зниження 

продуктивності психічної діяльності, проте це зниження відбувається не 

лише і навіть не стільки через нездатність виконати пропоновану 

експериментальну діяльність, скільки через відсутність спонукальної сили до 
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цієї діяльності. Експерименти, проведені на клінічному матеріалі, довели, що 

такі психопатологічні розлади, як зниження спонукань, апатія, абулія, 

характерні для шизофренії, неможливо пояснити підвищеним психічним 

виснаженням. Тому рід дослідників припускають, що причиною такої 

патології можуть бути структурні або динамічні зміни в мотиваційній сфері 

хворих, зокрема, порушення процесу мотивації [162, 214].  

Мотивація розглядається як провідний компонент системної організації 

психічної діяльності. Формуючись на стадії аферентного синтезу, мотивація 

визначає діяльність подальших стадій системної архітектоніки психічних 

актів: прийняття рішення, побудова акцептора результатів дії, еферентного 

синтезу і самої цілеспрямованої дії [279]. У психології мотивація 

розглядається як складний багаторівневий регулятор життєдіяльності 

людини – її поведінки, діяльності. Вищим рівнем цієї регуляції є свідомо-

вольовий. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює 

множинність підходів до розуміння її суті, природи, структури, а також до 

методів її вивчення [55].  

На сьогоднішній день існує велика кількість психодіагностичних 

методик та тестів для дослідження мотивації як здорових людей, так і осіб, 

які страждають на фізичні та психічні розлади. Такі тести охоплюють 

широкий спектр як теоретико-методологічних підходів, так і технічних 

засобів реалізації [194]. Водночас, існує певна нестача психодіагностичних 

інструментів для дослідження емоційно-вольових та мотиваційних 

особливостей особистості осіб, які мають проблеми з вербальною експресією 

своїх почуттів та станів [135]. На думку О.А. Пушкіна (2014), заповнити цю 

нестачу покликана проективна психодіагностична методика «Динамічний 

емоційно-мотиваційний патерн», призначенням якої є діагностика 

особливостей емоційно-вольової сфери особистості, що дозволяє оцінити 

ієрархію потреб та мотивів особистості, емоційну значущість тих чи інших 

потреб, рівень фрустрації потреб, рівень тривожності та ступінь вираженості 

дезадаптивної поведінки [251]. Дана методика основана на принципі 
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ранжування стимульного матеріалу – карток з піктограмами – в континуумі 

від суб’єктивно найбільш приємних до неприємних [42]. Також вона 

спирається на такі теоретичні положення: поняття про комплекси, як 

динамічне поєднання уявлень та емоцій, що мають несвідому природу [413]; 

ієрархію потреб особистості за A.H. Maslow [394]. Діагностична процедура 

побудована за прикладом та з опорою на деякі теоретичні положення 

проективної психодіагностичної методики «Восьмикольоровий тест 

Люшера» [191]. Однак, на відміну від методики Люшера, яка розглядає 

реакцію особи на певні кольори, як відображення несвідомих емоційних та 

фізіологічних процесів, у методиці «Динамічний емоційно-мотиваційний 

патерн» використовуються символічні зображення об’єктів, які можна 

вважати ідеограмами, і які, у свою чергу, мають викликати у досліджуваної 

особи індивідуальну реакцію на суму значень, що витікають із зображень 

стимульного матеріалу [250]. 

Більшість дослідників визнають, що мотивація – це така психологічна 

реальність, де поєднано діяльнісний і особистісний компоненти, тому саме це 

поняття розглядають у двох аспектах: динамічному і змістовному. У 

першому випадку цей термін розуміють як процес перетворення 

неусвідомлюваної потреби в тому чи іншому ступеню усвідомлений мотив, 

тому, щоб підкреслити саме динамічний, процесуальний аспект мотивації, 

досліджують поняття «процес мотивації» або «процес формування мотиву». 

Якщо ж досліджується система потреб і цінностей особистості, 

використовують термін «ціннісно-потребова сфера особистості». У першому 

випадку підкреслюється діяльнісний компонент мотивації, в другому – 

особистісний. Тобто, вивчаючи процес мотивації, завжди прагнуть дати 

відповідь на питання «Як, яким чином формується поведінка людини», у разі 

змістовного аналізу мотивації намагаються з’ясувати, що рухає поведінкою 

людини, що є її несвідомою причиною [78, 214, 234]. 

Так, як відмічає М.П. Козирєв (2012), обізнаність зі структурою 

мотиваційної сфери особистості допомагає у розкритті сутності мотивації 
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злочину, яка є окремим виявом і реалізацією певних мотивів цієї сфери через 

вчинення забороненого законом діяння. Перед спеціалістами постає завдання 

щодо визначення сили та усталеності тих мотивів, які спонукають особу до 

злочину, і порівняння їх з тими, що не набули активної ролі та залишилися на 

певних ієрархічних позиціях у мотиваційній сфері. Головне, що потрібно 

з’ясувати, – це місце мотивів, які виявилися у злочині, в ієрархічній системі 

всіх існуючих мотивів особи. Тоді можно впевнено говорити про ступінь 

суспільної небезпеки як самої особи, так і скоєного нею злочину [153]. 

Значення мотиву, що визначає злочинну поведінку, В.В. Лунєєв (2000) 

вважає визначальним, оскільки через мотив «переломлюється» усвідомлення 

суб’єктом своїх дій та їх наслідків, у зв’язку з чим з’являється можливість 

об’єктивно оцінити інтелектуальний і вольовий компоненти вини. Мотив і 

ціль також формують психічне відношення до вчиненого діяння і його 

наслідків [187]. Водночас, здатність осіб з психічними розладами 

усвідомлювати свою вину і наслідки вчинених дій залишається предметом 

наукових дискусій [249]. J. Glatzel [369] пов’язує ступінь вини і 

патологічність мотивації злочинних дій. На його думку, завдання психіатра 

полягає у визначенні на психологічному рівні здатності хворого 

«передбачати і управляти» своїми діями до моменту здійснення 

протиправних діянь або тих чи інших цивільних актів [369]. 

Відмічено, що рівень соціальної адаптації хворих, які скоїли злочини, 

нижчий, ніж у здорових осіб та осіб без асоціальних тенденцій. Серед 

хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння, частіше зустрічаються 

особи з початковою, незакінченою середньою освітою, зайняті 

некваліфікованою працею. Більше половини хворих, які здійснили злочин, не 

змогли створити власні сім’ ї, продовжували жити спільно з батьками. В цих 

випадках характер взаємовідносин, що склалися в сім’ ї, разом з клінічними 

проявами патологічного процесу в психічній діяльності, найбільше впливали 

на поведінку цих осіб [48]. Нерозуміння близькими хворого його стану і 

переживань, значно спотворених хворобою, відношення до його поведінки як 
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до капризу і прояву егоїзму, дискредитація особистості хворого, відношення 

до нього як до людини другого сорту нерідко провокують його суспільно 

небезпечну поведінку. Вплив сім’ ї серед факторів ризику формування 

схильності до насильницьких дій таких хворих обговорювали в своїх 

дослідженнях S. Estroff та співавт. [435], M. Amore та співавт. [416], L. Grassi 

та співавт. [443] та ряд інших авторів.  

У наш час проявляється виразна тенденція до розширення прав осіб з 

психічними розладами, пов’язана зі зміненими соціально-економічними 

умовами в суспільстві та оновленням законодавчої бази. Це призвело до 

зростання правової активності громадян, які стали все частіше вирішувати 

свої майнові і немайнові питання у цивільному судочинстві. В багатьох осіб з 

психічними розладами відзначається досить високий рівень соціального 

функціонування, вони ведуть активний спосіб життя і стають учасниками 

майново-правових стосунків. У зв’язку з цим відзначається зростання числа 

СПЕ у цивільних справах, особливо у справах про визнання угод недійсними 

[166, 282]. 

Цивільна дієздатність особи як здатність самостійно здійснювати 

суб’єктивні права, що належать їй, виконувати прийняті на себе обов’язки і 

відповідати за скоєні правопорушення характеризується як природна 

властивість особистості, оскільки її об’єм залежить від наявності в особи 

ряду психофізичних властивостей: волі, певного рівня інтелектуального 

розвитку і психічного здоров’я [305]. Інтелектуальний компонент здатності 

розуміти значення своїх дій і керувати ними при укладанні угоди 

розглядається як порушення здатності усвідомлювати зовнішню сторону 

юридично значимих подій (нездатність до осмисленого сприйняття умов, в 

яких була укладена угода, нездатність до осмислення факту укладення 

угоди), порушення здатності усвідомлювати змістовну сторону юридично 

значимих подій (юридичне значення угоди, соціальне значення угоди), 

порушення критичної оцінки ситуації, пов’язаної з укладенням угоди, 

порушення прогнозування наслідків угоди. Вольовий компонент 
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розкривається через порушення особово-мотиваційної регуляції поведінки, 

порушення адекватного формування цілі і здатності до регуляції поведінки і 

контролю при укладанні угоди [158, 162]. 

Таким чином, ці компоненти (інтелектуальний і вольовий), як відмічає 

А.А Ткаченко, є відображенням особливостей перебігу психічних процесів 

особистості, обумовлених психологічними законами і закономірностями, у 

зв’язку з чим цей стан повинен описуватися психологічними категоріями і 

виявлятися за допомогою психологічнго дослідження [289]. Оскільки 

юридичний критерій сформований в психологічних поняттях, то оцінюється 

вся сукупність психічних проявів людини, а не тільки психопатологічних. У 

цьому випадку питання, що висуваються до експерта-психолога судового, 

стосуються оцінки індивідуально-психологічних особливостей 

підекспертного і того, як вплинули ці особливості на його усвідомлену і 

вольову діяльність [289]. 

Так, наприклад, при експертній оцінці інтелектуального компонента 

(«розуміти значення своїх дій») досліджуються такі психологічні і юридично 

значимі складові, як розуміння фактичної сторони угоди, розуміння 

юридичних особливостей угоди, прогнозування наслідків угоди, збереження 

критичних здібностей. Оцінка вольового компонента («здатність керувати 

своїми діями») передбачає дослідження мотивації укладеної угоди, здатності 

до самостійного прийняття рішення, саморегуляції і довільності поведінки, 

до реалізації рішення [289]. 

Відповідаючи на питання про здатність суб’єкта усвідомлювати 

фактичний характер і громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або 

керувати ними, психіатри-експерти в обґрунтувані медичного та юридичного 

(психологічного) критерію осудності/неосудності спираються на дані, 

отримані в результаті патопсихологічного обстеження, яке проводиться у 

рамках як однорідної психіатричної, так і КСППЕ. Клінічний психолог, 

незважаючи на те, що основна професійна область його знань – 

патопсихологія [11], володіє критеріями диференціації різних порушень 
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психічної діяльності та має можливість інтегрувати їх у патопсихологічні 

симптомокомплекси, але самостійно кваліфікувати наявність медичного 

критерію (тобто психічного розладу як такого) не може, оскільки він не має 

для цього спеціальних знань з психіатрії [245, 285]. При проведенні 

психодіагностики роль психолога не обмежується питаннями нозологічної 

діагностики і визначення ступеню вираженості психічного розладу. У рамках 

первинної діагностики лікар-психіатр дає синдромально-нозологічну 

характеристику наявної патології, а психолог проводить структурно-

динамічний аналіз особистості обстежуваних [23]. Роль психологічних 

досліджень стає виключно важливою, коли йдеться про діагностику 

невиражених форм інтелектуальної недостатності, стертих проявів 

шизофренії, особистісних розладів (boderline), неврозів і неврозоподібних 

станів, резідуально-органічних уражень головного мозку. Психологічне 

обстеження в цих випадках торкається усіх основних елементів 

захворювання, оскільки воно включає опис розладу та інтерпретацію його 

психологічних механізмів на основі аналізу особистості і виділення таких її 

особливостей, як неадекватні соціальні установки у зв’язку з порушеннями 

системи життєвих стосунків людини, підвищений рівень домагань або 

наявність протилежно спрямованих прагнень, які в співвідношенні з 

ситуаційними чинниками набувають патогенне значення [157]. 

Якщо клініцисти не виявляють у суб’єкта психічного розладу, то 

експертний висновок психолога про нездатність психічно здорової особи в 

силу, наприклад, психологічного або емоційного стану, усвідомлювати 

фактичний характер і громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або 

керувати ними, не має правового значення у зв’язку з тим, що неосудність 

передбачає порушення регуляції діяльності за психопатологічними 

механізмами [10, 12, 245, 285]. Так, судово-психологічна експертиза визначає 

психічний стан неповнолітнього, рівень його інтелектуального і розумового 

розвитку, за результатами експертизи дається висновок, від якого багато в 

чому залежить, чи буде неповнолітній притягнутий до кримінальної 
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відповідальності, яке понесе покарання [437]. Одним з питань, що входить до 

компетенції судово-психологічної експертизи, є питання про визнання 

неповнолітнього повністю осудним і здатним усвідомлювати характер і 

наслідки здійснюваних ним дій і керувати ними як у момент здійснення 

злочину, так і в момент притягнення його до відповідальності з врахуванням 

віку [427]. Усвідомлення неповнолітнім своїх дій передбачає здатність 

розуміти зміст своєї поведінки, усвідомлювати цілі здійснюваної діяльності, 

прогнозувати наслідки здійснюваних дій, оцінювати власну поведінку з 

точки зору соціальних норм, що діють в суспільстві, в першу чергу права і 

моралі. Здатність керувати власними діями передбачає вільний вибір цілі 

діяльності і безпосередньо способи (дії), за допомогою яких мета 

реалізується. Вищеперераховані особливості поведінки набуваються 

неповнолітнім тільки на певному етапі інтелектуального розвитку, свідчать 

про ступінь зрілості особистості і є основним критерієм оцінки стану 

психічного розвитку [427].  

У наш час відсутня єдина думка щодо того, фахівці якого саме профілю 

повинні досліджувати питання про вікову осудність. Деякі дослідники 

вважають, що в цьому виді експертиз провідною має бути думка психіатрів, 

інші вважають, що думки психологів і психіатрів рівнозначні. Як показує 

практика, у психологів і психіатрів немає єдних підходів до оцінки 

психічного стану неповнолітнього, складність, передусім, полягає в тому, що 

не вироблено чітких критеріїв визначення відповідності психологічного 

розвитку неповнолітніх та їх віку. Також експерти-психологі судові у 

висновку не використовують термін «неосудний», вони лише перераховують 

певні психологічні особливості неповнолітнього, котрі визначають 

особливості його поведінки [308]. Однією з цілей судово-психологічної 

експертизи у відношенні неповнолітніх є виявлення у психічно здорових осіб 

рис психологічного недорозвинення, яке може бути викликане різними 

причинами: соціальною, педагогічною занедбаністю, недорозвиненням 

інтелектуальної, емоційно-вольової сфери тощо, при цьому результати 
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психологічного дослідження конкретизують особливості пізнавальних 

процесів і емоційно-вольової сфери, зокрема здатності до критичного 

мислення, довільної регуляції (плануванню) діяльності, рівня стійкості уваги, 

особливостей пам’яті, розмови і т. п. Психологічне дослідження потрібне й 

при оцінці мотивації неповнолітнього в момент здійснення інкримінованого 

діяння [47, 311]. 

Найбільш складною є експертиза обмеженої здатності неповнолітнього 

до усвідомлення своїх діянь. Критерії такої обмеженої здатності як правило, 

зводяться до діагностики затримки інтелектуального і емоційно-вольового 

розвитку, яка проявляється в обмеженій здатності до опосередкованості 

власних дій, інфантилізму, низькому рівні соціальної адаптації, високій 

навіюваності. З точки зору мотиваційної сфери обмежена здатність до 

усвідомлення своїх дій проявляється в переважання ігрової мотивації, 

наслідуванні, з мінімальним проявом власного «Я», недостатньою 

опосередкованості дій [308]. 

Порушення хоч би однієї складової інтелектуального і вольового 

компонентів юридичного критерію, як відмічають дослідники, 

унеможливлює вільне волевиявлення і, як наслідок, призводить до 

нездатності розуміти значення своїх дій і керувати ними [401, 403].  

В основі вольового акту лежить процес прийняття рішення, який 

включає 5 основних етапів: формування наміру (спонукання); вибір 

(цілеполагання); ініціація дій; зміна або незміна дії; досягнення цілі. 

Прийняття рішення залежить від здатності адекватно оцінювати ситуацію і 

себе (самооцінка), збереження рефлексивних здібностей або усвідомлення 

особистісного сенсу, здатності до постановки проміжних цілей, здатності до 

контролю і до прогнозування наслідків (вміння передбачати юридичні 

наслідки) [192].  

Найбільш проблемним є питання, чи можуть психічні розлади істотно 

впливати на когнітивний і вольовий компонент і однозначно призводити до 

порушення здатності розуміти і керувати своїми діями. Не всі психічні 
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розлади мають такий вплив. Крім того, у міру виключення 

психопатологічних механізмів поведінки особи, залишаються фактори 

індивідуально-психологічних і емоційних особливостей особистості. Ці 

індивідуально-психологічні особливості особи можуть впливати і не 

впливати на поведінку в юридично значущій ситуації. Для особи що «не 

могла» усвідомлювати і керувати своїми діями, характерні: виражені 

хронічні психічні і виражені тимчасові психічні розлади. У випадку, коли 

особа була здатною усвідомлювати і керувати своїми діями, для 

підекспертних можуть бути характерними помірні і нерізко виражені зміни 

психіки, які необов’язково впливають на здатність розуміти і керувати своїми 

діями, або відсутність психічних розладів [244]. 

Таким чином, психолог має власне універсальне експертне завдання – 

оцінка наявності або відсутності істотного впливу індивідуально-

психологічних особливостей на поведінку суб’єкта у момент здійснення 

інкримінованих йому діянь. Це питання може бути поставлене практично 

відносно всіх підозрюваних, які направляються на КСППЕ, незалежно від 

змісту кримінальних дій і того, чи страждає ця особа психічним розладом або 

ні [173]. Психолог у будь-якому випадку зобов’язаний визначити структуру 

особистості підекспертного і оцінити з її врахуванням міру здатності до 

довільної саморегуляції діяльності в конкретній ситуації. У випадку 

виявлення клініцистами психічної патології і винесенні ними рішення про 

обмеження здатності підекспертного до усвідомлення і регуляції діяльності в 

момент правопорушення, інтеграція з експертним висновком психолога про 

істотний вплив на цю ж діяльність індивідуально-психологічних 

особливостей підвисить доказовість заключення комісії експертів у цілому 

[262, 263, 372]. За відсутності психічних розладів хоча й передбачається 

збереженість інтелектуального та вольового компонентів, але такі 

психологічні особливості особи, як емоційні стани і його особистісні 

особливості, а також ситуаційні показники соціального функціонування 

можуть істотно вплинути на вольові і когнітивні процеси [244]. 
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Враховуючи, що експертна оцінка осудності вимагає визначення 

медичного і юридичного (психологічного) критерію – факту наявності 

психічного розладу і обумовлених ним порушень усвідомленої вольової 

регуляції діяльності, дослідники вказують на доцільність залучення експерта-

психолога судового при визначенні здатності усвідомлювати фактичний 

характер і громадську небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. 

Така думка грунтується на збільшенні кількості випадків, коли через 

відсутність у висновках експертної комісії достатнього обґрунтування 

порушення юридичного (психологічного) критерію, стає необхідним 

проведення психологічного і патопсихологічного аналізу поведінки 

підекспертного у момент делікту з метою довести наявність порушеної 

внаслідок захворювання здатності до довільної саморегуляції діяльності [173, 

269, 270].  

Саморегуляція є однією з ключових системотворчих ознак психіки. 

Вона забезпечує стійке функціонування психіки в різних умовах 

життєдіяльності та підтримує стан рівноваги психічної системи з 

середовищем [275]. Згідно з традиційними уявленнями про саморегуляцію, 

виділяють мотиваційний і операційно-технічний рівні її протікання. 

Мотиваційний або смисловий рівень, пов’язаний із загальною 

спрямованістю, змістом діяльності, операційно-технічний – відображає 

формальну організацію дії за допомогою засобів, направлених на 

оптимізацію діяльності [136]. Система набуває рівноважного стану, 

проходячи через ряд регуляційних процесів, що послідовно змінюють один 

одного: потреби – емоція – рухова активність – задоволення 

потреб/утворення мотиву – діяльність/встановлення стабільних зв’язків з 

довкіллям [222]. 

Судові психіатри і психологи відзначають, що психічні розлади 

спричиняють послаблення контролюючих функцій свідомості, обмежують 

альтернативні можливості вибору дій в тих або інших ситуаціях, що у 

кримінальному законодавстві було зафіксовано у вигляді юридичної 
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формули «неосудності» [270]. За даними Є.Н. Лукашової (2006), потенційні 

здібності до регулювання власної діяльності в осіб з пограничною психічною 

патологією, визнаних обмежено осудними, знижені [181]. Рівень 

функціонування їх системи саморегуляції змінений у різному ступені і 

пов’язаний з різними індивідуально-психологічними особливостями, що є 

вираженням наявного у них психічного розладу. У кримінальній ситуації в 

одних підекспертних регуляція поведінки здійснюється на початково дуже 

низькому рівні, характерному для них, що проявляється в недооцінці 

важливих параметрів ситуації, недостатньому плануванні цілей, труднощах 

організації послідовності дій, дефектності оціночної ланки регуляції. В інших 

підекспертних порушення регуляції у момент делікту обумовлені патогенним 

впливом ситуаційних чинників (у вигляді емоціогенності ситуації, складності 

завдання, що стоїть перед суб’єктом) на ланки потенційної системи 

саморегуляції [181]. Дослідження ціннісно-смислового рівня саморегуляції 

обмежено осудних осіб виявило у них автономність функціонування 

цільового (операціонально-технічного) і ціннісно-смислового рівнів 

регуляції. Моральні цінності не вплетені в їх основні мотиваційні лінії, не 

виконують роль бар’єрів при виникненні агресивних імпульсів, полегшуючи 

тим самим реалізацію злочинного діяння, в процесі здійснення якого, а у 

деяких осіб і на етапі його ініціації, проявляються дефектні ланки 

потенційної системи саморегуляції [181]. 

На думку І.А Кудрявцева, саморегуляція дозволяє оцінити не лише 

вплив, але й взаємовплив значимих чинників 

(психопатологічного/патопсихологічного, особового і ситуаційного) на 

поведінку підекспертного в певній ситуації [173]. В іншій роботі автора 

обговорюється роль і можливості методів психологічної діагностики в 

комплексній судовій психолого-психіатричній експертизі. Описаний 

розроблений автором експертний підхід для вирішення завдань КСППЕ, що 

мають юридичне значення, полягає в загальному вигляді у встановленні 

особливостей регуляції (саморегуляції) психічної діяльності і/чи поведінки 
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суб’єкта правових стосунків, характеру його психічного функціонування 

[175]. 

М.В. Морозова та О.Ф. Савіна (2011) вважають, що психолог при 

оцінці особливостей поведінки суб’єкта виходить не із загальних уявлень, що 

виявлений в останнього психічний розлад «апріорі» тягне за собою 

порушення регуляції, а кожного разу розглядає індивідуальні для кожного 

суб’єкта механізми збоїв в структурі психічної діяльності в конкретній 

ситуації [215]. В силу специфіки своїх знань клінічний експерт-психолог 

судовий може виявляти не лише психологічні, але й патопсихологічні 

феномени, обумовлені наявністю психічного захворювання. В процесі 

аналізу психолог повинен диференціювати  патопсихологічні, тобто якісно 

інші механізми, від психологічних – з одного боку, і психопатологічних – з 

іншого. Дані рівні регуляції діяльності можуть детермінувати кримінальну 

активність психічно хворої людини як кожний окремо, так і в сукупності. 

Автори підкреслюють, що спроби «пояснення» психопатології в рамках 

експертного висновку психолога небезпечні як ймовірністю психологізації 

хвороби, так і «бажанням» визначити конкретну мотивацію кримінальних 

дій, підміняючи тим самим компетенцію суду, як би «нав’язуючи» йому 

власне розуміння всіх юридично значимих обставин і визначаючи ступінь 

провини і відповідальності [215]. 

При КСППЕ у цивільному судочинстві до компетенції психолога 

входить виявлення таких юридично значимих особливостей особи, як 

підвищена навіюваність, керованість, схильність до впливу різних осіб, 

ступінь впливу соматичних хвороб на психологічний стан, емоційний стан 

при психотравмуючій ситуації. Необхідно враховувати в експертному аналізі 

показники соціального функціонування протягом життя і безпосередньо в 

період укладання угоди: цілеспрямованість дій, прогнозування і критична 

оцінка рівня своїх знань і дій підекспертним, зворотній зв’язок і корекція 

здійснюваних вчинків. При цьому експерт не вирішує питання про 

дієздатність або недієздатність або дійсність і недійсність угоди. Експерт 
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тільки обґрунтовує – могла чи не могла особа розуміти значення своїх дій і 

керувати ними, і тим самим дає суду докази відсутності чи істотного 

порушення угодоздатності підекспертного [193, 244].  

Емоційне залучення до протиправних дій може бути вимушеним для 

деяких осіб в особливих, психотравмуючих ситуаціях у зв’язку з 

неможливістю регулювати і контролювати емоції, що переживає особа. 

Йдеться про випадки, коли суб’єкт не може контролювати негативні емоції, 

протистояти їм. Також емоційне залучення може бути результатом 

некритичного сприйняття ситуації [256]. Раціональне залучення особи до 

кримінальної діяльноості відбувається під впливом логічних висновків, 

осмислення ситуації, когнітивної переробки пов’язаної із скоєнням злочину 

інформації. Соціально опосередковане залучення є наслідком афіліативної 

прихильності особи, яка залучається, до значимого соціального об’єкту. Така 

особистість реагує у відповідь у формі залучення до злочину у зв’язку з 

фрустрацією афіліативної потреби. Піддатливість, чутливість людини до 

залучаючих стимулів пов’язана з особливостями особи (морально-правовою, 

емоційною, регулятивною її сферами) [256]. Вважається, що навіювання 

відбувається неусвідомлено при безпосередньому спілкуванні людей [59]. 

Дослідження індивідуальних особливостей суб’єктів маніпулятивного 

психологічного впливу дозволяє спрогнозувати поведінкові ефекти і, таким 

чином, уникнути серйозних соціальних наслідків [266]. Так, J. D. Van Dongen 

та співавт. (2015), встановили схильність до інфантильності, навіюваності у 

23 % пацієнтів з шизофренією (n=50). За висновками авторів, пацієнти з 

параноїдною шизофренією мають спільні риси – з одного боку, це 

навіюваність, інфантильність, залежність від оточення, з іншого – агресія, 

егоцентризм, схильність до абстрактних роздумів. Майже у всіх пацієнтів, 

навіть при тривалості захворювання у 2-3 роки, визначається дефект 

особистості різного ступеню вираженості [331]. Навіюваність як схильність 

до некритичного сприйняття інформації, некритичної оцінки поведінки або 

ситуації в цілому виступає важливою складовою залежної і безпорадної 
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поведінки, що, у свою чергу, обумовлює утворення пасивного типу віктимної 

поведінки [195].  

І.А. Кудрявцев (2013) висунув доказове положення [177], згідно з яким 

особливості групової соціалізації осіб з пограничною психічною патологією, 

відображені в структурі та змісті їх свідомості і самосвідомості, характері 

мотиваційної і смислової сфери (тимчасовій перспективі цілей, особових 

цінностях), мають прогностичне значення. Вони дозволяють передбачити 

якість соціальної адаптації і швидкість входження індивіда в новий колектив 

після примусового лікування, дають можливість передбачати успішність або 

неуспішність його виробничої діяльності в певній організаційній культурі, 

розкривають причини низької результативності і адаптивності. В зв’язку з 

цим вони також можуть бути використані як орієнтири для спрямованої 

психологічної корекції особистості [177]. 

Складність експертної оцінки у справах про визнання угод недійсними 

полягає в тому, що завжди здійснюється ретроспективний аналіз психічного 

стану. Даний вид експертизи відноситься до відносно мало формалізованих 

видів діагностики. Зіставлення діагнозу з певною ситуацією з урахуванням 

особистісних особливостей, патопсихологічних механізмів, соціальних і 

ситуаційних чинників дозволяє вирішити експертні питання [363]. Слід 

вказати, що експертна оцінка психічних розладів відноситься суто до сфери 

компетенції експерта-психіатра, а експертну оцінку станів тимчасового 

психічного розладу, нерізко виражених змін психіки можна віднести до 

сфери сукупної компетенції експерта-психіатра і експерта-психолога 

судового. При цьому основою експертних рішень, що виявлені експертом-

психологом судовим, стають юридично значимі індивідуально-психологічні 

особливості, особливості емоційної сфери, показники соціального 

функціонування, у тому числі й ситуаційні [350]. 
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Висновки до 1 розділу 

 

1. Проблема психічних девіацій особистості проявляється у різних 

сферах суспільного життя, зокрема, економічній, соціальній, медичній, 

правовій. У наш час спостерігається зростання інтересу фахівців до 

дослідження проявів психічних відхилень, що пов’язано у першу чергу як із 

збільшенням в усіх країнах світу відсотку психічних захворювань, так й з 

несприятливими тенденціями в їхній епідеміології. Особливо небезпечним 

проявом поширеності психічної захворюваності серед населення стає 

негативний вплив на загальний стан правопорядку в країні, а також на 

подальшу долю осіб, які потрапили до сфери діяльності правовоохоронних 

органів, адже до групи ризику за ймовірністю вчинення суспільно 

небезпечних дій входять особи, які страждають на психічні розлади.  

2. Одним з результатів процесу дослідження різних аспектів 

співвідношення осудності й неосудності, а також питань визначення, 

діагностики і класифікації психічних розладів, стало виникнення науково-

дослідницького напряму щодо обмеженої осудності. «Інститут» обмеженої 

осудності має велике науково-практичне значення, оскільки при призначенні 

покарання суд має враховувати чинник психічного стану особи, що міг 

вплинути на здійснення злочину. Поняття обмеженої осудності охоплює 

широке та багатоаспектне проблемне поле, яке увібрало в себе неоднорідні за 

своїм характером елементи. Аналіз сучасної наукової літератури свідчить 

про наявність двох підходів до розуміння терміну «обмежена осудність». 

Перший – психолого-психіатричний. У ньому обмежена осудність 

розуміється як нездатність особи в силу психічного розладу повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер і громадську небезпеку своїх 

дій/бездіяльності або керувати ними. Тобто це такий психічний стан, який не 

виключає кримінальну відповідальність, але обмежує здатність особи 

усвідомлювати свої дії або керувати ними в силу розладів психічної 

діяльності.  Другий підхід – кримінально-правовий, який розгядає обмежену 
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осудність як проміжний стан між осудністю і неосудністю, складову частину 

осудності, ступінь осудності, що визначається у рамках загальної осудності. 

Нездатність усвідомлювати фактичний характер і громадську небезпеку 

вчиненого діяння складає зміст інтелектуальної ознаки юридичного 

критерію, нездатність керувати своїми діями – зміст його вольової ознаки. 

Інтелектуальна ознака виділяє ті сторони порушення психіки, котрі 

позбавляють особу здатності адекватного сприйняття дійсності, її 

осмислення (розуміння) та прогнозування наслідків своїх вчинків. У вольовій 

ознаці психологічного критерію неосудності акцент зроблений на 

нездатності особи володіти собою, тобто адекватно організовувати свою 

поведінку й управляти нею, здійснювати її вольову регуляцію. 

3. Існуючий на сьогодні підхід до визначення осудності та її 

характеристик лише з огляду на стан особи під час вчинення злочину себе 

вичерпав і вже не задовольняє потреб практики. Порушена проблема 

потребує врахування таких індивідуальних особливостей особистості, як 

когнітивна та емоційно-вольова сфери, характер, глибинні характеристики 

особистості, ціннісні та мотиваційні орієнтири тощо. Саме тому для 

встановлення осудності особи призначається комплексна судова психолого-

психіатрична експертиза, яка на сьогоднішній день набуває все більшого 

значення, про що свідчить аналіз статистики кількості призначених 

комплексних експертиз за останні роки. 

4. Експертиза в цивільному процесі є досить неоднорідною і має значні 

відмінності за різними категоріями цивільних справ. Так, поняття 

«недієздатність» і «неугодоздатність» при деякій схожості є самостійними і 

складають понятійний апарат різних видів судово-психіатричної експертизи 

(СПЕ) в цивільному процесі. СПЕ за визначенням діє/недієздатності 

громадян проводиться на підставі оцінки психічного розладу особи, з 

урахуванням його здатності планомірної розсудливої діяльності як на момент 

огляду, так і на більш тривалий період. Це обумовлює необхідність 

прогностичної оцінки стабільності психічного стану в майбутньому. СПЕ за 
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визначенням «неугодоздатності» громадянина проводиться лише стосовно 

конкретних юридично значимих дій, які відносяться до обмеженого відрізку 

часу.  Над обмежено дієздатними громадянами встановлюється піклування. 

5. Для розуміння юридичних категорій обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності, неможливо обійтись без знань суміжних фахівців.  

Така запитуваність посянюється кількома факторами. 

* У психологічному значенні суб’єкт права має свідомість й волю, 

тобто свідомий характер діяльності людини проявляється через його вольові 

дії. Тому до категорії «здатності розуміти значення своїх дій і/або керувати 

ними», вводиться  психологічний критерій, що означає здатність особи 

усвідомлювати свої дії на юридично значущий момент. Поняття розуміння 

(усвідомлення) і керування власними діями включені в деякі норми 

кримінального і цивільного права як інтелектуальна і вольова ознаки 

психологічного критерію неосудності та обмеженої осудності, а також 

недієздатності та обмеженої дієздатності.  

* Основою судово-психологічної експертизи є психодіагностична 

діяльність експерта. Потреба в застосуванні спеціальних психологічних знань 

з’являється у судово-слідчих органів саме тоді, коли доступні їм засоби не 

дозволяють отримати об’єктивні дані про особливості психічної діяльності 

людини, що мають значення для ухвалення судового рішення, і які можуть 

бути отримані тільки в результаті психодіагностичного дослідження, 

проведеного професійним психологом.  

* Предметом дослідження експерта-психолога судового є особливості і 

порушення структури й динаміки психічної діяльності, що мають юридичне 

значення і певні правові наслідки. У більшості видів судово-психологічної 

експертизи об’єктом уваги стають такі особливості психіки, внаслідок яких 

порушується здатність підекспертного до усвідомлення власних дій або 

волевиявлення, що передбачено нормами кримінального або цивільного 

законодавства. 
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* Діагностування загального рівня інтелектуального розвитку 

особистості встановлює наявність/відсутність перешкод для  усвідомлення 

підекспертним значення своїх дій та можливості керування ними. Якщо 

підекспертний виявляє межовий рівень розвитку інтелекту, для точного 

вирішення питання про осудність та дієздатність необхідно використати 

патопсихологічні дані про рівень практичного орієнтування, про особливості 

розвитку тощо. Беззаперечно суттєвого значення набуває важливість 

психологічного аналізу зниження інтелекту і ступеню вираженості змін для 

дослідження емоційно-вольових розладів.  

* Затребуваність психологічного підходу в оцінці психічного здоров’я 

шляхом використання спеціальних діагностичних методик обумовлена 

можливістю проводити поглиблену диференціальну діагностику 

психопатологічних станів зі схожою клінічною симптоматикою (але які 

мають важливі відмінності в психологічній картині порушень), а також 

виявляти стержневі структури особистості, що грають ключову роль в її 

психічній дезадаптації.  

6. Психологічну оцінку, яку надає експерт-психолог судовий, 

розуміють як багатоетапний процес систематизованого накопичення 

інформації про індивідуума, при якому використовуються всі методики: 

об’єктивні, суб’єктивні і проектні. При цьому слід враховувати, що 

застосування тестів у процесі психологічної оцінки є тільки одним з 

можливих, хоча й важливим інструментом, необхідним для ухвалення 

рішення.  

Результати першого розділу дисертації знайшли відображення в таких 

основних публікаціх автора: 

1. Завязкіна Н. В. Проблема смислового рівня регуляції діяльності при 

обґрунтуванні категорії обмеженої осудності / Н. В. Завязкіна // 

Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України – К. : Інформ.-аналит. агенство, 2014. – Т. 5, вип. 

14. – С. 82–89.  
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2. Завязкіна Н. В. Формування поняття "обмежена осудність" в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної 

психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана 

Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 

Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 30. – С. 210-219.  

3. Завязкіна Н. В. Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними 

розладами в судовій психології / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – 

Вип. 5, т. 2. – С. 170–174. 

4. Завязкіна Н. В. Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики 

психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах / Н. В. 

Завязкіна // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-

Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 

Вип. 33. – С. 185–193.  

5. Завязкіна Н. В. Методологічні проблеми сучасної судової експертології 

/ Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Сер. Психол. науки. – 2017. – Вип. 6, т 1. – С. 176–180. 

6. Завязкіна Н. В. Щодо питання експертно-психологічного аналізу при 

посмертних експертизах / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної 

психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана 

Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 

Кам'янець-Подільський : Аксіома,. – 2017. – Вип. 36. – С. 94–104. 

7. Завязкіна Н. В. Визначення критеріїв регуляції діяльності в судовій 

експертології як підстави категорії обмеженої осудності та дієздатності 

/ Н. В. Завязкіна // European Applied Sciences. – 2018. – № 3. – Р. 38–39.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОГО (ПСИХОЛОГІЧНОГО) 

КРИТЕРІЮ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

 
2.1. Обґрунтування методології та методів дослідження 

 

Кожна наука має свою методологічну структуру, на якій вона 

ґрунтується. Ця методологічна структура має певну ієрархію та складається з 

загальнометодологічних засобів та методів; з методів та засобів, 

притаманних даній галузі знань; прийомів, алгоритмів діяльності – методик, 

які забезпечують досягнення мети, а саме – встановлення істини, тобто 

адекватного відображення в свідомості людини явищ та процесів природи і 

суспільства, або відповідності знання усталеним речам.  

Перші уявлення щодо питань методології ми знаходимо ще у 

філософських працях. Платон [243] і Аристотель [17] розглядали 

методологію як логічну універсальну систему, засіб істинного пізнання. Вони 

бачили сенс діалектики понять і категорій у пошуку принципу кожної речі; 

для досягнення цього думка повинна рухатися відповідно до об’єктивної 

логіки досліджуваного предмета [17, 243]. Сократ висунув на перший план 

діалектичну природу мислення як спільного добування істини в процесі 

співставлення різних уявлень, понять, їх порівнянь, визначення тощо [298]. 

У Рене Декарта проблема методології виступає у зв'язку з 

обговоренням питання, на яких підставах і за допомогою яких методів можна 

досягти нового знання. Декарт розробив правила раціоналістичного методу, 

серед яких першим є вимога допускати в якості істини тільки такі 

положення, що усвідомлюються ясно і чітко [74]. 

Елементи діалектики, що містилися в кантівському аналізі процесу 

пізнання, отримали розвиток у діалектичній філософії Георга Гегеля. Його 

діалектика мала характер методу пізнання та духовної діяльності. 
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Найважливішим принципом, якій був ним висунутий, став принцип «від 

абстрактного до конкретного» − від загальних та бідних за змістом форм до 

найбільш багатих за змістом, до системи понять, які дають змогу дослідити 

предмет в його змістовних характеристиках [56]. 

У радянські часи методологія науки була розділена на 4 «блоки»: 

філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий, технологічний 

(конкретні методики і техніки дослідження). Виходячи з такого поділу 

методології, при розробках конкретних методик і технік дослідження в 

предметних науках відмічалося неповне використання теоретичних 

концепцій методології: загальні принципи, засоби, методи дослідження в 

різних науках одні й ті самі, проте зміст досліджень у різних наукових 

областях є різним. 

Сучасні науковці розглядають методологію як вчення про організацію 

діяльності, під якою розуміють упорядкування діяльності в цілісну систему з 

чітко визначеними характеристиками та логічною структурою. Остання 

включає в себе суб’єкт, об’єкт, предмет, форми, засоби, методи та результат 

діяльності. В той же час тимчасова структура визначається фазами, стадіями 

та етапами. Саме таке розуміння методології дозволяє з єдиних позицій 

узагальнити різні наявні в літературі підходи й трактування поняття 

«методологія» та його використання в найрізноманітніших видах діяльності. 

Особливий інтерес викликає й питання методології судової експертизи. 

За період розвитку судової експертології були розроблені загально-

теоретичні методи судової експертизи та експертної діяльності, логічні 

основи та структура експертного дослідження. Визнається, що методологія 

конкретної області наукового знання не зводиться до системи 

використовуваних в цій науці методів дослідження: ототожнення методології 

із системою методів означає спрощений підхід до розкриття даного поняття. 

Методологія − це теоретичне знання, певним чином систематизоване, тобто 

система ідей, а не тільки способів дослідження. Загальна теорія судової 
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експертизи являє собою у цілому методологію цієї науки, надаючи 

методологічну основу для будь-яких вузько орієнтованих теорій у цій галузі. 

Метою застосування практичних експертних методів служить 

віднайдення вирішення конкретної експертної задачі. До числа методів 

науки, використовуваних для пізнання закономірностей, що вивчаються 

загальною теорією експертизи, входять узагальнення, порівняльний аналіз, 

абстрагування, моделювання, комплексування, системний аналіз, 

класифікація, а також інформаційний підхід, діяльнісний підхід, правовий 

аналіз. До тенденцій розвитку методів експертного дослідження на 

сучасному етапі відносять розширення кола експертних методів, 

модифікування методів дослідження, комплексування методів експертного 

дослідження, розширення практики використання математичних методів 

дослідження і об'єктів експертизи тощо. Нові потреби експертної практики, 

орієнтовані насамперед на уніфікацію експертних підходів і підвищення 

доказовості експертних висновків, визначають необхідність вдосконалення 

застосовуваних методів експертного дослідження за рахунок їх 

модифікування, комплексування та підвищення доказовості. 

У психологічній науковій традиції методологію розглядають як учення 

про науковий метод пізнання або як систему наукових принципів, на основі 

яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнавальних 

засобів, методів, прийомів дослідження. 

Методологія виконує такі функції: 

-  визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динамічні 

процеси та явища; 

-  направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна 

науково-дослідницька мета; 

-  забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що 

вивчається; 

-  допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки; 
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-  забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у 

науці; 

-  створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних фактах, 

і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання. 

Завдяки тривалому часу роботи різних наукових напрямків, усі 

досягнення минулого були опрацьовані у вигляді діалектичного методу 

пізнання реальної дійсності, в основу якого було покладено зв’язок теорії і 

практики, принципи пізнання реального світу, детермінованості явищ, 

взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного.  

Діалектична логіка пізнання стала універсальним інструментом для 

всіх наук, при вивченні будь-яких проблем пізнання і практики. Діалектика 

як метод пізнання природи, суспільства і мислення, розглянута в єдності з 

логікою і теорією пізнання, є фундаментальним науковим принципом 

дослідження багатопланової і суперечної дійсності в усіх її проявах.  

Діалектичний підхід дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв'язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечність між 

сутністю і явищем, змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності. 

Досвід і факти є джерелом, основою пізнання дійсності, а практика − 

критерієм істинності теорії. 

До загальнонаукових принципів дослідження належать: історичний, 

термінологічний, функціональний, системний, когнітивний (пізнавальний), 

принцип моделювання та ін. 

Сучасне науково-теоретичне мислення прагне проникнути у сутність 

явищ і процесів, що вивчаються. Це можливо за умови цілісного підходу до 

об’єкта вивчення, розгляду його у виникненні та розвитку. 

Діалектико-матеріалістична методологія дозволяє адекватно оцінити 

роль практики в пізнанні, а також характер відносин між теорією і методом. 

Так, теорія являє собою результат процесу пізнання, в свою чергу 

методологія є способом досягнення і побудови цього знання. Наприклад, 
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методологічний принцип детермінізму пояснення світу є організуючим 

початком відповідних теорій (фізичних, біологічних, соціальних). В той же 

час, будучи перевіреними суспільною практикою, ці теорії можуть 

виконувати методологічну функцію, тобто служити початком в 

дослідницькій діяльності. 

Щодо використання формально-логічного підходу, слід зазначити, що 

класичний тип раціональності характеризується гносеологічною діяльністю. 

Раціональним визнається таке знання, яке може бути аналітично описаним 

завдяки деякій системі понять. Це також означає, що раціональне знання 

допускає побудову аналітичної моделі, яка включає наукову та логічну 

складові. У класичному смислі раціональність визначається як розумове 

пізнання дійсності, яке задовольняє умовам логічної обґрунтованості, 

несуперечливості, теоретичної усвідомленості, систематизованості, 

критичності. 

Саме взаємозв’язки логіки та раціональності найбільш повно 

розкриваються в межах логіко-раціональної моделі пізнання. Відповідно до 

цієї моделі в структурі пізнавальної діяльності виділяються три основні 

складові. Перша пов’язана з формулюванням змістовних принципів 

стандартизації знання в теорії раціональності. Друга передбачає 

формалізаціюцих змістовних принципів у логіці, результатом якої є 

система формально-логічних принципів стандартизації знання. Третя 

складова передбачає застосування формально-логічних принципів 

стандартизаціїзнання в будь-яких логічних, філософських та наукових 

дослідженнях, що здійснюються згідно з раціональною традицією. Наразі у 

сучасній експертології загальнометодологічні засоби пізнання містять в собі 

формально логічний, діалектичний та системний методи. 

Формальна логіка або наука про закони та форми вірного мислення 

виконує задачу формулювання законів і принципів, дотримання яких є 

передумовою досягнення істинних заключень у процесі знання. Специфіка 

діалектичної логіки полягає у вивченні відображення у законах та формах 
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мислення процесів розвитку, внутрішніх явищ з їх суперечностями, їх 

якісних змін. Ці засоби пізнання тісно пов’язані між собою та доповнюють 

одне одного, виступаючи як провідний метод на тому або іншому етапі 

дослідження. 

Згідно з Б.В. Первомайським та В. Р. Ілейко [239],  саме поєднання 

системного, діалектичного та формально-логічного підходів може 

забезпечити найбільш об’єктивні дослідження в експертизі (табл.2.1).  

Таблиця 2.1 

Методологія експертного дослідження 

Спосіб дослідження Мета дослідження 
Формальна логіка Аналіз об’єктів, явищ дійсності, котрі складають їх 

предмет 
Діалектична логіка Аналіз зв’язків та відносин предметів всередині 

об’єктів, що досліджуються, явищ, вивчення їхньої 
динаміки 

 
Системний підхід 

Визначення змісту, аналіз системних відносин 
об’єктів, що досліджуються,  явищ з іншими 
взаємодіючими системами 
 

Структурно-
функціональний 

підхід 

Дослідження сутнісно-функціональної, 
функціонально-генетичної та функціонально-
логічної структури системи 

 
Системно-

діяльнісний підхід 

Визначення предметної діяльності людини з позицій 
того, що будь-яка діяльність здійснюється завдяки 
множині взаємопов’язаних дій – одиниць діяльності, 
що не розкладаються на простіші, внаслідок чого 
досягається конкретна мета діяльності 

Діалектична логіка Прогнозування розвитку системи об’єктів, що 
досліджується,  та явищ 

Формальна логіка Прийняття рішення щодо практичної реалізації 
результатів дослідження 

 

Таким чином, стає очевидним, що співіснування та доцільне 

використання діалектичних, системних та формально-логічних методів 

дослідження пов’язані між собою в єдину методологічну структуру, 

виступають як рівні наукової методології з постійним наповненням новим 

змістом, за рахунок послідовності та логіки руху наукового дослідження.  
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Щодо психологічної об’єктивізації отриманих в експертизі даних, 

наразі особливої уваги заслуговує поєднання не тільки системного, 

діалектичного та формально-логічного підходів, але й структурно-

функціонального та системно-діяльнісного підходів. Саме така 

методологічна база надає змогу рухатися правильно в судово-психологічній 

системі координат. Розглянемо ці підходи докладніше. 

Системний підхід як загальнометодологічний у будь якому науковому 

напрямку є універсальним засобом дослідження й аналізу понять, що мають 

системний характер, властивості системи – сукупності елементів, що 

знаходяться у відношеннях та зв’язках між собою та утворюють певну 

цілісність та єдність.  

До загальних характеристик системи відносять цілісність, 

структурність, функціональність, взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, 

ієрархічність, цілеспрямованість, самоорганізацію. З позицій системного 

підходу, система – це цілісність, що становить єдність закономірно 

розташованих і взаємопов'язаних частин. 

Основними ознаками системи є: 

1) наявність найпростіших одиниць – елементів, які її складають; 

2) наявність підсистем – результатів взаємодії елементів; 

3) наявність компонентів – результатів взаємодії підсистем, які можна 

розглядати у відносній ізольованості, поза зв'язками з іншими процесами та 

явищами; 

4) наявність внутрішньої структури зв'язків між цими компонентами, а також 

з їхніми підсистемами; 

5)  наявність певного рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки 

взаємодії компонентів одержує інтегральний результат; 

6) наявність у структурі системоутворюючих зв'язків, які об’єднують 

компоненти і підсистеми як частини в єдину систему; 

7) зв'язок з іншими системами зовнішнього середовища. 
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Кожну конкретну науку, діяльність, об’єкт можна розглядати як певну 

систему, що має множину взаємопов'язаних елементів, компонентів, 

підсистем, визначені функції, цілі, склад та структуру. 

Коли ми розглядаємо принцип системності при застосуванні у 

комплексній судовій експертизі, то розуміємо, що є відповідні методологічні 

принципи, які забезпечують системну спрямованість наукового дослідження 

і практичного пізнання об’єкта: принцип цілісності, за яким досліджуваний 

об’єкт виступає як щось поділене на окремі частини, органічно інтегровані в 

єдине ціле; принцип переваги цілого над складовими частинами; принцип 

ієрархічності, який постулює підпорядкованість компонентів і підсистем 

системі в цілому, а також супідрядність систем нижчого рівня системам 

більш високого рівня, внаслідок чого предметна галузь теорії набуває ознак 

ієрархічної метасистеми; принцип структурності, який означає спосіб 

закономірного зв'язку між виділеними частинами цілого, що забезпечує 

єдність системи, зумовлює особливості її внутрішньої будови; принцип 

самоорганізації, який означає, що динамічна система іманентно здатна 

самостійно підтримувати, відтворювати або удосконалювати рівень своєї 

організації при зміні внутрішніх чи зовнішніх умов її існування та 

функціонування задля підвищення стійкості, збереження цілісності, 

забезпечення ефективних дій чи розвитку; принцип взаємозв'язку із 

зовнішнім середовищем, за яким жодна із систем не може бути 

самодостатньою, вона має динамічно змінюватись і вдосконалюватись 

адекватно до змін зовнішнього середовища. 

Стратегічними направляючими системного підходу в психології є 

побудова на основі принципу системності саме предмету психологічної 

науки й розробка системного методу пізнання психічних явищ. В такому 

розумінні, для вивчення об’єкта або явища як системи задаються 

методологічні аспекти, які потребують виявлення феномена цілісності і 

визначення складу цілого; закономірностей з’єднання частин у ціле; законів 

його структури тощо. Тобто, системний підхід у психології – це 
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співіснування напрямків, методів, концепцій, підходів, в яких предмет 

дослідження розуміють як цілісний та багатогранний. Стратегічними 

орієнтирами розвитку системного підходу в психології є побудова на основі 

принципу системності предмета психологічної науки й розробка системного 

методу пізнання психічних явищ. Отже, системний підхід у характерному 

для нього відбитку дійсності полягає насамперед у якісному аналізі цілісних 

об’єктів і розкритті механізмів інтеграції, інтегрованих об’єктів, залежностей 

та взаємодій.  

Саме вирішення поставлених в експертному дослідженні завдань з 

позицій системного підходу надає змогу проаналізувати об’єкт як певну 

множину елементів, специфіку його структури, системотворчі 

та інтегративні зв'язки, взаємозв'язок яких зумовлює цілісні властивості цієї 

множини. Завдяки системному принципу стає можливим визначити 

стратегію наукового дослідження. Саме тому в судовій психологічній 

експертизі найбільшого значення набувають структурно-функціональний та 

системно-діяльнісний підходи. 

Сутність структурно-функціонального підходу полягає у виділенні в 

системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і 

визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв'язки між ними 

створюють структуру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні 

функції, які «працюють» на загальносистемні функції. Структура 

характеризує систему в статиці, функції – у динаміці. Між ними є певна 

залежність. 

Структуризація об’єкта є необхідною умовою його вивчення. Вона 

дозволяє виділити, а потім описати суттєві складові об’єкта: елементи, 

підсистеми, компоненти, зв’язки, властивості, функції тощо. Опис 

структури об’єкта полягає в його поділі на складові та встановленні 

характеру взаємозв’язків між ними. Аналіз структури здійснюється за 

допомогою метода класифікації – багатоступінчатого, послідовного поділу 

досліджуваної системи з метою систематизації, поглиблення й отримання 
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нових знань щодо її побудови, складу елементів, підсистем, компонентів, 

особливостей внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Важливим при експертному 

дослідженні стає можливість розгляду системи як структурно-

функціональної цілісності, в якій кожний елемент (підсистема, компонент) 

має певне функціональне призначення, котре має узгоджуватися із 

загальними цілями системи в цілому. Рівень цілісності системи, в такому 

разі, залежить від рівня відповідності її структури та функцій головній меті 

системи. 

У межах структурно-функціонального підходу досліджують сутнісно-

функціональну, функціонально-генетичну та функціонально-логічну 

структуру системи. Перша з них виявляє елементи, підсистеми та 

компоненти системи, їх сутнісні зв’язки та основні функції. Друга розкриває 

внутрішні закономірності розвитку і функціонування системи (від простого 

до складного, від нижчого до вищого, від генетично вихідного до генетично 

похідного). Третя виявляє логічно можливі відношення між функціями 

системи: відношення переваги, домінування, супідрядності (основна і 

допоміжні функції); відношення функціональної рівнозначності або 

еквівалентності; відношення сполучення (поєднання) (комбінована функція) 

тощо. У результаті структурно-функціонального підходу створюються 

моделі (описові, математичні, графічні) досліджуваної системи. 

Cистемно-діяльнісний підхід набув значного поширення в сучасних 

наукових розробках у зв’язку з наявністю компонентного складу людської 

діяльності. Основним його методологічним принципом є предметна 

діяльність людини (групи людей, соціуму в цілому). Діяльність – форма 

активності, що характеризує здатність людини чи пов'язаних з нею систем 

бути причиною змін у бутті. У процесі діяльності людина виступає як суб’єкт 

діяльності, а її дії спрямовані на змінювання у процесі діяльності. Будь-яка 

діяльність здійснюється завдяки множині взаємопов’язаних дій – одиниць 

діяльності, що не розкладаються на простіші, внаслідок чого досягається 

конкретна мета діяльності. 
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Таким чином, стає очевидною необхідність використання на сучасному 

етапі розвитку судової експертології зазначених підходів та методів, зокрема, 

формально-логічного з урахуванням законів формальної логіки та діалектики 

при аналізі проблем СПЕ та КСППЕ, структурно-функціонального та 

системно-діяльнісного підходів. Їх широке використання визначається перш 

за все тим, що заключення експертів є одним з доказів у суді та підлягає 

всебічному дослідженню при оцінці судом разом з іншими доказами.  

 

2.2. Загальна характеристика вибірки, організація та методичне 

забезпечення дослідження 

 

Критерії відбору та аналізу даних 

 

Вищезазначені підходи використовувалися нами як методологічний 

засіб вивчення інтегрованих об’єктів та інтегральних залежностей і 

взаємодій, який включав у себе та об’єднував закони та категорії формальної 

та діалектичної логіки в залежності від етапу, об’єкту та предмету 

дослідження.      

Поняття «обмежена осудність» та «обмежена дієздатність» є такими, до 

яких може бути застосовано системний підхід, що акумулює в собі категорії 

формальної та діалектичної логіки, оскільки вони являють собою окремі 

експертні дослідження з прийняттям відповідних рішень, зі специфічними 

об’єктами дослідження, можливістю та особливостями аналізу та оцінки, 

організацією, тобто самостійний конструкт з категоріальними включеннями. 

Елементи системного поняття «обмежена осудність» та «обмежена 

дієздатність» включають суб’єкта експертизи – підекспертного, об’єкти 

експертизи, предмет експертизи, детермінованість та призначення 

експертизи в кримінальному або цивільному судочинстві, сам експертний 

висновок з його структурою та відповідністю існуючим кваліфікаційним 
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вимогам до побудови висновку, ясністю для третіх осіб, які є замовниками, а 

згодом й користувачами цього дослідження. 

Висновок (акт) СПЕ та КСППЕ є структурним цілим, яке базується на 

формах та законах мислення, формальної логіки, з урахування принципів 

послідовності, незаперечності, ясності та доказовості процесу мислення; в 

яких кінцевою метою є відповідь експертизи на питання, які поставлені, а 

аналіз та обґрунтованість експертних висновків потребують застосування 

логічних основ теорії аргументації. Неоднозначність, інколи суперечливість 

поданих на експертизу матеріалів, які характеризують психологічні 

особливості підекспертного та його психічний стан і поведінку, потребують 

використання діалектичного методу для оцінки предметів та явищ дійсності у 

динаміці, протиріччях, зв’язках між собою та іншими елементами системи, 

що досліджується. 

Експертний висновок повинен виконати своє основне призначення та 

допомогти органам слідства та суду розв’язати сумніви щодо юридичних 

питань стосовно особи підекспертного та його психічного стану на проміжок 

часу, який цікавить суд, що можливе лише при використанні принципу 

формальної визначеності, тому, відповідно, заключення експертів повинно 

носити досить категоричну форму. При ігноруванні виділених законів та 

принципів (у т.ч. й формальної логіки), проведення експертизи було би 

неможливим. 

Таким чином, грамотне й доречне використання формально логічного, 

діалектичного та системного методів дозволяє забезпечити методологічну 

основу проводимого дослідження з певною послідовністю та визначеністю 

етапів і конкретних задач з подальшим узагальненням результатів та 

виконанням поставленої мети і завдань дослідження в цілому.   

Відповідно до вищезазначеного, для розробки критеріїв та принципів, 

які зможуть забезпечувати доказовість експертних висновків та їх 

«уніфікацію» при проведенні СПЕ та КСППЕ у цивільних справах та 

кримінальних провадженнях, проведено аналіз відповідних експертиз. 
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У цьому дослідженні до критеріїв включення віднесено: 

1) обґрунтування у кінцевому висновку медичного критерію «обмеженої 

осудності» у юридичному контексті; 

2) обґрунтування у кінцевому висновку медичного критерію «обмеженої 

дієздатності» у юридичному контексті; 

3) у більшості випадків наявність психологічного заключення; 

4) час проведення СПЕ або КСППЕ у період з 2004 по 2014 рр. 

При дослідженні тих чи інших психологічних, соціальних та інших 

явищ, можливість їх адекватного та всебічного оцінювання, застосовують 

кількісні показники, котрі пов’язані з оцінюваними явищами в межах 

системності та діалектичності. Певною мірою акти СПЕ та КСППЕ як у 

кримінальному, так й у цивільному судочинстві відображають ті явища, які 

відбуваються у соціумі, класифікаційні та діагностичні закони, можливі 

експертні підходи тощо. 

Для отримання уявлень щодо загальної, клініко-психологічної, 

соціально-психологічної та нозологічної структури динаміки СПЕ та КСППЕ 

у цивільному та кримінальному процесі за певний період часу, для 

подальшого обґрунтування ознак дослідження та конструювання динамічних 

зв’язків, було проведено аналіз якісних та кількісних статистичних 

показників вказаних експертиз, проведених у Київському міському центрі 

судово-психіатричної екпертизи з обґрунтування у кінцевому висновку 

медичного критерію обмеженої осудності/дієздатності у юридичному 

контексті у період з 2004 до 2014 рр. 

Окрім вирішення завдань данного дослідження, отримані статистичні 

показники зазначеного вище виду експертиз становлять науковий та 

прикладний інтерес як для подальшого порівняння, так і для більш 

поглибленого вивчення й аналізу отриманих закономірностей, їх пояснення з 

точки зори прогнозу досліджуваного поняття.  
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Загальна характеристика вибірки 

 

У відповідності до мети та завдань дослідження було утворено 

дослідницьку вибірку, до якої увійшли 404 особи, у тому числі – 280 осіб з 

різними психічними розладами, які були визнані обмежено осудними або 

обмежно дієздатними та проходили первинну, додаткову, повторну; 

амбулаторну або стаціонарну судово-психіатричну або комплексну судово-

психолого-психіатричну експертизу (табл.2.2). 

Таблиця 2.2 
Загальна характеристика вибірки 

  
Недієздатні 
Неосудні 

Обмежено дієздатні 
Обмежено осудні 

Дієздатні 
Осудні 

Разом 

Цивільні 
справи 45 177 

33 

 
404 

 
   

Кримінальні 
провадження 46 103 
Всього 91 280 33 

 

Щодо критеріїв виділення методології судово-психіатричної 

експертизи в цивільному процесі (за загальними методологічними 

підходами), слід зауважити на її специфічність у порівнянні зі судово-

психіатричною експертизою в кримінальному процесі та зазначити 

об’єднуючі знаменники окремих галузей судово-психіатричної експертизи у 

цивільному процесі (такі, як визначення недієздатності, обмеженої 

дієздатності внаслідок психічного розладу, угодоздатності). Специфічність 

судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі визначається обсягом 

та характером прав та обов’язків, які відповідне законодавство включає до 

поняття  дієздатності, а також особливостями цивільного судочинства. В 

юридичному сенсі в якості складових дієздатності розглядається можливість 

укладати угоди (угодоздатність) та можливість самостійно нести майнову 

відповідальність – деліктоздатність [67]. 
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Юридичний зміст поняття «неосудність» дозволяє відокремлити 

злочин від суспільно небезпечного діяння. К. Шнайдером було 

сформульовано базове положення про те, що для збереження цивільної 

дієздатності достатньо є не така висока збереженість особистості, як для 

карної відповідальності, оскільки в першому випадку розглядаються 

приватні інтереси особистості, в той час як у карних справах основним є 

збереженість суспільства [цит. за 323]. 

Таким чином, в умовах зростаючих вимог до обґрунтування 

експертних висновків, динамічних змін в законодавстві, виникає потреба в 

створенні цілісної системи, яка б сприяла об’єднанню сучасних та 

традиційних принципів діагностики психічних розладів з принципами 

судово-експертної діяльності. Стосовно призначення на сучасному етапі та 

проведення експертиз з залученням психолога, необхідне чітке 

усвідомлення, що тільки за допомогою спеціальних знань фахівців цієї сфери 

можна дати відповідь на запитання щодо особистісних особливостей 

підекпертного, його преморбідних характеристик та таких, які сформувались 

протягом протікання хвороби та стали її наслідком. 

Дослідження окресленої проблематики є особливо актуальним у 

цивільному процесі в зв’язку з виникаючими протиріччями та не завжди 

достатнім об’ємом експертно значущої інформації. Водночас, введення до 

кримінального законодавства поняття обмеженої осудності виявило одну з 

найскладніших проблем – перехід від розмежування якісно визначених 

категорій (осудність та неосудність) до пошуку критеріїв кількісної оцінки 

здатності суб’єкта протиправного діяння розуміти свої дії та/або керувати 

ними. 

При складності клініко-психологічної картини, недостатності наданих 

на експертизу даних та за необхідності спостерігання за підекспертною 

особою в динаміці, слід враховувати, що специфіка СПЕ в більшості 

випадків складається з  визначення психічного стану підекспертного, в тому 

числі й ретроспективно. Це призводить до необхідності диференціювати 
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внутрішнє переконання стосовно судово-психіатричного діагнозу (з 

включенням як медичного, так й психологічного критеріїв) з врахуванням 

психічного стану. Безпосередньо експертом можуть бути проаналізовані 

факти щодо психічного стану підекспертного тільки на момент проведення 

експертизи. Всі інші дані про його психічний стан в будь які інші періоди 

часу детермінуються показаннями свідків, потерпілих, іншими матеріалами 

провадження та справи і медичної документації, які відображають 

суб’єктивне сприйняття досліджуваного третіми особами. 

Таким чином, принцип безпосередності дослідження буде стосуватися 

вже інформації, яка міститься в письмових об’єктах експертизи;  експерт 

оцінює зміст наданих на експертизу джерел інформації на предмет їх 

відповідності існуючим в психіатрії та патопсихології уявленням щодо 

психічної патології та у відповідності до діючих діагностичних стандартів. 

Саме з цього складається зміст внутрішнього переконання експерта, яке в 

значній мірі залежить від інформативності досліджуваних матеріалів. 

Особливості призначення стаціонарних КСППЕ та СПЕ пов’язані в 

першу чергу зі складністю клініко-психологічної картини. Водночас, якщо 

стає можливим прийняти рішення в умовах амбулаторної СПЕ, то це одразу 

визначається експертною комісією без призначення стаціонарної експертизи.  

Щодо правових наслідків визначення обмеженої осудності з 

врауванням вимог законодавства [170], слід зазначити, що вони носять 

двоякий характер. По-перше, це врахування зазначеної обставини судом при 

призначенні покарання. По-друге, це можливість застосування до обмежено 

осудної особи ПЗМХ. Проте, необхідним стає врахування статей, за якими 

було розпочато кримінальне провадження. 

 На рис. 2.1. ми бачимо, що за поширеністю статей при встановленні 

обмеженої осудності більший відсоток становлять статті, пов’язані з 

крадіжками, грабіжками та розбоєм (ст.185-187). 
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Ст.307,Ст.309
11,2%

Ст.190,Ст.194
7,2%

Ст.115
21,8%

Ст.121
10,6%

Ст.152,Ст.153
3,8%

Ст.185
29,0%

Ст.186,Ст.187
16,5%

 
*Ст. 185,186,187 – злочини проти власності (крадіжки, грабіжи, розбої) 
Ст. 190, 194 – злочини проти власності (шахрайство, умисне знищення або пошкодження 
майна) 
Ст. 307, 309 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів;  
Ст. 115, 121 – злочини проти життя та здоров’я особи; 
Ст. 152, 153 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 
 

Рис.2.1 Динаміка  поширеності статей в кримінальних провадженнях 

 

Водночас, в цьому розподілі значно менше статей, пов’язаних з діями 

проти особистості, що підтверджується й розробками інших авторів. Так,  

А.В. Каніщев [146], здійснивши аналіз актів осіб, які скоїли злочин проти 

життя та здоров’я особистості, та які пройшли судово-психіатричну 

експертизу, відмічає, що спостерігається тенденція до помітного зниження 

відносної частки підекспертних, обвинувачених у вбивствах і визнаних 

неосудними, в той час як зростає кількість осіб з примежовою психічною 

патологією, а також осіб, визнаних СПЕ психічно здоровими: так, у 1980 

році це 76,4%, а у 2000 році вже 96,1%. Зазначені закономірності 

відображають, з одного боку, деякі зміни методичних підходів в експертній 

діагностиці, з іншого боку – загальну несприятливу криміногенну ситуацію, 
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зокрема, збільшення ризику формування кримінальної агресії в осіб з 

психічними порушеннями, що не виключають осудності.  

При вирішенні цивільних питань значне навантаження припадає на 

амбулаторні СПЕ та КСППЕ. Поширеність вказаного виду експертиз та 

значна затребуваність їхнього проведення з метою вирішення правового 

статусу осіб з психічними розладами, призводить до необхідності 

напарцювання єдиних стандартів при винесенні експертного висновку. 

При аналізі кількості еспертиз, призначених у ході цивільного процесу, 

за окремими роками переважають однорідні психіатричні експертизи. Це 

пояснюється тим, що експертиза загальної дієздатності залишається 

найбільш поширеним видом СПЕ в цивільному процесі. Це вид очної 

експертизи з оцінкою психічного стану особи, її здатності усвідомлювати 

свої дії та керувати ними на період експертизи і на майбутнє, а також з 

винесенням рішення про необхідність призначення опіки/піклування.  

Експертиза загальної дієздатності проводиться в рамках виключно 

очної СПЕ, що регламентується статтями ЦК України та Цивільного 

процесуального кодексу України (ЦПК України) і є одним з державних 

механізмів захисту прав, забезпечення соціального функціонування осіб з 

психічними розладами, в першу чергу вираженими стійкими психічними 

розладами, що викликають сумніви в можливості самостійної 

життєдіяльності та реалізації своїх прав такими особами. Основні питання, 

котрі цікавлять суд та вирішуються експертами, є питання загальної 

дієздатності та дієздатності на період юридичної дії. 

В.Б. Первомайським [239] було проаналізовано причини призначення 

СПЕ та розділено їх на фактичні підстави та мотивировку. Фактичні підстави 

розглядалися як деякий змістовний ряд виявлених у справі фактів, на які 

робили посилання слідчі органи, для призначення експертизи. При аналізі 

повноти фактичних підстав призначення експертизи були виділені наступні: 

відсутність повністю фактичних підстав або неперевірені свідчення про 

психічні розлади, тобто такі свідчення, що не підтверджено документально; а 
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також, підтверджені свідчення про перебування особи раніше в 

психіатричній лікарні та/або на обліку в лікаря-психіатра; інформація про 

странощі в повединці, дивні висловлювання на період юридично значущої 

дії. При аналізі ступеню обгрунтованості мотивування було виділено та 

узагальнено наступні ознаки: мотивування призначення СПЕ було повністю 

відсутнім або були посилання на відповідні статті законодавчих актів; 

формулювання мали формальний або неповний характер.    

При аналізі актів проведених експертиз, В.Б. Первомайський [239] 

наголошує на суттєвому значенні описання саме психічного стану 

підекспертного при винесенні експертного рішення із застосуванням 

психологічних критеріїв категорій осудність-неосудність та дієздатність-

недієздатність. 

Для отримання об’єктивної картини уявлень щодо психологічних 

конструктів в СПЕ та КСППЕ у цивільному та кримінальному процесі за 

певний період часу, а саме з введення до чинного законодавства категорій 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, та для подальшого аналізу 

виділених психологічних зв’язків, було розроблено карту дослідження, яка 

містила декілька блоків даних. Поряд з традиційними даними, які 

оцінювалися (персонографічні, освітні, трудові, синдромальні, клініко-

динамічні, нозографічні, пов’язані з сімейною адаптацією), а також 

експертологічними параметрами (вид первинної і повторної експертиз, 

стаття, діагнози, встановлені при первинній і повторній експертизі, наявні 

діагностичні і експертні розбіжності), особливу увагу було приділено 

психологічним параметрам, які відображають обсяг експертно значимої 

інформації, що сприяє описовим та кваліфікуючим психологічним 

характеристикам психічного стану. 

Діагностична кваліфікація виділених експертами-психіатрами 

клінічних симптомокомплексів відбувалась згідно з діючою на час 

проведення експертизи класифікацією психічних розладів за МКХ-10, з 

урахуванням традицій та уявлень вітчизняної психіатрії. Було проаналізовано 
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як виділені шифри, так й синдромальні характеристики; аналізувалися та 

співставлялися як описові, так й кваліфікуючі  характеристики негативних 

психічних розладів (інтелектуально-мнестичне зниження та його ступінь; 

емоційно-вольові розлади; особистісні зміни; порушення мотиваційних 

компонентів та критичності мислення; негативні та продуктивні розлади 

мислення; сформований дефект або деменція), проводився статистичний 

аналіз виділених патопсихологічних регістр-синдромів. Поряд з 

показниками, що відображають параметри психічного розладу, було 

проаналізовано дані, що характеризують психічне збереження: частота 

відвідування лікарів, диференційованість наданих скарг, повнота анамнезу, 

здатність до самостійного проживання тощо. 

Щодо уніфікації розуміння термінології, яка використовується в 

літературі та на практиці, слід зазначити, що під обмеженою осудністю ми 

розуміємо психічний стан особи, що не виключає крмінальної 

відповідальності і покарання, при якому наявний у неї розлад психічної 

діяльності у вигляді хронічного психічного захворювання, тимчасового 

розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану 

психіки, під час правопорушення, обежив її здатність повною мірою 

усвідомлювати свої дії, діяльність чи бездіяльність (усвідомлювати фактичну 

сторону і суспільну небезпеку діяння) чи керувати ними. 

Під обмеженою дієздатністю ми розуміємо складову «дієздатності», 

коли здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними істотно 

обмежена наявним у неї психічним розладом. Медичним критерієм 

обмеженої дієздатності (якщо особа повнолітня) є психічний розлад 

непсихотичного рівня, а психологічним критерієм – здатність усвідомлювати 

значення своїх дій та (або) керувати ними, що істотно обмежено. 

З урахуванням вищевикладеного, зазначаємо, що в даній роботі 

використовувся наступний алгоритм: 

1. Теоретико-методологічна частина дослідження з проблем обмеженої 

осудності та обмеженої дієздатності. 
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При цьому, важливим елементом було визначення й складання опису 

та проведення аналізу виникнення основних понять, що дають змогу 

прослідкувати формування даної проблеми в історичному контексті та з 

позицій класифікації та аргументації даних понять у сучасній науковій 

літературі.  

Подальший аналіз окреслених понять потребував визначення об’єму 

поняття (предметів дійсності, що входять в нього), змісту поняття 

(визначення суттєвих предметів, що входять до об’єму), взаємовідносин 

предметів та ознак, що складають зміст поняття, запропонування пропозицій 

щодо призначення експертиз із залученням експерта-психолога судового. 

2. Практична частина дослідження. 

Цей етап алгоритмичного процесу передбачав проведення наступних 

дій: 

аналіз виділених та досліджуваних понять в історичному контексті з 

точки зору їх специфіки, особливостей, динамічних характеристик; 

вивчення загальної, психологічної та нозологічної структури СПЕ та 

КСППЕ у процесі, з виділенням різноманітних характеристик груп 

підекспертних та їх психологічних, юридичних та клінічних характеристик з 

урахуванням цілей та задач предметних видів експертиз, основою задачею 

яких є оцінка психічного та психологічного статусу підекспертного на період 

юридичної дії; 

вивчення методичних аспектів СПЕ та КСППЕ, підстав для їх 

призначення; виконання; особливостей формулювання запитів з метою 

призначення повторних та додаткових експертиз, обґрунтування експертних 

висновків; 

вивчення соціально-демографічних, психологічних та клінічних 

характеристик досліджуваних, а також «юридичної дії», яка відбулась, з 

виділенням тих, що мають значення для встановлення «експертної оцінки» 

психічного стану особи на період цієї дії; 
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обґрунтування методичних принципів проведення СПЕ та КСППЕ з 

урахування психодіагностичних можливостей та спеціальних знань 

експертів-психологів судових; оцінки об’єктів експертного дослідження, 

висування психологічних та загальних висновків, складання акту експертизи. 

Відповідно до вирішення тих чи інших експертних питань, які 

становлять інтерес для суду, призначаються різні види експертних 

досліджень. Розподіл цих видів експертиз у контексті нашого дослідження 

відображено на рис.2.2. 

 
Рис.2.2 Розподіл даних за видом експертизи (в межах Кодексів)  
 

 Дані рис. 2.2 відображають загальну картину розподілу експертних 

досліджень, де перебільшують експертизи, проведені у рамках цивільного 

процесу. 

Останнім часом набувають поширення експертизи, проведені в рамках 

різних категорій цивільних справ, а саме: експертиза загальної дієздатності; 

експертиза в рамках Сімейного кодексу щодо спору про виховання дітей 

після висококонфліктного розлучення; експертиза заповідальної дієздатності 

(експертиза на період юридичної дії в минулому); експертиза на предмет 

розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсними; експертиза, пов’язана з 

оскарженням психіатричної діагностики (питання щодо постановки 

психіатричного діагнозу); експертиза, пов’язана з оскарженням госпіталізації 

в психіатричну установу (включно, примусові заходи), перебування в 

психіатричній установі, проведеного лікування; експертиза у цивільному 

спорі про відшкодування морального збитку (табл.2.3). 

 

Цивільна 
59,8%, 

Кримінальна 
40,2% 
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Таблиця 2.3 

Основні види СПЕ у цивільному процесі та їх характеристики 

Судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі 
Види СПЕ Очна, 

посмертна 
Об’єкт СПЕ Питання СПЕ 

Експертиза 
загальної 
дієздатності 

Очна Підекспертний, 
медична 
документація, 
матеріали 
справи 

Діагностичні, 
експертні за період 
СПЕ 

Експертиза в 
рамках Сімейного 
кодексу щодо спору 
про виховання дітей 
після 
висококонфліктного 
розлучення 

Очна Той же Оцінка впливу 
психічного стану на 
виховання і розвиток 
дитини 

Експертиза 
заперечування 
діагнозу, 
госпіталізації та 
лікування у 
психіатричному 
закладі 

Очна, але ж 
основним є 
дослідження 
медичної 
документації 

Той же Діагностичні на період 
СПЕ, лікувально-
діагностичні, 
організаційні на 
період, що цікавить суд 
у минулому 

Експертиза на 
предмет 
расторгнення 
шлюбу; визнання 
шлюбу недійсним 

Очна 
 
Посмертна 

Той же; 
 
Медична 
документація; 
Матеріали 
справи 

Діагностичні на період 
СПЕ;  
Експертні на період 
СПЕ з прогнозом на 
майбутнє 

Експертиза 
моральної шкоди 

Очна Той же Діагностичні на період 
СПЕ; вираженість 
психічних розладів та 
їх зв'язок з 
заподіянними у 
відношенні особи 
діями 

Експертиза 
заповідальної 
дієздатності 

Переважно 
посмертна 

Медична 
документація, 
матеріали 
справи 

Вирішення 
діагностичних і 
експертних питань на 
період правової дії у 
минулому 
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 Найбільш розповсюдженим видом СПЕ у цивільному процесі 

залишається експертиза загальної дієздатності. Це вид очної експертизи з 

оцінкою психічного стану особи, його здатності усвідомити свої дії та 

керувати ними на період експертиз та на майбутнє, а також рішенням про 

необхідність призначення опіки/піклування. Основну категорію осіб 

складають хворі з розумовою відсталістю, з шизофренією, з судинною 

патологією та атрофічними захворюваннями пізнього віку. Експертиза 

загальної дієздатності проводяться в рамках очної СПЕ та регулюється 

відповідними статтями ЦК та ЦПК України та є одним з механізмів захисту 

прав та забезпечення соціального функціонування осіб з психічними 

розладами, в першу чергу, вираженими та стійкими психічними розладами, 

які викликають сумніви в можливості самостійної життєдіяльності та 

реалізації своїх прав такими особами.  

Протягом останніх років КСППЕ в Україні набуває все більшого 

розповсюдження та за своєю кількістю, безумовно, домінує серед інших 

комплексних судових і психіатричних експертиз (рис.2.3). На думку І. А. 

Кудрявцева [173], саме вирішення питання «спільної компетенції» визначає 

сутність КСППЕ і надає їй статус самостійного роду судової експертизи зі 

своїм «особливим» предметом та особливими питаннями, які не можуть бути 

вирішені в рамках однорідних експертиз. Зокрема, така важлива роль 

надається КСППЕ при вирішенні питання про обмежену осудність, коли 

висновок  формується при спільному обговоренні представників двох різних 

спеціальностей, які, уточнюючи та корегуючи думки один одного, приходять 

до загального синкретичного висновку. 
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Комплексна
27,8%

Однорідна
72,2%

 
Рис. 2.3. Розподіл даних за видом експертизи (за типом 

комплексування) 
 

Загалом, не беручи до уваги комплексування знань, у переважній 

більшості випадків, будь то однорідна експертиза або комплексна, 

переважають експертизи з наявністю психологічного висновку, що у 

черговий раз підкреслює необхідність залучення фахівців даної галузі у 

вирішенні складних діагностичних питань на сучасному етапі (рис.2.4) 

Є
89,5%

Немає
10,5%

 

 
Рис. 2.4. Наявність психологічного висновку 
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За місцем проведення, з урахуванням великої кількості експертиз у 

цивільному процесі та обмеженої кількостя стаціонарних місць, переважвють 

амбулаторні експертизи (рис.2.5). 

Амбулаторна
63,9%

Стаціонарна
36,1%

 
Рис. 2.5. Розподіл даних за видом експертизи (за типом призначення) 

 
Судові експертизи за послідовністю ведення підрозділяються на 

первинні та повторні. Щодо експертиз за послідовністю проведення, в 

нашому дослідженні велику кількість порівняно з іншими складають 

первинні експертизи (рис.2.6). У відповідності до чинного законодавства, під 

повторною експертизою розуміється експертиза, яка проводиться іншим 

експертом (іншою експертною комісією) у разі виникнення сумнівів в 

обґрунтованості висновку первинної експертизи або наявності протиріч у 

висновках експерта (експертів) з тих же питань. Повторна експертиза завжди 

призначається іншому експерту (або групі експертів), яким надаються 

заключення попередніх експертиз. 
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Інші (повторна, 
додаткова)

11,1%

Первинна
88,9%

 
         Рис. 2.6. Розподіл даних за послідовністю проведення 

 

Більшу частину досліджуваних склали особи молодого, працездатного 

віку (37%), що пояснюється як особливостями дебюту тих чи  інших 

нозологічних форм (рис.2.7), а також наступними причинами: трудова 

незайнятість, відсутність своєї сім’ ї або неблагополучна сім’я, оточуюче 

середовище та ін. Відповідно до даних деяких авторів, основний відсоток 

осіб, які скоїли те або інше правопорушення, складають особи працездатного 

віку, без постійного прибутку, що збільшує рівень психологічної готовності 

до скоєння злочину.  

14р-18р
4,0% 19р-25р

14,9%

26р-45р
38,3%

46р-60р
22,3%

61р-75р
12,9%

76р та вище
7,7%

                                    
*Періодизація за віковою класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я  

 

Рис. 2.7. Розподіл досліджуваних за віком 
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За аналізом наших даних ми спостерігаємо переважну більшість 

непрацюючих осіб, у тому числі з наявною інвалідністю, та осіб самотніх, без 

дітей (рис. 2.8 - рис. 2.11), що визначається одним з факторів ризику 

кримінальної поведінки в осіб молодого віку. 

Не працюють
67%

Працюють
12%

Тимчасовий 
заробіток

20%

Навчаються
1%

 

Рис. 2.8. Розподіл досліджуваних за особливостями трудової діяльності 

Дитинства
10,9%

ІІ гр.
73,6%

ІІІ гр.
8,5%

І гр.
7,0%

 

Рис. 2.9 Розподіл непрацюючих досліджуваних за показником групи 

інвалідності 
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Одружений (а)
14,9%

Розлучений (а)
16,1%

Цивільний 
шлюб
5,3%

Вдовець(а)
13,1%

Не 
одружений(а)

50,7%

 
Рис.2.10 Розподіл досліджуваних за сімейним станом 

 
 

Ні
61,0%

Так
39,0%

 
Рис. 2.11 Інформація щодо наявності дітей 

 

Сукупність зазначених вище факторів сприяє формуванню більш 

високого рівня «предкримінальної» поведінки та готовності до відкритої 

протиправної поведінки, спричиняє посилення кримінальної напруги в 

соціумі та згодом стають нормою поведінки [318]. 
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Надані показники на рис. 2.12 відображають загальну картину 

злочинності за показниками статі.  

Жінок
35,1%

Чоловіків
64,9%

 

Рис. 2.12 Розподіл досліджуваних за статтю 

 

Хоча за відсотковими параметрами кількість чоловіків у вибірці 

переважає, слід відмітити, що оскільки стать залишається одним з основних 

параметрів, який має не тільки біологічну характеристику, але й визначає 

ієрархію ціннісних орієнтацій, при вивченні кримінальних дій неможливо не 

враховувати цей фактор. 

Щодо жіночої злочинності, слід зазначити, що сам характер агресивної 

поведінки жінки, комплекс соціально-біологічних особливостей та різного 

роду специфічних ситуацій, які знаходять своє відображення в клінічній 

картині психічних захворювань, мотивації такої поведінки та засобах її 

реалізації, залишається незмінним.  

Співвідношення чоловічої та жіночої злочинності з часом змінюється. За 

даними статистичних опитувань, проведених в Англії, Нідерландах, США, 

більша частина злочинних дій скоюється жінками старших вікових груп. 

Вікова складова не дуже змінюється в порівнянні зі складовою більш 

молодого віку (за даними O. Pollak, T. Gibens), проте змінюється сам 

характер злочинів. Так, у більш «вікових» групах на перший план злочинів 
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виходять «дрібні крадіжки» та стає меншою кількість злочинів проти 

особистості. У чоловіків показники більш старшої вікової групи також 

знижуються, проте характер злочинів зменшується менше [349]. В таблиці 

2.4 ми бачимо, що наші показники також відображають загальну картину 

співвідношення віку та рівня злочинності в залежності від статі та віку (див. 

табл.2.4). На рис. 2.2 наведено дані щодо переважання у кримінальних 

провадженнях статтей, пов’язаних з грабіжами, крадіжками та, відносно 

невеликий показник за статтями проти життя та особистості. Вік, стать, 

соціальний статус осіб, що увійшли до вибірки, є різноманітними.  

Таблиця 2.4 

Розподіл досліджуваних за статтю та віком 

Періодизація 
за віком Чоловіків Жінок Кількість % 

14-18 12 4 16 4,0 
18-25 42 18 60 14,9 
26-45 108 47 155 38,4 
46-60 58 32 90 22,3 
61-75 28 24 52 12,9 

76 та вище 14 17 31 7,7 
Всього 262 142 404 100,0 

 

Практика судової психіатрії та психології надає унікальний матеріал 

для аналізу та розуміння того, як вроджені біологічні особливості 

трансформуються в соціальні, культурні та поведінкові прояви, які мають 

відношення до деліквентності та кримінальності. Цікавими виявляються 

фактори, які носять більш соціальний характер та стають очевидними при 

вивченні проблем деліквентності у визначенні ролі конформності при аналізі 

кримінальних дій. Саме аналіз порушень в області конформності на думку 

деяких авторів [204, 384, 430] може дати відповідь щодо розуміння 

злочинності, бо контролюючим механізмом суспільства, який зменшує 

кримінальність, виступають різноманітні суспільні інститути та їх складні 

взаємозв’язки: поліція, суди, преса, родина, школа, групи однолітків тощо. 
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Зв'язок цих інститутів, традицій, звичок в їх різній сукупності контролює та 

модифікує поведінку особистості.  

Саме тому одними з факторів, які були проаналізовані у вибірці у 

нашому дослідженні, стали фактори освіти та її успішності (рис.2.13, 2.14). 

Як ми бачимо з рисунків, більшу частину підекспертних склали особи з 

середньо-спеціальною, фаховою освітою, також відмічено відносно 

невисокий показник щодо повторного курсу навчання в зв’язку з 

неуспішністю ( дублювання класів). 

Неповна вища
2,4%

Вища
15,7%

Середня
16,5%

Середня-
спеціальна

32,9%
Спеціальна 
школа-
інтернат
23,2%

0-7 класів
3,1%

Неповня 
середня

6,1%

 
Рис. 2.13  Розподіл досліджуваних за освітою 

 

Не дублював
83,8%

Дублював
16,2%

 
Рис. 2.14 Розподіл досліджуваних за показником повторного курсу 

навчання в зв’язку з неуспішністю (дублювання класів) 
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Проведений аналіз щодо характеристик, які містилися у кримінальних 

провадженнях та цивільних справах, показав, що більшість цих 

характеристик носять, на жаль, доволі формальний характер: не аналізуються 

особистісні риси, особливості поведінки та життєдіяльності підекспертних, 

що загалом пов’язане з формалізацією надання такої інформації (рис. 2.15). 

Формальна
44,8%

Відсутня
14,8%

Негативна
19,6%

Позитивна
20,8%

 

Рис. 2.15 Наявність та змістовність характеристик, наданих в 

матеріалах справи 

 

Показник служби в армії використовувався нами як один з факторів 

преморбідних характеристик особистості, оскільки наявність того чи іншого 

психічного розладу є протипоказанням до призиву. Значущий відсоток 

склали особи, які не проходили службу, що дозволяє припустити наявність у 

них відхилень психічної діяльності ще до моменту призначення експертизи 

(рис 2.16). 
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Служили
19,4%

Комісовані
2,4%

Не служили
78,2%

 
Рис. 2.16. Інформація щодо служби в армії 

 

2.3 Характеристика методів дослідження 

 

З метою удосконалення психодіагностичних критеріїв використання 

«інституту» обмеженої осудності і обмеженої дієздатності щодо осіб з 

психічними розладами були використані наступні методи: 

Для досягнення мети та виконання дослідницьких завдань, 

забезпечення достовірності основних положень та висновків, було 

використано комплекс взаємопов’язаних наукових методів.  

1. Комплексний метод як спосіб організації дослідження загалом 

допоміг здійснити міждисциплінарне вивчення категорій обмеженої 

осудності та обмеженої дієздатності. 

Зазначений метод уможливив вивчення вимог кримінального та 

цивільного законодавства щодо понять «дієздатність», «недієздатність», 

«обмежена дієздатність» та «осудність», «неосудність», «обмежена 

осудність». З використанням основних регламентуючих ознак формально-

діалектичної логіки та системного підходу, стало можливим визначити зміст, 

об’єм та провести аналіз застосованих понять та їх диференціацію з 

урахуванням психологічного навантаження. Крім того, при аналізі суміжних 

міждисциплінарних визначень, за допомогою даного методу було проведено 
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аналіз взаємовідношень та взаємозв’язків цих понять та явищ, котрі можуть 

відображатися останніми. 

2. Методи збору інформації: 

1) теоретичні методи – теоретичний аналіз спеціальних 

психологічних, медичних, філософських джерел, вивчення та узагальнення 

досвіду; 

2) емпіричні методи 

а) нестандартизовані (спостереження, бесіда) 

б) стандартизовані (експеримент, з використанням об’єктивних, 

суб’єктивних та проективних методик, згідно з Реєстром методик проведення 

судових експертиз, затвердженим Міністерством юстиції України згідно з 

вимогами Закону України «Про судову експертизу», спрямованих на 

вивчення стану основних пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та 

особливостей особистості);  

в) метод експертного аналізу об’єктивованих об’єктів інформації (для 

всебічного вивчення матеріалу судово-психіатричних та комплексних 

судово-психолого-психіатричних експертиз, а саме: актів експертизи, 

психологічних висновків и протоколів, історій хвороб, характеристик на 

підекспертних, амбулаторних карт тощо). Зазначений метод дозволив з 

використанням, зокрема, розробленої карти обстеження, провести аналіз та 

вивчення історій хвороб (поточних та архівних), амбулаторних карт, даних 

попередніх експертиз (актів СПЕ та КСППЕ), даних попередніх 

психологічних досліджень, документів щодо призначення експертизи, 

документів щодо юридично значущої дії, на момент якої оцінювався 

психічний стан підекспертного, іншої характеризуючої інформації, яка 

містилась в справах. Було також проведено аналіз експертної аргументації, 

яка використовувалась при обгрунтуванні заключення, з точки зору 

однозначності її зв’язків з діагностичним та експертним висновком, що 

доказувалися. 
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За допомогою цього методу були співпіставлені основні сфери 

професійної компетенції судово-психіатричного експерта та експерта-

психолога судового при оцінці підекспертного й збережених сторін психічної 

діяльності, а також в аспекті порушень регуляції юридично значущої 

поведінки. 

 При проведенні експертного дослідження застосовуються як 

нестандартизовані психодіагностичні методики (спостереження, клінічна 

бесіда, методика дослідження психологічного анамнезу), так і 

стандартизовані (об’єктивні, суб’єктивні та проективні тести), а також 

спеціальні методики у сфері судово-експертній діяльності (методика судово-

психологічного дослідження у кримінальних справах, методика судового 

психологічного дослідження у цивільних справах, методика судового 

психологічного аналізу вихідних даних). Всі методики дослідження 

проводяться згідно з Реєстром методик проведення судових експертиз, 

затвердженим Міністерством юстиції України згідно з вимогами Закону 

України «Про судову експертизу».  

Метод бесіди використовується згідно з існуючими стандартами 

проведення психологічного дослідження та має на меті реалізацію кількох 

завдань.  

Відповідно до вимог проведення психодіагностичного дослідження, 

бесіда складається з двох частин: перша частина проводиться до власне 

експерементального дослідження та складається з розмови психолога з 

хворим, збору необхідного психологічного та, за потреби, клінічного 

анамнезу, інформації щодо особливостей життєдіяльності, обставин, які 

передували правопорушенню та ін. Друга частина бесіди – це бесіда під час 

експерименту, оскільки експеримент – це завжди співрозмова з 

підекспертним під час виконання запропонованих завдань. Під час бесіди 

використовуються як вербальні засоби (психолог розмовляє з підекспертним, 

щось каже, уточнює, пояснює, надає похвалу тощо), так і невербальні 

(психолог демонструє підекспертному добре чи погане йде робота, реагує на 
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установчі тенденції тощо). Бесіда завжди має цілеспрямований характер та 

залежить від мети, яка стоїть перед психологомв кожному конкретному 

випадку.  

Оскільки багатьма хворими експеримент вважається нібито 

випробуванням, завданням психолога є ще на протязі бесіди зменшити 

ситуацію сприймання цього як іспиту. В протоколі відображається безліч 

деталей, в тому числі реакція хворого на підказки, міміка, задоволення або 

незадоволення тощо. Ці дані співвідносяться з  тими, які  є в історії хвороби 

або з тими, які отримані під час виконання завдань.  

У ситуації експерименту або бесіди важливе місце займає 

спостереження за поведінкою хворого. При цьому знану увага повинна 

приділятися дрібницям: як хворий заходить, як розмовляє, дивиться на 

психолога; як взагалі сприймає ситуацію бесіди; якій його настрій –

метушливий чи навпаки загальмований; як приступає до виконання завдань; 

як реагує на підказки, виправлення помилок та ін. 

Процедура кожного дослідження проводилась в наступній 

послідовності: проведенню експериментальних проб передувала бесіда, 

побудована за принципами патопсихологічного дослідження [135] та з 

урахуванням специфіки того, в рамках якої експертизи проводиться 

дослідження – кримінальної чи цивільної; ознайомлення з історією хвороби 

та матеріалами кримінального провадження (якщо експертиза комплексна) 

або цивільної справи, даними інших експертиз; вивчення анамнестичних 

свідчень та характеризуючої інформації; ознайомлення з даними інших 

досліджень (ЕЕГ, КТ ГМ та ін.). Після цього проводились тестові завдання 

згідно з Реєстром методик проведення судових експертиз, спрямовані на 

вивчення стану основних пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та 

особливостей особистості: 

- методика судового психологічного аналізу вихідних даних; 

- методика судового психологічного дослідження у цивільних справах; 

- методика судово-психологічного дослідження у кримінальних справах; 
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- методика дослідження психологічного анамнезу; 

- комплексна методика дослідження інтелектуального розвитку та 

особистісних властивостей; 

- комплексна методика дослідження психологічних особливостей уваги та 

сесомоторних реакцій (проба Е. Крепеліна, таблиця Шульте, коректурна 

проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, розстановка 

чисел, тощо); 

- комплексна методика дослідження психологічних особливостей пам’яті 

(тест зорової та слухової пам’яті, корткочасної, оперативної пам’яті, пам’яті 

на числа, образи, тощо); 

- комплексна методика дослідження рівня та перебігу процесів мислення 

(класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення простих та 

складних аналогій, пояснення метафор, прислів’ їв, визначення 

закономірностей, тощо); 

- методика дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн; 

- методика "Піктограми"; 

- комплексна методика дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей 

особистості). 

3. Методи обробки даних: 

а) якісні– загальнологічні методи аналізу, синтезу, порівняння; 

б) кількісні– методи статистичної обробки, графічне подання даних. 

Статистична обробка отриманих даних виконувалася за допомогою 

програми SPSS [238]. Аналіз даних проводився з використанням наступних 

методів математичної статистики. Статистичні характеристики представлені 

частотами зустрічаємості ознак у відсотках, а також середніми значеннями 

(M) та стандартними відхиленнями (SD та / або стандартними помилками 

(SE). 

Частоти зустрічаємості ознак та розподілу категорізованих та порядкових 

змінних порівнювалися з використанням критерію хі-квадрату (χ2) або 
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точного критерію Фішера для дихотомічних змінних (при невиконанні умов 

застосування критерію χ2, як асимптотичного, тобто в разі близькості 

значень частот до 0 або 100% або при малих розмірах вибірок) на підставі 

таблиць сполучених ознак. 

Порівняння медіан порядкових змінних між категоріями висновків у 

цивільних та кримінальних справах проводився з використанням критеріїв 

Краскела-Уолліса (Kruskal-WallisTest) та Манна-Уїтні (Mann-Whitney). 

Оцінка достовірності показників, які порівнювалися, здійснювалася з 

використанням критерію Фішера, коли частоти були близькі до 0 або 1 або 

вибірки дуже малі. Статистично значущими вважалися відмінності при 

р≤0,05.  

Факторний аналіз, який був застосований в роботі, дав змогу згрупувати 

змінні, об’єднавши їх за узагальнюючими факторами для чіткого аналізу 

психологічних моделей обмеженої осудності тп обмеженої дієздатності. 

Кожен фактор базувався на спільному об’єднуючому зв’язку для певної 

групи змінних. Факторний аналіз можна вважати прийнятним способрм 

обробки даних при відповідно високому значенні коефіцієнта КМО 

(вимірювана статистиками Кайзера-Мейера-Олкіна адекватність вибірки, яка  

прогнозує наскільки добре факторизуються дані, на основі кореляції), що 

свідчить про однорідність змінних та значимість отриманих результатів.   

Порівняння та статистична обробка даних експериментальної групи 

проводилась з групами підекспертних, які були визнані повністю неосудними 

та недієздатними та осудними або дієздатними. Це уможливило коректне 

порівняння даних, а також надало змогу виявити можливості комплексної 

психолого-психіатричної експертизи щодо осіб з порушеннями психічної 

діяльності для визнання їх обмежено осудними та дієздатними та розробити 

психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. 

4.Інтерпретаційні методи: використано структурний спосіб 

інтерпретації отриманих даних, який дав можливість зіставити результати зі 

вже наявними у психології даними.   
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  Висновки до 2 розділу 

 

 1. Організація та методика емпіричного дослідження юридичного 

(психологічного) критерію обмеженої осудності та обмеженої дієздатності 

відповідає меті дослідження і завданням та побудована на основі теоретико-

методологічного аналізу вивчаємих змістовних понять. 

2. У відповідності до мети роботи було утворено дослідницьку вибірку, 

до якої увійшли загалом 404 особи, у тому числі – 280 осіб, у відношенні до 

яких було прийнято рішення щодо обмеження, та 124 випадки контрольної 

групи. Вік, стать, соціальний статус осіб, що увійшли до вибірки, є 

різноманітними. Для отримання об’єктивної інформації щодо психологічних 

конструктів в СПЕ та КСППЕ у цивільному та кримінальному процесі за 

певний період часу, а саме з введення до чинного законодавства категорій 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, та для подальшого аналізу 

виділених психологічних зв’язків, було розроблено карту дослідження, яка 

містила декілька блоків даних. Поряд з традиційними даними, які 

оцінювалися (персонографічні, освітні, трудові, синдромальні, клініко-

динамічні, нозографічні, пов’язані зі сімейною адаптацією), а також 

експертологічними параметрами (вид експертизи, стаття, діагнози, 

встановлені при первинній і повторній експертизі), особливу увагу було 

приділено психологічним параметрам, які відображають обсяг експертно 

значимої інформації, що сприяє кваліфікуючим психологічним 

характеристикам психічного стану. 

3. Для досягнення мети та розв’язання завдань дисертаційного 

дослідження були використані комплексний метод у якості загального 

методу організації дослідження, методи збору інформації, метод обробки 

даних та інтерпретаційні методи. 

І. Комплексний метод як спосіб організації дослідження загалом 

допоміг здійснити міждисциплінарне вивчення категорій обмеженої 
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осудності та обмеженої дієздатності. 

ІІ. Методи збору інформації: 

1) теоретичні методи – теоретичний аналіз спеціальних 

психологічних, медичних, філософських джерел, вивчення та узагальнення 

досвіду; 

2) емпіричні методи 

а) нестандартизовані (спостереження, бесіда) 

б) стандартизовані (експеримент, з використанням об’єктивних, 

суб’єктивних та проективних методик, згідно з Реєстром методик проведення 

судових експертиз, затвердженим Міністерством юстиції України згідно з 

вимогами Закону України «Про судову експертизу»); 

в) експертний аналіз об’єктивованих об’єктів інформації (для всебічного 

вивчення матеріалу судово-психіатричних та комплексних судово-

психолого-психіатричних експертиз, а саме: актів експертизи, психологічних 

висновків и протоколів, історій хвороб, характеристик на підекспертних, 

амбулаторних карт тощо). 

ІІІ. Методи обробки даних: 

1) якісні– загальнологічні методи аналізу, синтезу, порівняння; 

2) кількісні– методи статистичної обробки, графічне подання даних. 

IV. Інтерпретаційні методи: використано структурний спосіб 

інтерпретації отриманих даних, який дав можливість зіставити результати зі 

вже наявними у психології даними.   

4. Процедура кожного дослідження проводилась в наступній 

послідовності: проведенню експериментальних проб передувала бесіда, 

побудована за принципами патопсихологічного дослідження та з 

урахуванням специфіки того, в рамках якої експертизи проводиться 

дослідження – кримінальної чи цивільної; ознайомлення з історією хвороби 

та матеріалами кримінального провадження (якщо експертиза комплексна) 

або цивільної справи, даними інших експертиз; вивчення анамнестичних 
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свідчень та характеризуючої інформації; ознайомлення з даними інших 

досліджень (ЕЕГ, КТ ГМ та ін.). 

Після цього проводились тестові завдання згідно з Реєстром методик 

проведення судових експертиз, спрямовані на вивчення стану основних 

пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери та особливостей 

особистості, а саме: 

- методикою судового психологічного аналізу вихідних даних; 

- методикою судового психологічного дослідження у цивільних 

справах; 

- методикою судово-психологічного дослідження у кримінальних 

справах; 

- методикою дослідження психологічного анамнезу; 

- комплексною методикою дослідження інтелектуального розвитку та 

особистісних властивостей; 

- комплексною методикою дослідження психологічних особливостей 

уваги та сесомоторних реакцій (проба Е. Крепеліна, таблиця Шульте, 

коректурна проба Бурдона-Анфімова, проба на переключення, відлічування, 

розстановка чисел, тощо); 

- комплексною методикою дослідження психологічних особливостей 

пам’яті (тест зорової та слухової пам’яті, корткочасної, оперативної пам’яті, 

пам’яті на числа, образи, тощо); 

- комплексною методикою дослідження рівня та перебігу процесів 

мислення (класифікація, виключення, виділення суттєвих ознак, утворення 

простих та складних аналогій, пояснення метафор, прислів’ їв, визначення 

закономірностей, тощо); 

- методикою дослідження самооцінки Дембо-Рубінштейн; 

- методикою "Піктограми"; 

- комплексною методикою дослідження індивідуально-психологічних 

особливостей (емоційно-поведінкових виявів та провідних властивостей 

особистості). 
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5. Зазначені вище етапи та методи уможливили проведення даного 

дисертаційного дослідження. 

Результати другого розділу дисертації знайшли відображення в таких 

основних публікаціх автора: 

1. Завязкіна Н. В. Епілептичне слабоумство: клініко-психологічні і 

соціальні аспекти / Н. В. Завязкіна // Збірник наукових праць Ін-ту 

психології ім. Г.С. Костюка АПН України: «Проблеми загальної та 

педагогічної психології». – К., 2010. – Т. 12, ч. 7. – С. 178–185. 

2. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики в принятии 

экспертных решений / Н. В. Завязкина // Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология. – 2015. – № 2. – С. 142–148.  

3. Завязкіна Н.В. Соціальна адаптація підлітків з істероїдними рисами 

особливості / Н. В. Завязкіна Д.В.Шелест // Український психологічний 

журнал. – 2016. – № 2. – С. 40–52 (Внесок дисертанта полягає в аналізі 

теоретико-методологічних підходів до дослідження)  

4. Завязкіна Н. В. Розширення психодіагностичного інструментарію для 

дослідження аутоагресії / Н. В. Завязкіна, А. Р. Кендзерська // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психол. 

науки. – 2017. – Вип. 2, т.  2. – С. 148–152. (Внесок дисертанта полягає 

в аналізі теоретико-методологічних підходів до дослідження)  
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РОЗДІЛ 3 

 
ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИ ОЦІНЦІ 

ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

  

3.1. Роль психологічних знань при встановленні обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності  

 

Юридична психологія вивчає психологічні закономірності системи 

«людина-право», розробляє практичні рекомендації, спрямовані на 

підвищення ефективності цієї системи. Вона знаходиться на стику 

психології і юриспруденції та тісно пов’язана з різноманітними галузями 

психології, а саме: загальною, соціальною, віковою, педагогічною, 

військовою, медичною, інженерною та ін. Методологічну основу юридичної 

психології складає спрямованість на дослідження особистісних якостей 

людини незалежно від її процесуального статусу (свідок, підозрюваний, 

потерпілий та ін.). Якщо юрист, як спеціаліст в галузі права, розглядає дії та 

вчинки людей відповідно до певних статей Цивільного [219] та 

Кримінального [170] кодексів України та Конституції України, то 

юридичний психолог вивчає людину як особистість підозрюваного, свідка, 

потерпілого та ін., враховуючи аналіз впливу психічних процесів та 

властивостей на особливості поведінки в досліджуваний у справі період.  

Знаходячись в полі правовідносин, психічні стани та індивідуально-

психологічні особливості особистості розвиваються і протікають за 

загально-психологічними та психофізіологічними законами. А специфіка 

предмета юридичної психології полягає у своєрідності бачення цих станів 

та дослідженні їх правового значення, у пошуках науково обґрунтованих 

методів зниження можливості порушення правових норм шляхом 

психологічної корекції цих станів. Вивчення закономірностей поведінки 

людей у системі правових відносин, структури і видів юридичної 
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діяльності, синтезу основ психологічних знань і основ юриспруденції – 

основні завдання юридичної психології.  

Таким чином, виділення юридичної психології як самостійної 

наукової галузі дослідження і навчальної дисципліни пов’язано з 

особливими правовими аспектами людської діяльності.  

Проблема людини є комплексною для сучасної науки, при цьому 

особливого значення вона набуває саме у юриспруденції, оскільки тут 

використовуються положення багаторівневих комплексних наукових 

положень про природу та особистісні якості людини – від біологічних до 

соціально-психологічних. До найбільш поширеного використання цих 

знань відноситься судова експертиза. 

На думку Б.Ф. Ломова явища, які досліджуються юридичною 

наукою, не можуть бути повністю зрозумілими без розкриття ролі в них 

психологічних чинників, без знання механізмів індивідуальної та групової 

поведінки людей та аналізу психологічних властивостей і особливостей 

особистості [184, 185]. 

Термін «судова психологія», досліджений більш ґрунтовно, з більш 

широким змістом, з’явився у відомих працях харківського вченого А.Є. 

Брусіловського який визначав судову психологію як «сукупність» науково-

психологічних знань, спрямованих на висвітлення, постановку й 

експериментальну перевірку процесуальних психологічних проблем. 

Згодом вивчення цієї галузі стає все більш широким, комплексним. 

Змінюється й розширюється розуміння наукових підходів та предмету 

дослідження.  

В працях М.М. Коченова [169], Й.А. Кудрявцева[174], Т.Б. 

Дмитриєвої та Ф. С. Сафуанова [204], судова психологія розглядається як 

розділ юридичної психології у «додатку» до теорії та практики судочинства. 

До задач судової психології відносять: підвищити ефективність судової 

практики завдяки участі психологів у формуванні  судійського корпусу 

(психологічний відбір, психологічна піготовка), організації психологічного 
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консультування, і, власне, проведення СПЕ. Значний вклад у розробку 

основ психологічної компетенції при проведенні експертизи зробили Н. В. 

Алікіна та співавт. [12], М. В. Костицький [163], Ю. М. Антонян та В. В. 

Гульдан [15], О. Р. Ратінов [252] та ін. 

Судово-психологічна експертиза являє собою дослідження, оцінку 

явищ державно-правового контенту фахівцем у галузі психології. Наряду з 

тим, що у сучасному суспільстві психолог все частіше виступає як 

«експерт» (у галузі охорони здоров’я, навчанні, управлінні, з питань 

оптимального використання чинника на виробництві тощо) та психологічна 

експертиза аналізується багатьма прикладними галузями психологічної 

науки, особливо важливу роль психологічна експертиза відіграє в 

юриспруденції. Від її результатів найчастіше залежить характер і зміст 

прийнятого уповноваженою особою рішення, характер і обсяг 

відповідальності, форми і засоби впливу на правопорушника у 

кримінальному процесі, захист прав підекпсертної особи у цивільному 

процесі.   

Таким чином, головна задача судово-психологічної експертизи – 

надання допомоги органам правосуддя при вирішенні питань 

психологічного змісту. Діяльність судово-психологічної експертизи 

здійснюється в межах її наукової компетенції та у відповідності до діючого 

кримінально-процесуального законодавства. 

Як відзначає О.Р. Ратінов [253], судова психологія повинна 

забезпечувати слідчих і судових працівників ефективними і науково-

обґрунтованими рекомендаціями, сприяти виробленню найбільш доцільних 

прийомів і методів їхньої праці, що цілком відповідають вимогам 

законності. Проте не в усіх випадках органи й уповноважені особи, які 

представляють правосуддя, захист і обвинувачення, можуть самі 

безпосередньо використовувати новітні досягнення психологічної науки. У 

ряді випадків для вирішення складних питань, зокрема, констатації й оцінки 
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стану психіки підозрюваних, потерпілих, свідків, потрібні глибокі 

спеціальні пізнання в галузі психології.  

Задля правильного аналізу можливих компетенцій судово-

психологічної експертизи було проаналізовано типові ситуації, які виникали 

при роботі з кримінальними провадженнями та цивільними справами, що 

потребували призначення експертизи. 

Виходячи з оцінки реальних можливостей психологічного знання в 

експертному дослідженні та розуміння найбільш важливих потреб слідчої 

та судової практики, до компетенцій судово-психологічної експертизи в 

першу чергу відносять встановлення: 

- здатності підозрюваних, свідків і потерпілих, з урахуванням їх 

індивідуально-психологічних і вікових особливостей, стану розумового 

розвитку, правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, 

та надавати правильні показання щодо них; 

- здатності потерпілих у статевих злочинах правильно сприймати 

характер і значення скоєних щодо них дій; 

- здатності неповнолітніх обвинувачених, які страждають розумовою 

відсталістю, не пов’язаною з психічними захворюваннями, повністю 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; 

- наявності або відсутності у суб’єкта на момент вчинення 

протиправних дій стану фізіологічного афекту (стану раптово виниклого 

сильного душевного хвилювання); 

- можливості виникнення різних психічних явищ, що перешкоджають 

нормальному здійсненню професійних функцій (в авіації, автомобільному і 

залізничному транспорті, в роботі оператора автоматизованих систем на  

виробництві тощо); 

- наявності або відсутності в особи у період, що передував смерті, 

психічного стану, який міг привести до самогубства. 

За допомогою судово-психологічної експертизи стає можливим на 

основі практичного застосування спеціальних психологічних знань і методів 
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дослідження нових фактів, об’єктивно оцінювати індивідуальні особливості 

психічної діяльності підозрюваних, свідків і потерпілих. Такими даними 

виступають відомості про особливості функціювання когнітивної діяльності 

(пам’яті, уваги, сприйняття, мислення), стійкі та сітуативно обумовлені 

емоційні реакції, особливі психічні стани та якості особистості [36]. 

Основним узагальнюючим принципом судово-психологічної 

експертизи є спрямованість дослідження на аналіз змісту і структури 

індивідуальної свідомості людей в момент скоєння конкретних вчинків або 

відображення явищ дійсності, оскільки всебічне розслідування 

кримінальних проваджень включає в себе вивчення та аналіз психологічних 

механізмів поведінки людей, зокрема ступеня його усвідомленості. У тих 

випадках, коли психологічні питання не можуть бути вирішені на основі 

професійного і життєвого досвіду юристів, особливо гостро відчувається 

потреба в проведенні судово-психологічної експертизи [82]. 

Судово-психологічна експертиза традиційно використовується в 

кримінальному й цивільному процесах. Головною інстанцією в них 

виступає суд або суддя, а спеціальне психологічне знання потрібне для 

забезпечення ефективності діяльності, у першу чергу, цих органів і 

офіційних осіб. 

Відповідно до ст. 57 ЦПК України [219], «для з’ясування обставин, що 

мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, 

техніки, мистецтва чи ремесла, суддя у порядку забезпечення доказів і під 

час підготування справи або суд під час розгляду справи можуть призначити 

експертизу». 

Виходячи з вищезазначеного, стає очевидним, що судово-психологічне 

експертне дослідження, судово-психіатричне (СПЕ) та комплексне судово-

психолого-психіатричне експертне дослідження (КСППЕ) відносяться до 

галузі науки, тобто є науково-практичними дослідженнями і базуються не на 

суб’єктивних відчуттях, внутрішньому переконанні або інтуїції експерта 

(хоча останнє в певному сенсі слова також має значення з позицій 
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діалектики), а на певних розроблених методологічних принципах та 

підходах. 

СПЕ є невід’ємною частиною психіатрії і об’єктом її дослідження є 

або безпосередньо людина, або наслідки її діяльності, а предметом 

дослідження – психічний стан цієї людини, який в залежності від напрямку 

психіатрії досліджується та оцінюється з метою встановлення наявності або 

відсутності тих чи інших клінічних феноменів (психопатологічних 

симптомів і синдромів) при обов’язковому безпосередньому дослідженні 

особи (наразі при їх виявленні призначається лікування (медикаментозне та 

немедикаментозне та вирішуються соціальні питання, що пов’язані з 

втратою працездатності), або з метою встановлення тих чи інших клінічних 

феноменів при безпосередньому дослідженні особи та її психічного стану 

при сукупності факторів, або при опосередкованому дослідженні – коли 

необхідно оцінити психічний стан особи на певний проміжок часу 

діагностично (з точки зору наявності або відсутності психопатологічних 

феноменів) та з точки зору впливу складових цього психічного стану 

(особистісних, емоційно-вольових, інтелектуальних, критичних) на 

поведінку особи, усвідомлення нею своїх дій та вчинків у момент 

юридичної події, яка підпадає під дію кримінального, цивільного, 

адміністративного та ін. кодексів.  

При проведенні судово-психіатричної експертизи також 

використовуються попередні набуття психології, у такому разі психологи 

виступають в ролі діагностів, описуючи загальні психологічні особливості 

підекспертної особи, проте не відповідаючи на питання, які не містяться в 

судовому рішенні. 

Сьогодні судова психіатрія – це наука, що розвивається на стику вже 

не тільки медицини і юриспруденції, але й психології, соціальних наук, вона 

є частиною експертології, яка може об’єднати експертні науки, пов’язані 

спільними методологічними та методичними підходами.  
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Саме прикладом такого об’єднання наразі і є КСППЕ, яка дає 

можливість на науковій основі, кваліфіковано оцінювати та за необхідності 

використовувати висновки та первинні результати досліджень «суміжного» 

спеціаліста.  

КСППЕ – типовий приклад об’єднання знань різних наук про людину: 

психіатрії і психології, а саме клінічної психології або патопсихології. При 

їх комплексуванні нерідко стає необхідним залучання знань з дитячої, 

соціальної, вікової та інших областей психології, які мають змогу суттєво 

доповнити інтегровані психіатричні та клініко-психологічні відомості, 

підвищити надійність експертних висновків, зроблених на їх основі. 

Психіатрія і патопсихологія є межовими, тісними по відношенню одна до 

одної, областями наукового знання, які вивчають один і той самий об’єкт за 

допомогою взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих, проте різних методів 

дослідження.  

Комплексна експертиза – багатоаспектне поняття, в якому виділяють 

процесуальну, методичну, організаційну та гносеологічну сторони. При 

цьому вирішальне значення має правовий аспект, який визначає суть та 

специфіку комплексних експертиз. 

Специфіка методології КСППЕ виражається в одночасному 

досліджені ознак та властивостей об’єкта методами суміжних наук, а потім 

у співставленні та узагальненні отриманих результатів з метою отримання 

найбільш об’єктивної  інформації для висновку щодо питання, яке було 

поставлене судово-слідчими органами, коли без кооперування методів та 

пізнань різних галузей науки вирішити цю задачу неможливо. 

У низці випадків при вирішенні складних питань стосовно межових 

станів або необхідності діагностування відхилень у психічному стані 

підекспертного, коли необхідно залучення спеціалістів різних галузей, 

призначають КСППЕ, яка має рад переваг з кожної з базових дисциплін, а 

саме:    
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- як і при СПЕ, при КСППЕ експерти-психологи судові оцінюють 

нозологічну природу і ступінь вираженості психічних відхилень, 

розпізнають їх патологічний або нехворобливий характер; 

- КСППЕ дозволяє диференційовано визначати конкретну міру прояву 

здатності особи до волевиявлення, рефлексії та правильного психічного 

відображення в осіб з хворобливими «прикордонними» психічними 

відхиленнями; 

- при КСППЕ є можливість одночасного аналізу низки досліджуваних 

психологічних причин (обставин) і супутніх їм психопатологічних умов, які 

опосередковують ці причини в осіб з психічною патологією. Це суттєва 

відмінність КСППЕ від загальної судово-психологічної експертизи, де 

об’єктом дослідження є апріорно здорова психіка. 

Таким чином, при використанні спеціальних психологічних знань в 

КСППЕ стає можливим встановлення відмінностей індивідуально 

нормальних, межових психічних станів і доклінічних психічних розладів від 

межових психопатологічних проявів та оцінка результатів впливу вікового, 

емоційного та особистісного факторів на психічне відображення та 

регуляцію [166, 173].  

Правильно виявлена та з виригідністю доказана і точно ідентифікована 

психічна аномалія може стати підставою для визначення судом можливості 

застосування статті про обмежену осудність та, відповідно, специфіки 

заходів покарання, або про обмежену дієздатність і, в такому разі, 

вирішенння питання щодо призначення опіки або піклування. 

Все більшої актуальності набуває питання виявлення при проведенні 

КСППЕ у осіб з психічними розладами, порушень когнітивної, мотиваціної 

та емоційно-вольової сфери з метою надання аргументованих та 

переконливих висновків.  

Нове направлення у розвитку судової психології ці проблеми 

набувають у 2001 році  з введенням у дію статті 20 «Обмежена осудність» 

КК України, а згодом і введенням відповідної статті 36 «Обмежена  цивільна 
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дієздатність фізичної особи» до ЦК України. На практиці почали виникати 

питання, які були пов’язані з встановленням її медичного (біологічного) та 

юридичного (психологічного) критеріїв. Стало очевидною особлива 

необхідність застосування в цих справах спеціальніх знань. 

Потреба у залученні до кримінального та цивільного процесів 

спеціальних психологічих знань зумовлена тим, що ситуація, яка 

аналізується експертами та має значущість при розгляді в судовому процесі, 

може буте пов’язана з діяльністю або ж бездіяльністю конкретних осіб у 

реальній життєвій ситуації, тобто в об’єктивній реальності, що пізнається та 

може бути досліджувано виключно за допомогою спеціальних наукових 

знань. 

Задля грамотного використання спеціальних психологічних знань у 

суді стає необхідним розуміння організаційно-правових, теоретичних, 

методологічних проблем, які пов’язані з діяльністю експерта-психолога 

судового, а також можливостей психологічних знань як спеціальних 

наукових знань. З розвитком психологічних наук відповідно розширюються й 

можливості прикладного застосування спеціальних психологічних знань у 

експертній діяльності; зростає необхідність та достовірність таких знань, їх 

значущість при встановленні істини.  

При здійсненні аналізу, проведенні розслідування, збиранні, 

перевірянні, аналізі та оцінці юридично значущої ситуації, встановленні 

об’єктивної істини у справі, її розгляданні у кримінальному та цивільному 

судочинстві, можуть виникнути питання, з’ясування яких через їхню вузьку 

спеціалізацію може виявитися не під силу слідчому та суду. У таких 

випадках залучаються інші учасники процесу – особи, які володіють 

спеціальними знаннями, у тому числі експерти-психологи судові. Це 

забезпечує правильну діагностику особистості, індивідуальний підхід до 

людини, вибір та застосування найбільш відповідних ситуації дослідження 

тактичних прийомів, що у сукупності дозволяє виконати поставлені завдання 

на відповідних наукових теоретико-практичних засадах.  
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Судова експертиза є однією з найбільш поширених форм 

використання спеціальних знань у ході розгляду справ.   

У цьому контексті треба зробити деяке термінологічне уточнення 

щодо існуючих методолігчних підходів. 

Термін «спеціальні пізніння» набуває більш поширеного звучання у 

кримінальному процесі та спирається на розуміння «пізнання» як процесу 

активного відображення об’єктивного світу у свідомості людей, зумовленого 

соціальною практикою. В такому разі спеціальне пізнання розуміється як 

пізнання спеціального об’єкта та предмета (юридично значущої ситації, 

особи підекспертного) та пізнання, яке здійснюється професіоналом, тобто 

особою, яка володіє спеціальним знанням.   

Необхідність визначення терміну «спеціальні знання» пов’язане з ти, 

що під знаннями у наукознавстві розуміють перевірений практикою 

результат пізнання, адекватне відображення дійсності у свідомості людини у 

вигляді уявлень, суджень, понять або теорій. Таким чином, ми бачимо, що 

між пізнанням та знанням існує діалектичний, причинно-наслідковий зв’язок 

– знання отримуються в результаті процесу пізнання [83, 124]. Законодавець, 

коли він має можливість, використовує термін «спеціальні знання» (ст. 75 та 

ін. КПК України) [219]. 

У філософії знання вочевидь прийнято розглядати як продукт 

суспільної та духовної діяльності людей; тобто вираження в знакових 

формах об’єктивних властивостей та зв’язків природнього й людського 

світу. В той час як пізнання трактується як процес творчої діяльності людей, 

який детермінує та формує їхні знання [298]. Таким чином, ми бачимо, що 

терміном пізнання охоплюється сам процес досягення знання. Сукупність же 

знань більш точно відображає термін «знання». Тоді стає зрозумілим, що 

використання спеціальних знань забезпечує процес пізнання учасників 

судового процесу (як в кримінальному, та й у цивільному праві) та носить 

опосередкований характер. 
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Пізнання, яке здійснюється в судовій експертизі за допомогою 

психологічних знань, наділено загальними закономірностями та 

особливостями пізнання, які були визначені ще філософією, а саме його 

трьома видами: буденне пізнання (або повсякденне), наукове та власне 

філософське. 

При буденному пізнанні знання набуваються стихійно, без будь якої 

системи та обумовлені повсякденними вчинками, узагальненням буденних 

знань. Вони є більш поверхневими та підпорядковуються особистим цілям 

людини.  

Наукове пізнання безпосередньо пов’язане з повсякденним, оскільки 

мова йде про володіння будь якою людиною, у тому числі й вченою, 

чуттєвим сприйняттям, мовою та логічним мисленням. Лише через деякий 

проміжок часу, за допомогою наукових методів, будь які уявлення 

формулюються в наукові мовою конкретної науки. Тому наукове пізнання 

розглядається вже як процес набуття системи перевірених, чітко 

сформульованих знань про явища та їх глибинні зв’язки. В науковому 

пізнанні виділяють два рівні: емпіричний та теоретичний. Перше полягає у 

переході від конкретного до загального, а другий у переході від загального до 

конкретного.   

Головним для філософського пізнання є його базування на принципах 

матеріалістичної діалектики та зв’язок з її основними категоріями та 

поняттями. Ці знання дозволяють створити єдину систему знань про світ, 

включаючи пізнану та непізнану частини. Усі ці три види пізнання пов’язані 

між собою та проявляються в тій чи іншій мірі в залежності від діяльності 

людини. 

Суттю та результатом пізнання є пізнання істини, як адекватного 

відображення об’єкта пізнаючим суб’єктом; відображення таким, який він є 

насправді, не зважаючи на людину та її свідомість.     

Спеціальне пізнання може бути використано й самостійно за умови 

досягнення високого професійного рівня та набутих глибоких знань, навичок 
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та умінь. 

Однак для цього є необхідним набуття теоретичної бази, яка буде 

складатися в особливий методологічний конструкт. Тому, якщо спеціальні 

знання розглядати як теоретичну базу, слід розуміти, що вона буде 

забезпечувати виконання експертизи, до якої будуть включені основні знання 

спеціальності та методи, та за рахунок цього саме спеціальні знання, які 

будуть носити інтегративний міждисциплінарний характер, стануть основою 

компетентності та компетенцій судового експерта. При цьому, під 

компетенціями ми будемо розуміти обсяг спеціальних знань, якими повинен 

володіти експерт для виконання того чи іншого виду експертного 

дослідження, а під компетентністю – реальне володіння цими знаннями та 

відповідний ступінь володіння теорією та методикою експертизи. 

При цьому, слід враховувати, що такі набуті спеціальні знання не є 

остаточною та незмінною категорією. Вони змінюються, трансформуються та 

вдосконалюються як за рахунок їхньої інформації, так і за рахунок їхнього 

руху та співвідносяться з кожним з елементів, будь то предмет, об’єкт, 

завдання або методи дослідження. Саме збільшення знань з предмета 

експертизи сприяє появі нових експертиз та подальшому виділенню їх в 

самостійні.  

 

3.2. Психологічні та патопсихологічні підгрунття юридичного 

(психологічного) критерію обмеженої осудності та дієздатності 

 

Як вже було розглянуто в попередньому розділі, задля правильного 

діагностування психічного розладу, який може вплинути на здатність особи 

усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосовують спеціальні знання. 

Тобто, встановлення факту наявності в особи того чи іншого психічного 

розладу та ступеню вираженості діагностованих змін у сукупності з 

показниками соціального функціювання та збереженості прогностичних 

функцій, дозволяє аналізувати ступінь впливу розладу, під час вивчення 
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юридично значущої дії, на можливість підекспертної особи усвідомлювати 

свої дії та керувати ними. Це здійснюється за допомогою використання 

спеціальних знань у галузі психіатрії, психосоматики, клінічної психології, а 

саме патопсихології та нейропсихології, юридичної психології та ін. 

Спеціальні психологічні знання, які необхідні для встановлення 

категорії «обмеження» у кримінальному чи цивільному процесі мають бути, 

перш за все, знаннями про сутність предмету судово-психологічної 

експертизи. Вони не повинні виступати тільки теоретичними, а повиннні 

бути науково обгрунтованими, впровадженими в практику та складати 

частину професійного досвіду (в даному разі експертного). Крім того, вони 

повинні бути отриманими в ході спеціальної підготовки, бути професійно-

психологічними та не копіювати юридічні.  

Використання таких знань судом у конкретній справі в кримінальному 

або цивільному процесі залежить від сукупності наступних обставин: 

суб’єкта злочину (жінка, людина похилого віку, неповнолітній); виду 

юридично значущої ситуації (якщо в кримніальному процесі – статеві 

злочини, неонацид та ін; якщо в цивільному процесі – визнання угоди 

недійсною або визначення дієздатності); обставин події; виду психічного 

розладу або аномалії. Розглянемо ці питання більш конкретно в залежності 

від призначення експертизи в тому чи іншому процесі. 

До недавнього часу вивчення суспільно небезпечних дій 

психічнохворих та осіб з психічними аномаліями було прерогативою судової 

психіатрії. Беручи до уваги зростаючу поширеність психічної патології серед 

злочинців, залишається актуальною необхідність у створенні загальної 

теоретичної концепції впливу психічної патології на злочинність в цілому та 

на окремі види злочинної поведінки. Особливого значення це набуває при 

розгляді важливих питань, пов’язаних з профілактикою та розслідуванням 

тяжких злочинів, механізмами та мотивацією злочинних наслідків тощо. В 

світі цих питань дискусійним та недостатньо вивченим залишається питання 

про зменшену/обмежену осудність. 
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У даний час вже не викликає сумнівів те, що психічні аномалії 

істотним чином впливають на злочинність поведінки, і, відповідно, на 

злочинність у цілому. Проте наука і практика наполегливо вимагають 

досліджень, що дозволяють з’ясувати, яким саме чином впливають аномалії 

психіки на особистість і поведінку на період, який цікавить суд. А для цього, 

в першу чергу, потрібні психологічні, а точніше патопсихологічні 

дослідження. 

Предметом патопсихології, за визначенням Б.В.Зейгарник [135], 

виступають закономірності розпаду психічної діяльності та властивостей 

особистості в порівнянні з закономірностями формування та протікання 

психічних процесів у нормі, що має умовний характер. У відмінності від 

патопсихології, психопатологія, займається описаням ознак психічної 

хвороби в динаміці. Патопсихологія також використовує клінічні критерії, 

оскільки без постійного співвідношення з ними вона втрачає свою практичну 

прикладну цінність. Дані патопсихологічного дослідження в обов’язковому 

порядку повинні співвідноситись з психічним статусом хворого, зі стадією 

хвороби та її динамікою.  

Щодо судової патопсихології, важливість її принципів полягає не 

тільки у використанні патопсихологічних синдромів, але й у вивченні 

мотивації злочинної поведінки. Це набуває особливого значення, оскільки 

психічні аномалії сприяють формуванню криміногенних поглядів та 

прагнень. Оскільки між окремими видами психічних аномалій та 

неправомірною поведінкою, їх інтенсивністю та стійкістю існують  

взаємозв’язки, їх вивчення має важливе практичне значення. Без розуміння 

знання психічних аномалій неможливо зрозуміти дійсні причини та механізм 

здійснення значного числа злочинів, а значить, розуміти яким чином можна 

їм запобігти.   

Під психічними аномаліями в судовій експертології розуміють всі 

розлади психічної діяльності, які не досягають психотичного рівня та не 

виключають осудності, але мають особистісні зміни, котрі можуть мати 
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криміногенні наслідки. Такі аномалії ускладнюють соціальну адаптацію 

індивіда та зменшують його здатність розуміти своїї дії та керувати ними 

[15]. 

Згідно з отриманими в ході нашого дослідження даними стало 

можливим проаналізувати структуру психічних розладів в осіб, які були 

визнані обмежено осудними або обмежено дієздатними на протязі 2004-2014 

років. Результати показали, що найбільш часто визнавали обмежено 

осудними хворих з наступними діагнозами: на першому місці виявилися 

хворі з різними розладами органічного  

походження (32,4%), на другому – з різними формами шизофренії (24,3%), на 

третьому – з розумової відсталістю  (19,2%) (рис.3.1). Підгрупа психічно 

здорових (7,1%) сформована головним чином особами, які пройшли 

освідчення та у яких не було виявлено будь яких порушень психічної 

діяльності 

 

*F00-F09, G40 - органічні, у т.ч. симптоматичні психічні розлади  
F10-F19 - психічні розлади та розлади поведінки, які пов’язані з вживанням ПАР 
F20-F29 - шизофренія, шизотипічні та маячні розлади 
F30-F39 - розлади настрою  [афективні розлади]  
F40-F48 - невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади 
F60-F69 - розлади особистості та поведінки в зрілому віці  
F70-F79 - розумова відсталість 
F90-F98 - емоційні розлади, розлади особистості та поведінки, які розпочинаються в 
дитячому або підлітковому віці 
 

Рис 3.1. Нозологічна структура експертиз у кримінальному процесі 
 

                                                                                       Без ознак, 7,1% 

 

                                                                                                             F20-F29, 24,3% 
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Схожа картина спостерігається й при аналізі даних стосовно прийняття 

експертного рішення щодо обмеженої дієздатності (рис.3.2). За кількістю 

встановлених діагнозів на першому місці виявилися хворі з різними 

розладами органічного походження (49,3%), на другому – з різними формами 

шизофренії (17,8%), на третьому – з розумової відсталістю  (14,7%). 

 

 
*F00-F09, G40 - органічні, у т.ч. симптоматичні психічні розлади  
F10-F19 - психічні розлади та розлади поведінки, які пов’язані з вживанням ПАР 
F20-F29 - шизофренія, шизотипічні та маячні розлади 
F30-F39 - розлади настрою  [афективні розлади]  
F40-F48 - невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади 
F60-F69 - розлади особистості та поведінки в зрілому віці  
F70-F79 - розумова відсталість 
R00-R99 - симптоми, ознаки та відхилення від норми, які були виявлені при клінічних, 
лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 
 

Рис. 3.2. Нозологічна структура експертиз у цивільному процесі 

 

Таким чином, за допомогою поставлених діагнозів ми бачимо, яким 

чином під впливом психічного розладу змінюється психіка та поведінка 

особи. Наявний психічний розлад спричиняє дезорганізацію свідомості. При 

цьому, за рахунок не тільки фізіологічних (загальмування зон мозку, 

розгальмування обширних підкоркових зон), але й психологічних факторів, 

особа стає не повністю здатною вийти з критичної ситуації адеквавтним 

способом. Тобто в суб’єктивно значущих ситуаціях домінує «аварійний» 

стереотип поведінки. Такий стан призводить до порушення одного з 

                                                        R00-R99, 0,9%                 Без ознак, 1,3% 
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важливіших механізмів діяльності особи – здатності вибору поведінкового 

акту. 

Можуть настати різкі зміни в поведінці, деформація життєвих 

установок та позицій, порушується здатність до взаємозв’язків між явищами. 

За наявності психічного розладу особа стає нібито незахищеною перед будь 

якими стресовими ситуаціями, які можуть носити як зовнішній, так й 

особистісний характер. Поведінка особи, яка діє в стані обмеженої осудності 

або обмеженої дієздатності, не зводиться виключно до несвідомого рівня; 

звуження свідомості не означає її повного розладу, водночас при цьому 

страждає критична оцінка ситуації та вибір відповідних стратегій. При цьому 

стає очевидним, що не можна обмежуватись тільки описом вказаних 

труднощей. Необхідно досліджувати об’єктивні внутрішньо-особистісні 

особливості, вплив дисбалансу факторів, пов’язаних із типом темпераменту, 

нервової системи, характерологічних особливостей, інтелектуальним 

потенціалом, емоційно-вольовим та мотиваційним джерелом, «соціальною 

історією».   

Так, на думку [83], свідома поведінка людини обумовлюється складним 

комплексом факторів: мотиваційної активності (потреби, установки, 

інтереси, інстинкти та ін.); механізми свідомої регуляції поведінки; 

емоційно-енергетичні регуляційні фактори. Вивчення взаємозв’язків цих 

факторів уможливлює пояснення спрямування, регуляції та підтримки 

розвитку діяльності людини. Тому, наприклад, злочини з необережності, 

вчинені в стані обмеженої осудності, за своєю суттю є простою вольовою 

дією [145], де на перший план виходять операційні установки злочинця та 

стереотипи поведінки. В той час, умисні злочини, вчинені в стані обмеженої 

осудності, є за своєю формою складною вольовою дією (з усвідомленним 

злочиниим умислом), де на перший план виходить комплекс об’єктивно-

суб’єктивних взаємозв’язків між окремими компонентами діяння, а також 

особливості дозлочинної, злочинної й післязлочинної поведінки суб’єкту 

злочину. Тому, у цьому контексті, мотив – це усвідомлене спонукання особи, 
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котре  викликало в неї намір вчинити злочин. Мета – усвідомлення 

необхідності та можливості конкретного результату поведінки, яким суб’єкт 

задовольняє сформовану в нього мотивацію. Тому обмежено осудні злочинці 

можуть вчиняти злочинну дію (що начастіше й відбувається) без спеціально 

сформованої цілі, коли мотиви суміщаються з раптово виниклою метою. 

При застосуванні терміну «обмежена дієздатність» в рамках цивільного 

законодавства, перед фахівцями насамперед постають питання щодо 

психічного стану та психічної діяльносі особи, як складової частини цих 

понять та передумови можливості громадянина здійснювати правові дії, 

набувати цивільних прав та створювати для себе цивільні обов’язки. 

Особливого значення набуває роль психолога при відсутності у 

досліджуваного будь якого психічного захворювання. Поняття характера 

злочину неможливо у цих випадках без вивчення структури мотивів та 

потреб, які притаманні особистості зі своєю системою відносин, установок, 

ціннісних орієнтацій, без розкриття внутрішньої психологічної структури 

особистості. Накопичення емпіричних даних про поширеність та структуру 

психічних аномалій серед злочинців, які отримуються в результаті 

досліджень, вимагає не тільки теоретичного аналізу, але й оцінки даних про 

причини злочинної поведінки. Ігнорування цієї задачі може призвести до 

«біологізації», а в деяких випадках й гіперболізації психіатричних діагнозів 

та причин злочинної поведінки. 

При всьому різноманітті видів СПЕ у цивільному процесі й 

вирішуємих ними питаннях, основними залишаються діагностична та 

експертна оцінка психічного стану на період СПЕ з прогнозуванням його 

динаміки на майбутнє та діагностична і експертна оцінка психічного стану 

особи на період часу, що цікавить суд у минулому, що потребує аналізу 

цього стану на основі дослідження об’єктів експертизи, в яких міститься 

відповідна інформація щодо особистості підекспертного. 

Не викликає сумнівів той факт, що методологія судово-психіатричної 

експертизи (як у цивільному, так й у кримінальному процесі), по-перше, 
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повинна спиратися на законодавчу базу, яка визначає предмет та об’єкти 

дослідження судово-психіатричної експертизи; підстави та порядок її 

призначення, загальні принципи проведення експертного дослідження. По-

друге, складовою частиною методології повинні стати етапи та методи 

експертного дослідження. По-третє, вона повинна включати в себе принципи 

доведення експертного висновку, а також принципи судово-психіатричного 

експертного дослідження: діагностики психічного розладу, встановлення 

співвідношення медичного і юридичного критеріїв. 

Для дотримання зазначених вище вимог, при постановці діагнозу та 

обгрунтуванні висновку, при проведенні експертного дослідження важливим 

стає ряд етапів.   

Розглянемо це більш докладно. 

Насамперед, важливим етапом виявляється низка сбор анамнезу, з 

аналізом анамнестичних даних щодо патології дитинства (рис. 3.3) та даних 

стосовно обтяженої спадковості (рис.3.4).  

Виявлено
33,0%

Не виявлено
67,0%

 

Рис.3.3 Анамнестичні дані щодо патології дитинства 

 

Одне з першіх місць займають дані щодо патології дитинства: пре- та 

постнатальні порушення, патологічні роди тощо. Згідно з нашими даними, у 

більшості відсотків випадків (67%) не відмічалась вказана патологія (рис.3.3) 
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Ні
79,1%

Так
20,9%

 
Рис. 3.4 Анамнестичні дані щодо обтяженої спадковості 

 
Важливим залишається і питання вікових норм та періодів при 

проведенні експертиз, як цивільних, так й кримінальних. При постановці 

діагнозу дорослим фактор відставання у розвитку стає одним з діагностичних 

критеріїв у їх загальній сукупності (рис.3.5), в той час як при вирішення 

питань щодо постановки діагнозу неповнолітнім, слід враховувати, що якщо 

психічний розвиток неповнолітнього не відповідає нормам його вікового 

періоду внаслідок психічного розладу, то, в першу чергу, треба враховувати 

принцип, який був сформульований свого часу Б.В. Зейгарник та Б.С. 

Братусєм (1980), що хвороба психіки не є негативом розвитку [134]. Тобто, 

психічний розлад робить психічний розвиток неповнолітнього якісно 

відмінним від нормального, тому прирівнювати його до норм молодших 

вікових періодів є грубою помилкою. 

Рис. 3.5 Показники відставання у розвитку 
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Після введення в практику лікарів Міжнародної класифікації хвороб 

10-го перегляду (МКХ-10), а згодом і міжнародної практики щодо 

використання DSV-V, терміном «психоактивна речовина» визначається будь 

яка речовина, яка може викликати залежність. Традиційно окремі види 

психоактивних речовин (ПАР) поділяються на: алкоголь, наркотичні, 

токсичні та психотропні. Списки наркотичних речовин в нашій державі 

відрізняються від списків, які рекомендовані міжнародними конвенціями, та 

навпаки.  

У нашому дослідженні за рахунок великої кількості захворювань 

органічного походження та великої кількості експертиз у цивільному полі, 

переважають особи з епізодичним (супутним) діагнозом щодо вживання 

ПАР. Особи, які увійшли у вибірку з хронічним перебігом захворювання 

щодо вживання будь якої ПАР, мали відповідний діагноз згідно з МКХ-10, 

який був основним та враховувався експертами з боку 

можливості/неможливості оцінювати свої дії та керувати ними в період часу, 

який цікавить суд (рис3.6). 

 

Рис. 3.6. Розподіл підекспертних щодо особливостей вживання алкоголю 
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Ні
90,1%

Хронічна 
форма
3,1%

Епізодичне 
вживання

6,8%

 

Рис. 3.7. Розподіл підекспертних щодо особливостей вживання наркотичних 

речовин 

Інтелектуальний компонент здатності розуміти значення своїх дій та 

керувати ними розглядається як порушення здатності усвідомлювати 

зовнішню та змістовну сторону юридично значимих подій, порушення 

критичної оцінки ситуації та прогнозу наслідків. Вольовий компонент 

розкривається через порушення особистісно-мотиваційної регуляції 

поведінки, порушення адекватного формування мети і здатності до регуляції 

поведінки і контролю [160, 162]. 

За аналізом наших даних (рис.3.8-3.10) ми бачимо, що показники 

розуміння мети експертизи, своїх дії та критичних здібностей 

взаємопов’язані між собою та відображають картину методологічного 

підходу. 
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Ні
13,8%

Так
17,6%

Не певним 
чином
35,2%

Формально
33,4%

  

Рис.3.8 Розуміння мети експертного дослідження 
 

Ні
13,6%

Так
9,4%

Не певним 
чином
41,6%

Формально
35,4%

 
Рис.3.9 Розуміння сенсу  власних дій 
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Не відмічено
12,9%

Незначні
17,3%

Помірні
56,9%

Виражені
12,9%

 
Рис.3.10. Особливості змін критичних здібностей 

 
При аналізі розроблених змістовних характеристик інтелектуального 

компонента юридичного (психологічного) критерію стає очевидним, що вони 

містять в собі два ряди ознак: ті, які відносяться до вищих психічних функцій 

(критичність, прогноз), другі – до змісту свідомості («юридичне значення», 

«соціальне значення»). В той же час вольова складова юридичного критерію 

ув’язується зі смисловим і цільовим рівнями регуляції діяльності 

(«цілеспрямованість поведінки», «особистісно-мотиваційна регуляція») [34]. 

У роботах дослідників в останні роки термін «методологія судово-

психіатричної експертизи» використовується досить часто і розуміється 

неоднаково. Так, Б.В. Шостакович (2005), відштовхуючись від загальної 

теорії пізнання, в поняття методології судово-психіатричного діагнозу 

включає загальні законодавчо закріплені уявлення про норми діяльності, 

принципи діяльності та її часові характеристики - етапність. Діагностику 

психічного розладу він зводить до трьох етапів: збору інформації про 

хворого, аналізу цієї інформації, синтезу та оцінки даних інформації та 

побудови діагнозу. Обґрунтовуючи методологію судово-психіатричного 

діагнозу, автор виводить два основних етапи: встановлення діагнозу 

психічного розладу та його зіставлення з позиціями психологічного критерію 
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відповідної правової норми. Розглядається співвідношення інтелектуального 

і вольового компонентів юридичного (психологічного) критерію, які є у всіх 

правових нормах, котрі передбачають встановлення тієї чи іншої юридично 

значимої здібності [322].  На думку В.В. Горінова та Л. О. Пережогін (1999), 

при винесенні експертного висновку про здатність/обмежену здатність / 

нездатність підекспертних розуміти значення своїх дій та керувати ними слід 

враховувати психопатологічні (провідний психопатологічний синдром з 

визначенням глибини психопатологічних проявів і негативних розладів), 

соціальні (освіта, працездатність, сімейний стан, система зв’язків і взаємин 

підекспертних з мікросередовищем) і психологічні критерії (пряме або 

непряме суб’єктивне ставлення підекспертних (мотивація) [62]. В. П. Котов 

та співавт. (2013) роблять спроби «ранжирування» критеріїв судово-

психіатричної оцінки в залежності від їх експертної значущості. До критеріїв 

першого рангу, які мають основне експертне значення, віднесено ознаки, що 

відображають клініко-динамічні параметри психічних розладів, провідний 

психопатологічний синдром у підекспертних. Критеріями другого рангу 

позначено соціальні чинники: всі дані, що характеризують соціальний статус 

підекспертних, їх фактичну адаптацію, стан компенсаторних механізмів 

(працездатність, сімейний стан, здатність до самостійного проживання, 

система зв’язків і відносин з мікросередовищем, тенденція до вчинення 

суспільно небезпечних вчинків). Пропоновані критерії третього рангу (група 

психологічних чинників) відображають побічно або прямо суб’єктивне 

ставлення дослыджуваних до здійснюваного юридичного акту, розуміння 

ними суті й змісту своїх діянь, а також сформованої судової ситуації в цілому 

[167]. 



 

 
 

174

Ні
74,1%

Так
23,0%

Ремісія
2,9%

 
Рис.3.11  Наявність продуктивної симптоматики 

 

Ні
28,8%

Незначні
16,9%

Помірні
40,4%

Виражені
13,8%

 
Рис.3.12  Наявність негативних психічних порушень 

 
Показники щодо медичних критеріїв, зокрема, регулярного 

відвідування лікарів, повноти наданих скарг та можливості отримати та 

зібрати анамнез, мыстять в собі як клінічні, так й соціально-психологічні 

компоненти, оскільки ув’язуються з необхідністю соціального 

функціонування, а також критичних здатностей (рис. 3.13- 3.15). 
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Ні
48,2%Так

51,8%

 

Рис.3.13 Регулярність відвідування лікарів 

 

Ні
56,4%

Так
43,6%

 
Рис.3.14 Спроможність самостійно надавати диференційовані скарги 
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Так
28,4%

Ні
71,6%

  
Рис.3.15 Можливість надати повноцінний анамнез 

 
З рис. 3.16 та 3.17 ми бачимо, що наступними за рівнем значущості 

критеріями судово-психіатричної оцінки виступають соціальні чинники, що 

дають змогу прослідкувати доволі високий відсоток підекспертних з 

помірною, за отриманими даними, фактичною можливістю адаптації та стану 

компенсаторних механізмів. 

Ні
11,6%

Незначні
28,1%

Помірні
43,8%

Виражені
16,5%

 
Рис.3.16 Фактори соціальної дезадаптації 
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Ні
14,8%

Так
19,9%

Частково
65,3%

 
Рис.3.17 Здатність до самостійного проживання 

 
Щодо взаємозв’язку агресії та психопатології, слід відмітити, що це 

питання досі не втратило своєї актуальності (рис.3.18), оскільки відмічається 

неухильне зростання кількості небезпечних дій проти життя та здоров’я 

особистості, які скоюються психічно хворими. Аналіз криміногенних 

психопатологічних факторів припускає, по-перше, визначення таких 

механізмів суспільно-небезпечного діяння, в яких вирішального значення 

набувають «стабільні» індивідуально-психологічні особливості, обумовлені 

психічними розладами, по-друге, встановлення такого впливу психічних 

аномалій, який обмежує здатність обвинуваченого до вільного вибору дії в 

кримінальній ситуації. 

Найбільш проблемним постає питання, чи можуть психічні розлади 

істотно впливати на когнітивний і вольовий компонент та однозначно 

призводити до порушення здатності розуміти і керувати своїми діями. Крім 

того, особливого значення набувають фактори індивідуально-психологічних і 

емоційних особливостей особистості, які різним чином можуть впливати або 

не впливати на поведінку в юридично значущій ситуації. Актуальність 

проблеми кримінальної відповідальності осіб з психічними розладами, що не 

виключає осудності, обумовлена, з одного боку, збільшенням серед осіб, які 
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скоїли злочин, осіб з психічними відхиленнями за рахунок загального 

падіння рівня психічного здоров’я населення, та, з іншого боку, відсутністю 

чіткого законодавчого вирішення питання про кримінально-правове значення 

психічних аномалій при індивідуалізації покарання, що потребує 

досконалого вивчення складових «психічного здоров’я» у різних галузях 

наук. 

Ні
68,8%

Так
31,2%

 
    Рис.3.18 Схильність до агресивних дій 

 
Проблема самогубства, агресії та аутоагресії залишається однією з 

актуальніших проблем у психологічній науці. Складність та багатогранність 

цієї психологічної проблеми та труднощі у практичному вирішенні ряду 

питань залишають її  однією з найгостріших на сьогоднішній день.  

При аналізі отриманих даних (рис.3.19) ми спиралися на поняття 

аутоагресівної поведінки (ААП) у більш широкому розумінні, ніж поняття 

суїциду, та розглядали ААП як специфічну форму особистісної активності, 

спрямовану на завдання будь-якої шкоди власному соматичному або 

психічному здоров’ю. Вона включає не тільки власне суїцидальну поведінку, 

але й суїцідальні еквіваленти та аутодеструктивну поведінку (неусвідомлені 

дії, метою яких не є добровільне позбавлення себе життя, але яки призводять 

до фізичного (психічного) саморуйнування або самознищення) та 

несуїцідальну ААП (різні форми усвідомлених самопошкоджень, метою яких 
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не є добровільна смерть або реалізація яких завідомо не є небезпечною для 

життя).  

Ні
90,8%

Так
9,2%

 

Рис.3.19 Наявність проявів аутоагресивної поведінки 

 
 Таким чином, грамотне використання спеціальних психологічних знань 

при призначенні та проведенні СПЕ та особливо КСППЕ уможливлює 

розуміння організаційно-правових, теоретичних, методологічних проблем, 

які пов’язані з діяльністю експерта-психолога судового; коло можливостей 

психологічних знань як спеціальних знань в практичній та науковій 

експертній діяльності; розуміння необхідності та достовірності таких знань 

та їх значущості при встановленні істини.  

 

3.3. Обґрунтування експертних підходів щодо оцінки юридичного  

(психологічного) крітерію обмеженої осудності та дієздатності внаслідок 

психічного розладу 

 

Висновок про психічний стан підекспертного під час вчинення 

конкретного юридично значущого діяння з обґрунтуванням його 

відповідності юридичному (психологічному) критерію формулюється 

відповідно до основного предмету судово-психіатричної експертизи зі 
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співставленням даних медичного та психологічного критеріїв. Судово-

психіатрична оцінка здійснюється експертом із залученням категоріального 

апарату суміжних з психіатрією дисциплін, перш за все клінічної психології 

та патопсихології. 

Завдання експерта-психіатра полягає у визначенні здатності хворого 

«передбачити і керувати» своїми діями на момент скоєння протиправних 

діянь або тих чи інших цивільних актів. Тут особливого значення набуває 

аналіз протиріч з ціннісними орієнтаціями конкретного суб’єкта. 

Обґрунтування ключового експертного висновку вимагає аналізу 

співвідношення синдромальних характеристик психічного розладу та 

особистісних утворень, які регулюють юридично значущу поведінку особи. 

Більш за все такі вимоги уможливлюють спеціальні знання з патопсихології. 

На рис.3.20 представлено аналіз нашої експериментальної групи з позицій 

патопсихологічних регістр-синдромів. Ми бачимо, що більшість даних 

складає екзогенно-органічний регістр-синдром, що співвідноситься з даними 

клінічних діагнозів та пояснюється загальним зростанням кількості пацієнтів 

з органічною патологією. 

Не встановлено  
7%

Олігофренічний
18%

Особистісно-
аномальний

5%

Афективно-
ендогенний

6%

Ендогенно-
органічний

3%

Шизофренічний
17% Екзогенно-

органічний
44%

 

Рис.3.20 Патопсихологічний регістр-синдром 
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Пошук підходів до експертної оцінки усвідомлення і регулювання 

юридично значущої поведінки осіб з розладами психічної діяльності, 

повинен здійснюватися із залученням психологічних теорій регуляції 

діяльності. Цікавим є факт, який у більш загальному вигляді 

проаналізований Л.В. Алексєєвою (2010), яка основним завданням вважає 

оцінку особливих здібностей підекспертних, або соціальних суб’єктних 

здібностей. На її думку, саме ці здібності забезпечують можливість, по-

перше, розуміти соціальний характер дійсності, по-друге, усвідомлювати 

себе і соціальне значення своїх дій, по-третє, керувати собою з урахуванням 

суспільних норм [8]. 

Аналіз КСППЕ дозволяє виявити, наряду з іншими, дві основні 

актуальні проблеми при їх виконанні. Перш за все це застосування методів 

психодіагностичного дослідження, які адекватні об’єкту та предмету судово-

психологічної експертизи та саме психологічний аналіз особливостей 

юридично значущої ситуації. 

Щодо проблеми використання методів психодіагностичного 

дослідження, можна виділити наступні напрямки: 1) питання безпосередньо 

психодіагностичних методів, які дозволяють найбільш повно досліджувати 

психічні процеси, особливості актуального психічного стану, когнітивні 

процеси, емоційно-вольові процеси, індивідуальні особливості тощо, все, що 

може вплинути на поведінку та характер дій підекспертного в досліджуваний 

період; 2) розробка та впровадження нових психодіагностичних методів; 3) 

адаптація існуючих психодіагностичних методів згідно існуючих стандартів 

до процесу адаптації; 4) адаптація психодіагностичного інструментарія 

відповідно до конкретного об’єкта та предмета КСППЕ; 5) необхідний обсяг 

психодіагностичних методів для проведення КСППЕ, що дозволяє зробити 

науково-практичні обґрунтовані висновки. 

Питання щодо психодіагностичних методик, які застосовуються при 

проведенні КСППЕ, піднімалося неодноразово. Коло цих питань обумовлено 

не тільки запитами сучасного проведення КСППЕ, але й загальними 
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досягеннями в психодігностичній науці. Наразі існує тенденція до 

стандартизації та впорядкування професійного психодіагностичного 

інструментарію в будь якій психологічній галузі, що неодноразово 

підіймалося в роботах Л.Ф. Бурлачука [42, 43]. Наразі в Україні є можливість 

використовувати сучасний інструментарій, спеціалізований на вирішенні тих 

чи інших питань: дослідженні інтелекту, особливостей особистості, 

мотиваційної сфери, професійних навичок тощо.  

Щодо використання психодіагностичних методів при виконанні 

КСППЕ, Й.А. Кудрявцев [175] пропонує використання тих 

психодіагностичних методів, щодо яких доведено їх ефективність, валідність 

та надійність. Виділяються основні та додаткові психодіагностичні методи 

відповідно до виду та конкретних завдань СПЕ. 

До Реєстру методик сдових експертиз, розташованого на сайті 

Міністерства юстиції України, включено велика кількість існуючих методик. 

Проте він потребує перегляду, оскільки деякі методи з часом застаріли, деякі 

потребують перегляду можливостей їх використання саме при виконанні 

КСППЕ. Крім того, важливим є те, що в останні роки з’явилися наукові 

розробки, в яких розглядаються питання використання психодіагностичного 

інструментарію, який дозволяє здійснювати психологічне дослідження осіб, 

які вже перебувають на примусовому лікуванні. У зв’язку з цим адаптуються 

відомі методики, що дозволяють оцінювати ризик здійснення повторних 

злочинів, актуальність питань, пов’язаних з деликтом та т.ін. 

Також важливим постає питання, яке багаторазово в своїх роботах 

підіймав Ф.С. Сафуанов [262, 263, 264]. Це стосується можливості 

застосування методів саме в КСППЕ після багаторічної апробації та доказів 

їх ефективності, оскільки узагальнення багаторічного досвіду роботи 

судових експертів-психологів показує, що багато методик, котрі 

застосовуються в інших прикладних галузях психології (психологічному 

консультуванні, професійному відборі, віковій психології) не володіють 
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достатньою валідністю та надійністю в ситуації судового експертного 

психодіагностичного обстеження. 

Окремої уваги заслуговує питання застосування методів при 

виробництві експертного дослідження щодо підекспертних, які на протязі 

обмеженого періоду часу неодноразово проходили психодіагностичне 

обстеження та неодноразово виконували одні й ті ж методики. Очевидно, що 

надійність результатів та ефективність даних методик в такому разі різко 

падає. Це саме стосується ситуації, коли постає питання тієї чи іншої 

установки з боку підекспертного, тобто коли експерт бачить ознаки, які 

вказують на підготовку підекспертного до проходження того чи іншого виду 

КСППЕ та, відповідно, виконання методик, які зазвичай застосовуються при 

їх виробництві. 

Д. М. Корзун та А. А. Ткаченко (2013) обґрунтовують необхідність 

спільного доведення експертного висновку при проведенні комплексних 

судових психолого-психіатричних експертиз як судово-психіатричним 

експертом, так і експертом-психологом судовим [160]. 

Соціально значуща активність людини, будь то реалізація своїх 

цивільних прав або вчинення правопорушення, регулюється особистісними 

утвореннями. Ніякі зовнішні та/ або внутрішні причини (фактори) і умови не 

створюють ситуацію юридично значущої поведінки в інший спосіб, як тільки 

не будучи опосередкованими особистістю. Особистісний рівень регуляції 

передбачає участь в цілеутворенні вищих цінностей особистості, розуміння 

соціального значення своїх дій, рефлексію подоланих бар’єрів [177].  

Тому перш за все психологічний аналіз безпосередньо при роботі з 

підекспертною особою починається саме з аналізу поведінки як на період 

юридично значущої дії, так і при знаходженні на експертизі, в період 

перебування в умовах амбулаторного або стаціонарного спостереження, під 

час бесіди з психологом.  Разом з тим стає актуальним ряд проблем, які 

пов’язані з можливим розширенням професійних повноважень психолога. 

Але ж постає питання більш глибоких пізнань експерта-психолога судового 
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в області психопатології, «небезпеки психологізації хвороби», ускладнення 

експертної діяльності психолога.  

Можливість психологічного та патопсихологічного аналізу поведінки 

підекспертного з метою довести наявність порушеної внаслідок 

захворювання здатності до довільної саморегуляції діяльності визнається і 

психологами в останніх публікаціях, присвячених комплексній судовій 

психолого-психіатричної оцінки [215]. В нашому дослідженні при аналізі 

поведінки був виділений ряд характеристик, які уможливили висновок про 

порушення довільної саморегуляції діяльності у більшості випадків (рис. 

3.21) 

 

Напружена
21,8%

Полегшена
13,1%

Демонстративна
8,8%

Некритична
19,1%

Адекватна
11,4%

Маловизначена
25,9%

 

Рис. 3.21. Аналіз поведінки 

 
Слід зазначити, що в діаграму увійшли найбільш поширені визначення 

поведінкових проявів, які відмічаються в експертних висновках. Їх аналіз є 

частково діагностичним критерієм для постановки остаточного діагноза. Так, 

некритична або напружена поведінка, є відображенням психічного стану 

хворого та більш притаманна для пацієнтів з психотичними епізодами. 
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Демонстративна поведінка більш притаманна особам з загостренням рис 

характеру або розладами особистості. Полегшена є відображенням 

некритичного ставлення до себе та єиттєвих обставини. Маловизначена 

поведінка передбачає необхідність додаткового спостереження за хворим. 

Існуючі підходи щодо оцінки юридичного (психологічного) критеріїв 

при експертному аналізі повинні надавати можливість відповісти на питання 

про те, яким чином порушення психічної діяльності впливають на механізми 

регуляції юридично значущої поведінки. Для цього необхідним стає 

врахування великої кількості факторів. При аналізі контакту безпосередньо з 

підекспертною особою психолог має можливість прослідкувати, в тому числі, 

прояви або відображення психічного розладу, динаміку стану. 

Пасивний
24,0%

Активний
8,5%

Нерівномірний
19,4%

Формальний
22,0%

Підкоряємий
12,3%

Не 
продуктивний

13,8%

 
Рис. 3.22 Особливості контакту 

 
 

На рис.3.22 представлено аналіз особливостей контакту з хворим, 

який відображається як в клінічних, так й психологічних висновках. 

Пасивний контакт проявляється у байдужості до бесіди та співрозмовника. 

Це випадки, коли активність проявляється з боку фахівця. Підкоряємий 

слугує, в  сукупності з іншими показниками, підставою при відповіді на 



 

 
 

186

запитання щодо навіюваності та підкоряємості. Ці хворі легко змінюють 

свою думку та позицію, піддаються впливу та тиску. Зазвичай це 

притаманне для хворих з розумовою відсталістю. Непродуктивний контакт 

притаманний під експертним з психотичними епізодами та розладами 

сприйняття. Нерівномірний контакт має тенденцію змінюватись на протязі 

бесіди в залежності від різних обставин: настрою, самопочуття, 

характерологічних особливостей тощо. Формальний контакт проявляється 

в спілкуванні без емоційного забарвлення та зацікавленості та, більш за 

все, обумовлений психічним станом хворого. Такий різновид контакту 

може відмічатися у хворих на шизофренію та хворих з залежностями.   

Одним з провідних методів клініко-психологічної діагностики, 

спрямованої на вирішення експертних задач, є психодіагностична бесіда. 

Саме бесіда є і діагностичним інструментом, і інструментом формування 

та підтримки психологічного контакту. Оскільки розмова передує 

проведенню тестування, вона, в тому числі, спрямована і на формування у 

підекспертного адекватного ставлення до психодіагностичної процедури. 

Метод бесіди відноситься до діалогічних технік, які передбачають вступ 

психолога в безпосередній вербально-невербальний контакт з 

обстежуваним і досягнення найкращих діагностичних результатів за 

рахунок специфічних особливостей цього контакту, релевантних 

діагностичній задачі [230]. 

В психодіагностичній бесіді, зокрема, відобдражаються якісні 

характеристики, стосовно її продуктивності або ні. Тобто для фахівця стає 

важливим оцінити, перш за все, «прогноз» бесіди, як вона буде 

будуватися, чи можливо буде отримати необхідні свідчення від хворого 

(рис.3.23). 
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Частково 
продуктивна

59%

Не 
продуктивна

19%

Продуктивна
22%

 

Рис.3.23 Характеристики бесіди 

 

При аналізі бесіди частіше за все йде розподіл за характером 

продуктивності. Бесіда може бути повністю продуктивною, тобто з 

активним спілкуванням, відображенням в розмові підекспертною особою 

всіх сфер життєдіяльності, повними відповідями на запитання тощо. Може 

бути частково продуктивною, коли якісь важливі сторони бесіди 

«випадають» та фахівець змушений докладати додадткоивх зусиль для її 

підтримки. Бесіда може бути непродуктивною, що пов’язане з психічним 

станом під експертного, коли неможливе продуктивне спілкування.   

Встановлення позитивних відносин між учасниками 

психодіагностичної бесіди вимагає спеціальної технології проведення, яка 

передбачає поряд з іншими складовими, вміння заручитися підтримкою 

співрозмовника. Досить важливим аспектом є також проблема правильної 

постановки питань. 

Змістовна сторона (тематика) клініко-психологічної бесіди може 

бути різноманітною, однак провідне значення для розуміння психогенезу і 

актуального стану хворого має біографічна спрямованість бесіди, коли 

перш за все стає необхідним збирання «психологічного анамнезу».  
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Таким чином, бесіда є основним клініко-психологічним методом 

діагностики, мета якого полягає в отриманні інформації про особу та 

інших психологічних характеристик пацієнта на основі самозвіту про 

особливості його біографії, про суб’єктивні переживання, відносини, а 

також про особливості поведінки в конкретних ситуаціях. Крім того, 

бесіда служить засобом орієнтовної діагностики інтелектуального і 

культурно-освітнього рівня пацієнта, рівня його загальної обізнаності 

(рис.3.24), особливостей сфер його інтересів (рис.3.25) і цінностей, 

особливостей словникового запасу (рис3.26), характеру міжособистісного 

спілкування, соціальної адаптації та спрямованості особистості. 

Низький
29,4%

Достатній
70,6%

 

Рис.3.24 Рівень загальної обізнаності 

  

Рівень загальної обізнаності визначається в бесіді за допомогою ряду 

запитань та, в сукупності з іншими показниками, допомогає проводити 

диференційну діагностику та вивляти ознаки педагогічної занедбаності. 

Крім того, цей показник може бути використаний за допомогою одного 

з відповідних субтестів тесту Векслера.  
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Достатнє
13,3%

Обмежене 
побутом
38,0%

Обмежено 
розвагами

9,7%

Вузьке
39,0%

 
 

Рис.3.25 Характеристика кола інтересів 
 

 З показником загальної обізнаності співвідноситься показник 

характеристики кола інтересів (рис.3.25), який також приймає участь у 

кінцевому висновку та постановці клінічного та психологічного діагнозу. 

Вузьке коло інтересів передбачає «однобокість» інтересів та нахилів та 

близьке за своїми характеристиками до обмеження інтересів суто 

побутовими питаннями. Обмеження тільки розвагами притаманне, більш за 

все, особам молодого віку з загостренням рис характеру, або залежностями. 

Обмеження питаннями побутового плану, також свідчить про певну 

«обмеженість» та характеристики ціннісно-смислової сфери особистості. 

При аналізі характеристик кола інтересів психологи звертають увагу 

також на інші показники, що дозволяє робити більш об’єктивні та інтегровані 

висновки, а також відповідати на досить широке коло запитань суто 

юридичного сенсу. 
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Бідний
29%

Достатній
38%

Збіднений 
внаслідок 
хвороби

33%

 
Рис.3.26 Особливості словникового запасу 

 
Показник словникового запасу (рис.3.26) прослідковуєтьс не тільки на 

етапі бесіди, але й на всьому протязі виконання завдань. Діагностично 

значущою відмінністю може бути те, як цей позканик інтегрується в загальну 

картину отриманих даних. Тобто, словниковий запас може бути від самого 

початку бідним, що відмічається у осіб з педагогічною занедбаністю або 

розумовою відсталістю, а може бути збідненим внаслідок хвороби, коли 

відмічається так звана «олігофагія», наприклад, у хворих з органічною 

патологією.  

При судово-психіатричній експертизі обмеженої дієздатності 

збереження регуляції юридично значущої поведінки здебільшого пов’язана з 

категоріями «вигоди або шкоди» для себе, найближчого оточення. Засвоєння 

соціальних значень, що дозволяють відстоювати власні інтереси за участю в 

таких цивільних правовідносинах, забезпечує відповідний рівень соціального 

функціонування. При експертизі обмеженої осудності розглядаються такі 

смислові категорії, як «свідомість з позицій моралі і моральності», «шкода, 

завдана суспільству», «соціальні наслідки». Зрозуміло, що більш грубі 

порушення рефлексії властиві неосудним особам. Для експертної оцінки 

юридично значущих здібностей категорії «значення» та «особистісний 
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смисл» важливі не тільки структурні елементи системи регуляції діяльності, 

але й їх змістовне наповнення. Як відмічав К. Шнайдер, для збереження 

цивільної дієздатності достатня менш висока безпека особистості, ніж для 

кримінальної відповідальності, оскільки в першому випадку розглядаються 

приватні інтереси особистості, тоді як у кримінальних справах основним є 

збереження інтересів суспільства. Проблема регуляції та саморегуляції тісно 

пов’язана з проблемою смислових систем, які є системою основних життєвих 

відносин особистості, оскільки вони пов’язані зі світоглядом, ціннісними 

уявленнями та уявленням про себе [цит. за 323]. 

Пізнавальна та смислова системи в життєдіяльності людини злиті 

воєдино. Психічний розлад може призводити до роз’єднання цілісної системи 

регуляції діяльності або до її спотвореного функціонування. При порушенні 

психічної діяльності, за певних умов, виникає формування нових мотивів, 

змінюються співвідношення потреб, мотивів, їх зміст та ієрархія; відповідно 

виникає нова модель формування потреб, патологічних мотивів. 

Порушення смислового рівня регуляції діяльності може бути 

обумовлено розладами нижчих регуляторних рівнів (цільового, 

операційного), які в свою чергу пов’язані з порушенням окремих психічних 

функцій. Симптоми психічних розладів не існують ізольовано, вони завжди 

пов’язані один з одним в рамках синдрому, тому можливе виділення типових 

моделей порушення регуляції діяльності на різних рівнях. 

Окремі психічні функції – сприйняття, пам’ять, увага, мислення, 

інтелект, – лише створюють поле, на якому здійснюється функціонування 

цільового і смислового рівнів регуляції діяльності. Тому констатація самих 

по собі порушень пам’яті, мислення, інтелекту ще не дозволяє зробити 

висновок про порушення юридично значимої здібності. Незважаючи на 

взаємозв’язок і взаємозумовленість рівнів, можливі самі різні варіанти їх 

розвиненості, ступеня і якості їх здоров’я. Розглянемо ці ланки в нижче 

представлених рисунках. 
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Оцінка показників порушень пам’яті (рис.3.27) проводилась згідно з 

існуючими стандартами дослідження мнестичної діяльності. Отримані дані 

свідчать про переважання незначно-помірних порушень мнестичної 

діяльності, що співвідноситься з даними порушень динаміки розумових 

процесів, темпу сенсомоторних реакцій (СМР) та показників уваги і 

відповідає зазначим вище даним щодо переважання в нозологічній структурі 

захворювань органічного походження.  

Незначне 
зниження

29,1%

Виражене 
зниження

10,2%
Без змін
22,5%

Помірне 
зниження

28,3%
Нижня межа 

норми
9,9%

 
Рис.3.27 Показники ступеню змін мнестичної діяльності 

 
Завдяки діяльнісному підходу можливо розглядати різновиди патології 

пізнавальних процесів, які обумовлені загальними порушеннями особистості 

і діяльності, а саме: динаміку пізнавального процесу (рівномірність-

нерівномірність рівня досягнень; особливості темпу СМР; особливості уваги; 

інертність психічної діяльності; труднощі перемикання) (рис.3.28; рис. 3.29); 

порушення операційної сторони мислення, її рівня (операцій аналізу, 

синтезу, опосередкування та узагальнення) (рис.3.30); порушення 

мотиваційного компонента пізнавальної діяльності (відношення хворого до 

самого факту обстеження, особливості прийняття інструкцій, ставлення до 

допущених помилок, похвали тощо). 
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Не має
43,3%

Так
56,7%

 
Рис.3.28 Порушення функцій уваги 

 

Прискорений
2,9%

Уповільнений
23,7%

З затуханням
10,2%

Нервіномірний
63,2%

 
Рис.3.29 Особливості темпу сенсо-моторних реакцій 

 
Неправомірність відриву пізнавальних процесів від їх носія – 

особистості, її потреб і мотивів, – неодноразово підкреслювалася в 

радянській психології [164]. Л.С. Виготський писав: «Вищі психічні функції 

– складні форми свідомої психічної діяльності, що здійснюються на основі 

відповідних мотивів, регульовані відповідними цілями і програмами і 

підлягають всім закономірностям психічної діяльності... Основні 
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характеристики вищих психічних функцій – опосередкованість, 

усвідомленість, довільність – є системні якості, що характеризують вищі 

психічні функції, як «психологічні системи» [53]. Сенс дії не може 

формуватися поза пізнавальними процесами, зокрема поза розумінням 

ситуації, у відношенні дії і цілі до мотиву, поза передбачення наслідків дій. У 

формуванні смислових утворень бере участь і мислення.  На рис. 3.30 ми 

бачимо порівняльний аналіз змін в структурі мислення, що пояснює 

особливості утворення смислу та їх аналізу в юридично значущих ситуаціях, 

про що писалося вище. Оцінка показників порушення мислення (рис.3.30) 

проводилась згідно з існуючими стандартами дослідження розумової 

діяльності за результатами методик, які були описані в попередньому розділі. 

Незначна 
недостатність

12,8%

Помірна 
недостатність

9,0%

Виражене 
зниження

7,3%

Помірне 
зниження

21,1%

Незначне 
зниження

15,3%

Нижня межа 
норми
13,3%

Без змін
20,1%

Виражена 
недостатність

1,2%

 
Рис.3.30 Ступінь вираженості змін мислення 

 

Порушення інтелектуального компоненту здатності розуміти значення 

своїх дій та керувати ними, розкривається через здатність/нездатність 

усвідомлювати зовнішню сторону юридично значимих дій 

(здатність/нездатність до осмисленого сприйняття умов, в яких відбувалася 

юридично значуща ситуація), порушення здатності усвідомлювати змістовну 

сторону юридично значимих подій (юридична та соціальне значення своїх 
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дій), порушення критичної оцінки ситуації та прогнозу наслідків. Вольовий 

компонент розкривається через порушення особистісно-мотиваційної 

регуляції поведінки, порушення адекватного формування мети і здатності до 

регуляції поведінки і контролю в юридично значимій ситуації. Таким чином, 

інтелектуальний компонент юридичного критерію містить в собі два ряди 

ознак: перший відноситься до вищих психічних функцій (критичність, 

прогноз); другий – до змісту свідомості (юридичне значення, соціальне 

значення). Вольова складова юридичного (психологічного) критерію 

ув’язується зі смисловим і цільовим рівнями регуляції діяльності (рис.3.31). 

Не порушені
14,3%

Порушені
46,0%

Частково 
порушені

39,7%

 

Рис. 3.31 Прогностичні здатності 
 

Щодо саморегуляції, то у цьому контексті вольовий компонент 

юридичного (психологічного) критерію розглядається як здатність свідомо 

досягати поставленої мети, вибирати адекватні соціальним і правовим 

нормам методи і засоби їх досягнення, визначати послідовність їх 

застосування (планувати). Як ми бачимо на рис.3.32, таке порушення 

вольового компоненту співвідноситься з порушеннями інтелектуального 

компоненту та змісту операційного складу дій юридичного (психологічного) 
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критерію та пояснює невідповідність можливостей досягнення як проміжних 

задач, так й кінцевої мети. 

Значно 
порушені

22,3%

Не порушені
12,3%

Незначно 
порушені

21,8%

Помірно 
порушені

43,6%

 
Рис.3.32 Ступінь вираженості змін вольових процесів 

 
Аналіз ступеню вираженості змін вольвих процесів (рис. 3.32) став 

можливим завдяки сучаснму діагностичному інструментарію, який 

використовується при проведенні експертиз, та теоретико-методологічній 

основі [60, 322].  

Здатність до регуляції своїх дій на етапі цілепокладання включає, з 

одного боку, здатність дотримуватися єдиної лінії поведінки, а з іншого – 

коригувати свої дії в залежності від швидко змінюваної динаміки ситуації. 

Змістовний рівень регуляції передбачає участь в цілепокладанні вищих 

цінностей особистості, розуміння соціального значення своїх дій, рефлексію 

подоланих бар’єрів (заборон), самооцінки (рис.3.33), що робить вибір 

поведінки вільним. Поняття сенсу втілює принцип єдності діяльності, 

свідомості й особистості, перебуваючи на перетині всіх трьох 

фундаментальних психологічних категорій. 
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Підвищена
12,3%

Занижена
4,6% Некритична

54,3%

Позитивна
11,6%

Не 
диференційован

а
17,2%

 

Рис.3.33 Визначення самооціночних суджень (самооцінка) 

 

Розроблені у радянській психології моделі смислового рівня регуляції 

відрізняються за ступенем використання додаткових ознак, які визначають 

спрямованість діяльності. Під «смисловими утвореннями» О.Г. Асмолов  

розуміє змістотворні мотиви, особистісні смисли та смислові установки [18]. 

Разом з тим, всі моделі смислового рівня регуляції діяльності спираються на 

загальновизнані психологічні поняття, які мають безперечне значення для 

судово-психіатричної оцінки. Будь який психічний розлад обумовлює ті або 

інші особливості мотивації (рис.3.34). Оцінка показників порушень 

мотиваційної сфери (рис.3.34) проводилась опосередковано, через сукупність 

даних, отриманих в експериментальному дослідженні хворих. При 

дослідженні поняття «мотивація» виникає два тісно взаємопов'язаних 

аспекти: діяльнісний, коли мотивація повинна розглядатися як процес, і 

змістовний, який пов'язаний з вивченням ієрархії потреб особистості. Тобто 

структурні або динамічні зміни в мотиваційній сфері хворих, 

опосередковують інші процеси, знаходять в них своє вираження та, 

відповідно, вивчаються через них.  
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Виражені 
24,9%

Не має
12,6%

Незначні 
24,0%

Помірні 
38,5%

 
Рис.3.34 Зміни  мотиваційної діяльності 

  
Нами за теоретико-методологічну розуміння процесу мотивації був 

взят підхід до мотивації, як до процесу, запропонований О.М. Леонтьєвим 

[182], згідно з яким, детермінантою будь-якої діяльності є потреба. Потреба 

на певному етапі та з певних умов, стає мотивом, а завершується процес 

мотивації повним усвідомленням мотиву, в результаті чого у суб'єкта 

з'являється особистісний сенс і його діяльність набуває цілеспрямований 

характер. Тобто, в діяльності, ми можемо прослідкувати збереження, або 

викривлення цього процесу та ступінь вираженості змін мотивації. 

Мотивація - це така психологічна реальність, в якій злиті діяльнісний і 

особистісний компоненти, тому і поняття це розглядається в двох аспектах: 

динамічному та змістовному. У першому випадку – це процес перетворення  

неусвідомлюваної потреби (в тому чи іншому ступені) в усвідомлений мотив, 

тоді це є динамічний, або процесуальний аспект мотивації; в другому 

досліджується система потреб та цінностей особистості, тоді в цьому 

випадку більш доречне використання терміну «ціннісно-потребностна» 

сфера особистості. У першому випадку тоді підкреслюється діяльнісний 

компонент мотивації, у другому – особистісний. 
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Ще одним смисловим утворенням, який пов’язаний з мотивацією та 

має експертне значення, є сенс юридично значущої дії, її планування та 

здійснення. За критичні процеси зміни смислових орієнтацій відповідають 

ядерні механізми особистості. Цілісне сприйняття ситуації відображає не 

тільки предмет потреби, але й перешкоди, перепони на шляху до нього (як 

зовнішні, так і внутрішні), які роблять ситуацію проблемною, а в крайньому 

вираженні – критичною. Наявність перешкод при прагненні до їх подолання і 

реалізації певного мотиву суб’єктивно переживається людиною у вигляді 

емоцій напруги, дискомфорту. 

Емоції виконують допоміжну функцію презентації особистісного сенсу 

на усвідомлюваному рівні, а їх порушення ставить питання про можливість 

або неможливість змістовного розкриття особистісного сенсу. 

Зазвичай фахівці аналізують порушення емоційних станів (рис.3.35), до 

яких відносять: порушення вираженості сили емоцій (сензитівність, емоційна 

холодність, емоційна тупість, апатія); порушення адекватності емоцій 

(емоційна амбівалентність, емоційна невідповідність); порушення стійкості 

емоцій (емоційна лабільність, експлозивність, слабодухість); афективні 

синдроми, а також ступінь вираженсті зазначених змін (рис.3.36). 

Згладженість 
проявів, апатія

30,3%

Слабодухість
12,6%

Лабільний
30,3%

Підвищений
1,9%

Без змін
7,0%

Депресивні 
ознаки
18,0%

 

Рис.3.35 Порушення емоційних станів 
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Виражені
24,5%

Не відмічено
7,3%

Незначні
15,5%

Помірні
52,7%

 
Рис.3.36 Інтенсивність змін емоційних станів 

 
Таким чином, розпізнавання типу проблемної ситуації передбачає 

потенційну можливість звернення до змістового рівня регуляції діяльності. 

Значною мірою поведінка регулюється звичними правилами, в рамках яких 

не потрібне постійне вирішення «завдання на сенс». Необхідність 

усвідомленого і вольового рішення виникає переважно при неузгодженості 

правил, стандартів та поведінки. 

 

3.4. Психологічні механізми визначення обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності при прийнятті юридично значущих рішень 

 
Для пізнання та доказування в судовій експертології та юриспруденції 

характерною є діалектична єдність основних мисленнєвих та юридично-

практичних операцій щодо відтворення того фрагмента дійсності, який 

цікавить суд, його можливих наслідків та правових особливостей, 

обґрунтування висновків, що випливають, саме таке пізнання називається 

доказуванням.    

У судовій експертології питання логіки, мислення, пізнання та 

доказування є взаємопов’язаними. У логіці доказ сприяє побудові логічних 
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висновків, коли на основі вже існуючих суджень виводяться нові. В той же 

час при проведенні експертиз питання доказування розуміється ширше та 

включає діяльність органу слідства, слідчого, прокурора, суду та збирання й 

використання інших доказів. 

Відомою є думка М.С. Строговича [278] відносно специфіки судового 

дослідження та пізнання, яка полягає в тому, що доказування як пізнання 

істини відбувається лише за допомогою доказів та на їх основі і 

підпорядковується логічним правилам. Суд досліджує та встановлює не 

загальні закономірності динамічного розвитку тих чи інших явищ, але 

конкретні факти та групи фактів, що мають значення по справі. 

Проте необхідно враховувати те, на чому наголошував професор М.В. 

Костицький [163],  щодо існування як максимальної абсолютності, так й 

відносності істини. Це пов’язане з тим, що пізнання пов’язане з формальною 

логікою, але може відбуватися й на рівні буденного пізнання з позицій 

здорового глузду та інтуїції.  

У криміналістиці поширеною є думка, що судове пізнання в широкому 

значенні є прикладним пізнанням емпіричного рівня з притаманними йому 

рисами загальнофілософського сенсу. Емпіричні та теоретичні рівні пізнання 

нероздільні. Тому пізнання в судовій експертології є повноцінним 

специфічним науковим пізнанням, де представлений теоретичний та 

практичний рівні.   

Обґрунтованість діагностичних та експертних висновків може бути 

регламентована необхідністю присутності наступних елементів, до яких 

включаються як психопатологічні, так і психологічні дані:  

- узагальнення, співставлення та порівняння аналізу даних; повне 

представлення цих елементів в досліджуваній частині (в будь якому виді 

експертизи) з необхідним описом як психопатологічних, так і 

патопсихологічних синдромів; 

- використання лише фактичних даних у якості доказів, з мінімізацією 

психологізації та суб’єктивизму; 
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- обґрунтування діагнозу у необхідному обсязі та з динамічними 

характеристиками (обґрунтування наявності/відсутності психічного розладу 

не тільки на період юридичної дії, але й до неї); 

- запит додаткових матеріалів щодо достатньої кількості даних для 

висновку, включаючи оригінали медичної документації, а не тільки 

«опосередкованих» матеріалів та свідчень лікарів, за необхідності; 

- врахування не тільки даних щодо присутності психічних розладів, але 

й при констатуванні їх відсутності, можливість аналізу психічних розладів 

невротичного рівня та соматогенних проявів, за наявністю; 

- усунення протиріч щодо психічного стану підекспертного; аналіз 

можливої природи та причин (напр., якщо виставлений діагноз недоумства); 

- необхідність врахування психологічних даних при діагностуванні 

ступеню вираженості змін; 

- приділення особливої уваги показанням свідків (з обох сторін)  з 

відповідним психологічним аналізом, а не тільки перерахуванням; 

- дані, які надаються у мотивувальній частині, повинні бути наявними й 

у досліджуваній частині. 

Отже, коли йдеться мова про дослідження психічного стану особи на 

момент значущої дії, вирішити питання про можливість особи здійснювати 

свідомо-вольовий контроль за своїми діями в цей час стає неможливим без 

залучення фахівців та використання спеціальних знань. 

Під час вирішення питань осудності-обмеженої осудності-неосудності 

та дієздатності-обмеженої дієздатності-недієздатності використовуються 

спеціальні знання. При цьому, психіатрія визначає патологічні стани 

психічної діяльності людини, в той час як психологи аналізують не тільки 

психологічні феномени патологічних проявів психіки, але й збережені 

сторони. Психічно здорові люди мають певні відмінності в психіці, які 

можуть бути зумовлені різними обставинами: віком, рівнем розвитку та 

освіти, стилем виховання, соціальною історією тощо. 
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Особливого значення набувають дані щодо ступеню вираженості змін в 

інтелектуально-мнестичній діяльності, емоційно-вольовій сфері, задля чого 

доцільно призначення комплексних, за участю психолога, експертиз. 

У дослідженнях, присвячених КСППЕ у цивільному процесі, зокрема 

щодо угодоздатності, розподіл професійних сфер компетенції психолога та 

психіатра побудовано, виходячи з тяжкості хворобливих проявів. 

Підкреслюється, що експертна оцінка хронічних психічних розладів 

відноситься суто до сфери компетенції експерта-психіатра, в той час як 

оцінку станів тимчасового психічного розладу, не різко виражених змін 

психіки можна віднести до сфери сукупної компетенції експерта-психіатра 

та експерта-психолога судового [193]. 

Проблеми кримінальної відповідальності осіб із психічними розладами 

є актуальними в зв’язку з їх практичним значенням, оскільки в подальшому 

вирішується питання призначення й виконання покарання зазначеним 

особам. Так, особа, яка вчинила злочин, у тому числі, якщо вона визнана 

судом обмежено осудною, повинна отримати адекватну правову оцінку 

юридично значущої ситуації. Але ж, ву зв’язку з різноманіттям за клініко-

психологічними критеріями психічних аномалій, межовий характер вказаних 

розладів не виключає можливості усвідомлювати особою фактичний 

характер своїх дій та керувати ними. 

Існує багато думок стосовно особливостей врахування психічних 

аномалій при призначенні покарання у відповідності до чинного 

законодавства. Так, деякі автори відмічають, що увага суду до наявності 

психічного розладу стає очевидною тільки після проведення експертизи. Інші 

вважають, що вони повинні бути включені до кримінального законодавста як 

пом’якшуюча обставина та дати змогу індивідуалізувати покарання. Щодо 

останнього, були також висловлені різні точки зору. Одні  автори вважають, 

що особа, яка визнана судом обмежено осудною, може знаходитися «в 

особливих умовах» відносно психічно здорових осіб. Проте, існує й інша 

позиція. Наприклад, В.М. Кудрявцев [172]  вважає, що не можна всіх осіб із 
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психічними аномаліями визнавати менш відповідальними за свої вчинки: 

дехто потребує більш суворого покарання, дехто більш легкого. 

Проте у будь якому апелюють до справедливості, оскільки хворі не 

можуть нести відповідальність за скоєні вчинки нарівні зі здоровими. У  

цьому контексті при вчиненні юридично значущих дій знаходять своє 

відображення порушення інтелектуальних та вольових функцій людини з 

психічними аномаліями. Крім того, таким особам найчастіше важче, у 

порівнянні з психічно здоровими, втриматися від вчинення деяких дій. Тому 

саме виходячи з принципу справедливості, а також принципу гуманізму, до 

таких осіб слід ставитися більш поблажливо. Останнє розуміється як 

врахування того, що психічні аномалії роблять людину більш уразливою, 

менш витривалою та менш здатною до долання труднощів, піддають його 

стигматизації та заподіють йому додаткові страждання.  

Виняток, на думку Г.В. Назаренко [217], повинні складати випадки з 

вчиненням психічно хворими умисних злочинів, причинами яких стали 

антисоціальні погляди та установки, а не психічній розлад як такий. Але ж 

диференціація таких обставин та уточнення діагностичних стандартів, на 

нашу думку, є неможливим без використання спеціальних психологічних 

знань. 

Таким чином, судові експерти, психологи та психіатри, за наявності 

даних щодо обмеженої здатності особи під час юридично значущої дії 

усвідомлювати свої дії та керувати ними, повинні не тільки встановити 

наявність чи відсутність психічного розладу та ступінь його вираженості, а 

також рекомендувати суду в разі необхідності застосовувати до 

підекспертного примусові заходи медичного характеру (якщо експертиза 

проводилася у кримінальному процесі) або опіку чи піклування (якщо 

експертиза проводилася у цивільному процесі). 

Щодо обмеженої осудності, слід зауважити, що саме вчинення злочину 

в стані обмеженої осудності враховується судом при винесенні вироку та 

виступає підставою для застосування примусових заходів медичного 
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характеру згідно зі статями КК України [170]. Такі заходи включають в себе: 

надання амбулаторної психіатричної допомоги або направленя до 

спеціального лікувального закладу з метою обов’язкового медикаментозного 

лікування та соціальної реабілітації та запобігання вчиненню нових СНД. 

Крім того, суд може ухвалити та покласти обов’язок на обмежено осудну 

особу, яка вчинила СНД, але звільнена від відбування покарання з 

випробуванням, пройти лікування від хвороб, що становлять небезпеку для 

здоров’я інших, або здійснювати обов’язковий лікарський нагляд. У разі 

визнання недоцільним застосування до обмежено осудної особи, яка має 

розлади психічної діяльності, примусових заходів медичного характеру або 

при поліпшенні психічного стану, такий обов’язок може покладатися на 

родичів або опікунів.  

У Законі України «Про психіатричну допомогу» вказується, що метою 

застосування примусових методів медичного характеру та примусового 

лікування є «…вилікування чи полипшення стану здоров’я, запобігання 

вчиненню зазначеними особами нових злочинів…». 

Проблема реабілітації осіб з психічними розладами, які скоїли СНД, й 

наразі залишається актуальною. В Україні з 1988 року здійснюється 

триступеневий принцип проведення примусового лікування: лікування в 

психіатричній лікарні зі звичайним, посиленим і суворим наглядом. 

Направленню до психіатричної лікарні зі звичайним наглядом підлягають 

хворі, які за своїм психічним станом та характером СНД не виявляють 

значної небезпеки, але, все ж таки, потребують лікарняного утримання та 

примусового лікування. За звичай, це прості територіальні психіатричні 

відділення. Направленню до психіатричного відділення з посиленим 

наглядом підлягають хворі, які схильні до вчинення тяжких СНД та 

вживання ПАР, можуть мати дисимулятивні тенденції, ауто- і гетеро 

агресивну поведінку, порушувати режим та ухилятися від лікування. 

Направленню до психіатричної лікарні з суворим наглядом підлягають хворі, 
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які за своїм психічним станом та характером СНД являють особливу 

небезпеку для суспільства.   

Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані тільки 

при наявності обґрунтованого за результатами КСППЕ висновку комісії 

експертів, що підекспертна особа має той чи інший розлад психічної 

діяльності, що й зумовлює її обмежену осудність та викликає потребу в 

застосуванні до неї таких заходів. Вирішення питань щодо визнання особи 

обмежено осудною, призначення застосування примусових заходів 

медичного характеру та визначення типу лікарні здійснюється суддями, в той 

час як безпосередньо здійснення заходів медичного характеру покладено на 

психіатричні заклади установ Міністерства охорони здоров’я України та саме 

вони визначають лікарню, де буде проводитися лікування. 

Згідно зі ст.45 КПК України, з моменту з’ясування факту наявності в 

особи розладів психічної діяльності, які вплинули на її здатність 

усвідомлювати свої дії та керувати ними, юридичний орган зобов’язаний 

надати захисника цій особі. Таким чином, судам необхідно враховувати, що 

особливості осіб з психічними розладами потребують особливої уваги та 

підлягають доказуванню, що стає можливим саме при проведенні 

комплексних експертиз. Обґрунтування станів обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності повинно бути ретельно відображено та 

проаналізовано в мотивувальний частині вироку суду. Ігнорування таких 

значущих для справи обставин може привести до судової помилки та стати 

підставою для скасування вироку суду. 

Також необхідно враховувати й інші фактори. Так, психічні аномалії, 

які можуть дати підстави для визнання особи обмежено осудною, не 

визначають повною мірою саму злочинну поведінку. Таким чином, постає 

питання щодо необхідності аналізу та врахування великої кількості інших 

факторів, які є недостатньо вивченими та надають особливої актуальності 

обраній темі даного дослідження. 
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Стає очевидним, що треба враховувати не тільки «патологічні» або 

збережені сторони психічної сфери, але й дані про особистість 

підекспертного, ступінь та характер суспільної небезпеки юридично 

значущої дії, її правових наслідків. 

  У кримінальному процесі поєднання покарання та лікування може 

виступати на користь обмеженої осудності, а не проти неї, а її встановлення 

стає можливим саме при поєднанні зусиль психіатрів та психологів-

експертів. Також слід враховувати, що з введенням до стандартів лікування 

та діагностики DSM-V, розширився й діапазон діагностичних можливостей 

спеціалістів. 

На початку різні вчені вважали під психічними розладами психічні 

аномалії та патологічні стани, які не досягли ступеня неосудності. У процесі 

нових розробок, особливо в концепції обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності, перелік психічних розладів (аномалій) суттєво розширився, при 

цьому до найбільш розповсюджених розладів було включено психопатії, 

дебільність, органічні захворювання головного мозку, залишкові явища ЧМТ, 

алкоголізм, епілепсію, судинні захворювання, які супроводжуються 

психічними змінами та ендогенні захворювання в стадії ремісії. 

Близько 80% нервово-психічних патологій складають за даними Ю.А. 

Александровского [5], межові стани психіки: неврози та психопатоподібні 

стани при психосоматичній патології, розлади адаптації, стресові розлади та 

ін. 

Алкоголізм, наркоманія та деякі форми епілепсії не відносять до 

межових станів. У судовій галузі таке групування більш всього пов’язане з 

високим рівнем криміногенності, в першу чергу внаслідок вживання ПАР. 

ВООЗ розглядає наркоманію як стан періодичної або хронічної інтоксикації, 

який викликаний повторюваним вживанням наркотичних речовин різної 

природи. Алкоголізм визначають прогредієнтним захворюванням, яке 

проявляється в патологічному потягові до спиртних напоїв (психічна та 

фізична залежність), у розвитку абстинентного синдрому при припиненні 
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вживання алкоголю, а у випадках злісного вживання – стійкими 

соматоневрологічними розладами та психічною деградацією [197]. Оскільки 

обмеження в кримінальному та цивільному судочинстві розглядається як 

знижена психічними розладами здатність суб’єкта діяти свідомо та 

волевиявлено, обмежується саме можливість суб’єкта усвідомлювати свої дії 

та передбачати їх наслідки. А хронічні та тимчасові розлади психічної 

діяльності суттєво знижують інтелектуально-вольові можливості. 

У більш загальному вигляді проблема уточнення змістовної сторони 

юридичного критерію різних правових норм із залученням теорій суміжних з 

судовою психіатрією дисциплін, вирішена Л.В. Алексєєвою, яка основним 

завданням, що розв’язується експертами, вважає оцінку проявів у 

підекспертних особливих здібностей, названих юридично значущими або 

соціальними суб’єктними здібностями [8]. Тобто мова йде про прояви 

людини як особистості та суб’єкта соціальних відносин. Ці здібності 

забезпечують його можливості розуміти соціальний характер дійсності, 

усвідомлювати соціальне значення своїх дій та керувати собою з 

урахуванням суспільних норм. 

Якщо спеціалісти (наркологи, психіатри, психологи) підкреслюють, що 

хвороба (в даному випадку зловживання ПАР) вплинула на здатність особи 

повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, суд може визнати 

таку особу обмежено осудною, не дивлячись на стан сп’яніння. Тобто, 

законодавець чітко розрізняє осіб, які вчинили будь яку юридично значущу 

дію у стані простого фізіологічного сп’яніння та психічними розладами не 

страждають, та осіб, які страждають психічними розладами. 

На нашу думку, правильну позицію, з урахуванням співвідношення 

понять вини та осудності, займає О.Д. Сітковська [326],  яка вважає 

необхідним призначення судово-психологічної експертизи в окремих 

випадках для вирішення питання про встановлення вини, особливо в тих 

випадках, коли мова йде про види необережності та вчинення злочинів 

особами у стані сп’яніння; тобто це випадки, коли стає необхідним 



 

 
 

209

встановити наскільки були втрачені особою можливості усвідомлювати свої 

діяння, передбачати їх наслідки та керувати ними, особливо якщо стає 

питання про обмеження цих можливостей.  

Таким чином, при аргументації експертних висновків на основі 

отриманих даних, неможливо обійтися без використання психологічних та 

психіатричних знань. При постановці діагнозу неможливо обійтися без 

психіатрів, які діагностують патологічні стани та прояви психіки, які 

виникають внаслідок набутих чи вроджених факторів. В той же час, 

дослідження психічної діяльності проходить й за участю клінічних 

психологів. Тоді розглядаються відмінності в психіці, які зумовлені 

соціальними умовами формування, віком, освітою та рівнем розвитку, 

професійними навичками та ін. Мають значення закономірності навчання та 

виховання, ознаки педагогічної занедбаності або психічного інфантилізму, 

ознаки та причини виникнення психічної депрівації, можливість корекції та 

подолання цих станів.  

Розроблені на сьогоднішній день психологічні моделі рівневої 

регуляції діяльності найбільш повно відповідають запитам експертної 

практики щодо обґрунтування юридичного (психологічного) критерію різних 

правових норм. Подолання розриву між загальнотеоретичними концепціями 

експертної оцінки юридично значущих здібностей та запитами експертної 

практики щодо обгрунтування експертних висновків при різних психічних 

розладах забезпечується в ході поетапного аналізу впливу 

психопатологічного синдрому на основні ланки регуляції поведінки. 

 
 

Висновки до 3 розділу 

 

1. Проблема особистості є системною для сучасної науки, при цьому 

особливого значення вона набуває при проведенні судових експертиз з 

залученням психолога, оскільки при цьому використовуються 
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багаторівневні комплексні наукові положення про природу та особистісні 

якості людини – від біологічних до соціально-психологічних. Від 

результатів такої екпертизи  найчастіше залежить характер і зміст 

прийнятого уповноваженою особою рішення, характер і обсяг 

відповідальності, форми і засоби впливу на правопорушника у 

кримінальному процесі, захист прав підекспертної особи у цивільному 

процесі.   

 2. Методологія СПЕ та КСППЕ (як у кримінальному, так й у 

цивільному процесі) повинна спиратися на законодавчу базу, яка визначає 

предмет та об’єкти дослідження; підстави та порядок їх призначення, 

загальні принципи проведення експертного дослідження, а саме діагностику 

психічного розладу, встановлення співвідношення медичного та 

юридичного критеріїв. 

3. Все більшої актуальності набуває питання виявлення при 

проведенні КСППЕ в осіб з психічними розладами порушень когнітивної, 

мотиваційної та емоційно-вольової сфери з метою надання аргументованих 

та переконливих висновків. Нового направлення розвиток судової психології 

набуває з 2001 року  у зв’язку із введенням у дію статті 20 «Обмежена 

осудність» Кримінального кодексу України, а згодом і введенням 

відповідної статті 36 «Обмежена  цивільна дієздатність фізичної особи» до 

Цивільного кодексу України. Наслідком цього стало виникнення практичних 

питань, пов’язаних з встановленням медичного (біологічного) та 

юридичного (психологічного) критеріїв. Стало очевидною особлива 

необхідність застосування спеціальніх знань у таких провадженнях. Потреба 

у залученні до кримінального та цивільного процесів спеціальних 

психологічих знань також зумовлена тим, що ситуація, яка аналізується 

експертами та має значущість при розгляді в судовому процесі, може буте 

пов’язана з діяльністю або ж бездіяльністю конкретних осіб у реальній 

життєвій ситуації, тобто в об’єктивній реальності, що пізнається та може 

бути досліджувано виключно за допомогою спеціальних науково-
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психологічних знань. 

4. При всьому різноманітті видів КСППЕ та СПЕ у кримінальному та 

цивільному процесах та вирішуємих ними питаннях, основними 

залишаються діагностична та експертна оцінка психічного стану особи на 

період часу, що цікавить суд, прогнозування його динаміки на майбутнє,  що 

потребує аналізу цього стану на основі дослідження об’єктів експертизи, в 

яких міститься відповідна інформація щодо особистості підекспертного. 

5. Отримані в ході нашого дослідження результати надали можливість 

проаналізувати структуру психічних розладів та психологічні особливості 

осіб, які були визнані обмежено осудними або обмежено дієздатними на 

протязі 2004-2014 років.  

Проведене нами науково-практичне дослідження довело наступне. 

* найбільш часто визнавали обмежено осудними хворих з різними 

розладами органічного походження (32,4%), різними формами шизофренії 

(24,3%) та розумової відсталості (19,2%). Схожа картина спостерігалась й 

при аналізі даних стосовно прийняття експертного рішення щодо обмеженої 

дієздатності. За кількістю встановлених діагнозів на першому місці 

виявилися хворі з різними розладами органічного походження (49,3%), на 

другому – з різними формами шизофренії (17,8%), на третьому – з розумової 

відсталістю  (14,7%); 

* аналіз клініко-соціальних даних довів, що у переважній більшості 

випадків в анамнезі не відмічалось обтяженої спадковості та відставання у 

психічному розвитку; переважали особи з епізодичним (супутним) діагнозом 

щодо вживання ПАР та формальним або частковим розумінням мети 

призначеної експертизи; помірним зниженням критичних здатностей та 

психічних порушень; 

* аналіз психологічних даних довів, що в більшості випадків відмічався 

пасивний та формальний контакт та часткова продуктивність бесіди; 

невисокий рівень загальної обізнаності та обмежене коло інтересів; 
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порушення прогностичних здатностей, інтелектуально-мнестичних функцій 

та емоційно-вольової сфери. 

6. Розроблені на сьогоднішній день психологічні моделі рівневої 

регуляції діяльності найбільш повно відповідають потребам експертної 

практики щодо обґрунтування юридичного (психологічного) критерію різних 

правових норм. Доведено, що подолання розриву між загальнотеоретичними 

концепціями експертної оцінки юридично значущих здібностей та запитами 

експертної практики щодо обгрунтування експертних висновків при різних 

психічних розладах забезпечується в ході поетапного аналізу впливу 

психопатологічного синдрому на основні ланки регуляції поведінки. 

Результати третього розділу дисертації знайшли відображення в таких 

основних публікаціх автора: 

1. Завязкіна Н. В. Психологічні аспекти аутоагресівної поведінки хворих 

на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. 

наук праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 

2011. – Т. Х, вип. 19. – С. 157–166.  

2. Завязкіна Н. В. Стратегії подолання кризових ситуацій хворими на 

епілепсію / Н. В. Завязкіна //  Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Психол. науки. – 

2010. – Вип. 82, т.1. – С. 176–180.  

3. Завязкіна Н. В. Психодіагностичні критерії визнання особи обмежено 

осудною / Н. В. Завязкіна // Теорія і практика сучасної психології : зб. 

наук. праць Класичного приватного ун-ту. – Запоріжжя, 2018. – № 5. – 

С. 46–50 

4. Завязкіна Н. В. Психологічний аналіз правової норми  «обмежена 

дієздатність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. 

наук праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 

2015. – Т. ХІ, вип. 15. – С. 155–162.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ ПСИХІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ОБРАННЯ ЮРИДИЧНОГО 

(ПСИХОЛОГІЧНОГО) КРИТЕРІЮ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ 

ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ 

 

4.1. Особливості діагностики психічних розладів при експертизі 

обмеженої осудності 

 

У теорії комплексної судової психолого-психіатричної експертизи у 

кримінальних справах розглядається системно-цільовий аналіз, що 

ґрунтується на виділенні двох фундаментальних експертних понять: 

потенційної та актуальної здатності до усвідомлення та/або регуляції 

інкримінованих дій [173]. Оцінка ступеню здатності суб’єкта до свідомої 

саморегуляції при вчиненні протиправного діяння на основі психологічних 

критеріїв потребує обґрунтування з врахуванням як даних, отриманих у ході 

проведення психодіагностичного обстеження, та їх аналізу, так і даних 

спеціально спрямованої структурованої бесіди та глибокого аналізу 

матеріалів кримінального провадження, в залежності від предметного виду 

експертизи. При цьому, взаємозв’язок усіх компонентів дозволяє отримати 

максимально інформативну картину, при цьому центральною ланкою 

виступає саме експериментально-психологічне дослідження. Це основа, без 

якої є неможливим прийняття кваліфікованого експертного рішення. Воно 

дозволяє отримати дані щодо пізнавальної сфери підекспертного: мислення, 

уваги, мнестичної діяльності, темпу реакцій та розумової діяльності, 

мотиваційно-смислових утворень, емоційно-вольової сфери та особистісних 

особливостей. 
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Психологічний аналіз кримінального провадження дозволяє розкрити 

картину самої ситуації правопорушення та свідчення, через аналіз яких 

можна охарактеризувати також і особистість підекспертного, його нахили, 

критичні здібності, особливості контакту з соціальним оточенням. 

Насамкінець, клінічна бесіда надає можливість реконструювати суб’єктивну 

сторону кримінальної ситуації, специфіку та вираженість переживань 

підекспертної особи, прослідкувати динаміку його мотивації. 

Завдяки з’ясуванню співвідношення всіх вказаних компонентів стає 

можливим випрацьовування висновку про те, які риси притаманні особі 

суб’єкта та які саме відображення в конкретній кримінальний ситуації вони 

знайшли. 

Експерт-психолог судовий повинен дослідити зовнішні умови цієї 

ситуації: її зміст, ступінь об’єктивної та суб’єктивної значущості та 

складності для підекспертного, а також динаміку його психічного та 

емоційного стану. Тобто оцінюються вагомі показники за психологічним 

навантаженням: цілепокладання, планування, способи досягнення мети, 

самоконтроль, прогноз та критична оцінка.    

Таким чином, спеціальні знання експерта-психолога судового, за 

необхідності, дають змогу відновити картину правопорушення з точки зору її 

психологічних закономірностей: співвідношення особистісних особливостей 

до саморегуляції з вимогами соціального середовища та характером 

проблемної кримінальної ситуації. 

Нажаль, не завжди психологічні знання при вирішенні питання 

обмеженої осудності використовуються повною мірою.  Доволі часто роль 

психолога набуває допоміжного діагностичного характеру, наприклад, для 

визначення лише ступеню вираженості розладів психічної діяльності або 

ступеню змін інтелекту. Водночас, відповіді психолога про суттєвий вплив 

на поведінку особистісних особливостей або емоційного, якісний 

психологічний аналіз уможливлює структурування та виділення чітких 

психологічних критеріїв та варіантів обмеженої здатності підекспертної 
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особи в повній мірі усвідомлювати фактичний характер та суспільну 

небезпеку власних дій або керувати ними.    

Досвід проведення судово-психіатричної експертизи доводить, що у 

деяких випадках важко співвіднести психічний статус підекспертного з 

вольовими та інтелектуальними показниками. Відмічається зростання 

кількості психічних розладів, при яких у особистості зберігається в той чи 

іншій мірі здатність оцінювати та розуміти сутність подій, але більш 

виражено знижується здатність утриматись від кримінально карного вчинку 

та керувати своїми діями. Тобто, аналіз основного контингенту, який 

проходить експертизу в кримінальному процесі, до доводить переважання 

кількості осіб з вираженою психічною патологією, і, відповідно, таких, які 

можуть бути визнаними неосудними. Але в той же час, психічний стан цих 

осіб якби звужує або позбавляє їх вибору альтернативних рішень, внаслідок 

чого уможливлюється мотивація протиправної поведінки та звужена 

некритичність.   

Нами було проаналізовано характеристики, які відображають 

особливості отриманих даних при проведенні експертиз у кримінальному 

судочинстві загального плану. Так, на рис. 4.1. та 4.2. ми бачимо, що 

переважають злочини, які відбувалися не у групі та були імпульсивними за 

змістом. Під останнім ми розуміємо те (що доведено й попередніми даними), 

що умисел у відношенні протиправного діяння виникав раптово з різних 

причин: користна мотивація, необережність потерпілого, емоційно-вольова 

нестійкість підозрюваного або його психічний стан. Спланованість 

протиправної події відбувається при більшому розумінні наслідків, а значить, 

більш критичних здатностей. До таких подій можна віднести умисні 

вбивства, афери з грошима, угон автотранспорту та ін.  
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Рис.4.1. Характеристика злочину: злочин в групі 
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Рис.4.2. Характеристика злочину: спланованість 
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Переважання імпульсивних злочинів, скоєних у стані обмеженої 

осудності, свідчить про відсутність будь якої мети. Тобто, по суті, вони 

можуть бути віднесені до малосвідомих реакцій психіки людини. На думку 

М.І. Єнікєєва імпульсивні дії регулюються установками – підсвідомими 

намірами та загальною особистісною спрямованістю. Коли мова йде про 

поведінкові стереотипи, в основі яких лежать підсвідомі установки, 

присутнім є збіг мотивів та цілей. Тобто обов’язковою ознакою суб’єктивної 

сторони злочинних імпульсивних дій є ціль, збіг мотиву із [83]. Наявність 

розладу психічної діяльності під час вчинення злочину подавляє (або 

обмежує) можливість повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати 

ними, тому такі діяння можуть вчинятися імпульсивно, на підсвідомому 

рівні. Причини, які викликали таку поведінку, можуть бути різними: 

емоціогенна обстановка, особливо якщо в індивіда несформовані адекватні 

реакції, присутня емоційна нестійкість; стан сп’яніння; аномалії особистості, 

звичні форми поведінки.     

Суд та слідство при проведенні КСППЕ найчастіше цікавить саме 

питання (окрім психічного стану), чи знаходився підекспертний на момент 

протиправного діяння під впливом будь яких ПАР або ж в емоційному стані.  

Щодо впливу емоційного стану, слід зазначити, що при конфліктних 

ситуаціях, емоції подавляють  раціональні механізми регуляції поведінки і 

набувають ведучу регулятивну функцію. В таких екстремальних випадках 

мотиви бувають згорнутими та співпадають з раптово сформованою ціллю. 

Дещо подібне відбувається з поведінкою та психікою особи в момент 

вчинення злочину під впливом психічного розладу, який дезорганізує 

свідомість. Розгальмовуються підкіркові зони, активізуються імпульсивні 

оборонні та агресивні реакції. Особа в такому стані не може знайти найбільш 

адаптований спосіб, відповідні психічні процеси загальмовані та домінує 

«аварійний» стереотип поведінки.  

На рис. 4.3. ми бачимо, що більшу частину складають особи, які не 

знаходилися під емоційним впливом, водночас доволі високий показник 
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відмічається тих, хто на момент діяння знаходився під дією ПАР. Ці дані 

перетинаються з загально юридичною статистикою, яка свідчить про доволі 

високий показник злочинів, які відбуваються під дією алкоголю та 

наркотичних речовин. 

Жодного 
впливу
60,6%

ЧМТ
0,5%

ПАР
35,1%

Емоційного 
стану
3,8%

 

Рис.4.3. На момент протиправного діяння знаходився під впливом: 

 
При проведенні експертиз іноді виникають суперечки щодо 

застосування норм про обмежену осудність у випадку вчинення особою 

злочину в стані сп’яніння. Відповідно до ст.21 КК України особа, яка 

вчинила злочин у стані сп’яніння внаслідок вживання ПАР, підлягає 

кримінальній відповідальності; а згідно з ч.1 ст.67 КК України, при 

призначанні покарання суд врахує стан сп’яніння як обтяжуючу обставину.  

Проте, з клініко-психологічної точки зору, не у всіх випадках це слід 

вважати правильним. Оскільки, згідно з ч.1 ст.20 КК України, підставою для 

визнання особи обмежено осудною, слід вважати наявність психічного 

розладу, який вплинув на можливість особи усвідомлювати свої дії та 

керувати ними, не можна забувати, що до переліку захворювань (аномалій), 

при яких ширше за все застосовується категорія обмеженої осудності, 
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відносяться розлади особистості, розумова відсталість, органічні 

захворювання головного мозку та алкоголізм (що підтверджується й нашими 

даними). У подальшому цей перелік розширився за рахунок епілепсії, 

судинних захворювань із психічними змінами та деяких психічних 

захворювань в стадії ремісії. 

Розмежування при аналізі так званих «межових станів психіки», які 

знаходяться на грані психічного здоров’я та хвороби по нозологіям, цілком 

виправдане. Потребує відповідного розуміння неможливість віднесення до 

таких станів осіб з латентними формами шизофренії, епілептичними змінами 

особистості, алкоголіків та наркоманів. Останні потребують віднесення до 

окремої групи. Це диктується високим ступенем «криміногенності» осіб з 

ПАР, котрі призводять до негативних особистісних змін та потребують 

окремого вивчення, в тому числі з метою кримінально-правого та 

профілактичного впливу.     

Виходячи з практики проведення КСППЕ, можна припустити, що 

стаття, яка регламентує кримінальну відповідальність осіб, які в момент 

правопорушення в зв’язку з розладом психічної діяльності не могли повною 

мірою усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку власних 

дій (або керувати ними) широко застосовується саме з долученням 

психологів до комплексних видів експертиз. Це може пояснити тим, що саме 

в тих випадках, коли здатність суб’єкта до довільної саморегуляції суттєво 

знижена, але не визначається лише психопатологічними механізмами, 

найбільш ефективною та доказовою стає саме спільна праця експертів 

психіатрів та психологів. Тому особливого значення набуває необхідність 

розробки психологічних змістовних критеріїв категорії «обмежена 

осудність», що ми відмічаємо в якості актуальності нашої роботи,  
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4.2. Судово-психіатрична оцінка обмеженої здатності «усвідомлювати 

свої дії та керувати ними» в кримінальному процесі 

 

Розробка критеріїв судово-психологічної оцінки розладів при 

психічних захворюваннях, які обмежують здатність особи повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку власних дій, є 

однією з найважливіших на сучасному етапі. Ця тема залишається 

недостатньо розкритою та частіш за все розглядається в роботах, 

присвячених питанням судової психіатрії. Разом з цим, стає очевидним, що 

експертна оцінка шизофренії, розумової відсталості, розладів особистості 

тощо при проведенні КСППЕ  вимагає усвідомлення чітких критеріїв щодо 

понять осудності, неосудності та обмеженої осудності. Саме до останньої, 

після введення цієї категорії до кримінального кодексу, виник найбільш 

широкий інтерес, тому цей розділ присвячений розгяду основних категорій, 

які значимим чином впливають на прийняття рішення щодо обмеженої 

осудності. 

В ході цілої низки досліджень було виявлено, що, оскільки обмежена 

осудність відрізняється від осудності та неосудності «специфічним 

категоріальним наповненням» та ступенем вираженості не тільки та не 

стільки психічних змін, особливого значення в цьому разі набувають саме 

спеціальні психологічні знання, зокрема з клінічної психології та 

психодіагностики. Тому у таких випадках доцільним є призначення саме 

КСППЕ, адже саме правильно виявлена та точно діагностована аномалія 

психічної діяльності стає підставою для визначення судом можливості 

застосування статті про обмежену осудність та відповідні заходи покарання. 

Аргументація пом’якшення покарання особам, визнаним обмежено 

осудними, обґрунтовується суттєвим впливом розладів психічної діяльності 

на усвідомлену поведінку особи, що відображається на її психічному стані 

під час вчинення злочину як обмеження значною мірою інтелектуально-

вольових здатностей. При визначення кримінально-правових наслідків 
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визнання особи обмежено осудною обов’язковим має бути враховування 

принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації 

покарання. Саме принципи справедливості та індивідуалізації покарання 

набувають особливого значення щодо осіб, визнаних обмежено осудними. 

Справедливість покарання полягає, насамперед, у тому, що воно повинно 

відповідати загальнолюдським цінностям, моральним засадам суспільства. 

Індивідуалізація виражається в урахуванні судом при призначенні покарання 

ступеня тяжкості вчиненого злочину, особистісних особливостей 

підекспертного та обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання.  

Й.А. Кудрявцев (1999) вважає, що існують відповідні психологічні 

чинники, які, не досягаючи рівня психопатології, можуть обмежувати 

здатність обвинуваченого до усвідомлення та регуляції власної поведінки. 

Перш за все, це особистісні чинники. При аналізі експертних висновків, були 

виявлені випадки, коли без наявності хворобливого психічного розладу, 

підекспертна особа, яка скоїла протиправну дію, не могла повною мірою 

розуміти значення своїх вчинків та їх контролювати. В такому разі, при 

призначенні КСППЕ, слідчі органи ставлять питання щодо можливості 

істотного впливу особистісних особливостей підозрюваного на його 

поведінку при вчиненні дій, в яких він підозрюється. Оскільки предметом 

експертного дослідження є тільки ті особливості психіки, що мають 

юридичне значення та спричиняють певні правові наслідки, експертний 

висновок про те, що індивідуально-психологічні особливості підекспертного 

впливають на його поведінку, а не просто в ній відображаються, є 

виправданим лише в тому випадку, коли вони обмежують його здатність до 

змістовної оцінки та вольового контролю своїх протиправних вчинків, тобто 

здатність повною мірою усвідомлювати значення своїх дій або керувати 

ними. Щодо юридичного аспекту, то експертне визначення такого впливу 

може бути істотним для вирішення питань про індивідуалізацію 

кримінальної відповідальності та покарання в контексті обмеженої осудності.  
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Другі чинники – це емоційні чинники. Це стосується призначення та 

проведення КСППЕ емоційних станів, а саме при тих статтях КК України, що 

містять поняття афекту (сильного душевного хвилювання) як одного з 

компонентів афективних злочинів. В основі відмежування афективного стану 

від емоційних реакцій, несягаючих такої глибини, лежить зниження 

можливості регуляції власних дій внаслідок часткового звуження свідомості, 

тобто обмеження здатності до усвідомлення значення своїх дій або керування 

ними. Крім особистісних особливостей у таких експертизах особливого 

значення набуває аналіз самої ситуації та встановлення її психотравмуючої 

дії, що є можливим лише після аналізу взаємодії особистості та даної 

ситуації, де вирішального значення набуває те психологічне значення 

ситуативних впливів, що формується у свідомості суб’єкта. Тому в таких 

предметних видах експертиз завданням КСППЕ є не визначення 

психотравмуючого характеру ситуації, у якій перебувала особа при вчиненні 

злочину, а оцінка ступеня виразності емоційного стану, виникнення та 

розвиток якого викликано психотравмуючими впливами на тлі специфічного 

психологічного профілю підекспертного.  

Третіми чинниками, на думку Й.А. Кудрявцева, є чинники психічного 

розвитку, оскільки при діагностуванні у підекспертного відставання в 

психічному розвитку або відхилення внаслідок примежових психічних 

розладів, особливого значення набуває проведення психодіагностичного 

дослідження для відмежування відставання внаслідок вікових особливостей 

чи педагогічної занедбаності від вад психічного розвитку, що виникають при 

певних психічних патологіях. 

Таким чином, стає зрозумілим, що для поняття «обмежена осудність» 

характерним є зв’язок з кримінально карними діяннями, при цьому таке 

поняття обумовлено розладами психічної діяльності невираженого ступеню; 

тому обмеження інтелектуально-вольових здатностей виражається в такому 

разі певним ступенем, а саме – значною мірою. Обмежена осудність 

відображає, в такому разі, не тільки індивідуально-психологічні особливості 
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підекспертної особи, розлади психічної діяльності, але й констатує 

обмеження його інтелектуально-вольових здатностей під час скоєння 

злочину внаслідок того чи іншого психічного розладу, який не є тяжким, що 

може давати підставу говорити про врахування даної обставини при 

призначенні покарання саме як обставини, що пом’якшує покарання.     

Відповідно до діючого чинного законодавства, яке враховує при 

призначенні покарання різноманітні обставини, які можуть мати значення 

для повного та об’єктивного розгляду справи та беручи до уваги наявність 

психічного розладу, який не виключає осудність, суд повинен встановити 

ступінь психічного розладу, який вплинув на прийняття суб’єктом рішення 

щодо протиправних дій, та причини такого розладу. Якщо буде 

підтверджено, що розлад був значним чином вираженим, внаслідок чого 

особа не могла повною мірою усвідомлювати власну поведінку, тоді 

врахування психічних розладів як пом’якшуючих стає необхідним. 

Суд виходить із загальних підстав призначення покарання, керуючись 

правосвідомістю, враховуючи ступінь та характер суспільної небезпеки 

злочину, який був вчинений, особистісних особливостей підекспертної особи 

та обставин справи, які пом’якшують або обтяжують відповідальність. У 

числі інших обставин розглядається й категорія обмеженої осудності, як така, 

що пом’якшує відповідальність. При цьому, психічні аномалії, що лежать в 

основі визнання особи обмежено осудною, не вважаються фактором, який 

визначає злочинну поведінку. Тому базуватися тільки на аналізі цієї категорії 

було б недоречним, оскільки тоді на аналізувались та не були враховані інші 

дані: більш широке коло даних про особистість та характеристики самого 

злочину. Також психічна аномалія не може бути визнана тим фактором, який 

би обтяжував відповідальність, оскільки це суперечило б гуманним засадам. 

Тобто, категорія обмеженої осудності може бути обставиною, яка пом’якшує 

відповідальність, але може бути при призначені покарання не взята до уваги 

судом та займати нейтральне місце, не впливаючи на саме покарання.   
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Відомості при психічне здоров’я особи та надання психіатричної 

допомоги відповідно до ст. 6 Закону «При психіатричну допомогу» 

вважаються конфіденційними (без згоди особи їх передавання можливе за 

умови провадження дізнання, досудового слідства або судового розгляду та 

тільки за наявності письмового запиту від особи, яка має на це юридичне 

право), при розгляді судом кримінального провадження щодо вчинення 

злочину особою злочину в стані обмеженої осудності, висновки судово-

психіатричної експертизи заслуховують в закритому судовому засіданні, що 

відповідає положенням ч.1 ст.20 КПК України. Якщо у підекспертної особи 

було діагностовано психічний розлад, який вплинув на її здатність 

усвідомлювати свої дії та керувати ними, судові органи повинні надати 

(відповідно до ст. 45 КПК України) такій особі захисника. Також до 

компетенції судів належить визначення типу лікарні та примусових заходів 

медичного характеру, що залежить від суспільної небезпечності особи, яка 

випливає з попередньої поведінки, психічного стану та можливості вчинити 

нові небезпечні для суспільства діяння. Якщо ознак суспільної небезпечності 

в поведінці особи не виявлено, це не дає підстав для застосування щодо неї 

примусових заходів медичного характеру. Якщо ж  така особа потребує 

лікування, то вона підлягає направленню в психіатричний стаціонар за 

правилами недобровільної госпіталізації. Тип психіатричного закладу 

визначається з урахуванням як психічного стану підекспертного, так і 

характеру вчиненого ним суспільно небезпечного діяння. Особи, які були 

визнані судом такими, що вчинили злочин у стані обмеженої осудності та до 

яких було застосовано примусові міри медичного характеру, підлягають 

огляду відповідною комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 

місяців для вирішення питань про наявність підстав для звернення до суду 

щодо припинення (або зміни) застосування таких мір. В обґрунтуванні щодо 

продовження або припинення дій примусового медичного характеру 

ретельно описуються всі складові прийняття відповідного рішення, з 

урахуванням психологічних даних.    
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Подальша судова практика, внесення змін до кримінального 

судочинства, виявили недостатність існуючих категорій щодо обмеження, а 

різномаїття психологічних та непатологічних примежових чинників, котрі 

тим чи іншим чином впливають на структуру та динаміку мотивації 

протиправної поведінки, вимагає подальшого ретельного аналізу категорій, 

завдяки чому стала би можливою більш чітка диференціація діагностичного 

психологічного висновку. Тому далі ми зупинимось на докладному аналізі 

результатів та почнемо з розглядання даних за повним розподілом у таблицях 

спряженості (до їх об’єднання та результатів парних частот). 

До категорій з більш соціальним та юридичним навантаженням, 

увійшли ті, що стосуються характеристик освіти, особливостей розвитку, 

формування в сім’ ї, трудової діяльності, критичних здібностей та ін. 

Аналіз даних проводився з використанням критерія χ2 (або точного 

критерію Фішера у випадку  близькості частот до 0 або до 100%). 

Статистичні рішення застосовувались на 5%-му рівні значущості. Спочатку 

на основі таблиць спряжених ознак перевірялась гіпотеза про зв’язки між 

висновками та клініко-соціальними параметрами. Інакше кажучи, 

порівнювались в сукупності розподіли респондентів за категоріями 

параметрів при різних висновках. Якщо розподіли значимим чином 

відрізнялись між собою, то з метою  деталізації порівнювались пари частот 

між різними висновками в різних категоріях параметрів. Аналіз отриманих 

даних показав значиму розбіжність в розподілах респондентів в залежності 

від рівня освіти, який склав χ2 = 29,97, ***p ≤ 0,003. Це свідчить про те, що 

серед підекспертних, які навчалися у спецінтернатах, відмічається висока 

тенденція до визнання їх обмежено осудними, що може бути пояснено 

виявленими в подальшому порушеннями інтелектуально-мнестичної 

діяльності на рівні різних форм розумової відсталості. Оскільки саме такі 

особи найчастіше направляються до навчання в спецінтернати за 

відповідною навчальною програмою. Ці дані співвідносяться з даними щодо 

дублювання класів. Так, було виявлено значущу розбіжність в розподілах 
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респондентів за категорією «Дублювання класів», який склав χ2=15,92, 

***p ≤0,001. Більшість респондентів, які визнавалися обмежено осудними, за 

період навчання в школі дублювали класи від одного до декілька разів. Ці 

дані можуть бути, з певною імовірністю, поясненими невисокими 

показниками в шкільній успішності у зв’язку з ознаками несвоєчасно 

виявленої патології дитинства, у тому числі відставання у розвитку, або ж 

ознаками педагогічної занедбаності в зв’язку з особливостями сімейної 

ситуації: неповна сім’я, конфліктна, виховання у патологизуючих стилях. 

Отримані дані дозволили довести взаємозв’язок між цими факторами: 

виявлена значуща розбіжність в розподілах респондентів в залежності від 

категорії «Особливості сім’ ї», «Патологія дитинства», «Відставання в 

психічному розвитку» та висновком експертизи, які склали відповідно χ2 = 

15,61, **p≤0,016; χ2 = 21,97, ***p≤0,001; χ2 = 27,09, ***p≤0,001.  

При аналізі об’єктів експертизи значущими юридичними 

характеристиками були визначені характеристики щодо розуміння правової 

складової призначення експертизи, оскільки це є також показником 

відповідних критичних здібностей, що буде розглядатися більш детально при 

аналізі психологічних категорій (χ2=17,47, ***p≤0,001). Значуща розбіжність 

в розподілах респондентів при різних висновках спостерігались за 

параметрами «Попереднє залучення до кримінальної відповідальності», 

«Розуміння призначення експертизи», «Розуміння сенсу власних дій» та 

висновку експертизи, які відповідно склали χ2 = 7,22, **p ≤0,027; χ2 = 45,33, 

***p ≤0,001; χ2 = 24,70, ***p≤0,001; χ2 = 16,37, ***p ≤0,001.             

Значущі розбіжності показали, що серед обмежено осудних більшість 

осіб була раніше несудимою, тобто можна припустити, що найбільшу 

кількість у цій групі склали підекспертні з виявленою патологією того чи 

іншого рівня. Якщо ж судимості вже були, то при аналізі деліктів виявилось, 

що більшу частину склали аналогічні делікти, не спостерігалось «обваження» 

делікту або його якісна зміна. Усвідомлення власних дій та розуміння причин 
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призначення експертизи та ї правових наслідків усвідомлювалось не в повній 

мірі. 

Аналіз об’єктів клінічного спрямування дозволив виділити 

характеристики з високим рівнем значущості, до яких увійшли показник 

давності захворювання, повноти сповіщаємого анамнезу, критичних 

здібностей та ін. Розглянемо їх детальніше. 

Давність захворювання складала від одного до декілька років, з чим 

був пов’язаний показник інвалідизації, для якого значущість розбіжностей 

склала χ2=26,45, ***p≤0,001, який показав більшість серед досліджуваних 

вибірки осіб з другою (непрацюючою) групою інвалідності.  

При проведенні клініко-психологічного дослідження в експертизі 

значущої ваги набуває вміння проводити клінічну бесіду, яка носить 

багатогранний характер та, у тому числі, має психодіагностичне 

спрямування.  

Бесіда, як неекспериментальний метод психологічного дослідження, 

передбачає пряме або опосередковане накопичення інформації завдяки 

вербального спілкування. Цей метод використовується не тільки для збору 

первинної інформації, але й як метод вивчення індивідуально-психологічних 

особливостей особистості (схильностей, мотиваційно-ціннісної сфери, 

відношення до життєвих обставин, поступкам та їх критичного осмислення). 

В наших даних ми отримали значущі показники за категорією особливостей 

бесіди (χ2=23,46, ***p≤0,001). Бесіду відмічає відносно свободне ведення, 

але з обов’язковим побудуванням певного плану щодо запитань. Саме такий 

живий контакт складає сильну сторону бесіди, оскільки в такому разі 

присутня можливість індивідуалізації запитань, використання додаткових 

уточнень, можливість оперативної діагностики достовірності та повноти 

відповідей, що є надзвичайно важливим саме при проведенні експертизи. Це 

досягається за допомогою ряду спеціальних стильових характеристик 

запитань: орієнтовно-психологічних (використовуються для зняття напруги 

або переходу з однієї теми на іншу); запитань-фільтрів (надають змогу 
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вияснити деякі деталі життя підекспертного); контрольні запитання 

(застосовується для перевірки достовірності отриманої інформації). У 

структурі бесіди виділяють перцептивний, комунікативний та інформаційний 

компоненти. В перцептивному компоненті важливим є зосередженість на 

пацієнті та на власних уявленнях, тобто мають значення увага, 

спостереження, конгруентне сприйняття пацієнта та самоспостереження та 

саморефлексія. В комунікативному компоненті використовуються певні 

прийоми та засоби комунікації: привітання, опитування, вміння налагодити 

контакт, неупереджене ставлення та ін. Інформаційний компонент сприяє 

підвищенню усвідомленості пацієнта про свій стан, якщо в цьому є 

необхідність. Це стосується особливих випадків при проведенні експертизи 

та більш за все стосується психічно хворих з верифікованим діагнозом, 

особливо у цивільному процесі. При оцінці діагностично значущої 

інформації при проведенні бесіди слід звертати увагу на раптове замовчання 

та паузи, невербальні прояви, відхилення від теми, речові штампи, асоціації 

та їх доречність, хаотичну побудову фраз, емоційні прояви та емоційне 

забарвлення суджень. Не слід поспішати з формулюванням гіпотез та робити 

поспішні висновки. В експертизі це також відноситься до аналізу установчих 

тенденцій (симуляції, агравації, дисимуляції). За нашими даними за цією 

категорією відмічалась значуща розбіжність, яка склала χ2=13,3, ***p≤0,001, 

що дозволяє сказати, що в досліджуваній групі переважали пацієнти без будь 

яких установчих тенденцій.               

Особливо актуальним питанням при проведенні КСППЕ залишається 

питання щодо визначення особистісної критичності та її збереженості, 

оскільки критичність є однією з навайжливіших особистісних якостей, яка 

демонструє рівень соціальної адаптації людини та забезпечує регуляцію 

поведінки. Саме критика сприяє плануванню поведінки та її розгортання в 

конкретній ситуації з урахуванням особистісного та соціального. 

Узагальнюючим цього особистісного смислу є критичність. За думкою 

фахівців, критика – це складна психічна функція, яка опосередкована 
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рефлексивною свідомістю. Це один з внутрішніх механізмів вольової 

поведінки та свободи вибору. В експертному розумінні, рівень критичності 

найбільш глибоко характеризує міру здатності підекспертної особи 

«віддавати собі звіт у своїх діях або керувати ними». Якщо узагальнити 

практичні дані, до критеріїв критичності підекспертної особи можна 

віднести такі особистісні якості, як стійкість, адекватність, точність, 

диференційованість оцінок, які застосовуються, та самооцінок, здатність 

прогнозування наслідків своєї поведінки, ефективність використання 

досвіду тощо. Повнота критики визначається мірою рефлексії та ступенем 

усвідомленності перспективних, ретроспективних та актуальних оцінок, які 

опосередковують особистісний вибір, у той час як глибина – розумінням, 

правильним усвідомленням їєрархії, правильністю відображення часово-

просторової особистісної перспективи, ступенем диференційованості 

проводимих співставлень.  

Виділяють наступні рівні організації критики та критичності:  

мотиваційний (оцінка конкретної діяльності за суб’єктивним та 

об’єктивним критеріям); цільовий (оцінка за критерієм відповідності цілі 

ситуаційному мотиву (особистісний смисл) та змістовній логіці самого 

предмету дії); рівень операційного контролю (оцінка виконується за 

критерієм відповідності операційного складу діяльності цілям дій 

(суб’єктивний критерій) та об’єктивним умовам його реалізації 

(об’єктивний критерій). Тому особливу важливість для КСППЕ має 

експертне вивчення критичності при реалізації соціальних відносин в яких 

прослідковується ядро особистості – її морально-ціннісні орієнтації.  

Ці положення підтверджуються й нашими даними. Згідно з ними, 

особливо статистично значуща вага була виявлена у показниках повноти 

сповіщаємого підекспертним анамнезу та показниках його критичних 

здібностей. Частково, ці показники пов’язані між собою, оскільки здатність 

відтворювати, аналізувати та «ранжувати» події життя пов’язана не тільки з 

мнестичними здатностями. Це також особливий вид аналітико-інтегративної 
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діяльності. Показник повноти відтворюваного анамнезу відповідно склав  

χ2=44,28, ***p≤0,001; критичних здатностей χ2=17,06, ***p≤0,001. Більшість 

підекспертних у групі обмежено осудних не були здатними повноцінно 

надавати основні анамнестичні свідчення, та їм були притаманні помірно 

виражені зміни критичних здатностей. 

Щодо вагомих клінічних показників, значуща розбіжність в розподілах 

респондентів при різних висновках спостерігались за параметрами 

«Наявність продуктивної психічної симптоматики», «Ступінь негативних 

психічних порушень» (тобто «плюс» та «мінус» симптоми) та «Вираженість 

ступеню змін», які  відповідно склали χ2=9,23, ***p≤0,001; χ2=11,03, 

***p ≤0,001 та  χ2=5,68, ***p≤0,001. Тобто серед респондентів групи 

обмежено осудних не виявлялися, в значущій кількості, особи з грубими 

порушеннями психічної діяльності, що підтверджує припущення деяких 

авторів щодо віднесення до цієї категорії осіб з помірними або незначними 

змінами психічної діяльності. Отримані за цими категоріями дані 

співвідносяться також з даними щодо ознак соціальної дезадаптованості 

χ2=16,3, ***p≤0,001. Отримані дані в кримінальному процесі значущим 

чином відрізняються від таких самих даних у цивільному процесі (що буде 

розглянуто в наступній главі) та показують здатність такими підекспертними 

більшим чином регулювати власне життя, адаптуватися до нього, що 

наближує вивчаєму категорію обмеженої осудності на континуумі «хворі-

здорові» більш до «здорові».                

Цікавим представляється аналіз анамнестичних даних щодо 

алкоголізації та агресивних дій. За отриманим розподілом даних в 

досліджуваній групі були виявлені значущі показники щодо підекспертних з 

епізодичним вживанням алкоголю (з хронічним перебігом алкоголізму були 

незначущі) та агресивними діями, відповідно χ2=2,91, ***p≤0,001; χ2=10,2, 

**p ≤0,006. 

На думку Ю.М.Антоняна та С.В.Бородіна (1998), за нозологічною 

структурою психічні аномалії (розлади) є більш широкими ніж примежові 
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стани та включають у себе алкоголізм та наркоманію [16]. У кримінології 

пацієнти з залежностями також не відносяться до розладів «примежового 

кола», оскільки є достатньо високо криміногенними та ведуть до негативних 

змін особистості, змінах в емоційні сфері та сприйнятті. Можуть 

спостерігатися різні форми амнезії, коли підекспертна особа не пам’ятає 

своїх вчинків. Внаслідок вживання ПАР стає неможливим керування 

психічною діяльністю, знижується критична оцінка своєї поведінки та якості 

інтелектуальних операцій. Цікавим представляться той факт, що не було 

отримано значущих розбіжностей з висновком експертизи за категорією 

«Знаходження на момент правопорушення під дією ПАР», що пояснюється 

наступним чином. У судовій психіатрії та психології відмічаються 

розбіжності в тлумаченні понять форм залежності (алкоголізм, наркоманія) 

та інтоксикацій (наприклад, сп’яніння). Перші ведуть до виникнення 

продуктивної психопатологічної симптоматики, психозів та впливають на 

особу під час діяння, в якому вона підозрюється в тому, що є нездатною 

повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними чи, навіть, взагалі не 

здатна до усвідомленої та вольової поведінки. В стані простого сп’яніння 

(алкогольного, наркотичного) поведінка особи має більш усвідомлений 

характер, не виникає порушень свідомості та психотичних проявів, 

зберігається контакт з оточуючими, який може бути агресивним, але дії 

відповідають ситуації. При патологічному сп’янінні відмічається 

затьмарення свідомості та особа діє під впливом хворобливих психотичних 

переживань. Такий психотичний тяжкий розлад спровокований 

систематичним вживанням алкоголю чи наркотичних речовин. Тому,  якщо 

спеціалістами доведено, що алкоголізм чи наркоманія підекспертної особи 

вплинули  на її здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати 

ними, суд може визнати особу, яка вчинила злочин у стані сп’яніння, 

обмежено осудною. 

Не було отримано значущих розбіжностях з висновком експертизи за 

категоріями «Вік», «Стать», «Причини, через які не працює», «Ліквідатор 
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ЧАЕС», «Обтяжена спадковість», «Вживання наркотичних речовин», 

«Аутоагресія», «Характеристика злочину», «Знаходження на момент 

кримінальної події під дією…».   

 Таким чином, нами було перевірено гіпотезу про відмінність 

розподілів в цілому за всіма висновками та всіма градаціями другої ознаки. 

Ми перевірили вплив ознаки на висновки в цілому. 

Тепер розглянемо значущі відмінності (значущий вплив) для 

уточнення, в яких саме градаціях було виявлено ці відмінності. Для цього 

об’єднаємо частоти за близькістю відсотків. 

Нами були вибрані найбільш цікаві, за рівнем значущості категорії, на 

момент протиправного діяння, до яких увійшли показники, що будуть 

розглянуті нижче. За нашими даними отримано значущий зв’язок з 

параметром «Освіта», χ2=2,99, *p≤0,003 (тенденція до відмінності), табл.4.1 

Таблиця 4.1 

Значущі відмінності за градаціями показника «Освіта»   

Найменування показників значущості Результат 

Хі2 (χ2) 3,1370 
Рівень значимості (Sig.)  0,0765 
У табл. 4.2. ми бачимо загальний розподіл частот за цими показниками. 

Таблиця 4.2. 

Частоти за показником «Освіта»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО*  ОО* О* 

Частоти Освіта 

0-7 класів 0 3 1 4 

Неповна-середня 4 11 5 20 

Середня-спеціальна 19 28 15 62 

  
 

Середня 8 15 3 26 

Спецінтернати 2 37 6 45 

Неповна вища 2 1 1 4 

Вища 11 8 2 21 

Всього 46 103 33 182 
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   Продовження табл.4.2 
    

% 
Освіта 

0-7 класів ,0% 2,9% 3,0% 2,2% 

Неповна-середня 8,7% 10,7% 15,2% 11,0% 

Середня-спеціальна 41,3% 27,2% 45,5% 34,1% 

Середня 17,4% 14,6% 9,1% 14,3% 

Спецінтернати 4,3% 35,9% 18,2% 24,7% 

Неповна вища 4,3% 1,0% 3,0% 2,2% 

Вища 23,9% 7,8% 6,1% 11,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

При аналізі даних відмічається лише тенденція, що серед обмежено 

осудних значно частіше, ніж серед осудних та неосудних, зустрічалися особи 

з освітою після спецінтернатів (35,9% проти 4,3% та 18,2%), χ2 = 3,1, p≤0,002. 

Наступний показник – «Повторний курс проходження навчання, або 

«дублювання класів», став можливим для аналізу завдяки віку 

досліджуваних, оскільки за новими учбовими стандартами не передбачається 

можливість залишати дитину на повторний цикл навчання, тобто не 

допускається дублювання того чи іншого класу. Але ж при зборі анамнезу 

більш дорослих пацієнтів цей показник завжди враховувався, оскільки 

свідчив про певні складнощі у навчанні, які могли бути пов’язаними з 

різними причинами: як з педагогічною занедбаністю, недостатньою 

сформованістю вольвих процесів, так і органічною патологією.     

За нашими даними отримано значущий зв’язок за параметром 

«Дублювання класів», χ2=15,9, ***p<0,001 (табл.4.3). 

Таблиця 4.3 

Значущі відмінності за градаціями показника «Дублювання класів»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 
Хі2 (χ2) 10,03 
Рівень значимості (Sig.)  0,0015* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 
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 Продовження табл. 4.3 
 

Хі2 (χ2) 7,85 
Рівень значимості (Sig.)  0,0051* 
 

У табл. 4.4 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 4.4 

Частоти за показником «Дублювання класів»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Дублювання 
класів 

Ні 43 72 31 146 

Так 3 31 2 36 

Всього 46 103 33 182 

% 
Дублювання 
класів 

Ні 93,5% 69,9% 93,9% 80,2% 

Так 6,5% 30,1% 6,1% 19,8% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

При аналізі даних було з’ясовано, що дублювання класів частіше 

зустрічається серед обмежено осудних, як у порівнянні з неосудними, так і у 

порівнянні з осудними. Тобто серед обмежено осудних значуще частіше, ніж 

серед неосудних та осудних, зустрічаються особи, які дублювали той чи 

інший клас при навчанні у школі (30,1% проти 6,52%, χ2 = 10,0, p≤**0,001 та 

30,1% проти 6,1%, χ2 = 7,86, **p≤0,005, відповідно). 

Наступний показник – розуміння мети проводимої експертизи. Це 

інтегративний показник, який включає для аналізу низку запитань та 

дозволяє відобразити це у загальному експертному висновку (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Значущі відмінності за градаціями показника «Розуміння мети 

проводимої експертизи»   

Найменування показників значущості Результат 

Розуміє 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 
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 Продовження табл.4.5 
 

Хі2 (χ2) 5,61 
Рівень значимості (Sig.)  0,0178* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 73,99 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 76,02 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Розуміє неповною мірою 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 18,61 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 6,20 
Рівень значимості (Sig.)  0,0128* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 30,65 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Розуміє формально  

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 3,38 
Рівень значимості (Sig.)  0,0659 

Порівняння неосудних та осудних 
Хі2 (χ2) 18,71 
Рівень значимості (Sig.)  ,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 11,47 
Рівень значимості (Sig.)  0,0007* 

 

За отриманими даними, в цілому, відмічаються значущі розбіжності в 

розподілах розуміння мети проводимої експертизи (χ2 = 1,63, ***p≤0,001). 

У табл. 4.6 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником. 
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Таблиця 4.6 

Частоти за показником «Розуміння мети проводимої експертизи»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 

Розуміння мети 
проводимої 
експертизи 

Ні 17 1 0 18 

Так 1 16 33 50 

Не повною 
мірою 

8 57 0 65 

Формально 20 29 0 49 

Всього 46 103 33 182 

% 

Розуміння мети 
проводимої 
експертизи 

Ні 37,0% 1,0% ,0% 9,9% 

Так 2,2% 15,5% 100,0% 27,1% 

Не повною 
мірою 

17,4% 55,3% ,0% 35,9% 

Формально 43,5% 28,2% ,0% 27,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Отримано значущий зв'язок за усіма показниками, тобто всі три 

частоти значуще розрізняються один від одного: НО<ОО<О. Так, серед 

обмежено осудних та осудних значуще частіше, ніж серед неосудних, 

зустрічаються особи, які розуміли мету призначення експертизи: 15,5% проти 

2,2%, χ2=5,61, p≤**0,018 та 2,2% проти 100%, χ2=74,6, ***p≤0,001 відповідно. 

Також серед осудних значище частіше, ніж серед обмежено осудних, 

зустрічаються особи з розумінням мети експертизи (15,5% проти 100%, 

χ2=76,0 ***p≤0,001). Особи з недостатнім розумінням мети експертизи серед 

обмежено осудних зустрічаються значуще частіше, ніж серед неосудних 

(55,3% проти 17,4%, χ2=18,6, ***p≤0,001). Серед осудних значуще рідше, ніж 

серед неосудних, зустрічаються особи  з недостатнім розумінням мети 

експертизи (0% против 17,4%, χ2 = 6,21, **p≤0,013). Також серед осудних 

значуще рідше, ніж серед обмежено осудних, зустрічаються особи з 

неповним розумінням мети експертизи (0% проти 55,3%, χ2 = 30,62, 
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***p ≤0,001). Тобто всі три частоти значуще розрізняються одна від іншої: 

НО<ОО>О, НО>О.  

При формальнму розумінні мети проводимої експертизи всі три 

частоти значуще розрізняються одна від іншої: НО≥ОО>О. Серед обмежено 

осудних значуще ріже (тенденція), ніж серед неосудних, зустрічаються особи 

з формальним розумінням мети експертизи (28,2% проти 43,5%, χ2=3,43, 

**p ≤0,007). Серед осудних значуще ріже, ніж серед неосудних, зустрічаються 

особи з формальним розумінням мети експертизи (0% проти 43,5%, χ2=18,72, 

***p ≤0,001). Серед осудних значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, 

зустрічаються особи з формальним розумінням мети експертизи (0% проти 

28,2%, χ2=11,47, ***p≤0,007). 

Одним з ключових питань при прийнятті експертного рішення, 

безумовно є питання розуміння власних дій. За нашими даними отримано 

значущий зв’язок за параметром «Розуміння сенсу (мети) власних дій», 

χ2=24,70, ***p≤0,000 (табл.4.7). 

Таблиця 4.7 

Значущі відмінності за градаціями показника «Розуміння мети власних 

дій» 

Найменування показників значущості Результат 

Не розуміє 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 35,63 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 14,0 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Розуміє  

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 73,95 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 12,32 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.4.7 

Розуміє неповною мірою 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 52,43 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 41,95 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Розуміє формально 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 13,16 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 30,38 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 12,12 
Рівень значимості (Sig.)  0,0005* 

 

У табл. 4.8 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником, з 

якого вбачається, що серед осіб, які не розуміли мети власних дій значуще 

частіше відмічені неосудні у порівнянні з обмежено осудними та осудними, 

χ2 = 35,64, ***p≤0,001та χ2=14,02 ***p≤0,001 відповідно. Розуміння власних 

дій значуще рідше серед неосудних та обмежено осудних у порівнянні з 

осудними, χ2 = 74,02 ***p≤0,001 та χ2 = 12,32, ***p≤0,001. 

Неповне розуміння мети власних дій серед неосудних значуще рідше у 

порівнянні з обмежено осудними, χ2=2,43 ***p≤0,001. Серед обмежено 

осудних значуще частіше, ніж серед осудних, відмічено неповне розуміння 

мети власних дій, χ2=42,02, ***p≤0,001. Серед обмежено осудних значуще 

частіше, ніж серед осудних, відмічались під експертні з формальним 

розумінням мети власних дій, χ2 = 12,14, ***p≤0,001. 
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Таблиця 4.8 

Частоти за показником «Розуміння мети власних дій»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
  

Розуміння 
мети 

власних 
дій 

Ні 16 1 0 17 

Так 0 1 32 33 

Не повною 
мірою 

2 71 1 74 

Формально 28 30 0 58 

Всього 46 103 33 182 

% 

Розуміння 
мети 

власних 
дій 

Ні 34,8% 1,0% ,0% 9,4% 

Так ,0% 1,0% 96,9% 17,8% 

Не повною 
мірою 

4,3% 68,6% 3,1% 40,6% 

Формально 60,9% 29,4% ,0% 32,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 Наступний показник – «Патологія дитинства», вміщає в себе низку 

ознак стосовно відмічених в меддокументації та отриманих у клінічній бесіді 

даних щодо дитячих захворювань центральної нервової системи, патології в 

родах або хвороб у післяродовий період тощо.  

За цим показником отримано дані, в яких дві частоти значуще 

розрізняються одна від іншої: НО<ОО>О, χ2 = 2,19, ***p<0,001 (табл.4.9).  

Таблиця 4.9 

Значущі відмінності за градаціями показника «Патологія дитинства»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,86 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння осудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 7,88 
Рівень значимості (Sig.)  0,0005* 
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За отриманими даними в цілому вбачається, що патології дитинства 

частіше зустрічаються серед обмежено осудних у порівнянні з осудними та 

неосудними (табл. 4.10), 55% проти 17% та 24% відповідно, χ2=1,86, 

*** р=0,000 та χ2=7,88, р≤0,005. 

Таблиця 4.10 

Частоти за показником «Патологія дитинства»    

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Патологія дитинства 

Ні  38 46 24 108 

Так 8 57 9 74 

Всього 46 103 33 182 

% 
Патологія дитинства 

Ні 82,6% 44,7% 72,7% 59,3% 

Так 17,4% 55,3% 27,3% 40,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Хвороби дитинства органічного походження можуть призводити до 

відставання у психічному розвитку різного ступеню вираженості. В нашому 

дослідженні аналізувався показник наявності або відсутності відставння в 

психічному розвитку за будь яких причин. Тобто, увага приділялася 

виявленим анамнестичним свідченням щодо розвитку та формування 

підекспертного, наявних спадкових факторів, особливостей соціального 

оточення.   

 При прийняття рішення щодо «Не міг повною мірою усвідомлювати 

значення власних дій та керувати ними в юридично значущий період» 

показник відставання в психічному розвитку відіграє доволі значну роль, що 

підтверджується нашими даними (табл.4.11) 
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Таблиця 4.11 

Значущі відмінності за градаціями показника  

«Відставання в психічному розвитку»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 2,19 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння осудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 9,68 
Рівень значимості (Sig.)  0,0018* 

 

За отриманими даними в цілому вбачається, що дві частоти значущє 

відрізняються одна від іншої, НО<ОО>О (табл.4.12). 

Таблиця 4.12 

Частоти за показником «Відставання в психічному розвитку»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Відставання в психічному 

розвитку 
Ні 44 60 29 133 

Так 2 43 4 49 

Всього 46 103 33 182 

% 
Відставання в психічному 

розвитку 
Ні 95,7% 58,3% 87,9% 73,1% 

Так 4,3% 41,7% 12,1% 26,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Аналіз даних демонструє, що відставання в психічному розвитку 

частіше зустрічається серед обмежено осудних у порівнянні з двома іншими 

категоріями, 42% проти 4% та 12% відповідно, χ2=2,19, ***р=0,000 та 

χ2=9,68, ***р≤0,001. При роботі з підекспертними, які багато років поспіль 

стрваждають на психічні захворювання, експерти враховують дані щодо 

наявності групи інвалідності, причин оформлення, на який термін видана, яка 

інформація міститься в меддокументації з цього приводу.  
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За нашими даними ми бачимо значущі розбіжності, які в першу чергу 

стосуються найбільш поширених показників: її відсутності або другої групи 

(непрацюючих), яка виявивалась найбільш поширеною серед осіб, визнаних 

обмежено осудними, χ2= 2,64, ***р≤0,001  (табл.4.13).  

Таблиця 4.13 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Наявність групи інвалідності»   

Найменування показників значущості Результат 

Не має групи інвалідності 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 8,31 
 Рівень значимості (Sig.)  0,0039* 

Порівняння осудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,83 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Має 2-гу групу інвалідності 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 1,25 
Рівень значимості (Sig.)  0,0004* 

Порівняння осудних та обмежено осудних 

 Хі2 (χ2) 1,28 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

За отриманими даними в цілому вбачається, що надані для аналізу 

частоти значущє відрізняються одна від іншої (табл.4.14). 

Таблиця 4.14 

Частоти за показником «Наявність групи інвалідності»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО*  ОО*  О*  

Частоти 
Наявність групи інвалідності 

Ні 31 54 31 116 

І 0 1 0 1 

ІІ 14 31 0 45 

ІІІ 1 7 2 10 

Дитинства 0 10 0 10 

Всього 46 103 33 182 



 

 
 

243

  Продовження табл. 4.14 
     

% 
Наявність групи інвалідності 

Ні 66,7% 52,4% 93,9% 63,5% 

І ,0% 1,0% ,0% ,6% 

ІІ 31,1% 30,1% ,0% 24,9% 

ІІІ 2,2% 6,8% 6,1% 5,5% 

Дитинства ,0% 9,7% ,0% 5,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Аналіз даних демонструє, що відсутність інвалідності частіше 

зустрічається у групі осудних у порівнянні з двома іншими категоріями, 94% 

проти 53% та 67% відповідно, χ2=8,31, ***р≤0,004 та χ2=1,83, ***р=0,000. 

Щодо другої групи інвалідності, в групах обмежено осудних та неосудних 

частота її зустрічаємості значуще вища, ніж в групі осудних, 0% проти 30% 

та 31% відповідно, χ2=1,25, ***р=0,000 та χ2=1,28, ***р=0,000. 

При прийняття рішення щодо «Не міг повною мірою усвідомлювати 

значення власних дій та керувати ними в юридично значущий період» 

показник даних стосовно алкоголізації, особливо щодо хронічного перебігу 

хвороби,  відіграє доволі значущу роль, що підтверджується нашими даними 

(табл.4.15). З наданої таблиці ми бачимо значущі розбіжності по показнику 

хронічної алкоголізації, χ2= 2,91, ***р=0,000.  

Таблиця 4.15 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Зловживання алкоголем»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,43 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001 

Порівняння осудних та неосудних 

Хі2 (χ2) 4,37 
Рівень значимості (Sig.)  0,0365 
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Аналіз даних (табл.4.16) демонструє, що неосудні частіше сраждають 

від алкоголізації, у порівнянні з двома іншими категоріями, 28% проти 64% 

та 9% відповідно, χ2=4,37, *р≤0,036. 

Таблиця 4.16 

Частоти за показником «Зловживання алкоголем»  

 
 

Показник  
Висновок  N 

НО* ОО*  О*  

Частоти 
Зловживання 
алкоголем 

Ні 31 67 24 122 

Хронічний 
перебіг 

2 43 4 49 

Епізодичне 
зловживання 

13 6 3 22 

 
 
  

Всього  46 116 31 182 

% 
Зловживання 
алкоголем 

Ні 67,4% 65,0% 72,7% 67,0% 

Хронічний 
перебіг 

28,3% 5,8% 9,1% 12,0% 

Епізодичне 
зловживання 

4,3% 29,1% 18,2% 20,9% 

Всього  100,0% 100% 100% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

При проведенні КСППЕ експерти доволі часто стикаються з 

проблемою установчої поведінки. У ній виділяють диссимуляцію, 

симуляцію, агравацію, метасимуляцію та сюрсимуляцію. У наших даних 

було проаналізовано їх різновиди, які після об’єднання частот показали 

наступні результати (табл.4.17): розбіжності більш за все були виділені у 

характеристиках відсутності наявності установчих тенденцій та дисимуляції, 

що підтверджується попередніми даними, за якими групу обмежено осудних 

склали особи з тим чи іншим розладом психічної діяльності (χ2=2,84, 

*** р=0,000).  

 

 



 

 
 

245

Таблиця 4.17 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Наявність установчих тенденцій»   

Найменування показників значущості Результат 

Дисимуляція 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 2,20 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 9,92 
Рівень значимості (Sig.)  0,0016* 

Не має установчих тенденцій 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,61 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 1,10 
Рівень значимості (Sig.)  0,0009* 

 

Аналіз даних демонструє, що дисимуляція значуще частіше була 

відмічена в групі неосудних у порівнянні  з іншими категоріями, в той час як 

не було відмічено жодних установчих тенденцій в осудних у порівнянні з 

іншими категоріями: 44% проти 11% та 9% відповідно, χ2=2,20, ***р=0,000 

та χ2=9,92, ***р≤0,002; 91% проти 56% та 86% відповідно, χ2=1,61 

*** р≤0,001 та χ2=1,10, ***р≤0,009 (табл.4.18) 

 

Таблиця 4.18 

Частоти за показником «Наявність установчих тенденцій»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО*  ОО*  О*  

Частоти Наявність установчих тенденцій 

Ні 26 89 30 145 

Дисимуляція 20 11 3 34 

Агравація 0 3 0 3 
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Продовження табл. 4.18 
    

 Всього 46 103 33 182 

% 
Наявність установчих 

тенденцій 

Ні 56,5% 86,4% 90,9% 79,7% 

Дисимуляція 43,5% 10,6% 9,1% 18,6% 

Агравація ,0% 2,9% ,0% 1,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О – осудні 

Особливе місце в прийнятті юридично значущих рішень займає 

поняття критики та критичних здатностей, у розумінні яких є різні підходи, 

але остаточно єлиного погляду не існує. Крім того, доволі часто ці поняття 

ототожнюються, що викликає протиріччя.  

В психологічних працях [135] критичність розглядається як свідомий 

контроль за виконанням інтелектуальної діяльності, який знаходить 

відображення в здатності усвідомлювати та виправляти помилки. Це – 

показник збереженості мотиваційної сфери який має зв’язок з 

саморегуляцією, самосвідомістю та самооцінкою. Це намагання ув’язати між 

собою особистісні смисли та соціальні значення. 

Саме тому в експертній практиці всі порушеня критики є значущими та 

дозволяють оцінити ту або іншу юридично значущу здатність. Порушення 

критики до хвороби або до ситуації експертного дослідження є своєрідними 

маркерами, проте носять проміжний характер при аналізі випадку. При 

оцінці здатності особи розуміти значення власних дій та керувати ними 

особливої ваги набувають ті порушення критики, які дають змогу ув’язати 

розлади психічної діяльності та значущі параметри юридично значущої 

ситуації.  

При аналізі наших параметрів щодо змін критики було виявлено 

значущі розбіжності, χ2= 1,75, ***р=0,000 (табл.4.19). 

 

 

 



 

 
 

247

Таблиця 4.19 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення критичних здатностей»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначне зниження критики 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,54 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 7,90 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 5,36 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Помірне зниження критики 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,19 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,53 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражене зниження критики 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 3,97 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,05 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Формальність критики 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 10,02 
Рівень значимості (Sig.)  0,0015* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,05 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 7,95 
Рівень значимості (Sig.)  0,0048* 
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Аналіз даних демонструє наступні результати. Щодо неосудних: 

значущо рідше, ніж серед обмежено осудних та осудних, відмічено кількість 

осіб з незначною зміною критики, 0% проти 27,2%, χ2=15,43, ***p≤0,001 та 

0% проти 100%,***p≤0,001 відповідно. Щодо обмежено осудних: значуще 

рідше, ніж серед неосудних, зустрічаються особи з незначними змінами 

критики, 27,2% против 100%, χ2=53,62, ***p≤0,001. Також, серед обмежено 

осудних, значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічаються особи з 

формальною критикою, 20% против 0%, χ2=8,02, ***p≤0,005. Щодо 

неосудних: серед неосудних значуще рідше, ніж серед обмежено осудних, 

відмічені особи з помірними змінами критики, 8% проти 48,5%, χ2=21,93, 

***p ≤0,001. Також значуще частіше, ніж серед обмежено осудних та 

осудних, зустрічаються особи з вираженими змінами критики,  45,7% проти 

4%, χ2=39,7, ***p≤0,001 та 45,7% проти 0%, χ2=20,5, ***p≤0,001 відповідно. 

Формальна критика в групі неосудних також продемонструвала значущі 

розбіжності в групі порівнянь. Так, серед неосудних значуще частіше, ніж 

серед обмежено осудних та осудних, відмічено осіб з формальною критикою, 

45,7% проти 20%, χ2=10,14, ***p≤0,001 та 45,7% проти 0%, χ2=20,54, 

***p ≤0,001 відповідно (табл.4.20). 

 

Таблиця 4.20 

Частоти за показником «Порушення критичних здатностей»  

 
Частоти 

Показник  
Висновок  

N 
НО*  ОО*  О*  

Порушення критичних здатностей 

Ні 0 2 16 18 

Незначні 0 26 17 43 

Помірні 4 50 0 54 

Виражені 21 4 0 25 

Формальні 21 21 0 42 

Всього 45 103 33 182 
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  Продовження табл.4.20 
     

% 
Порушення критичних 

здатностей 

Ні ,0% 1,9% 48,5% 9,9% 

Незначні ,0% 25,2% 51,5% 23,6% 

Помірні 8,7% 48,5% ,0% 29,7% 

Виражені 45,7% 3,9% ,0% 13,7% 

Формальні 45,7% 20,4% ,0% 23,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О – осудні 

 Як ми вже відмічали у попередніх розділах, наявність продуктивної 

психічної продукції є однім з найважливіших симптомів при 

диференціальній діагнстиці та постановці діагнозу. За нашими даними щодо 

групи обмежено осудних, на цьому етапі дослідження було отримано 

значущі розбіжності, χ2=9,23, ***р=0,000 (табл.4.21). 

Таблиця 4.21 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Наявність продуктивної психічної симптоматики»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 5,08 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,74 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

 Хі2 (χ2) 6,64 
Рівень значимості (Sig.)  0,0099* 

 

Аналіз даних демонструє, що значуще розрізняються всі три частоти: 

Н>ОВ>В (табл.4.22). Серед неосудних значуще частіше, ніж серед обмежено 

осудних та осудних, зустрічалися пацієнти з продуктивною психічною 

симптоматикою (78,2% проти 17,5%, χ2 = 50,94, ***p≤0,001 та 78,2% проти 

0%, χ2 = 47,41, ***p≤0,001). В той же час, серед обмежено осудних значуще 



 

 
 

250

частіше, ніж серед осудних, відмічалися пацієнти з продуктивною психічною 

симптоматикою – 17,5% проти 0%, χ2 = 6,62, ***p≤0,001. 

Таблиця 4.22 

Частоти за показником 

«Наявність продуктивної психічної симптоматики»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 
Наявність продуктивної 
психічної симптоматики 

Ні 10 85 33 128 

Так 36 18 0 54 

Всього 46 103 33 182 

% 
Наявність продуктивної 
психічної симптоматики 

Ні 21,7% 82,5% 100,0% 70,3% 

Так 78,3% 17,5% ,0% 29,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 
 Деякі автори [48, 61, 81] дають рекомендації проводити чітку градацію 

стосовно негативної та позитивної симптоматики, тобто між симптомами 

випадіння або утрати, та продуктивною симптоматикою. Ці симптоми 

можуть бути пов’язані один з одним та мати відповідні кореляції. Наприклад, 

при більш виражених негативних симптомах позитивні будуть проявлятися 

менше. Також, як відмічають деякі психіатри, при повільному початку 

хвороби позитивні симптоми не досягають більшого ступеню вираженості, а 

при гострому початку хвороби вони переважають.  

За нашими даними щодо групи обмежено осудних, на цьому етапі 

дослідження було отримано значущі розбіжності, χ2=11,03, ***р=0,000 

(табл.4.23). 

Таблиця 4.23 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Вираженість ступеню негативних психічних порушень»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 
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Продовження табл.4.23 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 0,97 
Рівень значимості (Sig.)  0,32 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 15,53 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 23,01 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Помірні зміни 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 20,95 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 22,27 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 30,49 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 12,20 
Рівень значимості (Sig.)  0,0005* 

 

Аналіз даних демонструє, що всі три частоти розподілилися наступним 

чином: Н>ОВ>В (табл.4.24). При аналізі незначних негативних змін між 

групами отримані наступні результати: між неосудними та обмежено 

осудними не виявлено значущих розбіжностей: 63% проти 54%. Серед 

неосудних значуще ріже, ніж серед осудних, зустрічаються особи з 

незначними змінами негативних психічних порушень,  63% проти 100%, 

***p ≤0,001. При помірних змінах серед неосудних значуще ріже, ніж серед 

обмежено осудних, відмічаються значущі розбіжності,  6,5% проти 44,7%, χ2 

= 21, ***p≤0,001. Серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, зустрічаються значущі розбіжності, 44,7% против 0%, ***p≤0,001. 

При порівнянні осіб з вираженими змінами негативних порушень виявлені 
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значущі розбіжності при порівнянні неосудних та обмежено осудних, 30,4% 

проти 1%, χ2=30,52, ***p≤0,001. Серед неосудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, зустрічаються особи з вираженими змінами негативних порушень, 

30,4% проти 0%, ***p≤0,001. Не виявлено значущих розбіжностей при 

виражених змінах негативних психічних порушень між групами обмежено 

осудних та осудних. 

Таблиця 4.24 

Частоти за показником 

«Вираженість ступеню негативних психічних порушень»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 

Вираженість ступеню 
негативних психічних 

порушень 

Ні 26 23 31 80 

Незначні 3 33 2 38 

Помірні 3 46 0 49 

Виражені 14 1 0 15 

Всього 46 103 33 182 

% 

Вираженість ступеню 
негативних психічних 

порушень 

Ні 56,5% 22,3% 93,9% 44,0% 

Незначні 6,5% 32,0% 6,1% 20,9% 

Помірні 6,5% 44,7% ,0% 26,9% 

Виражені 30,4% 1,0% ,0% 8,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 
 При зверненні за допомогою до фахівців, вже сам характер звертань 

хворого та їх професійний аналіз мають значення. В матеріалах справи 

зазвичай міститься багато діагностично значущої інформації, але особливого 

значення набувають свідчення, які отримуються від самого підекспертного, 

або його анамнез. У цих свідченнях представлено суб’єктивну та об’єктивну 

сторони; те, що можна отримати від самого хворого та ті дані, які отримано 

від інших осіб. Суб’єктивний та об’єктивний анамнез не конкурують один з 

іншим, не заміщають, а доповнюють один одного.  
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 У зв’язку з викладеним, цей показник був включений нами для аналізу 

та отримав значуще статистичне підтвердження, χ2=4,42, ***р=0,000 

(табл.4.25). 

Таблиця 4.25 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Повнота анамнезу (повноцінне відтворення)»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 9,84 
Рівень значимості (Sig.)  0,0017* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,06 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,26 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

При аналізі частот (табл.4.26) всі три частоти значуще відрізнялись 

одна від іншої: Н<ОВ<В. Так, сер≤ед неосудних значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, зустрічались підекспертні, які були в змозі 

достатньо повно надати анамнестичні свідчення: 4,35% проти 26,5%, χ2 = 

9,83, ***p≤0,002 та 4,35% проти 72,7%, χ2 = 40,71, ***p≤0,001 відповідно. 

Серед обмежено осудних значуще рідше, ніж серед осудних, зустрічалися 

підекспертні, які були в змозі повноцінно відтворювати анамнестичні дані: 

26,5% проти 72,7%, χ2 = 22,74, ***p≤0,001. 

Таблиця 4.26 

Частоти за показником «Повнота анамнезу (повноцінне відтворення)»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО*  ОО*  О*  

Частоти 
«Повнота анамнезу (повноцінне 

відтворення)»   
Ні 44 76 9 128 

Так 2 27 24 53 

Всього 46 103 33 182 
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   Продовження табл.4.26 
    

% 
«Повнота анамнезу (повноцінне 

відтворення)»   
Ні 95,7% 73,5% 27,3% 70,7% 

Так 4,3% 26,5% 72,7% 29,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 Остання категорія, яка була виділена в наших клініко-психологічних 

даних – це показник ступеню соціальної дезадаптованості. Як відомо з 

більшості джерел, при всьому різномаїтті підходів: клінічного, соціально-

психологічного, онтогенетичного та ін., в цілому під дезадаптацією 

розуміють порушення процесів взаємодії людини з навколишнім 

середовищем. 

Застосування цього показника досить неоднозначно, що виявляється 

перш за все в оцінці ролі і місця станів дезадаптацій по відношенню до 

категорій «норма» і «патологія». Термін «дезадаптація», що вживається по 

відношенню до психічно хворих, означає порушення або втрату повноцінної 

взаємодії індивіда з навколишнім світом. У широкому сенсі під 

дезадаптацією можна вважати розлади адаптації (які включають і 

непатологічні її форми), у вузькому сенсі дезадаптація передбачає процеси, 

що виходять за межі психічної норми, але не досягають ступеню хвороби. 

Дезадаптація розглядається як один з проміжних станів здоров’я людини від 

норми до патології схожих з клінічним описом симптоматики межових 

нервово-психічних порушень. 

Саме неефективна дезадаптація виражається у формуванні 

психопатологічних станів, невротичних або психопатичних синдромів,  

загостренні акцентуйованих рис характеру. 

 В зв’язку з викладеним, цей показник був включений нами для аналізу 

та отримав значуще стастичне підтвердження, χ2=16,33, ***р=0,000 

(табл.4.27). 
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Таблиця 4.27 

Частоти за показником «Ознаки соціальної дезадаптованості»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 
Ознаки соціальної 
дезадаптованості 

Ні 0 10 26 36 

Незначні 1 53 6 60 

Помірні 27 39 1 67 

Виражені 18 1 0 19 

Всього 46 103 33 182 

% 
Ознаки соціальної 
дезадаптованості 

Ні ,0% 9,7% 78,8% 19,8% 

Незначні 2,2% 51,5% 18,2% 33,0% 

Помірні 58,7% 37,9% 3,0% 36,8% 

Виражені 39,1% 1,0% ,0% 10,4% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

При аналізі частот, як вбачається з табл.4.27, були отримані значущі 

відмінності між категоріями. Щодо незначних проявів соціальної 

дезадаптованості: серед неосудних такі особи зустрічаються значуще ріже, 

ніж серед обмежено осудних та осудних: 2,2% проти 61,2%, χ2=45,0 

***p ≤0,001 та 2,2% проти 97%, χ2 = 71,07 ***p<0,001 відповідно. В той же 

час, серед обмежено осудних значуще ріже, ніж серед осудних, 

зустрічаються особи з незначними проявами соціальної дезадаптованості: 

61,2% проти 97%, χ2=15,24, ***p≤0,001. Щодо помірних проявів соціальної 

дезадаптованості: серед неосудних значуще частіше, ніж серед обмежено 

осудних та осудних, зустрчіаються підекспертні з такими проявами, 58,7% 

проти 37,9%, χ2=5,62, ***p≤0,02 та 58,7% проти 3%, χ2=26,08 ***p≤0,001 

відповідно. В той же час, серед обмежено осудних, значуще частіше, ніж 

серед осудних, зустрічаються такі підекспертні: 37,9%, проти 3%, χ2 = 14,63, 

***p ≤0,001. Щодо виражених проявів соціальної дезадаптованості: серед 

неосудних, значуще частіше, ніж серед обмежено осудних та осудних, 
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зустрічаються такі підекспертні, 39,1% проти 1%, χ2 = 41,61, ***p≤0,001 та 

39,18% проти 0%, χ2 = 16,7, ***p≤0,001 відповідно. 

 

4.3. Психологічна оцінка обмеженої здатності «усвідомлювати свої дії та 

керувати ними» в кримінальному процесі 

 

Рішення експертних та правових питань пов’язано з оцінкою поведінки 

людини, її психічного стану в юридично значущих станах. Одна з основних 

ознак психічного здоров’я – здатність людини до адекватного управління 

поведінкою та психічними функціями в цілому. Так, у нормі, мотиви 

поведінки повинні відповідати емоційно-вольовим реакціям, інтелектуально-

мнестичному рівню, моральним і морально-етичним установкам. Тобто, при 

проведенні експертизи оцінюються всі рівні особистісного функціонування, 

глибина розладів та динамічні характеристики.  

У цьому зв’язку значна роль при проведенні експертизи відводиться 

психологічній діагностиці, яка допомагає виявити глибину ураження або 

збереженість психічних функцій, володіє знаннями про розпад функцій 

внаслідок різних патологій, аналізує наявність і стійкість компенсаторних 

механізмів. Особливе місце ці можливості набувають при обґрунтуванні 

категорії обмеженої осудності в залежності від ступеню порушень інтелекту, 

емоцій і волі, міжособистісних відносин, а також особливостей цілісного 

критичного аналізу в поєднанні з прогностичними функціями людини. 

У цілому, діагностична діяльність психолога, в тому числі й судового 

експерта-психолога судового, може бути представлена у вигляді послідовних 

етапів процесу переробки інформації, що ведуть до прийняття 

верифікованого рішення, діагнозу та прогнозу. Вбачається, що найбільш 

доцільним є в будь якому разі відштовхуватися від об’єкту діагностики. Саме 

його особливості визначають необхідну інформацію і, відповідно, 

послідовність дій психолога. Один з варіантів етапів психодіагностичного 

дослідження, який пропонується багатьма авторами, включає в себе наступні 
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етапи: збір інформації, яка може, за необхідності, бути переведеною в 

психологічну проблему з використанням психологічних термінів. 

На другому етапі висувається попередня гіпотеза про причини 

порушень у тій чи іншій сферах особистості. Для її  формулювання 

необхідно отримати та проаналізувати велику кількість додаткової 

інформації про підекспертного, в залежності від предметного виду 

експертизи. Це можуть бути дані про особливості розвитку, основні 

захворювання, відомості про сім’ю (склад, особливості взаємин, шкідливі 

звички тощо) та ін. На наступному етапі психолог обирає методи обстеження 

та конкретні діагностичні методики, які запроваджені для використання в 

експертній діяльності та входять до Реєстру методик проведення судових 

експертиз. Після отримання всій сукупності даних відбувається їх кількісний 

та якісний аналіз. У психодіагностиці традиційно при інтерпретації 

отриманих даних використовується статистичний та клінічний підходи. При 

першому відбувається підрахування кількісних показників («сирі бали», 

середні значення та ін.), статистична обробка, порівняння з нормативними 

значеннями. Другий підхід передбачає аналіз якісних показників. При  будь 

якому психодіагностичному обстеженніє є важливим гармонійне поєднання 

обох підходів.  На останньому етапі якісної інтерпретації формулюється 

психологічний висновок або психологічний діагноз.  

Таким чином, психодіагностичний процес діяльності психолога може бути 

представлений у вигляді різних етапів процесу переробки інформації, що ведуть 

до прийняття рішення, діагнозу та прогнозу.  

Етап збору даних включає в себе поєднання комплексу об’єктивних та 

суб’єктивних показників: бесіда, ознайомлення з історією хвороби, заключенням 

інших фахівців тощо. Крім того, починає формуватися дослідницьке завдання та 

мотивація до нього щоб уникнути можливих відмовних реакцій з боку 

підекспертного та врахування великої кількості різних змінних, у тому числі 

ситуаційних, змінних цілі обстеження та завдання, змінних дослідника та 

обстежуваного. Їх вплив має обов’язково враховуватися при обробці та 
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використанні отриманих результатів. Стандартизація умов проведення 

тестування включає в себе все, що стосується тестового матеріалу, а також 

обстановки тестування, а валідність методики по відношенню до сформульованої 

діагностичної задачі повинна бути критерієм для її вибору в якості інструменту 

дослідження. На етапі переробки та інтерпретації проводиться кількісна оцінка 

отриманих результатів у вигляді стандартних величин та профілів. Однак її 

треба поєднувати і з якісним, або клінічним аналізом. Повноцінне діагностичне 

дослідження має наприкінці обґрунтовані психологічні висновки. Тобто у 

більшості діагностичних ситуацій необхідно гармонійне поєднання клінічного і 

статистичного підходів, а не їх протиставлення. На завершальному етапі, етапі 

прийняття рішення, робляться остаточні висновки [42]. 

Виділяють три рівня діагностичних висновків. На першому рівні 

діагностичний висновок фактично дублює наявні дані, повторюючи отримані 

дані в іншій смисловій системі,  не розроблюючи прогноз. На другому рівні 

проводиться описове узагальнення та розробляється гіпотетичний конструкт, 

наприклад психологічна структура розладів. На цьому рівні дослідник отримує 

можливість планування подальших етапів діагностичної роботи, вибору 

конкретних методів впливу. На третьому рівні відбувається перехід від 

описового узагальнення, гіпотетичних конструктів до розробки типологічних 

моделей, «теорій» особистості тощо; формулюються  конкретні дані стосовно 

індивіда, які надаються в цілісності та формулюються в поняттях, що дозволяє 

найбільш точно та обґрунтовано розкрити психологічну сутність 

діагностованого явища. 

Щодо діагностичних помилок, найбільш повна їх класифікація була 

надана 3. Плевицькою (1980), яка виділила дві основні групи: помилки, 

пов’язані зі збором даних, та помилки, пов’язані з їх переробкою. До першої 

групи вона віднесла помилки спостереження («сліпота» на важливі для 

діагнозу риси, прояви особистості, або їх спостереження в спотвореній якісно 

або кількісно формі); помилки реєстрації (емоційна забарвленість записів в 

протоколі); інструментальні помилки (пов’язані з невмінням користуватися 
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апаратурою та вимірювальною технікою). До другої групи вона віднесла 

помилки так званого ефекту «першого враження» (переоцінка діагностичного 

значення первинної інформації); помилки атрибуції (приписування 

обстежуваному рис, яких у нього немає, або розгляд нестабільних рис як 

стабільних); помилки невірної причини. Крім того, до діагностичних помилок 

вона вважає за потрібне віднести пізнавальний радикалізм (тенденція до 

переоцінки значення робочих гіпотез та небажання шукати кращі рішення); 

пізнавальний консерватизм (вкрай обережне формулювання гіпотез). Важливо 

пам’ятати, що при експертному психодіагностичному дослідженні, так як і 

при будь якому іншому в широкому сенсі, ці помилки можуть виникнути, 

оскільки мова йде про акт пізнання. Психодіагностичної специфічності вони 

набувають при співвіднесенні з використанням в кожному конкретному 

випадку тестів та потребують професійної уваги з боку дослідника [42]. 

При проведенні нашого дослідження дотримувались всі вимоги, які 

висуваються до проведення психодіагностичного дослідження в 

експертології та які були перелічені вище. 

Таким чином, аналіз таблиць спряженості психологічних даних виявив 

складні психологічні механізми вчинення злочину та уможливив виділення 

основних компонентів. 

Значуща розбіжність в розподілах респондентів в залежності від 

категорії «Особливості контакту» співвідносилися з даними «Особливості 

бесіди» та відповідно склали χ2=13,98, ***p≤0,001 та χ2=12,21, ***p ≤0,001. 

При будь якому психодіагностичному дослідженні питомої ваги набуває 

вміння ведення бесіди та створення особливого контакту. Проте, не завжди 

друга обставина цілком та повністю залежить від дослідника. Так, в контакті 

знаходить своє відображення клінічна картина, психологічні риси 

підекспертної особи, його система цінностей та приорітетів. За нашими 

даними було виявлено, що в групі обмежено осудних, у порівнянні з 

осудними та неосудними, контакт більш за все мав формальний та пасивний 
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характер, що може бути пояснено переважно нозологічними формами, які 

увійшли до цієї категорії.  

Щодо бесіди, більш значущі розбіжності отримано за показником 

часткової продуктивності бесіди, що включав в себе неповноту наданої 

інформації (психічного та психологічного анамнезу), пасивності у відповідях, 

зниження критики тощо. 

Досить важливим при роботі з підекспертною особою є не тільки 

встановлення контакту та його аналіз, але й слідкування за настроєм та 

поведінковими проявами. В нашому дослідженні це доведено даними, які 

показали статистичне перебільшення не завжди відповідної поведінки до 

ситуації обстеження - χ2 = 8,55, ***p≤0,001. 

Також при бесіді аналізу піддаються й особливості мовлення. За 

нашими даними були виявлені значущі розбіжності, які довели переважання 

особливостей мовлення у вигляді порушень дикції, дизартрій, логоневрозу, 

олігофагії χ2=3,21, ***p≤0,001 та словникового запасу у вигляді його 

збідненості, що переважно спостерігається у хворих з органічною 

патологією: χ2=4,79, ***p≤0,001. Діагностично значущою інформацією для 

більш вдалої подальшої тестової інтервенції є інформація щодо загальної 

обізнаності та тямущості. За нашими даними була виявлена значуща 

розбіжність в розподілах респондентів за цими категоріями: χ2=13,01, ***p 

≤0,001 та χ2=13,01, ***p≤0,001, що підтвердило їх недостатність в нашій 

групі досліджуваних та зв’язок з обмеженістю кола інтересів χ2=3,70, ***p 

≤0,001. 

Дані, які були виявлені за вказаними вище категоріями, при 

встановленні психологічного діагнозу, співвідносяться з недостатністю 

розвитку автоматизованих розумових навичок та вкладаються в картину 

педагогічної занедбаності, або, при відповідних розладах когнітивної та 

емоційно-вольової сфери, в клінічну картину органічної патології або 

розумової відсталості (значуща розбіжність в розподілах респондентів в 

категорії «Ознаки педагогічної занедбаності» склала χ2=12,5, ***p≤0,002; в 
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категорії «Розвиток автоматизованих розумових навичок» χ2=2,31, 

***p ≤0,001).  

 Одним з ключових моментів при постановці психологічного та 

клінічного діагнозів та прийняття експертного рішення, стає аналіз 

когнітивної сфери з різноманітними показниками, отриманими в результаті 

психодіагностичного дослідження. 

 Згідно з отриманими нами даними була виявлена значуща розбіжність 

в розподілах респондентів за показниками пам’яті, уваги, мислення, темпу 

сенсо-моторних реакцій та особливостей розумової працездатності, у яких 

значущим був показник уповільненої впрацьованості. Статистичне 

збільшення показників дослідження мнестичної функції виявило 

переважання у досліджуваній групі незначного та помірного зниження 

пам’яті: χ2=8,13, ***p≤0,001. Увага характеризувалась звуженим обсягом - 

χ2=4,35, ***p≤0,001 та порушенням функцій (концентрації, перемикання) - 

χ2=2,31, ***p≤0,001. Працездатність та її особливості були значущо виражені 

у показниках темпу сенсо-моторних реакцій, виснажуваності та уповільненої 

спрацьованості, які склали χ2=2,50, ***p≤0,001, χ2=2,37, ***p ≤0,001  та 

χ2=13,22, ***p≤0,001 відповідно. 

Щодо розладів мислення, нами було виділено декілька категорій для 

аналізу, а саме показники як змістовної сторони (зниження або недостатність 

операційних складових або викривлення цих процесів) так і динамічних 

(порушення темпу та динаміки). У всіх вказаних категоріях були виявлені 

значущі відмінності. Значуща розбіжність в розподілах респондентів щодо 

показників зниження або недостатності рівня процесів узагальнень склала 

χ2=8,56, ***p≤0,001 та виявила переважання в досліджуваній групі хворих з 

незначним або помірним зниженням та недостатністю. Ці показники 

співвідносились з даними щодо порушення динамічних характеристик 

мислення та відповідно склали χ2=11,74, ***p≤0,003, тобто перевагу 

складали хворі з порушенням темпу та динаміки мислення. Щодо якісних 

розладів мислення (паралогічне, розірване мислення тощо) в групі обмежено 
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осудних цей показник не був у переважанні χ2=5,42, ***p≤0,001, у 

порівнянні з недієздатними. 

 Під механізмом злочину, до якого входять мотиви, цілі, способи та ін.,  

розуміють складний комплекс зовнішніх та внутрішніх факторів, які 

сприяють виникненню та розвитку злочинного діяння та ставлення злочинця 

до проміжних та кінцевих результатів злочину. 

  На думку Л.І. Казміренко (2008) за механізмом вчинення злочини 

можна поділити на два класи: ті, які вчиняються у формі простої вольової дії 

(на передній план виступають операційно-поведінкові стереотипи) або 

складної вольової дії (з усвідомленим злочинним умислом) [145].   

 Свідома поведінка включає в себе цілий комплекс потягів: потреби, 

інтереси, установки, через які здійснюється приведення індивіда в стан 

активності; механізм свідомої регуляції поведінки, мотиви (які пов’язані з 

вибором цілі, прийняття рішення), що надає активності індивіда 

спрямованості; динаміку конкретного поведінкового акту (поведінкові 

стереотипи індивіда та емоційно-енергетичні регуляційні фактори). Тому 

проблема мотивації полягає не тільки у визначенні спонукальних моментів, 

але й у розгляді всіх факторів, які направляють, регулюють та підтримують 

діяльність людини. Особи з пониженою саморегуляцією характеризуються 

переважно ситуативною мотивацією (при розумінні, що мотив – це 

усвідомлене спонукання особи, що викликає намір вчинити злочин), де сама 

«обстановка» та її нібито доступність провокують актуалізацію відповідної 

мотивації. В обмежено осудних злочинців злочинна дія починається без 

спеціально сформованої цілі (при розумінні, що мета – це усвідомлення 

необхідності й можливості конкретного результату поведінки, яким суб’єкт 

задовольняє сформовану в нього мотивацію), коли мотиви стають одним 

цілим з раптовою, ситуаційною метою. При імпульсивних злочинах, коли 

приймається рішення щодо обмеженої осудності (фізіологічний афект, стрес, 

фрустрація) усвідомлені мотиви та цілі майже відсутні та психіка спрацьовує 

на подолання перешкод (афектора, стресора, фрустратора). 



 

 
 

263

  Тому, в наших даних ми окремо розглядали показники щодо 

прогностичних особливостей, мотиваційних та емоційно-вольових змін осіб, 

визнаних обмежено осудними. 

 Прогностична здатність, як інтегративний показник, показала значущі 

розбіжності у групі обмежено осудних та склала χ2=1,34, ***p≤0,001. Окремо 

нами був виділений показник навіюваності та підкоряємості, який доволі 

часто використовується фахівцями психологами при аналізі поведінки в 

кримінальному (особливо при групових правопорушеннях) та цивільному 

судочинстві з метою оцінки вільного волевиявлення та, в тому числі, 

вольових та інтелектуальних можливостей підекспертного. За нашими 

даними цей показник набув значущої розбіжності та склав χ2=2,94, ***p 

≤0,001.  

 Емоційно-вольові характеристики підекспертної особи, як вже 

зазначалося вище, мають велике значення, оскільки супроводжують тим чи 

іншим чином будь які порушення психічної діяльності та, відповідно, мають 

різний ступінь вираженості. Наші дані довели значущу розбіжність за цими 

показниками χ2 =1,65, ***p≤0,001 та χ2=1,45, ***p≤0,001 та виявили 

переважання осіб з помірно вираженими порушеннями емоційно-вольової 

сфери.  

 Зміни особистості пов’язані зі зміною основних цінностей, суспільних 

установок, прагнень людини та її самооцінкою. При аналізі цих порушень 

виникає небезпека змішування психічних і біологічних категорій. У нашому 

дослідженні значущу розбіжність щодо порушень особистості було виявлено 

за показниками власне, порушень особистості, самооцінки, особливостей 

мотиваційної діяльності та ціннісно-смислової сфери.  

 Зовнішні причини діють через внутрішні умови, ними пояснюються  

порушення особистості. В процесі життєдіяльності людини співвідношення 

причин і умов змінюється, первинні і вторинні синдроми переплітаються та 

міняються місцями. Порушення особистості є складним утворенням, в якому 

переплітаються змінені або уражені патологічні мотиви, цілеукладання, 
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змінюється ставлення до світу, до інших людей та до себе, в якому 

виступають компенсаторні, адекватні та неадекватні механізми, 

усвідомлювані і неусвідомлювані захисні механізми.  

При психодіагностичному дослідженні особистості перед психологом 

постає ряд складних завдань; він повинен чітко уявити, що саме слід 

досліджувати в кожному конкретному випадку, що саме  вимагає глибокого 

методологічного підходу, який повинен стояти за застосовуваними методами. 

За нашими даними було доведено значущу розбіжність χ2=1,33, 

***p ≤0,001 та виявлено переважання осіб зі змінами особистості внаслідок 

захворювання з некритично сформованою самооцінкою χ2=9,46, ***p≤0,001. 

Хвороба призводить до змін особистісного компонента, формуються нові 

мотиви, змінюється співвідношення потреб, мотивів, їх ієрархії та змісту. 

Викривлення змістотворних та спонукальних функцій призводить до 

порушень діяльності. Це виражається в послабленні змістотворних функцій 

мотиву та у звуженні кола смислових утворень. Багато з того, що раніше 

мало для  хворого особистісний сенс,  поступово втрачається. В результаті 

втрачається і спонукальна сила мотиву. Наші дані довели значущу 

розбіжність за показником порушень мотиваційного компоненту діяльності - 

χ2=14,84, ***p≤0,001 помірного ступеню вираженості.   

Порушення смислового рівня регуляції діяльності може бути 

обумовлено розладами регуляторних рівнів нижчого ступеню (цільового, 

операційного), які, в свою чергу, пов’язані з порушенням окремих психічних 

функцій. Симптоми психічних розладів не існують ізольовано, а завжди 

пов’язані один з одним у рамках синдрому, тому можливим стає виділення 

типових моделей порушення регуляції діяльності на різних рівнях.  

Психічні розлади можуть і безпосередньо порушувати смисловий 

рівень регуляції діяльності, обумовлюючи нездатність до засвоєння 

загальноприйнятих соціальних значень (при різних рівнях розумової 

відсталості), випадання раніше засвоєних значень (при деменції), а також 

втрату ними своєї функції регулюючої діяльність (при змінах емоційної 
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сфери у хворих на шизофренію, шизоафективному або шизотиповому 

розладі). Психічні розлади, що супроводжуються позитивною 

психопатологічною симптоматикою, можуть призводити до спотворення 

розуміння сенсу скоєної юридично значимої дії, а при тривалому їх перебігу 

– до формування спотвореної системи особистісних смислів. Крім того, 

психічні розлади, які характеризуються дезінтеграцією психічної діяльності 

(розлади самосвідомості при шизофренії), можуть призводити до дисбалансу 

в роботі смислового рівня регуляції, наприклад, обумовлювати порушення 

здатності співвідносити сенс скоєної юридично значущої дії та її соціального 

значення (некритичність). При цьому експертний висновок буде визначатися 

ступенем відмінності сформованих ціннісних структур від норми і оцінкою 

ролі психічного розладу в формуванні перекручених особистісних смислів.  

При вивченні змін особистості, ті дані, які отримуються за допомогою 

комплексу методик, потім аналізуються у взаємозв’язку з особливостями 

життєдіяльності людини в цілому.  Саме знання минулого життєвого шляху, 

потреб, мотивів та цінностей, визначає вибір методичних прийомів для 

дослідження його особистісних особливостей. 

Розроблені на сьогоднішній день психологічні моделі рівневої 

регуляції діяльності, смислових особистісних утворень, мотивів 

представляють особливий інтерес при проведенні експертиз за участю 

психолога за змістовним насиченням обґрунтування експертних висновків 

при різних психічних розладах. 

Не було отримано значущих розбіжностей з висновком експертизи за 

категоріями «Настрій», «Стійкість уваги». 

Тепер, як і у попередньому підрозділі, розглянемо значущі відмінності 

(значущий вплив) для уточнення, в яких саме градаціях виходять ці 

відмінності. Для цього об’єднаємо частоти за близькістю відсотків. 

Як відомо, від того, наскільки гарно встановлений контакт з 

підекспертним, залежить успішність майбутнього дослідження. При 

встановленні контакту використовуються різноманітні прийоми, якими 
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повинні володіти психологи. Тому цей показник був включений нами для 

аналізу, та при обробці даних отримав значуще стастичне підтвердження, 

χ2=1,39, ***р=0,000 (табл.4.28). 

Таблиця 4.28 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості контакту»     

Найменування показників значущості Результат 

Пасивний 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

 Хі2 (χ2) 19,26 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 14,35 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Нерівномірний 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 10,03 
Рівень значимості (Sig.)  0,0015* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 33,84 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Формальний 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 2,59 
Рівень значимості (Sig.)  0,1074* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 10,40 
Рівень значимості (Sig.)  0,0013* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 5,55 
Рівень значимості (Sig.)  0,0184* 

Непродуктивний 

Порівняння неосудних та осудних 
Хі2 (χ2) 48,59 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 24,73 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.4.28 
 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 1,32 
Рівень значимості (Sig.)  0,2505 

 

Розпитування психічно хворого має ряд особливостей. Вже само 

психічне захворювання має наслідки в контакті з пацієнтом, відбивається на 

його відношенні до хвороби. Навіть то, як хворий вступає в контакт з лікарем 

або психологом, має діагностичну значущість. Діагностичні особливості 

контакту проявляються в тому, як будується сам контакт: він може бути 

формальним, адекватним, буйдужим, пасивним та ін. Виходячи з цього, нами 

були спочатку виділено більше градацій, які при об’єднанні частот отримали 

наступні значення (табл.4.29). Щодо пасивно-підкоряємого контакту, серед 

неосудних значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, відмічаються такі 

прояви, 8,7% проти 45,6%, χ2 = 19,34, ***p≤0,001. Серед обмежено осудних 

значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічаються особи з відповідними 

проявами, 45,6%, проти 9,1%, χ2 = 14,42, ***p≤0,001. При аналізі активно-

нерівномірного за змістом контакту відмічено наступне: серед неосудних 

значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, зустрічаються підекспертні з 

такими проявами (χ2=10,08, ***p≤0,002); серед неосудних значуще ріже, ніж 

серед осудних (χ2=52,81, ***p≤0,001); серед обмежено осудних значуще 

частіше, ніж серед осудних (χ2=33,84, ***p≤0,001). За категорією 

формального контакту не відмічено значущих розбіжностей між неосудними 

та обмежено осудними. Серед неосудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, зустрічаються таки під експертні (χ2=10,43, ***p≤0,001). Серед 

обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічаються такі 

під експертні (χ2=5,6, ***p≤0,02). При непродуктивному контакті відмічено, 

що серед неосудних значуще частіше, ніж серед обмежено осудних, 

зустрічаються особи з такими змінами в спілкуванні (χ2=48,64,***p≤0,001). 
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Серед неосудних значуще частіше, ніж серед осудних, відмічались особи з 

такими змінами (χ2 = 10,81,***p≤0,001). 

Таблиця 4.29 

Частоти за показником «Особливості контакту»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 
Особливості 
контакту 

Пасивний 4 47 3 54 

Нерівномірний 3 31 29 63 

Формальний 15 21 1 37 

Непродуктивний 24 4 0 28 

Всього 46 103 33 182 

% 
Особливості 
контакту 

Пасивний 8,6% 45,6% 9,1% 29,6% 

Нерівномірний 6,5% 30,1% 87,9% 34,6% 

Формальний 32,6% 20,4% 3,0% 20,3% 

Непродуктивний 52,2% 3,9% ,0% 15,4% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 
При проведенні психологічних досліджень в психіатрії особлива увага 

приділяється поведінковим проявам на момент обстеження хворого. В 

експертних дослідженнях експерти дотримуються цієї ж позиції, тому цей 

показник був включений для аналіза та отримав статично значуще 

підтвердження, χ2=8,55, ***р=0,000 (табл.4.30). 

   Таблиця 4.30 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості поведінки»    

Найменування показників значущості Результат 

Адекватна, відповідна ситуації 

Порівняння неосудних та осудних 
Хі2 (χ2) 27,96 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 
Хі2 (χ2) 36,43 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.4.30 

Поведінка недоречна 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 9,20 
Рівень значимості (Sig.)  0,0024* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,02 
Рівень значимості (Sig.)  0,0821 

Напружена 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 4,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0298* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 8,65 
Рівень значимості (Sig.)  0,0033* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,76 
Рівень значимості (Sig.)  0,0964 

Частково продуктивна 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 4,58 
Рівень значимості (Sig.)  0,0323* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,68 
Рівень значимості (Sig.)  0,0304* 

З бравадою 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,13 
Рівень значимості (Sig.)  0,0767 
 

Виходячи з проведеного аналізу, нами були об’єднані частоти, які  

отримали наступні значення (табл.4.31): при адекватних або відповідних 

ситуації поведінкових проявах, серед неосудних та обмежено осудних, у 

порівнянні з осудними, значуще рідше відмічаються такі підекспертні, χ2 = 

28,09,  ***p≤0,001 та χ2 = 23,08, ***p≤0,001 відповідно. Серед обмежено 

осудних значуще рідше, у порівнянні з осудними, зустрічаються такі особи, 

χ2=36,42, ***p≤0,001. Недоречні прояви в поведінці серед неосудних 
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фіксувалися частіше, у порівнянні з обмежено осудними та осудними, χ2 = 

9,21, ***p≤0,002 та χ2 = 3,08, **p≤0,008 відповідно. Напружена поведінка 

серед неосудних відмічалась значуще частіше у порівнянні з обмежено 

осудними та осудними, χ2=4,74, ***p≤0,03 та χ2=8,73, ***p≤0,003 відповідно. 

Серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, відмічені 

відповідні випадки, χ2=2,83, ***p≤0,001. Частково відповідна серед 

неосудних була значуще рідше, ніж серед обмежено осудних, χ2 = 4,6, 

***p ≤0,003. Серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, 

було відмічено такі випадки, χ2=4,7, ***p≤0,03. Поведінка «з бравадою», як 

тенденція до значущості, відмічалась серед обмежено осудних значуще 

рідше, ніж серед осудних, χ2 = 3,09, **p≤0,007. При аналізі полегшеної 

поведінки у порівнянні груп не вивлено значущих відмінностей. 

Таблиця 4.31 

Частоти за показником «Особливості поведінки»  

 
 

Показник  
Висновок  N 

НО* ОО*  О*  

Частоти 

Особливості 
поведінки  

Адекватна, 
відповідна 
ситуації 

0 5 17 22 

 

Недоречна 8 16 0 24 

Напружена 16 19 2 37 

Частково 
відповідна 

7 33 4 44 

Полегшена 15 30 10 55 

Всього 46 103 33 182 

% 
Особливості 
поведінки  

Адекватна ,0% 4,9% 50,0% 11,6% 

Неадекватна 17,4% 15,5% ,0% 13,2% 

Напружена 34,8% 18,4% 6,3% 20,4% 

Частково 
відповідна 

15,2% 32,0% 12,5% 24,3% 

Полегшена 32,7% 29,1% 31,2% 30,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 
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Як ми вже зазначали в попередніх розділах, вамого значення набувають 

діагностичні властивості бесіди при її вмілому використанні. При правильно 

організованій та побудованій бесіді, з неї можна отримати доволі високий 

відсоток діагностично значущої інформації. Саме в ній можуть бути 

продіагностовані, ще до використання спеціального професійного 

інструментарію, порушення логіки та мислення, емоційно-вольової сфери, 

прояви особистості, елементи критичного ставлення до хвороби та прогнозу. 

Саме тому багато авторів приділяють цьому так багато уваги. При аналізі та 

обробці даних цей показник отримав значуще стастичне підтвердження, 

χ2=1,22, ***р=0,000 (табл.4.32). 

Таблиця 4.32 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості бесіди»   

Найменування показників значущості Результат 

Продуктивна 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 7,81 
Рівень значимості (Sig.)  0,0052* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 67,14 
 Рівень значимості (Sig.)  0,000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

 Хі2 (χ2) 59,22 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Непродуктивна 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 31,39 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 16,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Частково 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 
Хі2 (χ2) 48,59 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 
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Продовження 4.32 
  

Хі2 (χ2) 24,73 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 1,32 
Рівень значимості (Sig.)  0,2505 

 

Діагностичні особливості бесіди, які найчастіше відображаються у 

висновках, стосуються категорій «продуктивна», «непродуктивна», 

«частково продуктивна». З наших даних вбачається (табл.4.33), що при 

порівнянні даних стосовно продуктивності бесіди, серед неосудних значуще 

ріже, ніж серед обмежено осудних та осудних, відмічалися такі випадки, 

χ2=7,82, ***p≤0,005 та χ2=67,19, ***p≤0,001 відповідно. Серед обмежено 

осудних, у свою чергу, значуще рідше, ніж серед осудних, зустрічалися 

особи з продуктивною бесідою, χ2 = 59,20, ***p ≤0,001. При аналізі 

непродуктивної бесіди, отримані дані свідчать про значущі розбіжності при 

порівняння неосудних з обмежено осудним та осудними. Тобто, серед 

неосудних їх значуще більше, ніж серед обмежено осудних та осудних, 

χ2=31,44,***p≤0,001 та χ2=16,72, ***p ≤0,001 відповідно. При аналізі частково 

продуктивної бесіди відмічені значущі розбіжності між неосудними та 

обмежено осудними й осудними. Тобто, серед неосудних значуще ріже, ніж 

серед обмежено осудних та осудних, зустрічаються такі випадки, χ2 = 5, 08, 

***p ≤0,002 та χ2=22,91, ***p ≤0,001 відповідно. Серед обмежено осудних 

значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічаються особи з частково 

продуктивною бесідою, χ2= 51,93, ***p ≤0,001. 

Таблиця 4.33 

Частоти за показником «Особливості бесіди»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти Особливості бесіди 
Продуктивна 1 20 31 52 

Непродуктивна 18 4 0 22 
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   Продовження табл.4.33   

 
 

Частково 
продуктивна 

27 79 2 108 

Всього 46 103 33 182 

% 
Особливості бесіди 

Продуктивна 2,2% 19,4% 93,9% 28,6% 

Непродуктивна 39,1% 3,9% ,0% 12,1% 

Частково 
продуктивна 

58,7% 76,7% 6,1% 59,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

При диференціальній діагностиці рівня інтелектуального розвитку, 

соціального рівня функціювання, розвитку прогностичних функцій, 

враховується декілька показників. Зазвичай, мова перш за все йде про рівень 

загальної  обізнаності та тямущості (табл.4.34, 4.36).  

Таблиця 4.34 

Значущі відмінності за градаціями показника «Загальна обізнаність»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,28 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,54 
Рівень значимості (Sig.)  0,0598* 

 

При аналізі та обробці даних ці показники отримали однакове значуще 

стастичне підтвердження, χ2=1,31, ***р≤0,001. 

Таблиця 4.35 

Частоти за показником «Загальна обізнаність»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО*  ОО*  О*  

Частоти 
Загальна обізнаність 

Низький рівень 6 45 10 61 

Достатній рівень 40 58 23 121 

Всього 46 103 33 182 
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Продовження табл.4.35 
     

% 
Загальна обізнаність 

Низький рівень 13,0% 43,1% 30,3% 33,1% 

Достатній рівень 87,0% 56,9% 69,7% 66,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Таблиця 4.36 

Значущі відмінності за градаціями показника «Загальна тямущість»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 1,28 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,54 
Рівень значимості (Sig.)  0,0598* 

З наших даних вбачається (табл.4.36, 4.37), що при порівнянні даних 

стосовно рівня загальної обізнаності та тямущості серед неосудних значуще 

частіше, ніж серед обмежено осудних, відмічались особи з низькими рівнями 

загальної обізнаності та тямущості, χ2 = 12,84, ***p≤0,001. 

Таблиця 4.37 

Частоти за показником «Загальна тямущість»  

 
 Показник 

Висновок  
N 

 НО* ОО* О* 

  
 
 Частоти 

Загальна 
тямущість 

Низький 
рівень 

6 45 10 61 

   
 

Достатній 
рівень 

40 58 23 121 

Всього 46 103 33 182 

% 
Загальна 

тямущість 

Низький 
рівень 

13,0% 43,1% 30,3% 33,1% 

Достатній 
рівень 

87,0% 56,9% 69,7% 66,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 
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Фахівці-практики (педагоги, психологи, вчителя, соціальні працівники) 

все частіше звертають увагу на проблему педагогічної занедбаності, але ж 

кількість дітей, які навчаються та зазнають труднощей у навчанні, з кожним 

роком зростає. При схожісті зовнішніх проявів педагогічної занедбаності, її 

проблемне поле доволі широке: проблеми навчання та поведінки, 

міжособистісних відносин в сім’ ї та школі, самосприйняття (прояви 

педагогічної занедбаності беруть початок у раньому дитинстві, що співпадає 

з початком розвитку самосвідомості дитини, її поведінки та нормами 

діяльності) та ін. Особливого навантаження питання щодо педагогічної 

занедбаності набуває при проведенні екпертиз. 

Слід зазначити, що оскільки сім’я відіграє основну роль у формуванні 

особистості дитини, становленні її характеру, набутті навичок спілкування, 

досить великий відсоток питань стосовно педагогічної занедбаності 

пов’язується з питаннями виконання батьківських обов’язків. Внутрішніми 

причинами виникнення і розвитку занедбаності дітей можуть бути також 

індивідуальні психофізіологічні і особистісні особливості дитини. Коло 

питань в такому разі буде стосуватися діагностичних задач, наприклад, 

проведення диференційної діагностики педагогічної занедбаності, або 

психічного інфантилізму з розумової відсталістю для вирішення питання, чи 

розумів хворий значення та характер власних дій. На передній план при 

вирішенні цих питань виступають емоційно-вольові та поведінкові 

порушення, які при несприятливій ситуації розвитку накопичуються і 

проявляються спочатку в поведінці дитини, але в подальшому занедбаність 

поширюється і на особистісний рівень.  

При аналізі та обробці даних щодо цієї категорії були отримані значущі 

стастичні підтвердження, χ2=1,25, ***р≤0,002 (табл.4.38). 
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Таблиця 4.38 

Значущі відмінності за градаціями показника  

«Ознаки педагогічної занедбаності»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 12,55 
Рівень значимості (Sig.)  0,0004* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 5,93 
Рівень значимості (Sig.)  0,0148* 

 

Табл. 4.39 демонструє, що серед неосудних значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних, зустрічаються особи з проявами педагогічної 

занедбаності (χ2=12,55, ***p≤0,001). В той же час, серед неосудних значуще 

рідше, ніж серед осудних, зустрічаються особи з педагогічною занедбаністю, 

χ2=5,92, ***p≤0,001. Останні фактичні дані можуть бути пояснені тим, що 

серед неосудних, як ми бачили в попередніх даних, переважали пацієнти з 

клінічним діагнозом «Розумова відсталість», що виключає постановку 

діагнозу «Педагогічна занедбаність». 

Таблиця 4.39 

Частоти за показником «Ознаки педагогічної занедбаності»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Ознаки педагогічної 

занедбаності 
Ні 40 59 21 120 

Так 6 44 12 62 

Всього 46 103 33 182 

% 
Ознаки педагогічної 

занедбаності 
Ні 87,0% 57,3% 63,6% 65,9% 

Так 13,0% 42,7% 36,4% 34,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 Ключовими питаннями при постановці клініко-психологічного діагнозу 

є, безумовно, питання змін когнітивних процесів та діагностики ступеню цих 

змін. 
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До психологічного блоку увішло декілька показників, які були 

отримані при проведенні відповідних тестових методик.  

При аналізі змін мнестичної діяльності були виявлені значущі стастичні 

підтвердження, χ2=8,13, ***р=0,000 (табл.4.40). 

Таблиця 4.40 
Значущі відмінності за градаціями показника «Пам’ять» 

Найменування показників значущості Результат 

Збережена 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 20,98 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 5,35 
Рівень значимості (Sig.)  0,0207* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 41,67 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Незначним чином знижена 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 12,55 
Рівень значимості (Sig.)  0,0004* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 8,24 
Рівень значимості (Sig.)  0,0041* 

Помірним чином знижена 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 10,52 
Рівень значимості (Sig.)  0,0012* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,022 
Рівень значимості (Sig.)  0,0821* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Chi - Squared Statistics 15,099 
P - value (Asympt. sig.)  0,0001* 

Вираженим чином знижена 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 
Хі2 (χ2) 15,11 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 
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Продовження табл.4.40 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 6,38 
Рівень значимості (Sig.)  0,0115* 

 

Проаналізувавши дані стосовно змін мнестичної діяльності (табл.4.41), 

нами було з’ясовано, що серед неосудних значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, зустрічаються підекспертні зі збереженістю 

мнестичних функцій, χ2=21,08 ***p≤0,001, 60,9% проти 22,3%, та χ2=5,44, 

***p ≤0,002, 60,9% проти 84,9% відповідно. Серед обмежено осудних 

значуще рідше, ніж серед осудних, зустрічаються підекспертні зі 

збереженістю памяті, χ2 = 41,73, ***p≤0,001, 22,3% проти 84,9%. При аналізі 

незначних змін мнестичної діяльності було з’ясовано, що серед неосудних 

такі особи зустрічалися значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, χ2 = 

12,60, ***p≤0,001, 13% проти 42,7%. Серед обмежено осудних такі особи 

зустрічалися значуще частіше, ніж серед осудних, χ2=8,23, ***p≤0,004, 42,7% 

проти 15,2%. При аналізі помірних змін мнестичної діяльності серед 

неосудних значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, зустрічалися особи з 

відміченими особливостями, χ2=10,51, ***p≤0,001, 8,7% проти 34%. Серед 

обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічалися такі 

підекспертні, χ2 = 15,12, ***p≤0,001, 34% проти 0%. Виражені зміни 

мнестичних функцій були значуще частіше відмічені серед неосудних у 

порівнянні з обмежено осудними та осудними, χ2 = 15,11, ***p≤0,001, 17,4% 

проти 1% та χ2 = 6,40, ***p≤0,001, 17,4% проти 0% відповідно.  

Таблиця 4.41 

Частоти за показником «Пам’ять»  

Частота Пам’ять 
Показник 

Висновок  
N 

НО*  ОО*  О*  

Збережена та нижня межа норми 28 23 28 79 
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Продовження табл.4.41 

 
 

Незначно знижена 6 44 5 55 

Помірно знижена 4 35 0 39 

Виражно знижена  8 1 0 9 

Всього 46 103 33 182 

% 
Пам’ять 

Збережена 60,9% 22,3% 84,9% 43,4% 

Незначно знижена 13,0% 42,7% 15,2% 30,2% 

Помірно знижена 8,7% 34,0% ,0% 21,4% 

Виражно знижена 17,3% 1,0% ,0% 4,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 
 До показників уваги увійшли дані щодо порушень його обсягу та 

основних функцій. Порушення уваги спостерігаються при різних психічних 

та соматичних захворюваннях. Б.В. Зейгарник [135] розглядає більшість 

порушень уваги як приватні порушення розумової працездатності, які є 

слідством психічних або соматичних захворювань. За допомогою проведених 

тестів було виявлено розбіжності за цими категоріями  (χ2=4,35 ***р=0,000 

та χ2=2,31, ***р=0,000 відповідно), табл.4.42, 4.44 

Таблиця 4.42 

Значущі відмінності за градаціями показника «Обсяг уваги» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 2,28 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

 Хі2 (χ2) 3,50 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

З отриманих даних ми бачимо, що серед неосудних значуще частіше, 

ніж серед обмежено осудних, зустрічаються особи з порушенням обсягу 

уваги, χ2=22,92, ***p≤0,001. Серед обмежено осудних значуще ріже, ніж 
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серед неосудних, зустрічаються особи з порушеннями обсягу уваги, χ2 = 

35,07, ***p≤0,001 (табл.4.43). 

Таблиця 4.43 

Частоти за показником «Обсяг уваги»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Обсяг уваги 

Обмежений обсяг 16 78 6 100 

Достатній обсяг 30 25 27 82 

Всього 46 103 33 182 

% 
Обсяг уваги 

Обмежений обсяг 34,8% 75,7% 18,2% 54,9% 

Достатній обсяг 65,2% 24,3% 81,8% 45,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Увага забезпечує активність і цілеспрямованість всієї пізнавальної 

діяльності. Їі порушення часто стають основою для погіршення інших 

психічних функцій – мнестичних, розумових, вольових. Ослаблення уваги 

супроводжується погіршенням всіх видів діяльності, орієнтування та 

адаптації до навколишнього середовища. 

Таблиця 4.44 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення функцій уваги» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та осудних 

 Хі2 (χ2) 11,09 
Рівень значимості (Sig.)  0,0009* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,31 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

З отриманих даних ми бачимо, що серед неосудних значуще частіше, 

ніж серед обмежено осудних, зустрічаються особи зі змінами функцій уваги, 

χ2=22,9, ***p≤0,001. Серед обмежено осудних значуще ріже, ніж серед 
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неосудних, зустрічаються особи з порушеннями функцій уваги, χ2=35,44, 

***p ≤0,001 (табл.4.45). 

Таблиця 4.45 

Частоти за показником «Порушення функцій уваги»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Порушення функцій уваги 

Ні 24 41 29 94 

Так 22 62 4 88 

Всього 46 103 33 182 

% 
Порушення функцій уваги 

Ні 52,2% 39,8% 87,9% 51,6% 

Так 47,8% 60,2% 12,1% 48,4% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 При проведенні стандартного психодіагностичного дослідження, 

показники уваги досліджуються разом з показниками темпу сенсо-моторних 

реакцій, які складаються у психологічний синдромокомплекс, особливо при 

діагностуванні органічної патології. За нашими даними було отримано 

тенденцію до значущих розбіжностей при аналізі цього показника (табл. 

4.46), χ2= 2,50, ***р≤0,001, що уможливило, як і з попередніми даними, 

об’єднання показників та розрахунок частоти (табл. 4.47).    

Таблиця 4.46 

Значущі відмінності за градаціями показника  

 «Темп сенсо-моторних реакцій» 

Найменування показників значущості Результат 

Нерівномірний темп СМР 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 6,94 
Рівень значимості (Sig.)  0,0084* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 10,77 
Рівень значимості (Sig.)  0,0010* 

Прискорений темп СМР 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 
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 Продовження табл. 4.46 

Хі2 (χ2) 3,12 
Рівень значимості (Sig.)  0,0774 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,66 
Рівень значимості (Sig.)  0,0309* 

Уповільнений темп СМР 

Порівняння неосудних та обмежено осудних з осудними 
Хі2 (χ2) 8,17 
Рівень значимості (Sig.)  0,0043* 

Аналіз отриманих даних щодо темпу сенсо-моторних реакцій 

(табл.4.47) показав, що нестійкість темпу сенсо-моторних реакцій значуще 

рідше відмічалась серед неосудних у порівнянні з осудними, χ2=6,90, 

***p ≤0,008. Серед обмежено осудних значуще рідше, ніж серед осудних, 

відмічались ці випадки, χ2=10,81,***p ≤0,001. Прискорений темп СМР 

значуще частіше відмічався серед неосудних у порівнянні з осудними, 

χ2=3,12, *** p≤0,008. Значуще рідше серед неосудних, у порівнянні з 

осудними, відмічалися підекспертні з такими особливостями, χ2=6,93, 

***p ≤0,008. Уповільнений темп СМР відмічається серед обмежено осудних 

значуще частіше у порівнянні з осудними, χ2=8,17, ***p≤0,004. 

Таблиця 4.47 

Частоти за показником «Темп сенсо-моторних реакцій»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 
Темп сенсо-моторних 

реакцій 

Нестійкий 30 64 30 124 

Прискорений 6 3 0 9 

Уповільнений 10 36 3 49 

Всього 46 103 33 182 

% 
Темп сенсо-моторних 

реакцій 

Нестійкий 65,2% 61,4% 90,9% 67,8% 

Прискорений 13,0% 3,0% ,0% 5,0% 

Уповільнений 21,8% 35,6% 9,1% 27,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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З показниками уваги та темпу сенсо-моторних реакцій пов’язані 

показники працездатності, які можуть відображати «уповільнену 

врацьованість» або виснажуваність. При поєднанні частот, показник 

виснажуваності не показав значущих відмінностей, у той час як показник 

«уповільненої впрацьованості» їх демонструє: χ2=1,32, ***р≤0,001 

(табл.4.48)  

Таблиця 4.48 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Уповільнена впрацьованість» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 8,066 
Рівень значимості (Sig.)  0,0045* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 7,22 
Рівень значимості (Sig.)  0,0072* 

Аналіз отриманих даних щодо уповільненої впрацьованості (табл.4.49) 

показав, що серед неосудних значуще ріже, ніж серед обмежено осудних, 

відмічались випадки з «уповільненою впрацьованістю», χ2=8,1, ***p≤0,005. В 

той же час серед обмежено осудних, значуще частіше, ніж серед осудних, 

відмічались випадки з «уповільненою впрацьованістю», χ2=7,20, ***p≤0,007. 

Таблиця 4.49 

Частоти за показником «Уповільнена впрацьованість»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Уповільнена впрацьованість 

Ні 41 69 30 140 

Так 5 34 3 42 

Всього 46 103 33 182 

% 
Уповільнена впрацьованість 

Ні 89,1% 67,0% 90,9% 76,9% 

Так 10,9% 33,0% 9,1% 23,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 
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Аналіз даних демонструє (табл.4.49), що в обмежено осудних значуще 

частіше відмічаються ознаки «уповільненої впрацьовансті», у порівнняні з 

іншими категоріями (33% проти 11% та 9% відповідно, χ2=8,08, ***р≤0,004 

та χ2=7,22, ***р≤0,007).  

Виключно важливе місце в патопсихологічному дослідженні займає 

вивчення розладів мислення та ступеню цих змін. За допомогою 

патопсихологічних методик стає можливим розкрити механізми порушень 

психічних функцій. Щодо мислення, доречним є використання належного 

психодіагностичного інструментарію, що дозволяє виділити та 

проаналізувати результати розумової діяльності як складної функціональної 

системи, випадіння з якої деяких факторів призводить до якісно своєрідних 

варіантів патології системи в цілому. 

Зрозуміло, що отримані за допомогою тестів інтелекту, 

психометричних шкал та патопсихологічних методик, результати, 

дозволяють оцінити як характер патологічних змін у протіканні психічних 

процесів, їх зміст і структуру, так й ступінь вираженості та кількісну 

характеристику змін інтелектуальної діяльності. 

За нашими даними кількісні зміни (ступніь вираженості змін мислення) 

показали значущі розбіжності в даних: χ2=8,56, ***р=0,000 (табл.4.50). 

Таблиця 4.50 

Значущі відмінності за градаціями показника «Ступінь змін процесів 

мислення» 

Найменування показників значущості Результат 

Без змін 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 16,58 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 6,21 
Рівень значимості (Sig.)  0,0127* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

  



 

 
 

285

Продовження табл.4.50 

Хі2 (χ2) 38,56 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Незначне зниження 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 2,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0987 

Помірне зниження 

Порівняння неосудних та осудних 
Хі2 (χ2) 3,0226 
Рівень значимості (Sig.)  0,0821* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 7,08 
Рівень значимості (Sig.)  0,0078* 

Виражене зниження 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 18,92 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 6,39 
Рівень значимості (Sig.)  0,0115* 

Незначна недостатність 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 
Хі2 (χ2) 9,09 
 Рівень значимості (Sig.)  0,0026* 

Порівняння  неосудних,обмежено осудних з осудними 

Хі2 (χ2) 3,88 
Рівень значимості (Sig.)  0,0487* 

Помірна недостатність 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 
Хі2 (χ2) 8,01 
Рівень значимості (Sig.)  0,0047* 

Порівняння  неосудних,обмежено осудних з осудними 

Хі2 (χ2) 5,81 
Рівень значимості (Sig.)  0,0159* 

 

Як вбачається з отриманих даних (табл.4.51), відсутність змін 

мисленневої діяльності або збереженість процесів узагальнень та відволікань 

серед неосудних та обмежено осудних відмічається значуще рідше, ніж серед 
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осудних, χ2 = 6,2, ***p ≤0,001 та χ2=38,6, ***p ≤0,001 відповідно. Незначні 

зміни розумових процесів на рівні тенденції відмічаються серед неосудних у 

порівнянні з обмежено осудними, χ2 = 2,74, ***p≤0,001. Помірний рівень змін 

серед неосудних, на рівні тенденції, частіше, ніж серед осудних: χ2=3,09, 

** p≤0,008. Серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, 

зустрічаються підекспертні, в яких діагностовано помірний рівень зниження 

інтелектуальних функцій, χ2=7,17, ***p ≤0,008. Виражений рівень зниження 

інтелектуальних функцій серед неосудних значуще частіше, ніж серед 

обмежено оудних, χ2 = 18,9, ***p ≤0,001 та серед осудних, χ2=6,42, **p≤0,015. 

Діагностування якісних змін рівня мисленнєвих процесів проводилося як 

стосовно їх зниження, так і недостатності, яка, згідно існуючих класифікацій, 

була розділена на незначну, помірну та виражену. Щодо вираженої 

інтелектуальної недостатності, необхідно відмітити відсутність її при аналізі 

у зазначених виборках, оскільки, як правило, це пацієнти з діагнозами 

імбецільності або ідіотії, які не проходили психодіагностичне дослідження в 

зв’язку з неможливістю його повноцінного та продуктивного проведення. 

Незначна недостатність інтелектуальних функцій значуще рідше була 

відмічена серед неосудних у порівнянні з обмежено осудними, χ2 = 9,16, 

***p ≤0,003. В той же час, серед обмежено осудних значуще частіше, ніж 

серед осудних, зустрічалися підекспертні з незначною недостатністю 

інтелектуальних функцій, χ2 = 3,94, ***p ≤0,05. При аналізі помірної 

інтелектуальної недостатності було виявлено, що серед неосудних значуще 

рідше, ніж серед обмежено осудних, зустрічаються особи з зазначеними 

змінами, χ2=8,09, ***p ≤0,005; серед обмежено осудних значуще частіше, ніж 

серед осудних, зустрічаються підекспертні з помірною нелостатністю 

вказаних функцій, χ2 = 5,82, **p≤0,015. 
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Таблиця 4.51 

Частоти за показником «Ступінь змін процесів мислення»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 

Ступінь 
змін 

мислення 

Без змін 29 25 28 82 

Незначне 
зниження 

3 17 2 22 

Помірне 
зниження 

4 19 0 23 

 
 
  

Виражене 
зниження 

8 0 0 8 

Незначна 
недостатність 

2 26 3 31 

Помірна 
недостатність 

0 16 0 16 

Всього 46 103 33 182 

% 

Ступінь 
змін 

мислення 

Без змін 63,1% 24,3% 84,9% 45,0% 

Незначне 
зниження 

6,5% 16,5% 6,1% 12,1% 

Помірне 
зниження 

8,7% 18,4% ,0% 12,6% 

Виражене 
зниження 

17,4% ,0% ,0% 4,4% 

Незначна 
недостатність 

4,3% 25,2% 9,1% 17,0% 

Помірна 
недостатність 

,0% 15,5% ,0% 8,8% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Ще одною характеристикою порушень мислення є зміни його 

динамічних характеристик – темпу та динаміки. Ці показники аналізуються в 

декількох патопсихологічних регістр-синдромах. За нашими даними було 

отримано значущі відмінності за цими показниками, χ2= 1,17, ***р≤0,003 

(табл.4.52). 
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Таблиця 4.52 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення динамічних характеристик мислення» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 9,11 
Рівень значимості (Sig.)  0,0025* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 10,97 
Рівень значимості (Sig.)  0,0009* 

 

Таблиця 4.53 

Частоти за показником 

 «Порушення динамічних характеристик мислення»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО*  ОО* О* 

Частоти 

Порушення динамічних 
характеристик 
мислення 

Ні 24 54 28 106 

Так 22 49 5 76 

Всього 46 103 33 182 

% 

Порушення динамічних 
характеристик 
мислення 

Ні 52,2% 52,4% 84,8% 58,2% 

Так 47,8% 47,6% 15,2% 41,8% 

Всього  100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

Аналіз даних демонструє (табл.4.53), що в осудних значуще рідше, у 

порівнянні з обмежено осудними та неосудними, відмічається частота 

порушень динамічних характеристик мислення (85% проти 52% відповідно, 

χ2=9,11, ***р≤0,002 та χ2=10,97, **р≤0,009.  

Зрозуміло, що виключне значення при проведенні патопсихологічного 

дослідження взагалі та в судовій експертизі займає саме дослідження 

мислення. При використанні психологічних критеріїв, психолог враховує 

також систематику відомих розладів мислення з клінічної психіатрії, однак 
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для патопсихології притаманний більш широких підхід до аналізу патології 

мислення, оскільки патопсихологи можуть оперувати більш широким колом 

понять [135].  

Тому аналіз розумових процесів у нашому дослідженні включав різні 

характеристики мислення. В наступній таблиці (табл. 4.54) надано дані, з 

яких вбачаються значущі розбіжності за характеристиками форми та змісту, 

χ2= 5,41, ***р=0,000. 

Таблиця 4.54 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення форми та змістовних характеристик мислення» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 3,71 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,11 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,60 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0319* 
 

 

При аналізі отриманих даних щодо змістовних характеристик мислення 

було виявлено (табл.4.55), що серед неосудних значуще частіше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, зустрічалися підекспертні з даними 

характеристиками, χ2 = 37,08, ***p≤0,001 та χ2 = 31,06, ***p ≤0,001 

відповідно.  Серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, відмічались відповідні випадки, χ2 = 4,64, **p≤0,032. 
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Таблиця 4.55 

Частоти за показником 

«Порушення форми та змістовних характеристик мислення»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО*  ОО* О* 

Частоти 

Порушення форми та 
змістовних характеристик 
мислення 

Ні 18 90 33 141 

Так 28 13 0 41 

Всього 46 103 33 182 

% 

Порушення форми та 
змістовних характеристик 
мислення 

Ні 39,1% 87,4% 100,0% 77,5% 

Так 60,9% 12,6% ,0% 22,5% 

Всього  100,0% 100,0% 100,0% 
*НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О – осудні 

 

При психодіагностичному дослідженні при проведенні експертиз 

психологи велику увагу приділяють діагностиці та постановці 

психологічного діагнозу з врахуванням широкого кола показників. Одним з 

найчастіших питань, які адресують експертам-психологам судовим слідчі 

органи та суд, є питання індивідуально-психологічних особливостей 

підекспертної особи. В залежності від справи та процесу, в рамках якого 

проводиться експертне дослідження, а також особливостей криміналу, якщо 

мова йде про кримінальний процес, у постанові можуть бути задані питання 

щодо схильності до навіюваності та фантазування. Ці показники можуть бути 

свідченням вікової норми, якщо мова йде про дітей, або вкладатися в картину 

інфантильної особистості, або, з урахуванням й інших показників, 

педагогічної занедбаності. Тому нами було включено до дослідження та 

проаналізовано показники як навіюваності та схильності до фантазування, 

так й показники рівня сформованості автоматизованих розумових навичок та 

прогностичних функцій. В таблиці 4.56 надано дані, з яких вбачаються 

значущі розбіжності за характеристикой «Автоматизовані розумові 

новички», χ2=5,41, ***р=0,000. 



 

 
 

291

Таблиця 4.56 

Значущі відмінності за градаціями показник 

 «Сформованість автоматизованих розумових навичок (АРН)» 

Найменування показників значущості Результат 

Достатня сформованість АРН 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 21,12 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0299* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,10 
Рівень значимості (Sig.)  0,0428* 

Слабка сформованість АРН 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 13,17 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 3,55 
Рівень значимості (Sig.)  0,0597 

Несформовані АРН 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 4,78 
Рівень значимості (Sig.)  0,0287* 

 

При аналізі отриманих даних щодо сформованості АРН було виявлено 

(табл.4.57), що достатній рівень формування АРН серед осудних значуще 

вище у порівнянні з обмежено осудними та неосудними: χ2 = 21,11 

***p ≤0,001 та χ2 = 4,73, ***p ≤0,003. Серед обмежено осудних значуще ріже, 

ніж серед осудних, вімічались такі підекспертні, χ2=4,18 **p≤0,043. Тобто ми 

можемо стверджувати, що показник сформованості АРН більш 

представлений у групі осудних, ніж у групі обмежено осудних та неосудних. 

Це може бути пояснено тим, що серед неосудних були більш вагомі 

показники при встановленні діагнозу, та цей показник не відігравав рішучої 
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ролі. В той же час, в групі обмежено осудних, як ми вже вказували раніше, 

більшість пацієнтів була з діагнозами тієї чи іншої органічної патології, а на 

соціальному рівні – психічної та мікросоціальної занедбаності або розумової 

відсталості. Така ж сама картина відмічалась з показником слабкого розвитку 

АРН, який був значуще рідше представлений у групі неосудних, у порівнянні 

з групами обмежено осудних та осудних, χ2 = 13,28, ***p≤0,001 та χ2=3,55, 

** p≤0,006 відповідно. 

Таблиця 4.57 

Частоти за показником 

«Сформованість автоматизованих розумових навичок (АРН)»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 

Сформованість 
автоматизованих 
розумових навичок 
(АРН) 

Сформовані 41 51 23 115 

Слабо 
сформовані 

5 42 9 56 

Несформовані 0 10 1 11 

Всього 46 103 33 182 

% 

Сформованість 
автоматизованих 
розумових навичок 
(АРН) 

Сформовані 89,1% 49,5% 69,7% 63,2% 

Слабо 
сформовані 

10,9% 40,8% 27,3% 30,8% 

Несформовані ,0% 9,7% 3,0% 6,0% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 

З таблиці 4.58 вбачаються значущі розбіжності за характеристикою 

«Прогностичні здатності», χ2= 1,34, ***р=0,000. 

Таблиця 4.58 

Значущі відмінності за градаціями показника «Прогностичні здатності» 

Найменування показників значущості Результат 

Не виявлено порушень 

Порівняння неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 44,21 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.4.58 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

 Хі2 (χ2) 58,61 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порушені 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 44,38 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 61,15 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 12,86 
Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 

Частково порушені 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 36,60 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,82 
Рівень значимості (Sig.)  0,0281* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 12,21 
Рівень значимості (Sig.)  0,0005* 

 

При аналізі отриманих даних щодо відсутності порушень 

прогностичних функцій було виявлено (табл.4.59), що серед неосудних ці 

показники відмічено значуще рідше ніж серед осудних: χ2=44,20, ***p≤0,001. 

Така ж картина спостерігається й при порівнянні обмежено осудних та 

осудних, χ2=58,61, ***p ≤0,001. Щодо виявлених порушень, серед неосудних 

значуще частіше, ніж серед обмежено осудних та осудних, зустрічаються 

підекспертні з діагностованими порушеннями прогностичних функцій, 

χ2=44,40 ***p≤0,001 та χ2 = 61,48 ***p ≤0,001 відповідно. Cеред обмежено 

осудних значуще частіше, ніж серед осудних, відмічено осіб з порушеннями 

прогностичних здатностей, χ2 = 12,92 ***p ≤0,001. При часткових змінах 

прогностичних здатностей було виявлено, що серед неосудних це явище 
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відмічалось значуще рідше, ніж серед обмежено осудних та осудних, χ2=36,64 

***p ≤0,001 та χ2=4,81, ***p ≤0,003 відповідно. Серед обмежено осудних 

значуще частіше, ніж серед осудних, зустрічалися підекспертні з частковими 

змінами прогностичних здатностей, χ2=12,21, ***p ≤0,001.  

Таблиця 4.59 

Частоти за показником «Прогностичні здатності»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Прогностичні 
здатності 

Ні 1 8 24 33 

Порушені 41 31 0 72 

Частково 4 64 9 77 

Всього 46 103 33 182 

 
 % 

Прогностичні 
здатності 

Ні 2,2% 7,8% 72,7% 18,1% 

Порушені 89,1% 30,1% ,0% 39,6% 

Частково 8,7% 62,1% 27,3% 42,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

У таблиці 4.60 надано дані, з яких вбачаються значущі розбіжності за 

характеристикой «Навіюваність», χ2= 2,94, ***р=0,000. 

Таблиця 4.60 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Навіюваність, підкоряємість» 

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 15,36 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 18,46 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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При аналізі отриманих даних щодо навіюваності було виявлено 

(табл.4.61), що серед серед обмежено осудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, відмічено осіб з тенденцією до навіюваності, χ2 = 14,90 ***p ≤0,001. 

Таблиця 4.61 

Частоти за показником «Навіюваність, підкоряємість»  

 
 

Показник  
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 
Навіюваність, 
підкоряємість 

Ні 41 58 32 131 

Так 5 45 1 51 

Всього 46 103 33 182 

% 
Навіюваність, 
підкоряємість 

Ні 89,1% 56,3% 97,0% 72,0% 

Так 10,9% 43,7% 3,0% 28,0% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Зміни вольових процесів супроводжують широке коло психічних 

захворювань та в деких випадках взагалі виходять на перший план при 

прийнятті рішення. В експертних дослідженнях це доповнюється ще й 

широком колом діагностичної інформації, яка міститься в матеріалах 

цивільних та кримінальних справ. За нашими даними (табл.4.62) відмічено 

значущі розбіжності, χ2= 1,44, ***р=0,000. 

Таблиця 4.62 

Значущі відмінності за градаціями показника «Зміни вольових процесів» 

 

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 26,99 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 79,00 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 34,40 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.4.62 

Помірні зміни 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

 Хі2 (χ2) 3,05 
Рівень значимості (Sig.)  0,0807 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 15,53 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 28,69 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 57,92 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 32,87 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

Отримані дані дали змогу (табл. 4.63) з’ясувати, що незначні зміни 

вольових процесів серед неосудних зустрічаються значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, χ2 = 27,09, ***p ≤0,001та χ2 = 79,07 ***p ≤0,001 

відповідно. Серед обмежено осудних значуще рідше, ніж серед осудних, 

зустрічалися підекспертні з відповідними змінами, χ2 = 34,40, ***p ≤0,001. 

При помірних змінах серед неосудних була відмічена тенденція до 

значущості, у порівнянні з обмежено осудними, χ2 = 3,12, **p≤0,008, а у 

порівнянні з осудними значущі відмінності, χ2 = 15,54, ***p ≤0,001. Серед 

обмежено осудних значуще частіше, ніж серед осудних, відмічалися випадки 

з помірними змінами вольових процесів, χ2 = 28,72, ***p<0,001. Щодо 

виражених змін вольових процесів, серед неосудних значуще частіше, ніж 

серед обмежено осудних та осудних, зустрічалися підекспертні з вказаними 

змінами, χ2 = 57,90,***p ≤0,001 та χ2 = 32,91, ***p ≤0,001 відповідно. 
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Таблиця 4.63 

Частоти за показником «Зміни вольових процесів»  

Частоти 
 

Зміни вольових 
процесів 

 
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Незначні 0 43 33 76 

Помірні 17 54 0 71 

Виражені 29 6 0 35 

Всього 46 103 33 182 

%  
Зміни вольових 

процесів 

Незначні ,0% 41,8% 100,0% 41,8% 

Помірні 37,0% 52,4% ,0% 39,0% 

Виражені 63,0% 5,8% ,0% 19,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 * НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні  
 

Зміни емоційної сфери, як ми вже вказували раніше, зазвичай 

аналізуються разом зі змінами вольових процесів. За нашими даними 

(табл.4.64) відмічено значущі розбіжності за отриманими даними, χ2= 1,65, 

*** р=0,000. 

Таблиця 4.64 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення емоційної сфери» 

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 
Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 14,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 79,00 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 55,19 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Помірні зміни 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 12,58 
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 Продовження табл.4.64 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0004* 
Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 15,53 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 46,21 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 57,92 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 32,87 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

Отримані дані (табл. 4.65) дали змогу з’ясувати, що при незначних 

змінах в емоційній сфері серед неосудних значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, відмічено підекспертних з такими 

порушеннями, χ2=14,71, ***p≤0,001 та χ2 = 79,38 ***p≤0,001 відповідно. 

Серед обмежено осудних таких випадків було значуще рідше, ніж серед 

осудних, χ2 = 55,22, ***p ≤0,001. При помірних змінах серед неосудних 

значуще рідше, ніж серед обмежено осудних, відмічались таки випадки, χ2 = 

12,64, ***p ≤0,001. В той же час, серед неосудних значуще частіше, ніж серед 

осудних, відмічено підекспертних з такими змінами, χ2=79,92 ***p ≤0,001. 

Серед обмежено осудних їх значуще більше, ніж серед осудних, χ2 = 46,23, 

***p ≤0,001. При виражених змінах емоційної сфери серед неосудних 

значуще частіше, ніж серед обмежено осудних та осудних, зустрічалися 

підекспертні з такими порушеннями, χ2=57,90, ***p ≤0,001 та χ2=32,94, 

***p ≤0,001 відповідно. 

 

 

 



 

 
 

299

Таблиця 4.65 

Частоти за показником «Порушення емоційної сфери»  

Частоти 
 

Порушення 
емоційної сфери 

 
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Незначні 0 27 33 60 

Помірні 17 70 0 87 

Виражені 29 6 0 35 

Всього 46 103 33 182 

% 
Порушення 
емоційної сфери 

Незначні ,0% 26,2% 100,0% 33,0% 

Помірні 37,0% 68,0% ,0% 47,8% 

Виражені 63,0% 5,8% ,0% 19,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 
 Аналіз діагностичних випадків демонструє, що при постановці 

психологічного діагнозу, належним чином враховують обставини виконання 

завдань та особливості мотиваційної сфери. Ми припустили, що необхідним 

є чітке усвідомлення того, що зміни мотиваційних компонентів діяльності 

можуть змінювати загальну психодіагностичну картину, та отримали 

статистично значуще підтвердження цього припущення, χ2=1,48, ***р=0,000 

(табл.4.66). 

Таблиця 4.66 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення мотиваційної сфери» 

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 
Порівняння неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 27,50 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 70,99 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 27,05 
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 Продовження табл.4.66 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Помірні зміни 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 9,84 
Рівень значимості (Sig.)  0,0017* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 4,75 
Рівень значимості (Sig.)  0,0293* 

Порівняння  обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 20,58 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння  неосудних та обмежено осудних 

Хі2 (χ2) 75,93 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння  неосудних та осудних 

Хі2 (χ2) 47,44 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено осудних та осудних 

Хі2 (χ2) 2,72 
Рівень значимості (Sig.)  0,0989 

 

Отримані дані (табл. 4.67) дали змогу з’ясувати, що при незначних 

змінах в мотиваційній сфері серед неосудних значуще рідше, у порівнянні з 

обмежено осудними та осудними, були відмічено такі випадки, χ2 = 27,55, 

***p ≤0,001 та χ2 = 71,09, ***p≤0,001 відповідно. Серед обмежено осудних 

значуще рідше, ніж серед осудних, відмічено такі випадки, χ2 = 27,13, 

***p ≤0,001. При помірних змінах серед неосудних значуще рідше, ніж серед 

обмежено осудних та осудних, було відмічено такі випадки, χ2 = 9,84, 

***p ≤0,002 та χ2 = 4,81, ***p ≤0,003 відповідно.  Серед обмежено осудних, 

значуще частіше, у порівнянні з осудними, χ2 = 20,82, ***p ≤0,001. При 

виражених порушеннях мотиваційної сфери серед неосудних значуще 

частіше, ніж серед обмежено осудних та серед осудних, відмічалися такі 

випадки, χ2 = 75,91, ***p ≤0,001 та χ2 = 47,44, ***p ≤0,001 відповідно. Серед 
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обмежено осудних відмічалася лише тенденція до того, що такі випадки були 

частіше у порівнянні з осудними, χ2 = 2,73, ***p≤0,001. 

Таблиця 4.67 

Частоти за показником «Порушення мотиваційної сфери»  

  
Показник 

 
Висновок  

N 
НО* ОО* О* 

Частоти 

 
Порушення 

мотиваційної 
сфери 

Ні 0 10 17 27 

Незначні 1 36 15 52 

Помірні 9 48 1 58 

Виражені 36 9 0 45 

Всього 46 103 33 182 

% 

 
Порушення 

мотиваційної 
сфери 

Ні ,0% 9,7% 51,5% 14,8% 

Незначні 2,2% 35,0% 45,5% 28,6% 

Помірні 19,5% 46,5% 3,0% 31,9% 

Виражені 78,3% 9,8% ,0% 24,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

  

У наступних таблицях буде надано аналіз з «вибраними категоріями», 

які виявились найбільш цікавими при аналізі (табл. 4.68 - 4.71).  

 Так, цікавими допоміжними факторами в аналізі виявилися фактори 

характеристики кола інтересів та змін особистісних особливостей. Зазвичай 

ця обставина здебільшого вказується в експертизах у кримінальному процесі. 

В комісійних актах у психологічній частині доволі часто, особливо при 

підозрах на зміни особистості з тих чи інших причин, присутня ця 

інформація. 

В наших даних ми отримали статистично значуще підтвердження 

необхідності врахування цих даних, χ2= 3,70, ***р=0,000 (табл.4.68).  
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Таблиця 4.68 

Частоти за показником «Характеристики кола інтересів»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 

Характеристики 
кола інтересів 

Достатньо 
різноманітний 

 
2 15 11 28 

 
 
 
         

Обмежений 
побутом 

13 31 10 54 

Обмежений 
розвагами 

5 9 11 25 

Вузький 26 48 1 75 

Всього 46 103 33 182 

% 
Характеристики 
кола інтересів 

Достатньо 
різноманітний 

4,3% 14,6% 33,3% 15,4% 

Обмежений 
побутом 

28,3% 30,1% 30,3% 29,7% 

Обмежений 
розвагами 

10,9% 8,7% 33,3% 13,7% 

Вузький 56,5% 46,6% 3,0% 41,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 

У ході обробки даних було виявлено, що за категорією «Обмеженість 

побутом» не виявлено значущих розбіжностей. При характеристиці 

обмеженого або вузького кола інтересів серед неосудних значуще частіше, 

ніж серед осудних, зустрічалися такі підекспертні, χ2 = 24,42, ***p ≤0,001. В 

свою чергу, серед обмежено осудних вони зустрічалися значуще частіше, ніж 

серед осудних, χ2 = 20,61, ***p ≤0,001. 

 Щодо особистісних особливостей, в наших даних ми отримали 

статистично значуще підтвердження необхідності врахування цих даних,  χ2= 

3,74, ***р=0,000 (табл.4.69).  
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Таблиця 4.69 

Частоти за показником «Зміни особистості»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО* ОО* О* 

Частоти 
Зміни особистості 

Без змін 0 6 19 25 

Зі змінами 46 97 14 157 

Всього 46 103 33 182 

 
 

 % 

Зміни особистості 
Без змін ,0% 5,8% 57,6% 13,7% 

Зі змінами 100,0% 94,2% 42,5% 86,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 

При аналізі нами були з’ясовано, що зміни особистості серед 

неосудних значуще частіше, у порівнянні з обмежено осудними та осудними, 

χ2 = 48,72, ***p ≤0,001 та χ2 = 60,51, ***p ≤0,001 відповідно. Серед обмежено 

осудних вони зустрічалися значуще частіше, ніж серед осудних, χ2 = 6,33, 

***p ≤0,001. 

Щодо особливостей самооціночних суджень, в наших даних ми 

отримали статистично значуще підтвердження необхідності врахування цих 

даних,  χ2= 9,46, ***р=0,000. (табл.4.70).  

Таблиця 4.70 

Частоти за показником «Самооцінка»  

 
 Показник  

Висновок  
N 

НО*  ОО* О* 

Частоти Самооцінка 

Позитивна 0 5 19 24 

Некритична 27 55 1 83 

Занижена 3 4 1 8 

 
 

Підвищена 8 13 9 30 

Недиференційована 8 26 3 37 

Всього 46 103 33 182 

% Самооцінка 
Позитивна ,0% 4,8% 54,8% 12,2% 

Некритична 58,7% 53,4% 3,2% 46,1% 
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  Продовження табл.4.70 

 
 

Занижена 6,5% 3,9% 3,2% 4,4% 

Підвищена 17,3% 12,6% 29,0% 16,7% 

Недиференційована 17,4% 25,2% 9,7% 20,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
* НО – неосудні; ОО – обмежено осудні; О - осудні 

 

При аналізі даних нами були з’ясовано, що некритичні властивості 

самооціночних суджень значуще частіше відмічались у підекспертних, які 

були визнані неосудними, χ2 = 24,60, ***p≤0,001. У підекпертних, визнаних 

обмежено осудними, значуще частіше, ніж серед осудних, критичні здатності 

також мали некритичний характер, χ2 = 24,60, ***p≤0,001.  

Недиференційовані самооціночні судження, як тенденція до 

значущості, були частішими серед обмежено осудних у порівнянні з 

осудними, χ2 = 3,42, ** p≤0,007 (табл. 4.70). 

 

Висновки до 4 розділу 

 

1. Оцінка ступеню здатності суб’єкта до свідомої саморегуляції при 

вчиненні протиправного діяння на основі психологічних критеріїв 

ґрунтується на даних, отриманих у ході проведення психодіагностичного 

обстеження, спеціально спрямованої бесіди та системного аналізу матеріалів 

кримінального провадження, в залежності від предметного виду експертизи. 

Системний підхід дозволяє отримати максимально інформативну картину, де 

центральною ланкою виступає саме експериментально-психологічне 

дослідження. Завдяки його застосуванню стає можливою вибудова цілісної 

системи елементів пізнавальної сфери підекспертного: мислення, уваги, 

мнестичної діяльності, темпу реакцій та розумової діяльності, мотиваційно-

смислових утворень, емоційно-вольової сфери та особистісних особливостей. 

2. Психологічний аналіз свідчень та кримінального провадження 

дозволив реконструювати суб’єктивну сторону кримінальної ситуації, 
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специфіку та вираженість переживань підекспертної особи; дослідити 

динаміку його мотивації; розкрити картину ситуації правопорушення, 

завдяки чому можна охарактеризувати також і особистість підекспертного, 

його нахили, критичні здібності, особливості контакту з соціальним 

оточенням тощо.  

3. У ході дослідження та ідентифікації загальних характеристик було 

з’ясовано, що переважали злочини, які відбувалися не у групі та були 

імпульсивними за змістом, але  у більшості випадків підекспертні перебували 

під емоційним впливом; водночас було відмічено доволі високий показник 

тих, хто на момент діяння знаходився під дією ПАР.  

4. У процесі дослідження розроблено та запроваджено критерії судово-

психологічної оцінки особливостей психічної діяльності при психічних 

захворюваннях, які обмежують здатність особи повною мірою 

усвідомлювати фактичний характер та суспільну небезпеку власних дій.  

5. Системний аналіз клініко-соціальних даних та результатів парних 

частот за повним розподілом у таблицях спряженості з використанням 

критерія χ2 до їх об’єднання виявив значущі критерії, які були притаманні 

обмежено осудним, а саме: рівень освіти (з урахуванням інформації щодо 

дублювання класів); патологія дитинства; відставання в психічному 

розвитку; раніше несудимі; якщо судимі – аналогічні делікти; не в повній 

мірі усвідомлення власних дій та розуміння причин призначення експертизи 

та її правових наслідків; інвалідизація (переважно 2 група); відсутність 

установчих тенденцій; обмежені можливості при відтворенні анамнезу; 

помірні зміни критичних здатностей; незначна та помірна ступінь 

вираженості змін психічної діяльності; незначні зміни соціальної адаптації; 

епізодичне вживання алкоголю; схильність до агресивних дій. 

6. Порівняльний аналіз між групами  після об’єднання частот за 

близькістю відсотків при розгляданні клініко-соціальних показників виявив 

значущі критерії, які були притаманні обмежено осудним, а саме: освіта 

(спецінтернат); дублювання класів; неповне розуміння мети призначення 
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експертизи; неповне розуміння сенсу власних дій;  патології дитинства та 

відставання у психічному розвитку; наявність другої (непрацюючої) групи 

інвалідності; помірні зміни критики; помірні зміни негативних порушень 

психічної діяльності; неможливість повноцінного відтворення анамнезу (як і 

у неосудних); помірні прояви соціальної дезадаптованості; 

*для неосудних характерним виявилося нерозуміння та формальне 

розуміння мети призначення експертизи; нерозуміння сенсу власних дій; 

хронічне вживання алкоголю; дисимуляція; виражені зміни критики та її 

формальність; виражені зміни негативних порушень; продуктивна психічна 

симптоматика; виражені зміни негативних порушень психічної діяльності; 

виражені прояви соціальної дезадаптованості; 

* не значущими, або на рівні тенденції до значущості, у групі обмежено 

осудних, вивилися такі критерії: вік; стать; причини, через які не працює; чи 

був ліквідатором ЧАЕС; обтяжена спадковість; вживання наркотичних 

речовин; ауто агресія; характеристика злочину; знаходження на момент 

кримінальної події під впливом певних зовнішніх чинників. 

7. Системний аналіз психологічних даних та результатів парних частот 

за повним розподілом у таблицях спряженості з використанням критерія χ2 до 

їх об’єднання виявив значущі критерії, які були притаманні обмежено 

осудним, а саме: недостатня продуктивність контакту та бесіди з 

порушеннями мовлення та збідненістю словникового запасу; недоречна 

поведінка; недостатній рівень загальної обізнаності та тямущості, обмежене 

коло інтересів; ознаки педагогічнї занедбаності, слабкий розвиток АРН; 

незначне та помірне зниження пам’яті; звужений обсяг уваги та порушення її 

функцій; виснажуваність, уповільнена впрацьованість, порушення темпу 

СМР; незначне та помірне зниження рівня процесів узагальнень; помірна 

недостатність рівня узагальнень; порушення динамічних характеристик 

мислення; порушення прогностичних функцій; навіюваність, підкоряємість; 

помірні зміни емоційно-вольової діяльності; зміни особистості; некритична 

самооцінка; помірні зміни мотиваційної діяльності. 



 

 
 

307

8. Порівняльний аналіз між групами  після об’єднання частот за 

близькістю відсотків при розгляданні психологічних показників виявив 

значущі критерії, які були притаманні обмежено осудним, а саме: пасивно-

підкоряємий, нерівномірний контакт; частково продуктивна бесіда; обмежене 

(вузьке) коло інтересів (як і у неосудних); частково відповідна ситуації 

поведінка; недостатня сформованість АРН; ознаки педагогічної занедбаності; 

незначні та помірні зміни пам’яті; уповільнений темп СМР; порушення осягу 

та функцій уваги; «уповільнена впрацьованість» та виснажуваність; помірне 

зниження рівня процесів узагальнень; порушення динамічних характеристик 

мислення (як і у неосудних); порушення прогностичних здатностей (як і у 

неосудних); тенденція до навіюваності; помірні зміни емоційно-вольових 

процесів; помірні зміни мотиваційної діяльності; зміни особистості (як і у 

неосудних); некритичність самооціночних суджень (як і у неосудних); 

*для неосудних було характерним: непродуктивний контакт; 

напружена або недоречна поведінка; непродуктивність бесіди; низький 

рівень загальної обізнаності та тямущості; виражені зміни пам’яті; 

порушення обсягу та функцій уваги; виражене зниження рівня процесів 

узагальнення; порушення мислення за формою та змістом; виражені зміни 

емоційно-вольових процесів; виражені зміни мотиваційної діяльності;  

* у групі обмежено осудних не значущими або на рівні тенденції до 

значущості вивилися такі критерії: формальне розуміння призначення 

експертизи; настрій, стійкість уваги, недифеенційованість само оціночних 

суджень. 
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2. Завязкіна Н. В. Психологічне тлумачення обмеженої осудності в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми 
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РОЗДІЛ 5                                                                                        

ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ ПСИХІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ОБРАННЯ ЮРИДИЧНОГО 

(ПСИХОЛОГІЧНОГО) КРИТЕРІЮ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ             

ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

 
5.1. Особливості діагностики психічних розладів при експертизі 

обмеженої дієздатності 

 

Державна судово-експертна діяльність ґрунтується на принципах 

законності, дотримання свобод громадянина, прав юридичної особи, а також 

незалежності експерта, об’єктивності, всебічності і повноти досліджень, що 

проводяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки. 

Однією з ключових задач судової психології є забезпечення 

доказовості експертних висновків. Нові реформи, вимоги часу висувають 

нові експертні завдання, які вимагають розробки методології проведення 

експертних досліджень, вдосконалення методичного апарату. Дана проблема 

стає особливо актуальною в світлі диференціації категорії обмеженої 

дієздатності та внесення до цивільного законодавства змін, що розширюють 

права осіб, визнаних судом недієздатними. 

Проблеми, що виникають у судових експертів-психологів та психіатрів 

у цивільному процесі як на рівні наукових досліджень, так і у практичній 

діяльності, багато в чому обумовлені неоднозначністю уявлень про поняття 

методології проведення комплексних експертиз при вирішенні цивільних 

запитів. Ототожнення методології з системою методів означає спрощений, 

чисто прагматичний підхід до розкриття даного поняття. Методологія – це 

теоретичне знання, певним чином систематизоване, тобто система ідей, а не 

просто способів дослідження. Підставою для виділення методології судово-

психіатричної експертизи в цивільному процесі із загальної методології 

судово-психіатричної експертизи є її специфічність, у тому числі у 
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порівнянні з кримінальним процесом. Специфіки набувають і принципи 

взаємодії судово-психіатричного експерта та експерта-психолога судового, 

які грунтуються на інтеграції їх спеціальних знань, поєднанні різних 

професійних компетенцій та пошуку точок перетину базових дисциплін, 

представниками яких є експерти. Також є необхіднім освоєння кожним з 

взаємодіючих фахівців суміжних знань в обсязі, достатньому для 

продуктивної співпраці, підготовки спільного висновку та його спільного 

обґрунтування, володіння професійною мовою колеги. Принципи інтеграції 

спеціальних знань при проведенні КСППЕ у цивільних справах (питання 

загальної дієздатності і визнання угоди недійсною) на сьогоднішній день 

залишаються недостатньо розробленими. Доказом цього слугує невелика 

кількість КСППЕ у цивільних справах. У цьому випадку особливий інтерес 

представляє розробка критеріїв категорії обмеженої дієздатності, оскільки 

під нею мається на увазі встановлення не тільки порушених, але й 

підлягаючих збереженню психічних функцій. Комплексування 

психологічних і психіатричних знань уможливлює діагностику всіх ланцюгів 

психічної діяльності.  

Зазвичай дослідження в галузі КСППЕ та однорідної судово-

експертизи в цивільному процесі стосуються двох великих напрямків: оцінки 

діє/недієздатності та угодоздатності громадянина та питання критеріїв 

експертної оцінки при різних нозологічних формах. У нашому дослідженні 

ми бачимо переважання експертиз щодо вирішення питання загальної 

дієздатності (рис.5.1) 
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Визначення 
угодоздатності

24,6%

Визначення 
загальної 

дієздатності
75,4%

 

Рис. 5.1. Вид цивільної експертизи 
 

Визначені напрями є складовими частинами методології експертизи в 

цивільному процесі. Проте базові принципи КСППЕ та судово-

психіатричних експертних досліджень на даний час залишаються 

недостатньо розробленими. Так, до правового поля поняття дієздатності 

входить три головні складові, які сприяють, у тому числі,  розробці 

експертної оцінки обмеженої дієздатності громадянина, який страждає 

психічним розладом: здатність самостійно приймати рішення, що мають 

юридичне значення (юридично значущі рішення); здатність виконувати 

обов’язки (взяті на себе зобов’язання або зобов’язання спочатку 

накладаються законом); віковий фактор – досягнення 18 років. Згідно з ЦК 

України, дієздатність громадянина, здатність громадянина своїми діями 

набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні 

обов’язки і виконувати їх (цивільна дієздатність) виникає у повному обсязі з 

настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку.  
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Як підкреслюється в коментарях до ЦК України, дієздатність – це не 

тільки здатність громадянина своїми діями набувати цивільні права, але й 

здійснювати їх; не тільки здатність створювати для себе цивільні обов’язки, 

але й здатність виконувати їх. Оскільки дієздатність – це здатність особи до 

самостійних дій, реалізації своїх прав та обов’язків, відповідно мається на 

увазі, що особа здатна розумно діяти і усвідомлювати значення своїх дій 

саме після досягнення 18-річного віку. Правоздатні, але недієздатні 

громадяни, набувають цивільні права і створюють обов’язки не 

самостійними діями, а за допомогою дій дієздатних осіб – законних 

представників – батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. 

Здатність «набувати цивільні права», «створювати для себе цивільні 

обов’язки» передбачає вчинення свідомих юридично значущих дій, які 

передують прийняттю рішення, наприклад, про придбання власності, 

розпоряджання майном, створення товариства тощо. Вчинення юридично 

значущого акту призводить до зміни обсягу виконуваних обов’язків 

(придбання нових або припинення наявних). Здатність здійснювати цивільні 

права, виконувати громадянські обов’язки передбачає необхідність 

дотримуватися узятих на себе та/або встановлених законом зобов’язань –

правил (інструкцій), що вимагає меншого, ніж при прийнятті рішень рівня 

збереження психічних функцій. Дієздатний громадянин самостійно приймає 

рішення і несе відповідальність за прийняття своїх рішень; громадянин, 

обмежений судом у дієздатності, приймає рішення за допомогою 

піклувальника, але, як і дієздатний громадянин, самостійно несе майнову 

відповідальність; громадянин, визнаний недієздатним, не може приймати 

рішення і не несе відповідальності за зроблені операції. Таким чином, 

обмежена дієздатність може бути зведена до нездатності самостійно 

приймати юридично значущі рішення при збереженій здатності виконувати 

зобов'язання. 

Проміжними цілями експертного дослідження стають здатність 

громадянина самостійно приймати рішення і здатність виконувати 
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зобов’язання. Експертна оцінка кожної з цих здатностей і синтез отриманих 

результатів стає підставою для визначення експертного рішення про «повну» 

дієздатність, обмежену  або недієздатність (рис.5.2). Ці норми також задають 

діапазон соціальної компетентності обмежено дієздатного громадянина. 

Опікуни неповнолітніх громадян і громадян, дієздатність яких обмежена 

внаслідок психічного розладу, надають підопічним сприяння у здійсненні 

ними своїх прав і виконанні обов’язків, а також охороняють їх від 

зловживань з боку третіх осіб.  

Обмежено 
дієздатний

69,5%

Дієздатний
12,9%

Недієздатний
17,6%

 

Рис.5.2. Висновок експертизи 
 

Деякі аналогії задля кращого розуміння цих питань, можуть дати 

аналогії з кримінальним процесом. Так, обвинувачені з психічними вадами 

не позбавляються можливості самостійно брати участь у справі, однак 

оскільки здатність здійснювати своє процесуальне право – право на захист у 

таких обвинувачених все ж знижена, то в якості правових наслідків 

наявності психічних недоліків виступає обов’язкова участь у справі 

захисника. Аналогічним чином і громадянин, який внаслідок психічного 

розладу не здатний розуміти значення своїх дій та керувати ними,  повністю 

не позбавляється можливості брати участь у цивільно-правових відносинах, 
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але його здатність оцінювати параметри юридично значимої ситуації та 

висловлювати свою думку буде обмеженою.  

Також специфічність КСППЕ та СПЕ в цивільному процесі 

визначається характером та обсягом тих прав і обов’язків, які вкладає 

цивільне законодавство в поняття дієздатність, а також особливостями 

цивільного судочинства. При винесенні експертного висновку про 

здатність/нездатність підекспертних розуміти значення своїх дій та керувати 

ними пропонується враховувати психопатологічні, соціальні та психологічні 

критерії. 

Зіставлення правових норм, що регламентують права недієздатних 

громадян і громадян, обмежених в дієздатності, дозволяє пов’язати існуючі 

правові категорії з рівнями регуляції діяльності. Особа, обмежена судом у 

дієздатності внаслідок психічного розладу, буде мати право здійснювати 

діяльність, яка не вимагає прийняття юридично значущих рішень. При цьому 

за такою особою зберігається несення зобов’язань, покладених на неї 

законом. Оскільки юридично значимі рішення за такого громадянина буде 

приймати його опікун, для експертного висновку про обмежену дієздатність 

достатньою буде збереження регуляції діяльності лише на цільовому рівні.  

Водночас є зрозумілим, що для експертного висновку про дієздатність 

громадянина необхідна збереження регуляції діяльності і на цільовому, і на 

змістовому рівнях. Тому необхідно співвідносити механізми прийняття 

рішень з операційним і смисловим рівнями регуляції діяльності. Очевидно, 

що порушення усвідомлення і регуляції діяльності на етапі визначення мети 

виключає функціонування смислового рівня регуляції. Разом з тим, навіть 

при збереженні деяких ланок регуляції поведінки на етапі визначення мети й 

смисловому рівні може виявитися порушеним лише етап досягнення цілі, що 

виключає здатність керувати своїми діями. Психічні розлади безпосередньо 

порушують, у тому чи іншому ступені, смисловий рівень регуляції 

діяльності, обумовлюючи нездатність до засвоєння загальноприйнятих 

соціальних значень, регрес раніше засвоєних значень, а також втрату функції, 
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яка регулює діяльність. Крім того, дезінтеграція психічної діяльності (при 

психічних розладах), може призводити до неузгодженої роботі смислового 

рівня регуляції (некритичність дій). 

За нашими даними ми бачимо (рис.5.5, рис.5.6), що при прийнятті в 

експертизах рішення щодо загальної дієздатності особи, в більшості випадків 

було прийнято рішення про відсутність потреби призначення опіки (рис.5.3), 

проте відсоток рішень щодо призначення піклування був доволі високий 

(рис.5.4). 

Не запитали 
(інший вид 
експертизи)

32,0%

Потребує
14,2%

Не потребує
53,8%

 

Рис.5.3. Висновок експертизи щодо призначення опіки 
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Не запитали 
(інший вид 
експертизи)

31%

Не потребує
14%

Потребує
55%

 

Рис.5.4. Висновок експертизи щодо призначення піклування 
 

Таким чином, в умовах зростаючих вимог до обґрунтованості 

експертних висновків, динамічно мінливого законодавства виникає потреба в 

створенні цілісної системи, яка об’єднує і погоджує сучасні і традиційні 

принципи діагностики психічних розладів з принципами судово-експертної 

діяльності. Дана проблематика є особливо актуальною на прикладі моделі 

судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі в силу значної ваги 

здійснюваних досліджень в умовах суперечливості та недостатнього обсягу 

експертнозначущої інформації. 

 

5.2. Судово-психіатрична оцінка обмеженої здатності «усвідомлювати 

свої дії та керувати ними» в цивільному процесі 

 

Уточнення можливостей використання принципів діагностики 

психічних розладів при проведенні експертиз в цивільному процесі є одним 

із завдань нашого наукового дослідження. Однією з найважливіших задач 



 

 
 

317

стає (що буде розглянуто далі) диференціація обмежено дієздатних осіб від 

дієздатних, встановлення «нижньої» та «верхньої» межі обмеженої 

дієздатності, оскільки, частково, можливість обмежено дієздатного 

громадянина нести відповідальність (розуміння власних вчинків, 

необхідність виконання зобов’язань, здатність утримання їх в пам’яті, рівень 

активності, можливість виконувати дії в умовах зовнішньої регламентації з 

боку піклувальника) складають одну з підстав диференціації обмеженої 

дієздатності та недієздатності. 

Умовно виділяють два етапи обґрунтування експертного висновку: на 

першому етапі обґрунтування аналізується симптоматика психічного 

розладу, що дозволяє затвердити або відкинути належність психічного стану 

до психічного розладу. На другому етапі на основі отриманих даних про 

психопатологічні та патопсихологічні властивості психічного стану 

здійснюється порівняння, зіставлення наявної інформації з вимогами 

психологічного критерію певної правової категорії (неосудності, 

недієздатності та ін.). У результаті аналізу та співставлення даних, які 

стосуються медичного і психологічного критеріїв, формулюється висновок 

про психічний стан підекспертного під час вчинення  юридично значущого 

діяння з обґрунтуванням його відповідності юридичному критерію [160, 

322]. 

З послідовної зміни синдромів складається клінічна картина хвороби та 

її розвиток [291]. Недоліком вказаної моделі є труднощі відтворюваності 

симптомів психічного захворювання внаслідок недостатності чітких 

описових характеристик, що при нозологічній кваліфікації ряду станів 

допускає неоднозначні діагностичні оцінки. Операційна модель діагностики 

психічних розладів заснована на одному з напрямків філософії науки – 

операціоналізмі, коли зміст наукових концептів і конструкцій 

обумовлюється способами (схемами і практичними та/або розумовими 

процедурами) взаємодії суб’єкта з об'єктом. Ця модель діагностики 

заперечує чіткі межі між нормою та патологією і окремими діагностичними 
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категоріями. Симптоми психічного розладу розглядаються як такі, що мають 

однакову діагностичну вагу. Під синдромом розуміється вільне поєднання 

симптомів. Діагностика психічного розладу ґрунтується лише на описі 

набору ознак. Але орієнтація описів на зовні подібні, але якісно різні 

симптоми, не завжди дозволяє здійснювати їх диференціацію. 

Операціональний принцип діагностики психічних розладів, зокрема, 

реалізований у чинній Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду 

(МКХ-10), що забезпечує відтворюваність симптомів психічного розладу, 

однак не дозволяє встановити їх нозологічну достовірність. Альтернативним 

операціональному підходу, в якому відображається зручність практичного 

застосування, вважається метод прототипної діагностики [445]. 

У ході його застосування порівнюється загальна клінічна картина, що 

спостерігається у пацієнта, з набором діагностичних прототипів (коротких 

описів емпірично виділених розладів) та ступінь відповідності клінічної 

картини пацієнта прототипу. Діагност у цьому випадку вимірює ступінь 

розладу у порівнянні з прототипами, використовуючи для цього просту 

п’ятибальну шкалу від 1 («відсутність або наявність несуттєвих збігів») до 5 

(«дуже точний збіг»). Таким чином, розлади та критерії стає можливим 

ідентифікувати емпірично. Прототипи одночасно й науково обґрунтовані і 

зручні в клінічному використанні. Щоб визначити переходить пацієнт 

«діагностичний поріг» чи ні, клініцист використовує всі доступні дані, 

включаючи клінічне обстеження, відповіді пацієнта, анамнез, дані минулих 

звернень або відомості родичів і опис пацієнтом своїх проблем. 

Необхідність участі експерта-психолога судового у вирішенні питань 

осудності-обмеженої осудності-неосудності, дієздатності-обмеженої 

дієздатності-недієздатності не викликає сумніву, оскільки аналіз впливу 

психічної патології на інтелект і волю вимагає використання загально 

психологічних, психодіагностичних та патопсихологічних знань, які мають 

свої феноменологічні ознаки та не зводяться до психіатричних. 

Феноменологічна оцінка психіатричного розладу зі встановленням 
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психопатологічних критеріїв повинна бути доповнена психологічним та 

ситуаційним аналізом. 

Як і у попередньому розділі, логіка обробки даних була наступною. 

Спочатку було перевірено відмінність розподілів в цілому за всіма 

висновками та всіма градаціями другої ознаки. Інакше кажучи, спочатку ми 

перевірили вплив ознаки на висновки в цілому. Якщо було отримано значущі 

відмінності (значущий вплив), то на наступному етапі проводилось 

уточнення, в яких саме градаціях виходять ці відмінності. Для цього було 

об’єднано частоти, коли відсотки були близькі. Як і в дисперсійному аналізі, 

динаміка аналізу в такому разі – від загального до конкретного. Спочатку 

було перевірено чи є взагалі вплив факторів, а потім уточнювалося, в яких 

градаціях саме. Розглянемо дані першого етапу аналізу. 

При аналізі даних щодо визнаних обмежено дієздатними осіб, було 

виявлено ряд значущих відмінностей. Аналіз таблиць спряженості довів, що 

в групі обмежено дієздатних з ознак клініко-соціального спрямування (на 

рівні тенденції до значущості) важливи є показник освіти: χ2=20,69, 

**p ≤0,055. З цієї групи більшість підекспертних не в повній мірі були здатні 

розуміти мету призначення експертизи та значення власних дій на юридично 

значущий момент, χ2=24,20, ***p=0,000 та χ2=29,83, ***p=0,000 відповідно. 

Це було пов’язане в більшості випадків з наявністю психічних розладів, 

перешкоджаючих волевиявленню на момент юридично значущої дії, що 

підтвердилось отриманими статично значущими даними: χ2=28,97, 

***p=0,000.  

 Щодо даних клінічної спрямованості, які стосуються можливих причин 

виникнення захворювання, особливостей протікання, перебігу, було виявлено 

значущі розбіжності у наступних показниках. Фактор обтяженої спадковості 

та патології дитинства не відігравали значущу роль при вирішенні питання 

щодо обмеженої дієздатності, що може бути поясненим великою кількістю в 

досліджуваній групі хворих з органічною патологією, яка в даних випадках в 

більшості не є спадковою, а набута в зв’язку з атрофічними, судинними 
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процесами та ін. Також не відмічалась переважна більшість осіб, схильних до 

зловживання алкогольними напоями, хворих з аутоагресивними та 

агресивними проявами. Показники «Зловживання наркотичними 

речовинами» (χ2=28,30, ***p=0,000) та «Наявність продуктивної психічної 

симптоматики» (χ2=15,26, ***p≤0,004) отримали значущі підтвердження; 

показники «Відставання в психічному розвитку» (χ2=6,89, **p≤0,032), 

«Аутоагресія» (χ2=6,89, **p≤0,032) та «Агресія» (χ2=7,91, **p≤0,019)  - 

залишилися лише на рівні тенденції до стастичної значущості. 

 Як лікарі, так і психологи оцінюють здатність хворого розповідати 

самостійно, без зовнішнього спонукання про свої скарги, описувати стан 

хвороби, що непокоїть, як чином це виражається. Крім того, важливим є 

можливість повноцінного відтворення анамнезу. Проте, хворим з більш 

вираженими розладами психічної діяльності це дається дуже важко. Тому ці 

характеристики були включені нами до первинної анкети та в ході 

статистичної обробки даних виявили статично значуще підтвердження: 

«Диференційованість надання скарг» - χ2=44,96, ***p=0,000 та «Повнота 

анамнезу (повноцінне відтворення») - χ2=5,36, ***p=0,000 відповідно.  

Розлади психічної діяльності, які призвели до порушення мотивації, 

критичних та прогностичних здатностей, були поділені на негативні та з 

продуктивною симптоматикою. Це аргументувалось тим, що згідно з нашим 

припущенням, у залежності від «набору» патопсихологічних та 

психопатологічних ознак буде прийнято остаточне рішення стосовно 

призначення піклування або опіки. Це має одне з вирішальних значень при 

аргументації категорії обмеженої дієздатності, оскільки сприяє не тільки 

захисту прав хворого, але й його соціальній адаптації. Так, деякі форми 

психічних захворювань не порушують соціального функціонування особи в 

реальних (не на момент юридично значущої дії) умовах, а значить суперечать 

необхідності призначення над нею опіки. Проте, в таких випадках все одно є 

необхідними чіткі критерії задля визначення здатності хворого до організації 
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своєї юридично значущої поведінки та з врахуванням прогнозу та 

компенсаторних можливостей хворого.  

Аналіз таблиць спряженості довів, що більшість випадків склали 

випадки з негативною симптоматикою помірного та вираженого ступеню 

змін: χ2=20,07, ***p=0,000 та χ2=11,32, ***p=0,000 відповідно. Отримали 

статистично значуще підтвердження також і дані щодо порушення 

критичних здатностей: χ2=26,84, ***p=0,000. 

Щодо показника соціальної дезадаптованості, то він має доволі цікавий 

та неоднозначний характер та не завжди чіткі параметри при визнанні особи 

недієздатною або обмежено дієздатною. Тобто відмічається певне протиріччя 

між вирішенням цього питання та фактичною соціальною адаптацією 

пацієнта. Найбільш складні випадки стосуються дихотомічних категорій 

«дієздатний-недієздатний». Тому введення категорії обмеженої дієздатності 

має і в цьому розумінні певний сенс, оскільки уможливлює її використання 

при певних психічних розладах та в конкретній цивільно-правовій сфері. За 

нашими даними групу обмежено дієздатних склали особи з помірно 

вираженим ступенем соціальної дезадаптованості - χ2=76,80, ***p=0,000. До 

цього показника, наряду з даними щодо когнітивного функціонування, 

можна віднести також соціальну характеристику здатності до самостійного 

проживання, яка за нашими отримала високу значущість  та показала 

переважання її представленості в сукупності статистично значущих критеріїв 

(χ2=7,68, ***p=0,000). Питання самостійного проживання оцінюється 

експертами з точки зору наявності або відсутності небезпеки самостійного 

проживання пацієнта. При цьому відсутність небезпеки самостійного 

проживання розуміється як мінімальний ризик як для самого пацієнта, так і 

для його оточення. Важливим при цьому стають показники когнітивного 

функціонування (достатність для розуміння та прийняття рішень, які мають 

відношення до самостійного проживання) та показники необхідних 

соціальних навичок (здатність до самообслуговування, здатність до 

самостійного та незалежного соціального функціонування).   
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Не було виявлено значущих відмінностей за показниками віку, статі, 

причин, через які не працює, даних щодо участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, 

даних щодо патології дитинства та обтяженої спадковості, та зловживання 

алкоголем.  

Таким чином, нами було перевірено гіпотезу про відмінність розподілів 

в цілому за всіма висновками та всіма градаціями другої ознаки. Ми 

перевірили вплив ознаки на висновки в цілому. 

Тепер розглянемо значущі відмінності (значущий вплив) для 

уточнення, в яких саме градаціях було виявлено ці відмінності. Для цього 

об’єднаємо частоти за близькістю відсотків. Аналіз можливості розуміння 

мети призначеної та проводимої експертизи не є випадковим. Цей показник 

включає в себе як інтегративні характеристики когнітивного функціювання, 

так й показники критичних та прогностичних здатностей. На табл. 5.1. ми 

бачимо, що були отримані значущі розбіжності за цією категорією: χ2=2,42, 

*** р=0,000. 

Таблиця 5.1 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Розуміння мети проводимої експертизи»   

Найменування показників значущості Результат 

Не розуміють 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 59,8476 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Розуміють не повною мірою 

Порівняння недієздатних та  обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 23,2277 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 25,6565 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Формальне розуміння 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 
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 Продовження табл.5.1 
 

Хі2 (χ2) 15,8855 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,7459 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

В табл. 5.2 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником та 

можемо зробити наступні висновки. Серед недієздатних значуще частіше, 

ніж серед обмежено дієздатних та дієздатних зустрічаються особи, які не 

розуміли мету призначення експертизи (χ2=60,0 ***p≤0,001). Серед обмежено 

дієздатних та недієздатних значуще рідше, ніж серед дієздатних, 

зустрічалися підекспертні з повним розумінням причин призначення 

експертизи (***p ≤0,001). Серед недієздатних значуще рідше, ніж серед 

обмежено дієздатних, відмічено підекспертних, які не повною мірою 

розуміли мету призначення екпертизи (χ2 = 23,2, ***p≤0,001). Також серед 

обмежено дієздатних значуще частіше, ніж серед дієздатних, відмічено 

підекспертних, які не повною мірою розуміли мету призначення експертизи 

(***p ≤0,001). Серед недієздатних та обмежено дієздатних значуще частіше, 

ніж серед дієздатних, відмічено підекспертних з формальним розумінням 

мети призначення експертизи (***p ≤0,001).  

Таблиця 5.2 

Частоти за показником «Розуміння мети проводимої експертизи»   

 

 
 Показник  

Висновок N* 

НД* ОД* Д*  

Частоти 
                    

Розуміння 
мети 
проводимої  
експертизи 

Ні 26 14 0 40 

Так 1 15 33 49 

Не повною 
мірою 2 78 0 80 

Всього 45 177 33 255 



 

 
 

324

     
Продовження табл.5.2 
   

% 

Розуміння 
мети 
проводимої 
експертизи 

Ні 57,8% 7,9% 0,0% 15,7% 

Так 2,2% 8,5% 100,0% 19,2% 

Не повною 
мірою 4,4% 44,1% 0,0% 31,4% 

Формально 35,6% 39,5% 0,0% 33,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Показник розуміння сенсу власних дій є складним для аналізу, 

інтегративним, оскільки як і показник критичних та прогностичних функцій, 

включає в себе декілька компонентів, у тому числі особливості когнітивної 

діяльності, прогностичних функцій, функцій передбачення подій та ін. За 

нашими даними (табл. 5.3) порушення розуміння сенсу власних дій серед 

осіб, визнаних обмежено дієздатними, статистично значимо більше, ніж 

серед дієздатних, χ2=29,83, ***р=0,000. 

Таблиця 5.3 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Розуміння сенсу власних дій»   

Найменування показників значущості Результат 

Не розуміють 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 58,7559 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 30,8824 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,1919 

Рівень значимості (Sig.)  0,0740 
Розуміють 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 71,0801 
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Продовження табл.5.3 

 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 19,1082 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,4562 
Рівень значимості (Sig.)  0,4994 

Не повною мірою 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,1232 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,3583 
Рівень значимості (Sig.)  0,1246* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 29,2295 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Розуміють формально 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,5189 

Рівень значимості (Sig.)  0,2178 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 11,2793 

Рівень значимості (Sig.)  0,0008* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 19,3704 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

Отримано значущий зв’язок висновків з параметром «Розуміння сенсу 

власних дій» (табл. 5.4), χ2=3,80, ***p≤0,001. Тобто, серед недієздатних 

частіше, ніж серед обмежено дієздатних та дієздатних зустрічалися 

підекспертні, які не розуміли сенсу власних дій (χ2=59,81, ***p≤0,001). В той 

же час, серед обмежено дієздатних значуще рідше, ніж серед дієздатних, 
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відмічено випадки, коли підекспертні повністю могли розуміти власні дії в 

юридично значущий період (***p ≤0,001). Серед недієздатних значуще рідше, 

ніж серед обмежено дієздатних, зустрічалися підекспертні, які не повною 

мірою розуміли характер власних дій (χ2=23,22, ***p≤0,001). Серед обмежено 

дієздатних значуще частіше, ніж серед дієздатних, відмічено осіб з неповним 

роузмінням власних дій (***p ≤0,001). Серед недієздатних значимо частіше, 

ніж серед дієздатних, відмічено осіб з формальним розумінням сенсу власних 

дій (***p ≤0,001). Серед обмежено дієздатних значимо частіше, ніж серед 

дієздатних, відмічено таких осіб (***p ≤0,001). 

Таблиця 5.4 

Частоти за показником «Розуміння сенсу власних дій»   

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Розуміння сенсу 
власних дій 

Не розуміють 28 15 0 43 

Розуміють 0 2 32 34 

Не повною 
мірою 5 93 1 99 

 Формально 12 67 0 79 

Всього 45 177 33 255 

% 

Розуміння сенсу 
власних дій 

Не розуміють 62,2% 8,5% 0,0% 16,9% 

Розуміють 0,0% 1,1% 97,0% 13,3% 

Не повною 
мірою 11,1% 52,5% 3,0% 38,8% 

 Формально 26,7% 37,9% 0,0% 31,0% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Крім того, з цим показником пов’язана також здатність підекспертного 

диференційовано, з розумінням певних змін в своєму соціальному стані та 

стані здоров’я, прогнозувати або ні можливі наслідки подій, бути гнучким, 

розуміти можливі наслідки.    

Показник критичних здатностей є вагомим та інтегративним 

показником, оскільки включає в себе декілька компонентів, у тому числі 
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особливості когнітивної діяльності, прогностичних функцій, функцій 

передбачення подій.  За нашими даними (табл.5.5) частота розладів 

критичних здатностей серед осіб, визнаних обмежено дієздатними, є 

статистично значимо більшою, ніж серед дієздатних, χ2=26,84, ***р=0,000. 

Таблиця 5.5 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення критичних здатностей»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,8376 

Рівень значимості (Sig.)  0,1752 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 32,3077 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 70,5060 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Помірні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 33,4523 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,3478 
Рівень значимості (Sig.)  0,0371* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 48,4828 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 34,6870 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 25,8323 
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 Продовження табл.5.5 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,5902 
Рівень значимості (Sig.)  0,0322* 

Формальність критики 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,9701 
Рівень значимості (Sig.)  0,0463* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 18,4716 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 11,1504 
Рівень значимості (Sig.)  0,0008* 

 

У табл. 5.6 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником. 

Отримано значущий зв’язок висновків з параметром «Порушення 

критичних здатностей» (табл. 5.6). Тобто, серед недієздатних частіше, ніж 

серед обмежено дієздатних та дієздатних зустрічалися підекспертні, з 

вираженими змінами критики (χ2=34,68, ***p≤0,001). В той же час, серед 

обмежено дієздатних значуще рідше, ніж серед дієздатних, відмічено 

випадки підекспертних з незначним зниженням критики (***p ≤0,001). Серед 

недієздатних значуще рідше, ніж серед обмежено дієздатних, зустрічалися 

підекспертні з помірним зниженням критики (χ2=33,52, ***p≤0,001). Серед 

обмежено дієздатних значуще частіше, ніж серед дієздатних, відмічено осіб з 

помірним зниженням критики (***p ≤0,001). Серед недієздатних значимо 

частіше, ніж серед дієздатних, відмічено осіб з формальністю критичних 

(***p ≤0,001). Серед обмежено дієздатних значимо частіше, ніж серед 

дієздатних, відмічено таких осіб (***p ≤0,001). 
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Таблиця 5.6 

Частоти за показником «Порушення критичних здатностей»  

 
 Показник  

Висновок N* 

НД* ОД* Д*  

Частоти 
 
 
 
  

Порушення критичних 
здатностей 

Не має 
змін 0 1 15 16 

Незначні 
зміни 0 7 18 25 

 

Помірні 6 109 0 115 

Виражені 
 22 19 0 41 

Формальна 
критика 17 41 0 58 

Всього 45 177 33 255 

% 
Порушення критичних 
здатностей 

Не має 
змін 0,0% 0,6% 45,5% 6,3% 

Незначні 
зміни 0,0% 4,0% 54,5% 9,8% 

Помірні 13,3% 61,6% 0,0% 45,1% 

Виражені 48,9% 10,7% 0,0% 16,1% 

Формальна 
критика 37,8% 23,2% 0,0% 22,7% 

Всього  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

 

Крім того, з показником порушення кнритичних здатностей, пов’язана 

також здатність хворого диференційовано, з розумінням певних змін в стані 

свого здоров’я,  яких раніше не було, надавати скарги та бути здатним більш 

повно відтворювати основні відомості зі свого життя, що уможливлює 

фахівцем збір клініко-психологічного та соціального анамнезу.    

Отриманий значущий зв’язок висновків на момент комісійного 

висновку з параметром «Диференційованость надання скарг та повнота 
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відтворення анамнезу» (табл.5.7), χ2=44,96, ***p=0,000. В табл. 5.8 ми бачимо 

загальний розподіл частот за цим показниками. 

Таблиця 5.7 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Диференційованость  надання скарг та повнота відтворення анамнезу»   

Найменування показників значущості Результат 

Так 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 26,7926 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 42,6815 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 10,6792 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

За отриманими даними ми бачимо, що ці показники отримали значуще 

підтвердження за суміжними градаціями. Так, серед дієздатних осіб частіше 

зустрічалися такі, які були здатні до повноцінного відтворення анамнезу та 

наданні скарг, ніж серед обмежено дієздатних та недієздатних, χ2=10,68, 

*** р=0,000 та χ2=28,15, ***р=0,000 відповідно. Серед недієздатних частіше, 

ніж серед обмежено дієздатних та дієздатних, було відмічено під експертних 

з недостатністю диференційованого надання скарг та відтворенням анамнезу 

(*** р=0,000). 
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Таблиця 5.8 

Частоти за показником «Диференційованість надання скарг та повнота 

відтворення анамнезу»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Диференційованість надання 
скарг та повнота відтворення 
анамнезу 

Ні  39 77 5 121 

Так 6 100 28 134 

Всього 45 177 33 255 

% 

Диференційованість надання 
скарг та повнота відтворення 
анамнезу 

Ні 86,7% 43,5% 15,2% 47,5% 

Так 13,3% 56,5% 84,8% 52,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Таким чином, серед дієздатних достовірно частіше зустрічаються 

особи, здатні до диференційованого надання скарг ніж серед обмежено 

дієздатних, χ2=44,96, ***p=0,000. 

На табл. 5.9. надано розподлв за показником вживання наркотичних 

речовин. 

Таблиця 5.9 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Зловживання наркотичними речовинами»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 15,8333 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 50,0691 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 28,1497 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Отримано значущий зв’язок на момент комісійного висновку з 

параметром «Зловживання наркотичними речовинами» (табл. 5.10), χ2=53,64, 

***p=0,000.  

Таблиця 5.10 

Частоти за показником «Зловживання наркотичними речовинами»    

 
 

Показник  
Висновок  

N* 
НД* ОД* Д* 

Частоти 
Зловживання наркотичними 
речовинами 

Ні  1 55 26 173 

Так 44 122 7 82 

Всього 45 177 33 255 

% 
Зловживання наркотичними 
речовинами 

Ні 2,2% 31,1% 78,8% 67,8% 

Так 97,8% 68,9% 21,2% 32,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Тобто, серед дієздатних достовірно частіше зустрічаються особи, які не 

вживали наркотичні речовини, ніж серед обмежено дієздатних та 

недієздатних, χ2=28,14, ***р=0,000. 

Щодо аналізу психічних розладів у досліджуваній групі, у наступних 

таблицях буде надано аналіз їх проявів. Розглянемо спочатку показник 

наявності продуктивних психічних розладів (табл.5.11). Отримані дані 

підтвердили значущий зв’язок висновків з параметром «Наявність 

продуктивної психічної симптоматики», χ2=15,26, ***p≤0,004.  

    Таблиця 5.11 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Наявність продуктивної психічної симптоматики»   

Найменування показників значущості Результат 

Ні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,0796 
Рівень значимості (Sig.)  0,0793 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 16,2283 
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Продовження табл.5.11 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 10,1604 
Рівень значимості (Sig.)  0,0014* 

Так 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,6526 
Рівень значимості (Sig.)  0,1034* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 14,9269 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,5186 
Рівень значимості (Sig.)  0,0020* 

 

Як ми бачимо, за статистичними показниками табл. 5.12 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, значущо рідше зустрічаються хворі з 

продуктивною психічною симптоматикою у порівнянні з недієздатними, 

χ2=9,51, ***р≤0,002. 

Таблиця 5.12 

Частоти за показником 

«Наявність продуктивної психічної симптоматики»    

  
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Наявність продуктивної 
психічної симптоматики 

Ні  31 141 33 205 

Так 14 36 0 50 

Всього 45 177 33 255 

% 
Наявність продуктивної 
психічної симптоматики 

Ні 68,9% 79,7% 100,0% 80,4% 

Так 31,1% 20,3% 0,0% 19,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 *НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 
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До аналізу психічних порушень нами також був віднесений показник 

негативних психічних порушень, до якого входять здебільшого показники 

зниження когнітивних функцій, випадіння функцій уваги, погіршення 

показників працездатності (табл.5.13), χ2=20,07, ***p=0,000. 

Таблиця 5.13 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Вираженість ступеню негативних порушень психічної діяльності»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,1569 
Рівень значимості (Sig.)  0,0131* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,4090 

Рівень значимості (Sig.)  0,1206 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,9271 

Рівень значимості (Sig.)  0,3356 
Помірні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 39,1683 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,6076 
Рівень значимості (Sig.)  0,0318* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 51,2542 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 76,2582 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 38,3855 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.5.13 
 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,0478 
Рівень значимості (Sig.)  0,0808 

 

З цієї таблиці ми бачимо, що серед обмежено дієздатних значущо 

частіше зустрічалися підекспертні з помірно вираженими негативними 

порушеннями психічної діяльності у порівнянні з дієздатними, що може бути 

пояснено більшим відсотком у цій групі хворих з тією чи іншою органічною 

патологією, наслідками якої є зниження когнітивних функцій різного 

ступеню та порушення емоційно-вольової сфери (*** р=0,000). Серед 

недієздатних значущо частіше зустрічалися підекспертні з вираженими 

негативними порушеннями психічної діяльності у порівнянні з обмежено 

дієздатними та дієздатними (*** р=0,000). 

Таблиця 5.14 

Частоти за показником 

«Вираженість ступеню негативних  психічних порушень»  

 
 Показник  

Висновок  N* 

НД* ОД* Д*  

Частоти 

Вираженість 
ступеню 
негативних  
психічних 
порушень 

Ні  10 23 30 63 

Незначні 1 29 3 33 

Помірні 5 112 0 117 

  
  

Виражені 29 13 0 42 

Всього 45 177 33 255 

% 

Вираженість 
ступеню 
негативних  
психічних 
порушень 

Ні 22,2% 13,0% 89,7% 26,1% 

Незначні 2,2% 16,4% 10,3% 13,0% 

Помірні 11,1% 63,3% 0,0% 44,8% 

Виражені 64,4% 7,3% 0,0% 16,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 
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Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.14 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні 

з негативними порушеннями психічної діяльності помірного ступеню 

вираженості, у порівнянні з дієздатними, χ2=51,25, ***р=0,000. 

Серед соціальних показників на цьому етапі більш вагомі відмінності 

були отримані в показниках соціальної дезадаптації (χ2=31,95, ***p=0,000.) та 

здатності до самостійного проживання (χ2=76,80, ***p=0,000) (табл. 5.15, 

5.17). 

Таблиця 5.15 

Значущі відмінності за градаціями показника «Ознаки соціальної 

дезадаптації»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,1951 
Рівень значимості (Sig.)  0,0024* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,5196 
Рівень значимості (Sig.)  0,0606 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,9737 
Рівень значимості (Sig.)  0,3238 

Помірні зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 49,7099 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,2145 
Рівень значимості (Sig.)  0,6433 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 47,2210 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені зміни 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 13,6914 
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 Продовження табл.5.15 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 63,0933 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,3104 
Рівень значимості (Sig.)  0,1285 

 

Як ми бачимо, за статистичними показниками, серед осіб, визнаних 

обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні з помірно 

вираженими змінами соціальної адаптації, у порівнянні з дієздатними та 

недієздатними, χ2=49,70, ***р=0,000 та χ2=47,22, ***р=0,000 відповідно. 

Серед недієздатних була відсутня змога до соціального пристосуваня, у 

порівнянні з обмежено дієздатними та дієздатними (χ2=13,69, ***р=0,000 та 

χ2=63,09, ***р=0,000 відповідно). 

Таблиця 5.16 

Частоти за показником «Ознаки соціальної дезадаптації»   

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД*  ОД*  Д* 

Частоти 

Ознаки 
соціальної 
дезадаптації  
 

Не відмічено 1 5 25 31 

Незначні 3 50 7 60 

Помірні 2 112 1 115 

Виражені 39 10 0 49 

Всього 
 45 177 33 255 

 
  

% 

 
Ознаки 
соціальної 
дезадаптації 
 

Не відмічено 
 

2,2% 
 

2,8% 
 

75,8% 
 

12,2% 

Незначні 6,7% 28,2% 21,2% 23,5% 

Помірні 4,4% 63,3% 3,0% 45,1% 

Виражені 86,7% 5,6% 0,0% 19,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 
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Наступний показник  - здатності до самостійного проживання, є 

вагомою соціально-психологічною характеристикою, яка передбачає як 

збереженість соціальних навичок, так й рівень когнітивного функціонування.  

Таблиця 5.17 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Здатність до самостійного проживання»   

Найменування показників значущості Результат 

Ні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,7890 
Рівень значимості (Sig.)  0,0092* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 53,5149 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 44,5409 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Так 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 12,9765 

Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 65,5248 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 47,2210 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

Як ми бачимо, за статистичними показниками табл. 5.18 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними та недієздатними, значущо частіше 

зустрічалися підекспертні з обмеженими можливостями у здатності до 

самостійного проживання, у порівнянні з дієздатними: χ2=53,51, ***р=0,000 

та χ2=44,54, ***р=0,000 відповідно. 
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 Таблиця 5.18 

Частоти за показником «Здатність до самостійного проживання» 

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Здатність до 
самостійного 
проживання 

Ні  37 109 1 147 

Так 4 65 32 101 

Не в повній 
мірі 4 3 0 7 

Всього 45 177 33 255 

% 

Здатність до 
самостійного 
проживання 

Ні 82,2% 61,6% 3,0% 57,6% 

Так 8,9% 36,7% 97,0% 39,6% 

Не в повній 
мірі 8,9% 1,7% 0,0% 2,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

На рівні тенденції до значущості спочатку були виділені ознаки 

«Відставання в психічному розвитку», «Аутоагресія» та «Агресія». При 

об’єднанні категорій, показник «Відставання в психічному розвитку» 

отримав статистично значуще підтвердження, інші два залишилися не рівні 

тенденції. Розглянемо їх детальніше. Як відомо, при сборі клініко-

психологічного анамнезу, особливо при припущенні щодо наявності 

розумової відсталості, важливим є інформація стосовно відставання в 

психічному розвитку. За отриманими данимим ми бачимо статистично 

значуще підтвердження цього - χ2=6,89, **р≤0,032. 

Таблиця 5.19 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Відставання в психічному розвитку»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,0035 
Рівень значимості (Sig.)  0,0831 
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Продовження табл.5.19 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,2611 
Рівень значимості (Sig.) 0,6094 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,7062 
Рівень значимості (Sig.)  0,0301* 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.19, лише на рівні 

тенденції до значущості, серед осіб, визнаних обмежено дієздатними, частіше 

зустрічалися підекспертні з відставанням у психічному розвитку: χ2=4,70, 

** р≤0,030. 

 Таблиця 5.20 

Частоти за показником «Відставання в психічному розвитку»    

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Відставання в 
психічному 
розвитку 

Ні  39 130 29 198 

Так 6 47 4 57 

Всього 45 45 177 33 

% 

Відставання в 
психічному 
розвитку 

Ні 86,7% 73,4% 87,9% 77,6% 

Так 13,3% 26,6% 12,1% 22,4% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

 

Агресія та аутоагресія є формами закономірного та доцільного 

механізму пристосування. Не випадково в сучасному світі  проблеми 

аутоагресивної та  агресивної поведінки як здорових людей, так і психічно 

хворих, є надзвичайно актуальними, і свідчить про це невпинне зростання не 

тільки кількості самогубств, але й тяжких злочинів проти особистості. Тобто 

агресія може виступати як специфічна форма примусової поведінки в 
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екстремальній кризисній ситуації, яка спрямована на спричинення фізичної 

чи психічної шкоди зовнішнім об’єктам.  

Поняття аутоагресівної поведінки є більш широким, ніж поняття 

суїциду. Аутоагресивна поведінка – це специфічна форма особистісної 

активності, спрямована на нанесення будь-якої шкоди власному 

соматичному або психічному здоров’ю. Вона включає не тільки власне 

суїцидальну поведінку, а й суїцідальні еквіваленти та аутодеструктивну 

поведінку (неусвідомлені дії, метою яких не є добровільне позбавлення себе 

життя, але яки призводять до фізичного (психічного) саморуйнування або 

самознищення) та несуїцідальну аутоагресивну поведінку (різні форми 

усвідомлених само пошкоджень, метою яких не є добровільна смерть або 

реалізація яких завідомо не є небезпечною для життя). За нашими даними це 

отримало статистичне підтвердження на рівні тенденції до значущості: 

χ2=6,89, **р≤0,032. 

Таблиця 5.21 

Значущі відмінності за градаціями показника «Аутоагресія»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,1270 
Рівень значимості (Sig.)  0,1447 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,7756 
Рівень значимості (Sig.)  0,1827 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,1254 
Рівень значимості (Sig.)  0,0236* 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.22 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, на рівні тенденції до значущості 

зустрічалися підекспертні з проявами аутоагресії, у порівнянні з дієздатними: 

χ2=5,13, **р≤0,024. 
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Таблиця 5.22 

Частоти за показником «Аутоагресія»    

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Аутоагресія 

Ні  43 156 33 232 

Так 2 21 0 23 

Всього 45 177 33 255 

% 
Аутоагресія 

Ні 95,6% 88,1% 100,0% 91,0% 

Так 4,4% 11,9% 0,0% 9,0% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Доведено, що агресивні форми поведінки пов’язані зі змінами 

особистості та когнітивної діяльності, що у деяких випадках уможливлює 

пристосування в судові експертології до таких пацієнтів категорії 

«обмеженої дієздатності», що передбачає захист прав осіб, психічний розлад 

яких обмежується пограничними формами патології, проте певним чином 

впливає на їх поведінку та позбавляє можливості повною мірою 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. Регуляція, як 

оволодіння і свідоме управління власними психічними процесами і 

поведінкою, здійснюється на мимовільному та довільному рівні. Довільна 

регуляція пов'язана з постановкою і усвідомленням поставлених цілей, 

здійснюється через саморегуляцію, рівень якої відображає і рівень 

самосвідомості особистості, її критичність, самоконтроль, а також 

соціальний компонент - врахування соціальних норм і критеріїв у діяльності 

та поведінці. Вищезазначеним й обмовлено включення до нашого аналізу 

категорії «Агресія», що отримало статистично значуще підтвердження - 

χ2=7,92, **р≤0,019. 
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Таблиця 5.23 

Значущі відмінності за градаціями показника «Агресія»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,3595 
Рівень значимості (Sig.)  0,0668 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,3925 
Рівень значимості (Sig.)  0,5310 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,5844 
Рівень значимості (Sig.)  0,0181* 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.24 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, на рівні тенденції до значущості 

зустрічалися підекспертні з проявами агресії, у порівнянні з дієздатними: 

χ2=5,58, **р≤0,002. 

Таблиця 5.24 

Частоти за показником «Агресія»    

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Агресія 

Ні  37 121 29 187 

Так 8 56 4 68 

Всього 45 177 33 255 

% 
Агресія 

Ні 82,2% 68,4% 87,9% 73,3% 

Так 17,8% 31,6% 12,1% 26,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

За нашими даними не було отримано значущих розбіжностей з 

висновком експертизи за категоріями «Вік», «Стать», «Освіта», «Причини, 

через які не працює», «Ліквідатор ЧАЕС», «Патологія дитинства», 

«Зловживання алкоголем». 
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 Таким чином, ми проаналізували перший етап обґрунтування 

експертного висновку, на якому здебільшого аналізується симптоматика 

психічного розладу, що дозволяє затвердити або відкинути належність 

психічного стану до того чи іншого розладу психічної діяльності.  

Аналіз другого етапу, на якому на основі отриманих даних про 

психопатологічні властивості психічного стану проводиться аналіз 

патопсихологічних характеристик та здійснюється порівняння, зіставлення 

наявної інформації з вимогами психологічного критерію певної правової 

категорії (недієздатності, обмеженої дієздатності та ін.), розглянемо далі. 

  

5.3. Психологічна оцінка обмеженої здатності «усвідомлювати свої дії та 

керувати ними» в цивільному процесі 

 

 Доцільність введення будь якого нового наукового терміну з 

подальшим його застосуванням у будь якій практичній сфері, потребує 

чіткого дотримання існуючих вимог (у т.ч. верифікації та операціоналізації), 

що стає можливим перш за все завдяки використанню методів математичної 

статистики та розуміння категоріального апарату. Так, введення нової 

правової категорії «обмежена дієздатність» неодноразово обговорювалось 

різними авторами, починаючи з кінця 60-х років. Більшу частину з них 

складали роботи щодо питань недієздатності та її критеріїв задля розуміння 

подальшої ресоціалізації даної групи хворих. Робились намагання виділення 

окремих критеріїв за нозологіями психічних розладів, а також змоги виділити 

окремі критерії недієздатності. Проте, всі ці роботи практично не включали 

розгляд психологічних даних та їх аналіз з використанням статистичного 

апарату, хоча розуміння неможливості отримання повної картини без цих 

даних, була присутня вже тоді. 

 У нашому дослідженні на етапі аналізу таблиць спряженості до 

психологічних критеріїв увійшли як дані, отримані та проаналізовані на етапі 
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бесіди (якісні характеристики), так і дані проведених психологічних методик 

(кількісні характеристики). Розглянемо їх детальніше.    

 Психодіагностична сутність бесіди неодноразово розглядалась 

багатьма авторами. Наше дослідження, зокрема, мали на меті 

проаналізаувати отримані емпиричні дані та визначити її продуктивність або 

непродуктивність при проведенні експертизи щодо обмеженої дієздатності. 

У наступних главах нами будуть розглянуті критерії обмеженої 

дієздатності та отримано підтвердження того, що для оцінки здатності 

суб’єкта розуміти значення власних дій та здатності до керування ними та 

прогнозу наслідків, необхідним є виділення декількох критеріїв: ступеню 

вираженості когнітивних функцій, емоційно-вольової та мотиваційної сфери, 

прогностичних та критичних функцій.  

У результаті було отримано дані, які довели значущу розбіжність в 

розподілах респондентів у категоріях «Особливості контакту», «Особливості 

бесіди» та «Особливості мовлення», які  відповідно склали χ2=14,69, 

***p=0,000; χ2=16,03, ***p=0,000 та χ2=41,29, ***p=0,000. 

Під час діагностичної бесіди, психологом експертом судовим, 

проводиться аналіз поведінки під експертного, його словникового запасу, 

загальної обізнаності та тямущості, а також настрою. За отриманими даними 

зі зазначених категорій, статично значуще підтвердження, отримали 

показники «Особливості поведінки», «Настрій» та «Словниковий запас»: χ2 

=12,11, ***p=0,000; χ2=35,95, ***p=0,000 та χ2=12,11, ***p=0,000. Показники 

«Загальна обізнаність» та «Загальна тямущість» мали лише тенденцію до 

значущості та склали відповідно: χ2=2,73, **p≤0,254 та χ2=2,99, **p≤0,223. 

Показник ознак педагогічної занедбаності взагалі не отримав значущих 

підтверджень, что пов’язано з більш «віковим» представленням групи. 

  Показники когнітивного функціонування не можна ототожнювати зі 

здатністю розуміти та оцінювати власні дії, проте, це показники, які 

опосередковують велику кількість «проблемних полей» при встановленні 

категорії обмежена дієздатність. Серед показників когнітивної діяльності 
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було виявлено значущу розбіжність в розподілах респондентів у категоріях 

«Пам’ять» (χ2=17,52 ***p=0,000); «Обсяг уваги» (χ2=48,37, ***p=0,000); 

«Характеристика стійкості уваги» (χ2=6,99 **p≤0,030), «Порушення функцій 

уваги» (χ2=33,01 ***p=0,000) та показник «Темп СМР» (χ2=33,35, 

***p=0,000). Критерії особливостей працездатності, які мають значення при 

встановленні при психодіагностичному дослідженні, так званих «органічних 

стигм», також отримали на цьому етапі обробки та аналізу отриманих даних 

статично значуще підтвердження, а саме: показник «Виснажуваність» склав 

χ2=10,53 ***p≤0,005, а показник «Уповільнена спрацьованість» χ2=11,12 

***p ≤0,004. 

 Одним з центральних питань при встановленні клініко-психологічних 

діагнозів є питання щодо ступеню та характеру змін мислення та його 

функцій. Нами було проаналізовано декілька категорій, пов’язаних з 

особливостями цих процесів, та з’ясовано, що всі вони отримали статистичне 

підтвердження, а саме: «Ступінь змін мислення» - χ2=18,12, ***p=0,000; 

«Порушення динамічних характеристик мислення» - χ2=26,45, ***p=0,000; 

«Порушення форми та змістовних характеристик мислення» - χ2=15,00, 

***p ≤0,001. Показник «Розвитку автоматизованих розумових» отримав 

значуще підтверждення лише на рівні тенденції до значущості: χ2 =8,19, 

**p ≤0,085. 

  Останнім часом досить велику увагу дослідники різних практичних 

галузей приділяють значенню мотиваційних змін діяльності, будь то 

експертиза, діагностика або реабілітація. В останніх випадках розробляються 

спеціальні тренінги, а при проведенні експертного дослідження ступінь змін 

мотиваційного компоненту діяльності обумовлює й інші ланки психічної 

діяльності. Як вказували Б.В. Зейгарник та Б.С. Братусь (1980), смисли, як 

правило, породжені діяльністю та не можуть бути досліджені самі по собі 

поза їх життєвого контексту [134]. На думку авторів, кожен мотив, який 

привносить сенс в операції і дії, не є автономним та входить у певну ієрархію 

мотивів. Тобто, на думку вчених, смислове утворювання – це не просто 
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особистісний сенс, а відношення мотиву більш загального до пов’язаних з 

ним мотивів менш загальних. У такому розумінні стає очевидним, як ці 

смислові утворювання регулюють прийняття юридично значущого рішення 

(наприклад, укладення угоди) та зіставляються зі стійкою смисловою сферою 

особистості. Це підтверджується й нашими даними, в яких виявлено значущу 

розбіжність у розподілах респондентів з показником «Порушення 

мотиваційної діяльності» - χ2=17,85 ***p=0,000. 

 При аналізі прогностичних здатностей перед нами на цьому етапі не 

стояла задача градації можливих даних. Було необхідним з’ясувати, чи є 

взагалі значущою різниця між групами дієздатних, обмежено дієздатних та 

недієздатних щодо даного показника. Але ж деякі автори, на основі якісного 

аналізу актів судово-психіатричних експертиз, припускають існування 

чотирьох ступенів розладів критичних та прогностичних функцій: легку 

недостатність (критичність нестійка; прогноз найближчих наслідків 

збережений, віддалені наслідки недооцінюються); помірну (найближчий та 

віддалений прогнози характеризуються недооцінкою внаслідок власних дій 

та недостатністю альтернатив); виражену (критична оцінка власної 

особистості та ситуації знижена та не коригується ззовні, прогноз 

найближчих наслідків власних дій значно порушений, віддалений прогноз 

відсутній); грубе зниження (критичні та прогностичні функції втрачені). 

Цікавим вбачається можливість поєднання при вирішенні експертних питань 

показників критично-прогностичних функцій та ступеню вираженості змін 

когнітивної та емоційно-вольової сфер. Аналіз таблиць спряженості довів, 

що у більшості обмежено дієздатних осіб були легко та помірно виражені 

зміни прогностичних здатностей (χ2=12,10, ***p=0,000) та емоційно-вольової 

сфери (χ2=22,30, ***p=0,000 та χ2=20,62, ***p=0,000).  

Щодо дослідження порушень особистісних особливостей, з точки зору 

критичності, самооцінки та прогнозу, цікавим виявляються дані стосовно 

самоописів. Аналіз таблиць спряженості довів, що у більшості обмежено 

дієздатних осіб відмічались зміни особистості зі змінами кола інтересів та 
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уявлень: χ2=11,74, ***p=0,000 та χ2=5,60, ***p=0,000 відповідно; порушення 

самооцінки - χ2=9,83, ***p=0,000; їм були притаманні навіюваність та 

підкоряємсть: χ2=2,19, ***p=0,000. 

При оцінці актуальної здатності розуміти значення своїх дій та 

керувати ними на цільовому рівні регуляції діяльності, важливим було 

проаналізувати співвідношення психопатологічного синдрому та складності 

розв'язуваної задачі, тематики та спрямованості продуктивних 

психопатологічних переживань, індивідуальних особистісних особливостей 

та ситуації конфліктності інтересів. Щодо психологічного висновку та 

виділення регістр-синдрому, як вбачається за літературними даними та 

підтверджено нашими, більшість випадків склали особи з екзогенно-

органічним симптомокомплексом. 

За нашими даними не було отримано значущих розбіжностях з 

висновком експертизи лише за категорією «Ознаки педагогічної 

занедбаності». 

Тепер, як і у попередньому підрозділі, розглянемо значущі відмінності 

(значущий вплив) для уточнення, в яких саме градаціях виходять ці 

відмінності. Для цього об’єднаємо частоти за близькістю відсотків. 

Нами були вибрані найбільш вагомі, за рівнем значущості категорії, до 

яких увійшли наступні показники. При аналізі даних отримано значущий 

зв’язок висновків на момент комісійного висновку з параметром 

«Особливості контакту», χ2=14,69, ***p =0,000.  

Таблиця 5.25 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості контакту»   

Найменування показників значущості Результат 

Пасивний, непродуктивний 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,2796 

Рівень значимості (Sig.)  0,0040* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 
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Продовження табл.5.25 

Хі2 (χ2) 0,3353 
Рівень значимості (Sig.)  0,5626 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,6319 
Рівень значимості (Sig.)  0,0314* 

Нерівномірний 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,4473 

Рівень значимості (Sig.)  0,0196* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 16,6057 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 9,1277 

Рівень значимості (Sig.)  0,0025* 
Формальний 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0004 
Рівень значимості (Sig.)  0,9832 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,1687 
Рівень значимості (Sig.)  0,0043* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,3029 
Рівень значимості (Sig.)  0,0023* 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.25, серед осіб, 

визнаних недієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні з 

непродуктивним контактом, у порівнянні з дієздатними (χ2=8,28, 

*** р≤0,004); серед обмежено дієздатних значущо частіше зустрічалися 

підекспертні з непродуктивним контактом, у порівнянні з дієздатними: 

χ2=4,63, **р≤0,031. Нерівномірний за продуктивністю контакт значуще 

рідше був відмічений в групі недієздатних та обмежено дієздатних, у 
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порівнянні з дієздатними (χ2=16,61, ***р=0,000; χ2=9,13, ***р≤0,003). Щодо 

формального контакту, він був більш притаманний особам з недієздатністю 

та обмеженою дієздатністю, у порівнянні з дієздатними (χ2=8,17, ***р≤0,004; 

χ2=9,30, ***р=0,002). У табл. 5.26 надано загальний розподіл частот за цими 

показниками. 

Таблиця 5.26 

Частоти за показником «Особливості контакту»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Особливості 
контакту 

Пасивний, 
непродуктивний 31 91 5 127 

Нерівномірний 3 43 27 73 

Формальний 11 43 1 55 

 
  

Всього 
45 177 33 255 

% 
Особливості 
контакту 

Пасивний, 
непродуктивний 68,9% 51,4% 15,2% 49,8% 

Нерівномірний 6,7% 24,3% 81,8% 28,6% 

Формальний 24,4% 24,3% 3,0% 21,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Під час бесіди психологом судовим експертом аналізується сукупність 

показників, до яких обов’язково входить аналіз ситуативних чинників. До 

таких було віднесено показник настрою, який потім може входити до 

постановки клінічного діагнозу. Отримано значущий зв’язок висновків на 

момент комісійного висновку з параметром «Настрій», χ2=35,95,***p=0 ,000.  

Таблиця 5.27 

Значущі відмінності за градаціями показника «Настрій»   

Найменування показників значущості Результат 

Ситуативно знижений 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

 Хі2 (χ2) 5,2200 
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Продовження табл.5.27 
Рівень значимості (Sig.)  0,0223 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 10,0686 

Рівень значимості (Sig.)  0,0015* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,7598 

Рівень значимості (Sig.)  0,0967 
Згладжений 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,8482 
Рівень значимості (Sig.)  0,1740 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,5175 
Рівень значимості (Sig.)  0,4719 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,1287 
 Рівень значимості (Sig.)  0,7197 

Слабодухий 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,4656 

Рівень значимості (Sig.)  0,0194* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 12,8281 

Рівень значимості (Sig.)  0,0003* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,6599 

Рівень значимості (Sig.)  0,0174* 
Лабільний 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,2535 
Рівень значимості (Sig.)  0,6146 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,4362 
 Рівень значимості (Sig.)  0,5090 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 
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 Продовження табл.5.27 
Хі2 (χ2) 1,5603 
Рівень значимості (Sig.)  0,2116 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.27, серед осіб, 

визнаних дієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні з 

ситуативно зниженним настрієм, що може свідчити про більш збережену 

критичну функцію в умовах проходження цивільної екпертизи (χ2=10,07, 

*** р≤0,002). Слабодухість була більш притаманною для осіб, визнаних 

недієздатними та обмежено дієздатними, у порівнянні з дієздатними 

(χ2=12,83, ***р≤0,003 та χ2=5,668, **р≤0,018 відповідно).  

У табл. 5.28 надано загальний розподіл частот за цими показником. 

Таблиця 5.28 

Частоти за показником «Настрій» 

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

  
 Частоти 

Настрій 

Без змін 1 16 8 25 

Ситуативно 
знижений 1 31 8 40 

Згладжений 16 45 9 70 

Слабодухий 15 31 1 47 

Лабільний 12 54 7 73 

Всього 45 177 33 255 

% 
Настрій 

Без змін 2,2% 9,0% 24,2% 9,8% 

Ситуативно 
знижений 2,2% 17,5% 24,2% 15,7% 

Згладжений 35,6% 25,4% 27,3% 27,5% 

Слабодухий 33,3% 17,5% 3,0% 18,4% 

Лабільний 26,7% 30,5% 21,2% 28,6% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Ще один показник, який співвідноситься з «ситуативними ознаками» є 

показник поведінки під час експертного дослідження. Поведінка на момент 
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бесіди може бути обумовлена різними факторами: ситуативними; змінами 

внаслідок впливу хворобливих переживань; особливостей особистості та змін 

особистості внаслідок хвороби тощо. Аналіз цього показника виявив значущі 

розбіжності та склав χ2=12,11, ***p=0,000. 

Таблиця 5.29 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості поведінки»   

Найменування показників значущості Результат 

Напружена 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0180 
Рівень значимості (Sig.)  0,8933 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 2,0099 
Рівень значимості (Sig.)  0,1563 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,0190 
Рівень значимості (Sig.)  0,0823 

Малодиференційована 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,3403 

Рівень значимості (Sig.)  0,5597 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,6866 

Рівень значимості (Sig.)  0,1941 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,9806 

Рівень значимості (Sig.)  0,0460* 
Некритична 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,8228 
Рівень значимості (Sig.)  0,1770 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,4929 
Рівень значимості (Sig.)  0,0340* 

 



 

 
 

354

Продовження табл.5.29 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,9752 
Рівень значимості (Sig.)  0,0027* 

 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.29 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні 

з малодиференційованими поведінковими проявами, у порівнянні з 

дієздатними (χ2=3,98, **р≤0,046). Некритична поведінка відмічалась в групах 

недієздатних та обмежено дієздатних, у порівнянні з дієздатними (χ2=4,49, 

** р≤0,034 та χ2=8,98, ***р≤0,002 відповідно).  

У табл. 5.30 надано загальний розподіл частот за цими показником. 

Таблиця 5.30 

Частоти за показником «Особливості поведінки»  

 
 Показник  

Висновок  
N*  

НД* ОД* Д* 

 
 
Частоти 
 
 
 
 
 
  

Особливості 
поведінки 

Відповідна ситуації 4 26 22 52 

Напружена 10 41 3 54 

Малодиференційована 11 51 4 66 

Некритична 20 59 4 83 

Всього 

45 177 33 255 

% 
Особливості 
поведінки 

Відповідна ситуації 8,9% 14,7% 66,7% 20,4% 

Напружена, 
невідповідна ситуації 22,2% 23,2% 9,1% 21,2% 

Малодиференційована 24,4% 28,8% 12,1% 25,9% 

Некритична 44,4% 33,3% 12,1% 32,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

За показником продуктивності бесіди після перерахування було 

отримано дані (табл.5.31), які свідчать про значущі розбіжності між групами 

(χ2=16,03, ***p=0,000).  
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Таблиця 5.31 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості бесіди»   

Найменування показників значущості Результат 

Продуктивна 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,4769 

Рівень значимості (Sig.)  0,0109* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 72,3939 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 90,6897 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Непродуктивна 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 42,4682 
 Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 36,4000 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 6,7990 
Рівень значимості (Sig.)  0,0091* 

Частково продуктивна 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 15,7152 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 11,4886 
Рівень значимості (Sig.)  0,0007* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 51,0624 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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З наданого статистичного аналізу ми бачимо  (табл.5.31), що для 

обмежено дієздатних значущо частіше було притаманне частково 

продуктивне ведення бесіди  у порівнянні з дієздатними (χ2=51,06, 

***p=0,000) та значуще рідше непродуктивне ведення бесіди у порівнянні з 

недієздатними (χ2=6,79, ***p≤0,009). Серед недієздатних було частіше 

непродуктивне ведення бесіди, в порівнянні з обмежено дієздатними та 

дієздатними (χ2=36,40, ***p=0,000 та χ2=42,47, ***p=0,000 відповідно).  

У табл. 5.32 ми бачимо загальний розподіл частот за цими 

показниками. 

Таблиця 5.32 

Частоти за показником «Особливості бесіди»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Особливості 
бесіди 

Продуктивна 1 30 31 62 

Непродуктивна 28 27 0 55 

 
 
  

Частково 
продуктивна 16 120 2 138 

Всього 45 177 33 255 

% 
Особливості 
бесіди 

Продуктивна 2,2% 16,9% 93,9% 24,3% 

Непродуктивна 62,2% 15,3% 0,0% 21,6% 

 
 
  

 
Частково 
продуктивна 35,6% 67,8% 6,1% 54,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

 

В бесіді з підекспертним, психологи та лікарі звертають увагу як на 

особливості побудови суджень, так й на словниковий запас та порушення 

мови. За нашими даними отримано значущий зв’язок висновків на момент 

комісійного висновку з параметром «Особливості мовлення», χ2=41,29, ***p 

=0,000.  
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Таблиця 5.33 

Значущі відмінності за градаціями показника «Особливості мовлення»   

Найменування показників значущості Результат 

Без змін 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

 Хі2 (χ2) 4,9556 

Рівень значимості (Sig.)  0,0260* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 27,4209 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 19,8797 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
З незначними особливостями  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0005 
Рівень значимості (Sig.)  0,9819 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,3846 
Рівень значимості (Sig.)  0,0203* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 7,7292 
Рівень значимості (Sig.)  0,0054* 

Порушена 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,6280 
Рівень значимості (Sig.)  0,0568* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 12,1333 
Рівень значимості (Sig.)  0,0005* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,5128 
Рівень значимості (Sig.)  0,0107* 
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З наданого статистичного аналізу ми бачимо (табл.5.33), що серед 

недієздатних та обмежено дієздатних відмічались частіше порушення 

мовлення, в порівнянні з дієздатними (χ2=12,12, ***p=0,000 та χ2=6,51, 

***p ≤0,010). У табл. 5.34 ми бачимо загальний розподіл частот за цими 

показниками. 

Таблиця 5.34 

Частоти за показником «Особливості мовлення»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Особливості 
мовлення 

Без змін 10 71 27 108 

З незначними 
особливостями 20 79 6 105 

Порушена 15 27 0 42 

Всього 45 177 33 255 

% 
Особливості 
мовлення 

Без змін 22,2% 40,1% 81,8% 42,4% 

З незначними 
особливостями 44,4% 44,6% 18,2% 41,2% 

Порушена 33,3% 15,3% 0,0% 16,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Аналіз особливостей словникового запасу підекпертного надає 

спеціалістам змогу кваліфікувати як порушення мовлення, які характерні для 

тієї чи іншої патології, так й ознаки педагогічної занедбаності або 

особливості особистості в широкому сенсі. Отримані значущі розбіжності 

(χ2=36,56, ***p=0,000) дозволили перейти в аналізі до наступних кроків.  

Таблиця 5.35 

Значущі відмінності за градаціями показника «Словниковий запас»   

Найменування показників значущості Результат 

Достатній 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

 Хі2 (χ2) 0,9903 
Рівень значимості (Sig.)  0,3197 
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Продовження табл.5.35 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 22,2989 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 25,8079 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Бідний  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,7355 

Рівень значимості (Sig.)  0,1877 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 20,3727 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 15,8644 

Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 
Збіднений (олігофазічний) внаслідок хвороби  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,6354 
Рівень значимості (Sig.)  0,1788 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 18,3624 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 14,7642 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

 

З аналізу даних ми бачимо (табл.5.35), що збіднення словникового 

запасу внаслідок хвороби, відмічалося статистично підтверджено частіше 

серед недієздатних та обмежено дієздатних в порівнянні з дієздатними 

(χ2=18,36, ***p=0,000 та χ2=14,76, ***p≤0,001). У табл. 5.36 ми бачимо 

загальний розподіл частот за цими показниками. 
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Таблиця 5.36 

Частоти за показником «Словниковий запас»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Словниковий 
запас 

Достатній 11 58 25 94 

Бідний 11 51 8 70 

Збіднений 
внаслідок 
хвороби 23 68 0 91 

Всього 45 177 33 255 

% 
Словниковий 
запас 

Достатній 24,4% 32,8% 75,8% 36,8% 

Бідний 24,4% 28,8% 24,2% 27,5% 

Збіднений 
внаслідок 
хвороби 51,2% 38,4% 0,0% 35,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Також до характеристик, пов’язаних з характеристиками, зазначеними 

вище, можна віднести характеристику кола інтересів, яка, в тому числі, 

визначає особливості особистості. Ми бачимо, що ця категорія отримала 

статистично значуще підтверждення:  χ2=56,08, ***p=0,000.  

Таблиця 5.37 

Значущі відмінності за градаціями показника «Характеристики кола 

інтересів»   

Найменування показників значущості Результат 

Обмежений побутом 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,8664 

 Рівень значимості (Sig.)  0,1719 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0011 

Рівень значимості (Sig.)  0,9740 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,5616 
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Продовження табл.5.37 
Рівень значимості (Sig.)  0,2114 

Вузьке  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 7,1221 
Рівень значимості (Sig.)  0,0076* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 27,4515 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 15,4834 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

 

З аналізу даних ми бачимо (табл.5.37), що коло інтересів мало декілька 

характеристик, але ж найбільш значущою характеристикою вивилася 

характеристика його звуження. Так, статистично було підтверджено, що 

серед недієздатних та обмежено дієздатних відмічалась більша кількість 

підекспертних зі звуженням кола інтересів у порівнянні з дієздатними  

(χ2=27,45, ***p=0,000 та χ2=15,48, ***p=0,000). Серед обмежено дієздатних 

значущі рідше були такі підекспертні, у порівнянні з недієздатними 

(χ2=27,45, ***p=0,000). У табл. 5.38 ми бачимо загальний розподіл частот за 

цими показниками. 

Таблиця 5.38 

Частоти за показником «Характеристики кола інтересів» 

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Характеристики 
кола інтересів 

Різноманітний 1 21 11 33 

Обмежений 
побутом 16 83 12 111 

  

Обмежений 
розвагами 2 13 9 

24 

Вузький 26 60 1 87 

Всього  45 177 33 255 
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   Продовження табл.5.38 

% 

Характеристики 
кола інтересів 

Різноманітний 2,2% 11,9% 33,3% 12,9% 

Обмежений 
побутом 35,6% 46,94% 36,4% 

43,5% 

 
 
  

Обмежений 
розвагами 4,4% 7,3% 27,3% 

9.4% 

Вузький 57,8% 33,9% 3,0% 34,1% 

Всього  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
В наступній низкі показників буде надано аналіз функціонування 

когнітивної діяльності та аналіз значущих зв’язків. Щодо характеристики 

мнестичної діяльності, отримано значущий зв’язок висновків з параметром 

«Пам’ять», χ2=17,52, ***p=0,000.  

Таблиця 5.39 

Значущі відмінності за градаціями показника «Пам’ять»   

Найменування показників значущості Результат 

Збережена 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,5948 

Рівень значимості (Sig.)  0,4406 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,5522 

Рівень значимості (Sig.)  0,0105* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 18,5007 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Незначно знижена  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 13,5109 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,6599 
Рівень значимості (Sig.)  0,1976 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,4366 
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Продовження табл.5.39 
Рівень значимості (Sig.)  0,0197* 

Помірно знижена  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 13,8449 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

 Хі2 (χ2) 4,6076 
Рівень значимості (Sig.)  0,0318* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 23,7966 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражено знижена  

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 81,2670 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 30,8475 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,3598 

Рівень значимості (Sig.)  0,2436 
 

Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.39 серед осіб, 

визнаних обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні 

з незначними та помірними змінами мнестичної діяльності, у порівнянні з 

недієздатними та дієздатними (χ2=13,51, ***р=0,000, χ2=5,43, **р≤0,019 та 

χ2=13,84, ***р=0,000, χ2=23,79, ***р=0,000). Виражені зміни мнестичної 

функції було відмічено у недієздатних, в порівнянні з обмежено дієздатними 

та дієздатними: χ2=81,26, ***р=0,000 та χ2=30,84, ***р=0,000. У табл. 5.40 

ми бачимо загальний розподіл частот за цими показниками. 
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Таблиця 5.40 

Таблиця частот за показником «Пам'ять» 

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частота Пам'ять 

Збережена 12 36 28 76 

Незначні зміни 3 61 5 69 

Помірні зміни 5 72 0 77 

Виражені зміни 25 8 0 33 

   
   

Всього 45 177 33 255 

% 
Пам'ять 

Збережена 26,7% 20,3% 84,8% 29,8% 

Незначні зміни 6,7% 34,5% 15,2% 27,1% 

Помірні зміни 11,1% 40,7% 0,0% 30,2% 

Виражені зміни 55,6% 4,5% 0,0% 12,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
У наших даних було представлено для аналізу декілька показників 

уваги: «Обсяг уваги», «Характеристика стійкості уваги» та «Порушення 

функцій уваги», які демонструють, що відмічається достовірно значуща 

відмінність в даних обмежено дієздатних у порівнянні з недієздатними.  

Розглянемо їх детальніше. Отримано значущий зв’язок висновків на момент 

комісійного висновку з параметром «Обсяг уваги», χ2=48,37, ***p=0,000.  

Таблиця 5.41 

Значущі відмінності за градаціями показника «Обсяг уваги»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,4773 
Рівень значимості (Sig.)  0,4896 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 24,2680 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 47,3516 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Як ми бачимо за статистичними показниками табл. 5.42 серед осіб, 

визнаних недієздатними, значущо частіше зустрічалися підекспертні зі 

звуженим обсягом уваги: χ2=24,27, ***р=0,000. Серед обмежено дієздатних 

було відмічено більшість пацієнтів з недостатністю обсягу уваги у порівнянні 

з дієздатними: χ2=47,35, ***р=0,000. У табл. 5.42 ми бачимо загальний 

розподіл частот за цими показниками. 

Таблиця 5.42 

Частоти за показником «Обсяг уваги»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Обсяг 
уваги 
достатній 

Ні 31 131 5 167 

Так 14 46 28 88 

Всього 45 177 33 255 

 
 
 
 

 % 

Обсяг 
уваги 
достатній 

Ні 68,9% 74,0% 15,2% 65,5% 

Так 31,1% 26,0% 84,8% 34,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

      Щодо показників «Характеристика стійкості уваги» - вони надані у 

наступній таблиці (табл. 5.43) та підтверджують статистичні значущі 

відмінності (χ2=6,99, **p≤0,030).   

Таблиця 5.43 

Значущі відмінності за градаціями показника «Характеристика стійкості 

уваги»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,9453 
Рівень значимості (Sig.)  0,1631 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 24,2680 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.5.43 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,5857 

Рівень значимості (Sig.)  0,0103* 
 

При аналізі даних було з’ясовано, що серед осіб, визнаних 

недієздатними та обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися 

підекспертні з нестйкістю уваги, у порівнянні з дієздатними: χ2=24,26, 

*** р=0,000 та χ2=6,58, **р≤0,103 відповідно. У табл. 5.44 ми бачимо 

загальний розподіл частот за цими показниками. 

Таблиця 5.44 

Частоти за показником «Характеристика стійкості уваги»  

 
 Показник  

Висновок  N* 
 НД* ОД* Д* 

Частоти 
Характеристика 
стійкості уваги 

Нестійка 
36 156 9 

216 
 

Стійка 
9 21 24 

39 
 

 Всього 45 177 33 255 

% 
Характеристика 
стійкості уваги 

Нестійка 80,0% 88,1% 27,3% 84,7% 

Стійка 20,0% 11,9% 71,8% 15,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Також отримано значущий зв’язок висновків з параметром 

«Порушення функцій уваги», χ2=33,01, ***p=0,000.  

Таблиця 5.45 

Значущі відмінності за градаціями показника «Порушення функцій 

уваги»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,4930 

Рівень значимості (Sig.)  0,4826 
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Продовження табл.5.45 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 24,2680 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 29,5742 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

При аналізі показника було доведено, що серед осіб, визнаних 

недієздатними та обмежено дієздатними, значущо частіше зустрічалися 

підекспертні з порушенням функцій уваги, у порівнянні з дієздатними: 

χ2=24,26, ***р=0,000 та χ2=29,57, ***р=0,000 відповідно. У табл. 5.46 ми 

бачимо загальний розподіл частот за цими показниками. 

Таблиця 5.46 

Частоти за показником «Порушення функцій уваги»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Порушення функцій 
Уваги 

Ні 14 65 28 107 

Так 31 112 5 148 

Всього 45 177 33 255 

 
 

 % 

Порушення функцій 
Уваги 

Ні 31,1% 36,7% 84,8% 42,0% 

Так 68,9% 63,3% 15,2% 58,0% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

При постановці психологічного діагнозу враховується багато 

різноманітних критеріїв, отриманих у ході тестування, спостереження та 

бесіди. Вони носять інтегративний характер, не використовуються поодинці 

та аналізуються з врахуванням інших показників.  

 Щодо показників уваги, вони корелюють різним чином з іншими 

показниками пізнавальної діяльності. При їх аналізі стає можливим, у тому 

числі, виділення так званих «органічних стигм». Наряду з вищезазначеним, 
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до них відносять показники темпу сенсо-моторних реакцій (СМР) (χ2=33,35, 

***p=0,000) та особливостей працездатності: повільної впрацьованості або 

виснажуваності: (χ2=11,12, ***p≤0,004; χ2=10,53, ***p≤0,005 відповідно). 

 З наступних таблиць (табл.5.47, табл.5.49) ми бачимо, що після 

поєднання даних вони показали статистично значущі відмінності.  

Таблиця 5.47 

Значущі відмінності за градаціями показника «Темп СМР»   

Найменування показників значущості Результат 

Нерівномірний 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 7,4057 

Рівень значимості (Sig.)  0,0065* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,3617 

 Рівень значимості (Sig.)  0,0206 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0427 

Рівень значимості (Sig.)  0,8362 
Уповільнений 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,8870 
Рівень значимості (Sig.)  0,0893 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,2673 
Рівень значимості (Sig.)  0,0023* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,7160 
Рівень значимості (Sig.)  0,0299* 

Згасаючий 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,1761 
Рівень значимості (Sig.)  0,2782 

Порівняння недієздатних та дієздатних 
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Продовження табл.5.47 

Хі2 (χ2) 8,7360 
Рівень значимості (Sig.)  0,0031* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,9492 
Рівень значимості (Sig.)  0,0147* 

 

Таким чином, уповільнений темп СМР було відмічено достовірно 

частіше серед обмежено дієздатних та недієздатних, у порівнянні з 

дієздатними (χ2=4,71, **p≤0,029 та χ2=9,27, ***p≤0,002 відповідно); 

згасаючий також серед  обмежено дієздатних та недієздатних, у порівнянні з 

дієздатними (χ2=8,74, ***p≤0,003 та χ2=5,94, **p≤0,015 відповідно). 

Таблиця 5.48 

Частоти за показником «Темп СМР»  

 
Частоти 
 

Темп СМР 
Показник 

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Нерівномірний 20 112 30 162 

  
 

Уповільнений 16 41 3 60 

Згасаючий 9 24 0 33 

Всього 45 177 33 255 

% 
Темп СМР 

Нерівномірний 44,4% 63,3% 90,9% 63,5% 

Уповільнений 35,6% 23,2% 9,1% 23,5% 

Згасаючий 20,0% 13,6% 0,0% 12,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Щодо показника виснажуваності, цікавим виявилися розбіжності при 

порівнянні між усіма групами,  χ2=10,53, ***p≤0,005 (табл.5.49). Так, 

з’ясувалось, що значущі розбіжності стосувалися групи недієздатних та 

обмежено дієздатних з дієздатними, в той час як при порівнянні показників 

обмежено дієздатних та недієздатних розбіжностей не було виявлено.  
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Таблиця 5.49 

Значущі відмінності за градаціями показника «Виснажуваність»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,8249 
Рівень значимості (Sig.)  0,3637 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,5432 
Рівень значимості (Sig.)  0,0020* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,4104 
Рівень значимості (Sig.)  0,0037* 

 

Таким чином, ознаки виснажуваності було відмічено достовірно 

частіше серед обмежено дієздатних та недієздатних, у порівнянні з 

дієздатними: χ2=9,54, **p≤0,002 та χ2=8,41, ***p≤0,004 відповідно. У табл. 

5.50 представлено загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.50 

Частоти за показником «Виснажуваність»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частота 
Виснажуваність 

Ні 21 96 26 143 

Так 24 81 7 112 

Всього 45 177 33 255 

% 
Висснажуваність 

Ні 46,7% 54,2% 78,8% 56,1% 

Так 53,3% 45,8% 21,2% 43,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

З цього можна зробити припущення, що показник виснажуваності 

потребує уточнення при аналізі завдяки іншим показникам (увага, темп 

СМР), оскільки може свідчити не тільки про порушення, але й про 

індивідуально вроджені характеристики, тобто індивідуальний стиль праці. 
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Щодо показника уповільненої впрацьованості, було виявлено 

розбіжності при порівнянні між усіма групами -  χ2=11,12, ***p≤0,004 

(табл.5.51).  

Таблиця 5.51 

Значущі відмінності за градаціями показника «Уповільнена 

впрацьованість»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,1204 
Рівень значимості (Sig.)  0,0236* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 10,4246 
Рівень значимості (Sig.)  0,0012* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,9442 
Рівень значимості (Sig.)  0,0470* 

 

З’ясувалось, що  уповільнена впрацьованість була притаманна 

обмежено дієздатним та недієздатним, у порівнянні з дієздатними:  χ2=10,42, 

***p ≤0,001 та χ2=3,94, **p≤0,047 відповідно. У табл. 5.52 представлено 

загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.52 

Частоти за показником «Уповільнена впрацьованість»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Уповільнена 
впрацьованість 

Ні 28 139 30 197 

Так 17 38 3 58 

Всього 45 177 33 255 

% 
Уповільнена 
впрацьованість 

Ні 62,2% 78,5% 90,9% 77,3% 

Так 37,8% 21,5% 9,1% 22,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 



 

 
 

372

При аналізі особливостей розумової діяльності та порушень мислення, 

було виділено декілька показників, а саме: «Ступінь змін мислення», 

«Порушення динамічних характеристик мислення» та «Порушення форми та 

змістовних характеристик мислення». Розглянемо їх детальніше. 

Отримано значущий зв’язок висновків на момент комісійного висновку 

з параметром «Ступінь змін мислення», χ2=18,12, ***p=0,000.  

 Таблиця 5.53 

Значущі відмінності за градаціями показника «Ступінь змін мислення»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначне зниження 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 9,5334 
Рівень значимості (Sig.)  0,0020* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,3785 
Рівень значимості (Sig.)  0,2404 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,1965 
Рівень значимості (Sig.)  0,0405* 

Помірне зниження 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,2796 
Рівень значимості (Sig.)  0,0040* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,6076 
Рівень значимості (Sig.)  0,0318* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 17,4709 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражене зниження 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 66,0057 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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Продовження табл.5.53 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,2800 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,6703 
Рівень значимості (Sig.)  0,4129 

Незначна недостатність 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,7363 
Рівень значимості (Sig.)  0,0532 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,3785 
Рівень значимості (Sig.)  0,2404 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,5632 
Рівень значимості (Sig.)  0,4530 

Помірна недостатність 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,4517 
Рівень значимості (Sig.)  0,0632 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,8771 
Рівень значимості (Sig.)  0,3490 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,8565 
Рівень значимості (Sig.)  0,0275* 

 

При аналізі показника щодо ступеню змін в сфері мислення, було 

виявлено, що значущі розбіжності стосуються порівняння груп обмежено 

дієздатних та недієздатних. Так, незначне та помірне зниження рівня 

процесів узагальнень (як набутого зниження інтелекту), статистично частіше 

відмічено в групі обмежено дієздатних, у порівнянні з недієздатними та 

дієздатними: χ2=9,53, **p≤0,013; χ2=4,19, ***p≤0,004 та χ2=8,27, ***p≤0,004; 

χ2=17,47, ***p=0,000 відповідно. Виражене зниження рівня процесів 

узагальнень відмічалось статистично частіше в групі обмежено дієздатних та 

недієздатних, у порівнянні з дієздатнимиін: χ2=66,00,***p=0,000; χ2=21,28, 
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***p=0,000. Показники (на рівні статистичної значущості) врожденого 

порушення інтелекту, здебільшого виявилися на рівні помірної недостатності 

в групі обмежено дієздатних у порівнянні з дієздатними: χ2=4,85,**p≤0,026. 

У табл. 5.54 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.54 

Частоти за показником «Ступінь змін мислення» 

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД*  ОД* Д* 

Частоти 

Ступінь 
змін 

мислення 

Без змін 13 36 29 78 

Незначне 
зниження 1 39 2 42 

Помірне 
зниження 5 58 0 63 

Виражене 
зниження 19 3 0 22 

Незначна 
недостатність 1 21 2 24 

Помірна 
недостатність 6 20 0 26 

Всього 45 177 33 255 

  
  % 

Ступінь 
змін 

мислення 

Без змін 28,9% 20,3% 87,9% 30,6% 

Незначне 
зниження 2,2% 22,0% 6,1% 16,5% 

  
   

 

Помірне 
зниження 11,1% 32,8% 0,0% 24,7% 

Виражене 
зниження 42,2% 1,7% 0,0% 8,6% 

 
 

Незначна 
недостатність 2,2% 11,9% 6,1% 9,4% 

Помірна 
недостатність 13,3% 11,3% 0,0% 10,2% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Отримано значущий зв’язок висновків з параметром «Порушення 

динамічних характеристик мислення», χ2=26,45, ***p=0,000.  
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Таблиця 5.55 

Значущі відмінності за градаціями показника «Порушення динамічних 

характеристик мислення»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,5455 
Рівень значимості (Sig.)  0,2138 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,8845 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,3048 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

При аналізі показника щодо динамічних характеристик мислення, було 

виявлено, що значущі розбіжності стосуються порівняння груп обмежено 

дієздатних та недієздатних з дієздатними Тобто в цих групах більше 

зустрічалось пацієнтів з різними порушеннями динаміки та темпу: χ2=21,88, 

***p=0,000; χ2=21,30, ***p=0,000. У табл. 5.56 ми бачимо загальний розподіл 

частот за цим показником.  

Таблиця 5.56 

Частоти за показником «Порушення динамічних характеристик 

мислення»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Порушення динамічних 
характеристик 
мислення 

Ні 14 73 27 114 

Так 31 104 6 141 

Всього 45 177 33 255 

% 

Порушення динамічних 
характеристик 
мислення 

Ні 31,1% 41,2% 81,8% 44,7% 

Так 68,9% 58,8% 18,2% 55,3% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Отримано значущий зв’язок висновків на момент комісійного висновку 

з параметром «Порушення форми та змістовних характеристик мислення», 

χ2=15,00, ***p≤0,001.  

Таблиця 5.57 

Значущі відмінності за градаціями показника «Порушення форми та 

змістовних характеристик мислення»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,4694 
Рівень значимості (Sig.)  0,0194* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 14,5600 
Рівень значимості (Sig.)  0,0001* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 7,0884 
Рівень значимості (Sig.)  0,0078* 

 

При аналізі показника щодо порушень форми та змісту мислення, було 

виявлено, що значущі розбіжності стосуються порівняння груп недієздатних 

з обмежено дієздатними та дієздатними, що підтверджує гипотезу про 

визнання обмежено осудними хворих без важкої психопатологічної 

симптоматики: χ2=14,56, ***p=0,000. У табл. 5.58 ми бачимо загальний 

розподіл частот за цим показником.  

Таблиця 5.58 

Частоти за показником «Порушення форми та змістовних 

характеристик мислення»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Порушення форми та 
змістовних характеристик 
Мислення 

Ні 
31 149 33 213 

 

Так 14 28 0 42 

Всього 45 177 33 261 
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Продовження табл.5.58 

% 

Порушення форми та 
змістовних характеристик 
Мислення 

Ні 68,9% 84,2% 100,0% 83,5% 

Так 31,1% 15,8% 0,0% 16,5% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

З цими показниками також пов’язані дані щодо порушення 

прогностичних здатностей, які, як відомо, вкладаються у показник інтелекту. 

Аналіз змістовних характеристик інтелектуального компоненту 

юридичного критерію включає в себе дві категорії ознак: ті, які відносяться 

до вищих психічних функцій: критичність, прогноз; та ті, які відносяться до 

змісту свідомості: юридичне та соціальне значення. У хворих з різними 

психічними захворюваннями при збереженості окремих функцій більш 

значущими можуть бути порушення критичних та прогностичних 

здатностей, що є одним з ключових при вирішенні питань у цивільному 

судочинстві.  

Отримано значущий зв’язок висновків з параметром «Прогностичні 

здатності», χ2=11,10, ***p=0,000.  

Таблиця 5.59 

Значущі відмінності за градаціями показника «Прогностичні здатності»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 26,1192 

 Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 63,0933 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 26,9005 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
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З наших даних (табл.5.59) вбачаються значущі розбіжності щодо 

порушення прогностичних здатностей у групі обмежено дієздатних та 

недієздатних у порівнянні з дієздатними, та у групі недієздатних у порівнянні 

з обмежено дієздатними: χ2=26,11, ***p=0,000; χ2=63,09, ***p=0,000; 

χ2=26,90, ***p=0,000. У табл. 5.60 ми бачимо загальний розподіл частот за 

цим показником.  

Таблиця 5.60 

Частоти за показником «Прогностичні здатності»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Прогностичні 
здатності 

Не 
порушені 2 18 24 44 

Порушені 39 78 0 117 

Частково 4 81 9 94 

Всього 45 177 33 255 

% 
Прогностичні 
здатності 

Не 
порушені 4,4% 10,2% 72,7% 17,3% 

Порушені 86,7% 44,1% 0,0% 45,9% 

Частково 8,9% 45,8% 27,3% 36,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Таким чином, серед обмежено дієздатних та недієздатних, достовірно 

частіше зустрічались особи з порушенням прогностичних функцій, ніж серед 

дієздатних.  

При аналізі особистісних особливостей на юридично значущий момент 

(як в цивільному, так й у кримінальному процесі) досить важливим стає 

аналіз самостійного волевиявлення або виявлення рис, які свідчать про 

ознаки навіюваності. В цивільних процесах при описі особистісних 

особливостей цим якостям приділяють значущу увагу, оскільки це може 

стати однією з причин дій проти своєї волі. 

За нашими даними отримано значущий зв’язок з параметром 

«Навіюваність, підкоряємість», χ2=22,19, ***p=0,000 – табл.5.61 
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Таблиця 5.61 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Навіюваність, підкоряємість»   

Найменування показників значущості Результат 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,6894 
Рівень значимості (Sig.)  0,4064 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 14,0876 
Рівень значимості (Sig.)  0,0002* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 22,2079 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

З наших даних (табл.5.61) вбачається, что недієздатним та обмежено 

дієздатним, були притаманні більше, у порівння з дієздатними, риси 

навіюваності та підкоряємості, що може бути пояснено поєднанням 

когнітивних, прогностичних та критичних здатностей, обмеженням 

можливості керувати власними діями: χ2=14,08, ***p=0,000 та χ2=22,20, 

***p=0,000 У табл. 5.62 ми бачимо загальний розподіл частот за цим 

показником. 

Таблиця 5.62 

Частоти за показником «Навіюваність, підкоряємість»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Навіюваність, 
підкоряємість 

Так 29 102 32 163 

Ні 16 75 1 92 

Всього  45 177 33 255 

% 
Навіюваність, 
підкоряємість 

Так 64,4% 57,6% 97,0% 63,9% 

Ні 35,6% 42,4% 3,0% 36,1% 

Всього  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 



 

 
 

380

При констатації безпорадності, тісний взаємозв’язок відмічається між 

вольовим та інтелектуальним критеріями який розуміється як порушення 

здатності до цілеспрямованої та послідовної поведінки. При цьому 

інтелектуальний компонент здатності розуміти значення власних дій та 

керувати ними на юридично значущий момент, розглядається в такому разі з 

боку порушення здатності осмислювати фактичну, зовнішню сторону 

юридично значущих подій (наприклад, при укладанні угод – це нездатність 

до осмислення умов, в яких була укладена угода, нездатність до осмислення 

факту укладання угоди та ін.), порушення здатності розуміти змістовну 

сторону юридично значущих подій (юридичні аспекти угоди та її соціальне 

значення), порушення критичної оцінки ситуації та прогнозу її наслідків. 

Вольовий компонент розкривається через порушення особистісно-

мотиваційної регуляції поведінки, порушень адекватного формування мети 

та здатності до регуляції поведінки та контролю при укладанні угоди [158, 

162]. Вольова складова юридичного (психологічного) критерію пов’язана зі 

змістовним та цільовими рівнями регуляції діяльності – цілеспрямованість 

поведінки, мотиваційний компонент діяльності тощо. 

За нашими даними було отримано значущий зв’язок з показниками 

вольових функцій, який склав », χ2=20,22, ***p=0,000 (табл.5.63). 

Таблиця 5.63 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Зміни вольових процесів»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

 Хі2 (χ2) 8,8262 
Рівень значимості (Sig.)  0,0030* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 21,2353 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 
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Продовження табл.5.63 

Хі2 (χ2) 8,7718 
Рівень значимості (Sig.)  0,0031* 

Помірні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 31,1054 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,6000 

Рівень значимості (Sig.)  0,0180* 
Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 45,8626 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 
 

Виражені 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 89,5614 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 57,3106 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,3972 
 

Рівень значимості (Sig.)  0,0202* 
 

 

З наших даних (табл.5.63) вбачається, что в групі недієздатних та 

обмежено дієздатних, статистично частіше відмічались випадки з 

порушеннями вольових процесів, у порівняння з групою дієздатних. Тобто 

помірні зміни частіше відмічались у обмежено дієздатних, в той час як 

виражені у недієздатних: χ2=31,40, ***p=0,000 та χ2=45,86, ***p=0,000; 

χ2=89,56, ***p=0,000 та χ2=57,31, ***p=0,000. У табл. 5.64 ми бачимо 

загальний розподіл частот за цим показником.  
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Таблиця 5.64 

Частоти за показником «Зміни вольових процесів»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

       

Частоти 
Зміни вольових 
процесів 

Не має 1 12 19 32 

Незначні 1 37 14 52 

Помірні 6 106 0 112 

Виражені 37 22 0 59 

Всього 45 177 33 255 

% 
Зміни вольових 
процесів 

Не має 2,2% 6,8% 57,6% 12,5% 

Незначні 2,2% 20,9% 42,4% 20,4% 

Помірні 13,3% 59,9% 0,0% 43,9% 

Виражені 82,2% 12,4% 0,0% 23,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Щодо психологічної діагностики емоційних станів та їх розладів в 

експертній діяльності, треба зауважити, що первинна інформація про  

особливості їх функціонування безпосередньо отримується від 

підекспертного, а потім вже за допомогою інших методів. Тому дуже 

важливим є розуміння й критичних здатностей підекспертної особи та 

особливостей її інтелектуальних функцій. При опитуванні задля 

категоризації отриманих даних стосовно особливостей емоційної діяльності, 

є можливим використання рейтингових шкал, а потім вже дослідження за 

допомогою опитувальників та проективних методик на етапі проведення 

психологічного тестування.  

В експертизі доволі часто відмічаються порушення афективної 

складової емоцій, що призводить до виникнення тривалих негативних та 

спонтанних емоцій. Емоції при аналізі випадків в експертній діяльності 

психологів відносять до найважливіших мотивуючих компонентів, що надає 

юридично значущим ситуаціям, діям та їх наслідкам емоційно позитивну або 
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негативну значущість. За нашими даними було отримано значущий зв’язок з 

показником змін емоційної сфери, який склав», χ2=22,30, ***p=0,000 

(табл.5.65). 

Таблиця 5.65 

Значущі відмінності за градаціями показника 

«Порушення емоційної сфери»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,3837 
Рівень значимості (Sig.)  0,0363* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 36,5448 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 53,8593 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Помірні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 43,0095 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 6,6182 
Рівень значимості (Sig.)  0,0101* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 62,9459 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 74,4430 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 57,3106 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 7,3808 
Рівень значимості (Sig.)  0,0066* 
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З таблиці 5.65 стає зрозумілим, що серед обмежено дієздатних частіше 

прослідковуються помірні зміни емоційної сфери, у порівнянні з 

недієздатними та діездатними (χ2=43,00, ***p=0,000, χ2=62,94, ***p=0,000). 

Виражені зміни притаманні недієздатним, у порівнянні з обмежено 

дієздатними та дієздатними (χ2 =74,44, ***p=0,000; χ2 =57,31, ***p=0,000). 

У табл. 5.66 представлений загальний розподіл частот за цим 

показником. 

Таблиця 5.66 

Частоти за показником «Порушення емоційної сфери»  

 
 

Показник  
Висновок  

N* 
НД* ОД* Д* 

Частоти 
Порушення емоційної 
сфери 

Не має 1 9 13 23 

Незначні 0 16 20 36 

Помірні 7 123 0 130 

Виражені 37 29 0 66 

Всього 45 177 33 255 

% 
Порушення емоційної 
сфери 

Не має 2,2% 5,1% 39,4% 9,0% 

Незначні 0,0% 9,0% 60,6% 14,1% 

Помірні 15,6% 69,5% 0,0% 51,0% 

Виражені 82,2% 16,4% 0,0% 25,9% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

Як ми вже вказували в попередніх розділах,  опосредкованість потреб, 

мотивів пов’язана з їх ієрархічним будуванням: чим більше опосередкований 

мотив та потреба, тим більше їх ієрархічний зв’язок. Зміни ієрархії та 

опосередкованості мотивів призводять до змін та повної утрати складної 

організації діяльності людини. Вона стає непрогнозованою, імпульсивною 

[135]. В свою чергу, проблеми регуляції та саморегуляції тісно пов’язані з 

проблемою смислових систем, як основою життєвих відносин особистості та 

похідною від соціальної ситуації, взаємодії мотивів, сукупності діяльностей 

[18]. 
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Ще Б.В. Зейгарнік було сформовано положення про те, що смислові 

утворення формують регуляторну систем; саме завдяки наявності смислових 

утворень стає можливою саморегуляція при постановці цілей, осмисленні 

своїх вчинків [135]. Смисл характеризує не тільки особливості розуміння, 

усвідомлення та концептуалізації суб’єктом дійсності, але ж виконує функції 

регуляції практичної діяльності [183], а спрямованість дій особистості 

визначається індивідуально-специфічною ієрархією потреб, їх актуальністю 

та можливостями для реалізації. Щодо хворих, під впливом хвороби у них 

змінюється структура та зміст потреб та мотивів, що призводить до прямих, 

імпульсивних, не спланованих дій. Тобто, у них відсутня цілеспрямована 

діяльність, тому їх потреби некеровані та більш схожі на потяги. За нашими 

даними було отримано значущий зв’язок з показником змін мотиваційної 

діяльності, який склав: χ2=17,58, ***p=0,000 (табл.5.67). 

Таблиця 5.67 

Значущі відмінності за градаціями показника «Порушення мотиваційної 

діяльності»   

Найменування показників значущості Результат 

Незначні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 10,9985 
Рівень значимості (Sig.)  0,0009* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 23,0380 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 7,5359 
Рівень значимості (Sig.)  0,0060* 

Помірні 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 20,4030 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 4,0923 
Рівень значимості (Sig.)  0,0431* 



 

 
 

386

Продовження табл.5.67 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 33,1367 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Виражені 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 82,5509 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 54,6000 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 5,6717 
Рівень значимості (Sig.)  0,0172* 

З таблиці 5.67 ми бачимо, що помірні зміни мотиваціних процесів було 

відмічено серед обмежено дієздатних, у порівнянні з недієздатними та 

дієздатними:  χ2=20,40, ***p=0,000 та χ2=33,13, ***p=0,000. Виражені зміни 

статистично частіше зустрічались у недієздатних, в порівнянні з обмежено 

дієздатними та дієздатними:  χ2=82,25, ***p=0,000 та χ2=54,60, ***p=0,000. У 

табл. 5.68 ми бачимо загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.68 

Частоти за показником «Порушення мотиваційної діяльності»  

  
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 

Порушення 
мотиваційної 
діяльності 

Не має 1 14 17 32 

Незначні 1 46 15 62 

Помірні 7 94 1 102 

Виражені 36 23 0 59 

Всього 45 177 33 255 

% 

Порушення 
мотиваційної 
діяльності 

Не має 2,2% 7,9% 51,5% 12,5% 

Незначні 2,2% 26,0% 45,5% 24,3% 

Помірні 15,6% 53,1% 3,0% 40,0% 

Виражені 80,0% 13,0% 0,0% 23,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 
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Соціально значуща активність людини регулюється особистісними 

утворюваннями. Тобто, що в кримінальному або цивільному процесі будь які 

умови не створюють юридично значущої поведінки інакше, як тільки будучи 

опосередкованими особистістю. Якщо мова йде про виражені форми 

психічних розладів, це не є єдиним критеріїм визначення социально 

значущої поведінки особистості. Тобто тільки з наявності психіатричного 

діагнозу не  надається експертний висновок про порушення юридично 

значущої здатності. Обґрунтування такого висновку ґрунтується на теоріях 

діяльності та потребує аналізу співвідношення синдромальних 

характеристик патопсихологічного та психопатологічного кола, 

особистісних утворень, які регулюють або ні юридично  значущу поведінку 

[173]. 

Л.В. Алєксєєва (2010), вважає однією з основних задач експертів, 

аналіз саме таких особистісних особливостей та проявів, які можна віднести 

до юридично значущих або соціально суб’єктних здатностей, з позицй 

розуміння особистості як суб’єкта соціальних відносин. Ці здатності, на 

думку автора, забезпечують його можливості розуміти соціальний характер 

дійсності, розуміти соціальне значення та наслідки власних дій та керувати 

собою з урахуванням суспільних норм [8]. 

Виходячи з вищезазначеного, нами були проаналізовані у виділених 

групах та проаналізовані значущі відмінності у виділених категоріях 

(табл.5.69). В результаті було отримано значущий зв’язок з показником змін 

особистості, який склав, χ2=11,74, ***p=0,000. 

Таблиця 5.69 

Значущі відмінності за градаціями показника «Зміни особистості»   

Найменування показників значущості Результат 

Без змін 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 3,1714 
Рівень значимості (Sig.)  0,0749 
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Продовження табл.5.69 
Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 37,4335 
 Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 56,1144 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Зі змінами 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 8,7463 
Рівень значимості (Sig.)  0,0031* 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 42,8964 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 29,7581 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

 

З таблиці 5.69 стає очевидним, що зміни особистості відмічались в 

групі недієздатних, у порівнянні з обмежено дієздатними та дієздатними: 

χ2=8,74, ***p≤0,003 та χ2=42,00, ***p=0,000, а також у групі обмежено 

дієздатних у порівнянні з групою дієздатних: χ2=29,75, ***p=0,000. У табл. 

5.70 представлений загальний розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.70 

Таблиця частот за показником «Зміни особистості»  

 
 Показник  

Висновок  
N* 

НД* ОД* Д* 

Частоти 
Зміни особистості 

Ні 7 61 27 95 

Так 38 116 6 160 

Всього 45 177 33 255 

% 
Зміни особистості 

Ні 15,6% 34,5% 81,8% 37,3% 

Так 84,4% 65,5% 18,2% 62,7% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 
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Таким чином, опосередкована поведінка притаманна зрілій особистості 

та має місце там, де є усвідомлення своїх вчинків та мотивів, які стоять за 

ними. Без врахування цієї ієрархії є неможливим аналіз самооцінки та 

самосприйняття особистості. Тобто усвідомлена мета та контроль над своїми 

діями стають основними у опосередкуванні поведінки.  

За нашими даними було виділено та проаналізовано значущі 

відмінності за показником самооцінювання (табл.5.71). В результаті було 

отримано значущий зв’зок, який склав, χ2=98,37, ***p=0,000. 

Таблиця 5.71 

Значущі відмінності за градаціями показника «Самооцінка»   

Найменування показників значущості Результат 

Некритична 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 2,3486 
Рівень значимості (Sig.)  0,1254 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 41,7344 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 41,6411 
Рівень значимості (Sig.)  0,0000* 

Недиференційована 

Порівняння недієздатних та обмежено дієздатних 

Хі2 (χ2) 1,4274 
Рівень значимості (Sig.)  0,2322 

Порівняння недієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,6034 
Рівень значимості (Sig.)  0,4373 

Порівняння обмежено дієздатних та дієздатних 

Хі2 (χ2) 0,0073 
Рівень значимості (Sig.)  0,9321 

 

З таблиці 5.71 вбачається, що серед недієздатних та обмежено 

дієздатних, значущо частіше зустрічаються особистості з некритичною 

самооцінкою, у порівнянні з групою дієздатних, відповідно, χ2=41,73, 
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***p=0,000 та χ2=41,64, ***p=0,000. У табл. 5.72 представлений загальний 

розподіл частот за цим показником. 

Таблиця 5.72 

Частоти за показником «Самооцінка»  

 
Частоти 

Самооцінка 

 
Висновок  

N* 
НД* ОД* Д* 

Критична 1 17 19 37 

Некритична 33 108 1 142 

Занижена 1 10 1 12 

Підвищена 1 19 8 28 

Недиференційована 9 23 4 36 

Всього 45 177 33 255 

% 
Самооцінка 

Критична 2,2% 9,6% 57,6% 14,5% 

Некритична 73,3% 61,0% 3,0% 55,7% 

Занижена 2,2% 5,6% 3,0% 4,7% 

Підвищена 2,2% 10,7% 24,2% 11,0% 

Недиференційована 20,0% 13,0% 12,1% 14,1% 

Всього 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
*НД - недієздатні; ОД – обмежено дієздатні; Д – дієздатні 

 

На рівні тенденції до значущості виділені ознаки «Загальна обізнаність 

та тямущість», «Розвиток АРН». Не було отримано значущих розбіжностей з 

висновком експертизи за категорією «Ознаки педагогічної занедбаності». 

 

Висновки до 5 розділу 

 

1. Системений аналіз загальних характеристик експертиз у цивільному 

судочинстві виявив переважність експертиз щодо вирішення питання 

загальної дієздатності з прийняттям рішення необхідності призначення 

піклування.  
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2. Розробка і впровадження в практику критеріїв судово-психологічної 

оцінки розладів при психічних захворюваннях, які обмежують здатність 

особи повною мірою усвідомлювати значення власних дій, є одним з 

найважливіших напрямів на сучасному етапі. В нашому дослідженні це стало 

можливим завдяки використанню статистичного методу опрацювання 

експериментальних даних. 

3. Системний аналіз клініко-соціальних даних та результатів парних 

частот за повним розподілом у таблицях спряженості з використанням 

критерія χ2 до їх об’єднання виявив значущі психодіагностичні засади, які 

були притаманні обмежено дієздатним, а саме: неповне розуміння мети 

призначення експертизи; недостатність диференційованого надання скарг та 

неможливість повноцінного відтворення анамнезу; зловживання 

наркотичними речовинами; неповне розуміння сенсу власних дій;  помірні 

зміни критики; помірно виражені негативні порушення психічної діяльності; 

помірно виражені зміни соціальної адаптації; обмежені можливості у 

здатності до самостійного проживання (як і у недієздатних). 

4. Порівняльний аналіз між групами  після об’єднання частот за 

близькістю відсотків при розгляданні клініко-соціальних показників виявив 

значущі психодіагностичні засади, які були притаманні обмежено 

дієздатним, а саме: неповне розуміння призначення експертизи; формальне 

розуміння призначення експертизи (як і у недієздатних); неповне розуміння 

сенсу власних дій; формальне (як і у недієздатних) розуміння сенсу власних 

дій; помірні зміни критики; формальність критики (як і у недієздатних); 

помірно виражені негативні порушення психічної діяльності; помірно 

виражені зміни соціальної адаптації; обмежена можливість у здатності до 

самостійного проживання (як і у недвєзданих); некритична поведінка (як і у 

недієздатних); зловживання наркотичними речовинами; 

*для недієздатних було характерним: повне нерозуміння мети 

призначення експертизи та сенсу власних дій;  виражені зміни критики; 

недостатність диференційованого надання скарг та неможливість 
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повноцінного відтворення анамнезу; наявність продуктивної психічної 

симптоматики; виражені негативні порушення психічної діяльності; 

відсутність змоги до соціального пристосування; нездатність до самостійного 

проживання;  

* у групі обмежено дієздатних не значущими або на рівні тенденції до 

значущості вивилися такі критерії: освіта; вік; обтяжена спадковість та 

патології дитинства; відставання в психічному розвитку; зловживання 

алкоголем; продуктивна психотична симптоматика; причини, через які не 

працює; чи був ліквідатором аварії на ЧАЕС; прояви аутоагресії та агресії.  

5. Системний аналіз психологічних даних та результатів парних частот 

за повним розподілом у таблицях спряженості з використанням критерія χ2 до 

їх об’єднання виявив значущі психодіагностичні засади, які були притаманні 

обмежено дієздатним, а саме: особливості контакту, бесіди, мовлення та 

словникового запасу; особливості поведінки та настрою; пам'ять, обсяг уваги, 

характеристика стійкості уваги, порушення функцій уваги, темп СМР, 

виснажуваність та уповільнена впрацьованість; ступінь змін мислення; 

порушення динамічних характеристик мислення; порушення форми та 

змістовних характеристик мислення; помірні порушення мотиваційної 

діяльності; помірно виражені зміни прогностичних функцій; помірні зміни  

емоційно-вольової сфери; зміни особистості зі звуженням кола інтересів та 

змінами самооцінки; навіюваність та підкоряємість;  

6. Порівняльний аналіз між групами  після об’єднання частот за 

близькістю відсотків при розгляданні психологічних показників виявив 

значущі психодіагностичні засади, які були притаманні обмежено 

дієздатним, а саме: формальний контакт (як й у недієздатних); коливання 

настрою, слабодухість (як й у недієздатних); недоречна (некритична) 

поведінка (як й у недієздатних); частково продуктивна бесіда; незначні 

порушення мовлення; збіднення словникового запасу внаслідок хвороби (як 

й у недієздатних); незначні та помірні зміни мнестичної діяльності; 

порушення функцій уваги (як й у недієздатних); недостатність обсягу уваги; 
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нестійкість уваги (як й у недієздатних); уповільнений та згасаючий темп 

СМР (обидві як й у недієздатних); уповільнена впрацьованість (як й у 

недієздатних); виснажуваність (як й у недієздатних); незначне та помірне 

зниження процесів мислення; помірна недостатність рівня узагальнень; 

порушення динамічних характеристик мислення (як й у недієздатних); 

порушення прогностичних здатностей (як й у недієздатних); риси 

навіюваності та підкоряємості (як й у недієздатних); помірні порушення 

вольових процесів; помірні зміни емоційної сфери; помірні зміни 

мотиваціних процесів; зміни особистості (як й у недієздатних; некритична 

самооцінка (як й у недієздатних); 

*для недієздатних було характерним: непродуктивний контакт, 

непродуктивна бесіда; грубі порушення мовлення; звуження кола інтересів; 

виражені зміни мне стичної діяльності; звужений обсяг уваги; виражене 

зниження рівня процесів узагальнень; порушення форми та змістовних 

характеристик мислення; виражені порушення вольових процесів; виражені 

зміни емоційної сфери; виражені зміни мотиваціних процесів;  

* у групі обмежено дієздатних не значущими або на рівні тенденції до 

значущості вивилися такі критерії: загальна обізнаність та тямущість; 

розвиток АРН, ознаки педагогічної занедбаності. 
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Завязкіна // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць 

Класичного приватного ун-ту. – Запоріжжя, 2018. – № 3. – С. 92–96.  



 

 
 

394

3. Завязкіна Н. В. Щодо психологічної аргументації правових норм у 

цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер. Психол. науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 

170–174. 

4. Завязкіна Н. В. Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності 

«розуміти, оцінювати та приймати рішення» в цивільному процесі / 

Н. В. Завязкіна // Психологічний часопис. – 2018. – № 5. – С. 283–296.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

395

РОЗДІЛ 6.  

ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ОБГРУНТУВАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ 

ОСУДНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ 

 
6.1. Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних висновків 

щодо обмеженої осудності та обмеженої дієздатності 

 
У попередніх розділах дисертаційної роботи була доведена 

необхідність участі експерта-психолога судового у вирішенні питань 

осудності – обмеженої осудності – неосудності, дієздатності – обмеженої 

дієздатності – недієздатності. Це пов’язано з тим, що аналіз впливу розладів 

психічної діяльності на інтелект і волю на юридично значущий момент 

вимагає застосування широкого кола не тільки загальнопсихологічних знань, 

але й спеціальних, зокрема з клінічної психології, патопсихології та 

психодіагностики. Заснований здебільшого на феноменологічній оцінці 

психіатричний підхід встановлює психопатологічні критерії (значущі для 

права) дизрегуляції соціальної поведінки з недостатністю або втратою 

довільного свідомого контролю над нею. Тому такий психіатриІчний підхід, 

безумовно, повинен бути доповнений психологічним та ситуаційним (із 

залученням суміжних спеціалістів) аналізом. Процесуальною формою такого 

поєднаного підходу є комплексна судова психолого-психіатрічна експертиза. 

При змістовному розумінні інтелектуального компоненту юридичного 

критерію обмеженої осудності необхідним є врахування способів, які 

використовуються особою для досягнення соціально значущих цілей, а 

також аналіз смислових утворень [173]. Інтелектуальний компонент у 

випадку обмеженої осудності розглядається у контексті порушення здатності 

розуміти зовнішню сторону юридично значущих подій, а також здатності 

усвідомлювати змістовну сторону юридично значимих подій та порушення 

критичної оцінки та прогнозу. Вольовий компонент розкривається через 

порушення особистісно-мотиваційної регуляції поведінки, порушення 
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адекватного формування мети і здатності до регуляції поведінки і контролю 

[160]. 

Поведінка людини детермінується системою функціонуючих в даній 

культурі і в окремих субкультурах правил. При цьому ключова роль 

належить не зовнішнім фізичним характеристикам окремих елементів та 

одиниць поведінки, а їх соціальному змісту. Центральною особливістю 

змістовних утворень є їх походження від соціальної ситуації, позиції людини 

в суспільстві, від взаємодії мотивів, заданих цією ситуацією, від сукупності 

діяльностей [18]. Крім того, проблема регуляції і саморегуляції тісно 

пов’язана з проблемою змістовних систем, які є системою основних 

життєвих відносин особистості. Вони пов’язані зі світоглядом, ціннісними 

уявленнями, уявленням про себе.  Змістовні утворення формують 

регуляторну систему, завдяки їх наявності виявляється можливою 

саморегуляція при постановці цілей, усвідомленні своїх вчинків [136]. 

Соціальний зміст характеризує не тільки особливості розуміння, 

усвідомлення і концептуалізації суб’єктом оточуючої дійсності, але й 

виконує функції регуляції практичної діяльності [182]. Джерелом спонукання 

виступають потреби та особистісні цінності суб’єкта. Спрямованість його дій 

визначається індивідуально-специфічною ієрархією потреб та можливостями 

їх реалізації тих [183]. Смислові утворення являють собою сплав свідомих 

(інтелектуальних) і емоційних (афективних) процесів [34]. Розпізнавання 

типу проблемної ситуації передбачає потенційну можливість звернення до 

змістового рівня регуляції діяльності, що можливо тільки при його 

збереженні. Для експертної оцінки вищезазначене означає необхідність 

встановлення збереження не тільки цільового, але і змістовного рівня 

регуляції поведінки, хоча змістовний рівень міг і не бути задіяний у процесі 

прийняття юридично значущого рішення. 

Щодо експертного значення вказаних вище категорій, необхідність 

патопсихологічного аналізу поведінки підекспертного не викликає сумнівів, 

оскільки одним з основних завдань експерта-психолога судового є 
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встановлення наявності порушеної внаслідок хвороби здатності до довільної 

саморегуляції діяльності. Такі задачі повинні бути вирішені не просто з 

позицій загально-теоретичних методів патопсихології, але у контексті задач 

сучасної експертології. Тобто вони повинні бути апробовані в сучасній 

експертній практиці перш, ніж стати аргументованими саме для експертизи. 

Останніми роками відзначається зростання психічних розладів, при 

яких у особистості зберігається здатність об’єктивно оцінювати і розуміти 

сутність подій, але знижується, а іноді й значним чином, здатність керувати 

своїми діями, що вимагає призначення комплексних експертиз за участі 

психолога та розробки відповідних сучасних психологічних стандартів при 

вирішенні питання щодо обмеженої осудності або обмеженої дієздатності. 

Проведене нами дисертаційне дослідження та отримані в ході 

кількісної та якісної обробки даних результати, надали змогу розробити 

психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. 

Так, на етапі аналізу впливу сукупності ознак на експертний висновок в 

цілому, при вирішенні питання щодо обмеженої осудності в кримінальному 

процесі нами було виділено найбільш статистично значущі категорії, які 

були розділені на три змістовних блока: клініко-соціальний, психологічний 

(за даними нестандартизованих методик) та психологічний (за даними 

стандартизованих методик). 

На рис. 6.1. представлена структура  клініко-соціальних даних, з якої 

вбачається, які ознаки в цілому впливають на прийняття рішення щодо 

обмеженої осудності.  
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* - після об’єднання ознака отримала лише тенденцію до значущості 

Рис.6.1 Вплив клініко-соціальних та експертних ознак на експертний 

висновок в цілому при вирішення питання щодо обмеженої осудності 

 

На рис. 6.1 ми бачимо, що всі категорії на наступних етапах отримали 

статистично значуще підтвердження; лише дві – «Схильність до агресивних 

дій» та «Епізодичне вживання алкоголю» залишилися на рівні тенденції до 

значущості, що виключає їх з таких, які потрібно враховувати при прийнятті 

рішення «не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними». 
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На відміну від показників у цивільному процесі (рис. 6.10), в цих 

показниках статистично значуще підтвердження отримали показник 

«Патологія дитинства», «Відставання у психічному розвитку», що може бути 

пояснено більш молодим віком підекспертних, які проходять експертизу у 

кримінальних справах. Показник «Епізодичне вживання алкогольних напоїв» 

взагалі не отримав значуще підтвердження при аналізі в цивільних справах. В 

них більш значущим виявився показник «Зловживання наркотичними 

речовинами». Показник «Наявність установчих тенденцій» також взагалі не 

отримав статистичного навантаження в цивільних справах на відміну від 

кримінальних, що може бути пояснено корисною мотивацією поведінки в 

кримінальних справах та питанням вирішення власної вигоди.  

Показники клінічного спрямування мають досить велике навантаження 

при проведенні комплексних психолого-психіатричних експертиз, однак 

необхідно відмітити, що за значущістю переважають психологічні дані, що 

підтверджує гіпотезу щодо необхідності розширення меж використання 

психологічних знань в експертній діяльності в цілому. 

Як ми вже зазначали вище, психологічний блок був умовно поділений 

на дві частини: психологічні дані, які отримуються за допомогою 

нестандартизованих методів. та психологічні дані, які отримуються за 

допомогою стандартизованих методів (тестів). 

 На рис. 6.2. надано статистично значущі дані, за допомогою яких стає 

очевидним, які саме критерії потрібен враховувати експерт-психолог судовий 

при проведенні бесіди та оцінці нестандартизованої інформації.  
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* - після об’єднання ознака отримала лише тенденцію до значущості 

Рис.6.2 Вплив нестандартизованих психологічних даних на експертний 

висновок в цілому при вирішенні питання щодо обмеженої осудності 

 

  На рис. 6.2 ми бачимо, що показник «загальна обізнаність та 

тямущість» на наступних етапах (так само, як і в експертизах у цивільному 

процесі) лишився лише на рівні тенденції до значущості.  Така само ситуація 

відбулася з показником «порушення мовлення». Водночас, при аналізі 

 
Навіюваність, 

підко- 
ряємість 

 

 
 

Прогно- 
стичні 

здатності 

 

Характери- 
стики 
 кола 

інтересів 

 

 
Загальна 

обізнаність та 
тямущість*   

 
 

Рівень розвитку 
АРН 

 

  
 

Ознаки 
педагогічної  
занедбаності 

 

 
 

Особливості 
поведінки 

 

 
 

Порушення 
мовлення* 

 
Особливості 
бесіди та 

словниковий 
запас 

 
 

Особливості 
контакту 

 

 
Нестандарти-

зовані 
психологічні  

дані 



 

 
 

401

аналогічних даних у цивільних експертизах, цей показник на всіх етапах 

залишався високо статистично навантаженим. 

 На рис.6.3. представлено дані, отримані за допомогою 

стандартизованих підходів, які доводять роль показників когнітивної, 

емоційно-вольової та мотиваційної діяльності, а також змін особистості при 

проведенні експертиз та підготовці експертного висновку.

 

 

Рис.6.3 Вплив стандартизованих психологічних даних на експертний 

висновок в цілому при вирішення питання щодо обмеженої осудності 

 

 
Зміни 

особистості 

 

 
Порушення 
мотиваційної 
діяльності 

 

Порушення 
емоційно- 
вольової 
сфери 

 

 
 

Самооцінка 

 

 
Виснажува- 

ність Порушення 
динамічних 

харак- 
теристик 
мислення 

 

 
Уповільнена  

впра- 
цьованість 

Ступінь змін 
рівня 

процесів 
узагальнень 

 

 
 

Темп СМР 

 

 
Порушення 
функцій 
уваги 

 

 
Обсяг уваги 

 

 
Пам’ять 

 

Стандарти- 
зовані 
психо- 
діагно- 

стичні дані 



 

 
 

402

Слід зазначити, що на відміну від показників інших груп, при роботі зі 

стандартизованими даними всі критерії залишились незмінними за 

статистичним навантаженням до наступних етапів, що підкреслює 

значущість роботи психолога як фахівця з психодіагностики.  

Якщо розглядати змістовне наповнення діяльнісного підходу при 

експертизі в кримінальному та цивільному процесах, то ми побачимо, що 

при експертизі обмеженої осудності розглядаються такі смислові категорії як 

«свідомість», «мораль», «шкода суспільству», «шкода інтересам інших осіб», 

«соціальні наслідки» тощо, в той час як при експертизі обмеженої 

дієздатності збереження регуляції юридично значущої поведінки переважно 

пов’язано з категоріями «вигоди або шкоди» для себе та найближчого 

оточення.  

Соціально значуща активність людини, будь то реалізація своїх 

цивільних прав або вчинення протиправного діяння, обумовлюється 

особистісними рисами. Ніякі зовнішні або внутрішні причини і умови не 

породжують юридично значущої поведінки інакше, ніж через 

опосередкування особистістю. Особистісний рівень регуляції передбачає 

участь в цілепокладанні вищих цінностей особистості, розуміння соціального 

значення своїх дій тощо [173]. Обґрунтування експертного висновку вимагає 

аналізу співвідношення синдромальних характеристик психічного розладу і 

особистісних рис, що регулюють юридично значущу поведінку особи. 

Відповідно, пошук підходів до експертної оцінки усвідомлення і 

регулювання юридично значущої поведінки особами, які страждають 

психічними розладами, повинен здійснюватися із залученням психологічних 

теорій регуляції діяльності. 

Пізнавальна і змістовна системи в життєдіяльності людини злиті 

воєдино [182]. Психічний розлад може призводити до спотвореного 

функціонування регуляції діяльності [136], тим самім сприяючи зміні 

співвідношень потреб, мотивів, їх змісту та ієрархії, утворюючи нову 

психологічну модель формування потреб і патологічних мотивів.  
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Таким чином, смисловий рівень регуляції передбачає участь в 

цілепокладанні вищих цінностей особистості, розуміння соціального 

значення своїх дій, рефлексію, що робить вибір поведінки вільним [173].   

До теперішнього часу проблемним залишається питання обґрунтування 

експертного висновку лише доведенням клінічного і патопсихологического 

діагнозу психічного розладу. Це пов'язано з недостатністю науково-

практичних досліджень, які розкривають зміст юридичного (психологічного) 

критерію тієї чи іншої правової норми, що передбачає ретеальне дослідження 

психічного стану підекспертного.  

Встановлення психопатологічного механізму – це одна з основних 

передумов експертного висновку про порушення юридично значимої 

здібності, однак вона не може підміняти собою експертну оцінку, суть якої 

полягає у встановленні здатності особи до усвідомлення і регулювання 

юридично значущої поведінки. Сама по собі діагностика навіть виражених 

форм психічної патології не означає для суду порушення здатності 

громадянина до усвідомлення і регулювання юридично значущої поведінки. 

Вказівок на структуру, вираженість і динаміку психічних розладів явно 

недостатньо для обґрунтування експертного висновку про нездатність особи 

розуміти значення своїх дій та керувати ними. Так само рівень соціальної 

адаптації дозволяє лише побічно і часто недостатньо достовірно судити про 

здатність особи до усвідомлення і регуляції своєї юридично значущої 

поведінки. По-перше, порушення соціальної адаптації не першозначно у 

відношенні до психічних розладів. По-друге, рівень соціальної адаптації 

хворого визначається не тільки порушенням психічних функцій, але й цілим 

рядом інших факторів: мікросоціальним оточенням, можливістю 

працевлаштування, наявністю супутніх соматичних захворювань тощо. 

Окремого розгляду заслуговують поняття «критика», «критичні 

здібності», які носять комплексний характер і використовуються при 

обґрунтуванні експертних висновків. 
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У психологічних роботах критичність розглядається як свідомий 

контроль за виконанням інтелектуальної діяльності, що проявляється в 

здатності усвідомлювати та виправляти помилки. Критичність розуміється як 

показник збереження особистісно-мотіваціоної сфери, тобто пов’язується з 

саморегуляцією, самосвідомістю та самооцінкою [136]. Проведене нами 

дослідження показало необхідність включення в аналіз особливостей  

критичних здатностей, як базової психологічної передумови (в широкому 

сенсі – когнітивних й особистісних якостей), які визначають можливість 

здійснення критичних оцінок, якість і глибину процесу критики. Також з 

показником інтелектуально-мнестичних розладів пов’язана можливість 

створення суб’єктивної думки про наслідки вибору з можливих альтернатив 

та оцінки ризиків, тобто прогнозування. Тому необхідним стає співвіднесення 

механізмів прийняття рішень з операційним і змістовним рівнями регуляції 

діяльності. 

Окремі психічні функції - сприйняття, пам’ять, мислення, інтелект - 

лише створюють «поле», на якому здійснюється функціонування цільового і 

змістовного рівнів регуляції діяльності. Тому проста констатація порушень 

пам’яті, мислення, інтелекту ще не дозволяє зробити висновок про 

порушення юридично значимих здібностей. Незважаючи на взаємозв’язок і 

взаємозумовленість рівнів, можливі різні варіанти їх розвиненості, ступеню і 

якості їх здоров’я [34]. Саме наявність такої міри зрілості, структурної 

організації та функціональної злагодженості створює потенційну здатність і 

є основою актуальної можливості усвідомлення значення своїх дій.  

На основі даних другого етапу дослідження (після об’єднання частот та 

проведеного порівняння між групами) нами було запропоновано 

психодіагностичний підхід до обґрунтування експертних висновків щодо 

обмеженої осудності з врахуванням статистично значуще підтверджених 

категорій. 

Як і на першому етапі, вони були розподілені на три умовних 

змістовних блока.  
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На рис. 6.4. ми бачимо розподіл критеріїв психодіагностичного підходу 

щодо врахування клініко-соціальних даних.  

 
* -  ознака характерна і для групи неосудних 

Рис. 6.4. Критерії психодіагностичного підходу при обґрунтуванні 

імовірнісних експертних висновків щодо обмеженої осудності за клініко-

соціальними даними 

За виключенням показника «Неможливість повноцінного відтворення 

анамнезу», який співпадає з даними у групі неосудних, всі показники 

вказаного підходу підкреслюють роль отриманих критеріїв саме для групи 

обмежено осудних. Це показники особливостей формування («Патологія 

дитинства», «Відставання в психічному розвитку»); освіти (навчання у 

спеціалізованих закладах або проходження повторного курсу навчання); 
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неповного розуміння мети експертизи та неповного розуміння власних дій на 

юридично значущий момент, а також помірних змін критики та ін. 

У неосудних кількість клініко-соціальних параметрів була доволі 

обмеженої, що скоріш за все пов’язано з вираженими порушеннями психічної 

діяльності (рис. 6.5). Зокрема, на відміну від групи обмежено осудних, їм були 

притаманні виражені зміни за більшістю параметрів, а також наявність 

дисимулятивних тенденцій, хронічного вживання алкоголю, наявність 

продуктивної психічної симптоматики та нерозуміння (або формальне 

розуміння) мети призначення експертизи та сенсу власних дій.  

 
* -  ознака характерна і для групи обмежено осудних 

Рис. 6.5 Психодіагностичний підхід при обґрунтуванні експертних 

висновків щодо неосудності за клініко-соціальними даними 

 
Неможливість 
повноцінного 
відтворення 
анамнезу* 

 

 
Виражені ознаки 

соціальної 
дезадаптації 

 

 
Продуктивна  
психічна 

симптоматика 

 

Виражені зміни 
негативних 
психічних 
порушень 

 

 
Виражені 

зміни критики 
 

Формальність 
критики 

 
 

Дисимуляція 

 
Хронічне 
вживання 
алкоголю 

 

 
 

Клінко-соціальні  
дані 

 
Нерозуміння 

мети 
експертизи 

 

Нерозуміння
сенсу 

власних дій 

 

Формальне 
розуміння 

мети 
експертизи 

 

Формальне 
розуміння 

сенсу власних дій 
 
 



 

 
 

407

Психодіагностичний підхід щодо врахування нестандартизованих 

психологічних даних, вказує на важливість психодіагностичних знань та 

вмінь при веденні бесіди, аналізі інформації, яку отримує експерт-психолог 

судовий ще до проведення тестів, а також спостереженні за хворими 

(рис.6.6).   

 
* -  ознака характерна і для групи неосудних 

Рис. 6.6. Психодіагностичний підхід при обґрунтуванні експертних 

висновків щодо обмеженої осудності за нестандартизованими психологічними 

даними. 
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неосудних. Всі інші стосувалися саме групи визнаних в майбутньому 

обмежно осудними. До них увійшли показники особливостей контакту 

(пасивний, підкоряємий) та бесіди, з якої можна було виявити ознаки 

педагогічної занедбаності з розвитком АРН (для подальшого уточнення 

проводилися стандартизовані методики), навіюваності, кола інтересів та 

прогностичних здатностей, а також особливості поведінки. Порівняння з 

групою неосудних наочно підтвердило більш різноманітну кількість ознак, які 

необхідно враховувати про прийнятті рішення щодо обмежених можливостей 

підекспертних (рис. 6.7). 

 
* -  ознака характерна і для групи обмежено осудних 

Рис. 6.7. Психодіагностичний підхід при обґрунтуванні експертних 

висновків щодо неосудності за нестандартизованими психологічними  даними 
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недоречній поведінці, недоступності продуктивному контакту та 

продуктивній бесіді, порушеннях прогностичних функцій. Стандартизовані 

психологічні дані дали змогу виявити ступінь вираженості порушень 

когнітивної, емоційно-вольової та мотиваційної діяльності, переважно на рівні 

помірних змін (рис.6.8). Виключенням стали показники  змін особистості та 

самооцінювання, порушення обсягу та функцій уваги та динамічних 

характеристик мислення, які були притаманні також групі неосудних. 

 
* -  ознака характерна і для групи неосудних 

Рис.6.8 Психодіагностичний підхід при обґрунтуванні експертних 

висновків щодо обмеженої осудності за стандартизованими психологічними 

даними 
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 Аналіз відповідних характеристик у групі неосудних (рис.6.9) виявив 

виражений ступінь змін у зазначених сферах, а також показник порушення 

мислення за формою та змістовними характеристиками, що обумовлено 

наявністю в групі хворих з продуктивної психічної симптоматикою, що було 

відображено на попередніх рисунках. 

 
* -  ознака характерна і для групи обмежено осудних 

Рис.6.9 Психодіагностичний підхід при обґрунтуванні експертних 

висновків щодо неосудності за стандартизованими психологічними даними 
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прав та обов’язків необхідно встановити нездатність громадянина відобразити 

соціальне значення скоєного їм юридично значущого акту в системі 

особистісних смислів або неможливість регуляції своїх дій. 

На етапі аналізу впливу сукупності ознак на експертний висновок в 

цілому, при вирішенні питання щодо обмеженої дієздатності в цивільному 

процесі, нами, як і в роботі з даними за кримінальними провадженнями, було 

виділено найбільш статистично значущі категорії, які були розділені на три 

змістовних блока: клініко-соціальний, психологічний (з даними 

нестандартизованих методик) та психологічний (з даними стандартизованих 

методик).На рис. 6.10 надано структуру клініко-соціальних даних, з якої 

вбачається, які ознаки в цілому впливають на прийняття рішення щодо 

обмеженої дієздатності.  

 
* - після об’єднання ознака отримала лише тенденцію до значущості 

Рис.6.10 Вплив клініко-соціальних ознак на експертний висновок в 

цілому при вирішенні питання щодо обмеженої дієздатності 
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 При аналізі отриманих даних необхідно зазначити, що ознака «Надання 

повноцінного анамнезу» на наступних етапах аналізу отримала лише 

тенденцію до значущості. Інші категорії мали статистичне підтвердження і 

при порівнянні між групами. Водночас, з’являється важлива категорія 

«Здатності до самостійного проживання», за допомогою якої, в тому числі, 

вирішується питання призначення опіки або піклування, та категорія 

«Зловживання наркотичними речовинами». Як і в попередніх даних, нами 

умовно було виділено дві частини психологічних даних: нестандартизовані 

та стандартизовані.  На рис. 6.11. надано дані, що демонструють, які саме 

критерії потрібен враховувати експерт-психолог судовий при проведенні 

бесіди. 

  
*після об’єднання ознака отримала лише тенденцію до значущості 

Рис.6.11. Вплив нестандартизованих психологічних даних на експертний 

висновок в цілому при вирішенні питання щодо обмеженої дієздатності 

 
 

Навіюваність, 
підкоряємість 

 

 
 
 

Прогностичні 
здатності 

 

 
 

Характеристики 
 кола 

інтересів* 

 
 
 

Настрій 

 
 

Особливості 
поведінки 

 
 

 
 

Словниковий запас 

 

 
 

Порушення 
мовлення 

 
 

Особливості 
бесіди 

 
 

Особливості 
контакту 

 

 
Нестандарти-

зовані 
психологічні дані 



 

 
 

413

 

 Необхідно відмітити, що, у порівнянні з даними, отриманими у групі 

обмежено осудних, з’являються нові значущі категорії: «Порушення 

мовлення зі збідненням словникового запасу», «Настрій»; водночас, 

категорія «Характеристика кола інтересів» не відіграє значущу роль у 

подальшому. А характеристики щодо розвитку АРН, загальної обізнаності та 

педагогічної занедбаності взагалі не є важливими, що може бути пояснено 

віковим та нозологічним складом підекспертних у цивільних справах. На 

рис.6.12 представлено дані, отримані за допомогою стандартизованих 

підходів, що демонструють роль показників когнітивної, емоційно-вольової 

та мотиваційної діяльності, а також змін особистості, при підготовці 

експертного висновку. 

 
* - після об’єднання ознака отримала лише тенденцію до значущості 

 Рис.6.12 Вплив стандартизованих психологічних даних на експертний 

висновок в цілому при вирішенні питання щодо обмеженої дієздатності 
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 Тут цікаво відмітити, що категорія порушень мислення за формою та 

змістом на наступних етапах залишилася лише на тенденції до значущості.    

Особливого значення при розгляді категоріальних одиниць аналізу в 

цивільному процесі набуває питання деформації вольової регуляції, що може 

бути пояснено як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. Причини 

деформації вольової регуляції суб’єкта є індивідуальними. У складній системі 

ланок вольової регуляції може бути порушена лише одна ланка 

(неадекватність мотивації, необґрунтованість рішень, порушення 

виконавських механізмів, неправильність підсумкової оцінки досягнутого 

результату), але це може стати причиною порушення функціонування цілої 

ієрархічної мотиваційної системи. 

Наявність «пороку волі» не можна встановити без виявлення 

конкретного механізму вольової деформації у даного індивіда. Причиною 

помилки можуть бути і підвищена сугестивність, неадекватне передбачення 

майбутньої ситуації, різне розуміння змісту та обсягу використовуваних в 

міжособистісній комунікації понять, помилки сприйняття тощо. Встановлення 

цих детермінант потребує призначення судово-психологічної експертизи. 

Таким чином, у загальному вигляді потенційна здатність суб’єкта до 

усвідомлення і регуляції своїх дій розуміється як наявність розвинених і 

адекватно функціонуючих особистісних та пізнавальних структур, 

інтелектуальних передумов і соціальних змістів (досвіду), достатніх для 

організації і усвідомлено-вольової регуляції своєї поведінки в юридично 

значущий період. 

На основі даних другого етапу дослідження (після об’єднання частот та 

проведеного порівняння між групами) нами було запропоновано 

психодіагностичний підхід до обґрунтування експертних висновків щодо 

обмеженої дієздатності з врахуванням статистично значуще підтверджених 

категорій. 

Як і на першому етапі, вони були розділені на три змістовних блока. 
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На рис. 6.13 ми бачимо, які саме клініко-соціальні дані повинен 

враховувати експерт-психолог судовий при психодіагностичному підході. 

 
* -  ознака характерна і для групи недієздатних 

Рис. 6.13 Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні імовірнісних 

експертних висновків щодо обмеженої дієздатності за клініко-соціальними 

даними 
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формальними характеристиками та некритичної поведінки були також 

характерними й для недієздатних. 

У недієздатних кількість клініко-соціальних параметрів була доволі 

обмеженої, що скоріш за все було пов’язано з вираженими порушеннями 

психічної діяльності (рис. 6.14). Так, ми бачимо, що на відміну від групи 

обмежено дієздатних їм були притаманні виражені зміни за більшістю 

параметрів. 

 
* -  ознака характерна і для групи обмежено дієздатних 

Рис. 6.14 Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних 

висновків щодо недієздатності за клініко-соціальними даними 
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Отримані дані демонструють наявність виражених змін за більшістю 

параметрів. Також важливими виступають соціальні характеристики – 

нездатність до соціального пристосування та неможливість самостійного 

проживання, які потребують уваги з боку фахівців. Для цієї групи вагомою 

також є ознака наявності продуктивної психічної симптоматики, що 

пояснюється переважанням хворих зі стійкими та хронічними психічними 

розладами. 

Психодіагностичний підхід щодо врахування нестандартизованих 

психологічних даних вказує на важливість психодіагностичних знань та 

вмінь при проведенні бесіди, аналізі інформації, яку отримує психолог ще до 

проведення тестів, а також спостереженні за хворими (рис 6.15). 

 
* -  ознака характерна і для групи недієздатних 

Рис. 6.15. Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних 

висновків щодо обмеженої дієздатності за нестандартизованими 

психологічними  даними 
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Більшість виділених категорій мають помірний ступень вираженості, 

проте необхідно зазначити, що при аналізі отриманих даних відмічається 

співпадіння деяких категорій з такими ж у групі недієздатних, що підкреслює 

необхідність розширення в майбутньому кола стандартизованих показників 

(рис.6.16). 

 
* -  ознака характерна і для групи обмежено дієздатних 

Рис. 6.16. Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних 

висновків щодо недієздатності за нестандартизованими психологічними  

даними 
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Отримані дані показують переважання виражених порушень з 

непродуктивним контактом, непродуктивною бесідою, недоречними 

поведінковими проявами, звуженням кола інтересів тощо. 

Стандартизовані психологічні дані дали змогу виявити ступінь 

вираженості порушень когнітивної, емоційно-вольової та мотиваційної 

діяльності, переважно на рівні помірних змін (рис.6.17). Виключення склали 

показники змін особистості та самооцінювання, порушення обсягу та функцій 

уваги, темпу СМР та виснажуваності, які були притаманні також групі 

неосудних (рис.6.18). 

 
* -  ознака характерна і для групи недієздатних 

Рис. 6.17. Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних 

висновків щодо обмеженої дієздатності за стандартизованими 

психологічними  даними 
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  * -  ознака характерна і для групи обмежено дієздатних 

Рис. 6.18. Психодіагностичний підхід при обгрунтуванні експертних 

висновків щодо недієздатності за стандартизованими психологічними  даними 

 

Аналіз відповідних характеристик у групі недієздатних (рис.6.18) 

виявив виражений ступінь змін у зазначених сферах, а також показник 

порушення мислення за формою та змістовними характеристиками, що 
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обумовлено наявністю в групі хворих з продуктивної психічною 

симптоматикою, що було відображено на попередніх рисунках. 

 

6.2. Психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності 

 

Для розуміння психологічного підґрунтя зазначеної вище здатності 

розуміти значення своїх дій та керувати ними в кримінальному та 

цивільному процесах та за результатами проведеного дослідження, нами 

було вирішено провести факторний аналіз задля змоги групування змінних, 

об’єднавши їх за узагальнюючими факторами для побудови психологічних 

моделей обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. 

Розглянемо отримані дані в залежності від судового процесу. 

Проведення факторного аналізу за даними у кримінальних 

провадженнях можна вважати прийнятним способом обробки даних, 

оскільки значення коефіцієнта КМО (вимірювана статистиками Кайзера-

Мейера-Олкіна адекватність вибірки, яка  прогнозує наскільки добре 

факторизуються дані, на основі кореляції) дорівнює 0,887%, що свідчить про 

однорідність змінних та значимість отриманих результатів. 

У ході застосування факторного аналізу, який включав обертання 

кореляційної матриці, було виявлено 39 факторів, значиме навантаження на 

загальний рівень дисперсії з яких чинили лише 3, на що вказує діаграма, 

побудована за графічним критерієм Р. Кеттелла. Початок спадання графіку у 

координатній площині свідчив про зменшення інтенсивності навантаження 

змінних на загальні результати (рис.6.19).  
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Рис.6.19 Діаграма для визначення кількості вагомих факторів для 

підекспертних при  встановленні обмеженої осудності 

 

Виділені значимі змінні поєднуються у фактори (табл.6.1), їм 

присвоюється назва в залежності від максимального навантаження 

узагальнених відомостей про фактор. 
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Таблиця 6.1. 

Характеристики належності окремих змінних до узагальнюючих 

факторів за даними кримінальних проваджень 

Фактор №1 
«Особливості 

формування та розвитку» 

Фактор №2 
«Когнітивний 

фактор» 

Фактор №3 
«Особистісний 

Фактор» 
- Патологія дитинства 
(0,716) 
 
- Відставання в розвитку 
(0,817) 
 
- Словниковий запас (-
0,650) 
 
- Загальна обізнаність та 
тямущість 
 (-0,935) 
 
- Педагогічна 
занедбаність (0,844) 
 
- Розвиток АРН (0,861) 
 
- Підкоряємість (0,743) 
 
- Коло інтересів (0,640) 
 

- Вираженість 
ступеню негативних 
психічних порушень 
(0,840) 
 
- Пам’ять (0,856) 
 
- Обсяг уваги  
(-0,719) 
 
- Стійкість уваги  
(-0,727) 
 
- Порушення функцій 
уваги (0,635) 
 
- СМР (0,794) 
 
- Виснажуваність 
(0,599) 
 
- Ступінь змін 
мислення (0,799) 
 
- Порушення темпу та 
динаміки розумових 
процесів (0,730) 
 
 

- Зміни вольових 
процесів (0,654) 
 
- Зміни мотиваційної 
діяльності (0,761) 
 
- Особистісні зміни 
(0,687) 
 
- Зміни емоційної 
сфери (0,773) 

 

Сума навантаження трьох факторів на отримані результати становить 

47,60% на загальний показник дисперсії.  

Як бачимо з табл.6.1, перший фактор «Особливості формування та 

розвитку» об’єднує клініко-психологічні та соціальні характеристики, що 
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вказують на аспекти, пов’язані з особливостями формування та розвитку. 

Даний фактор чинить навантаження на загальну суму дисперсії у розмірі 

24,59% та формується завдяки наявності зв’язків між такими змінними як: 

«Патологія дитинства» (r=0,716; p<0,01);  «Відставання в психічному 

розвитку» (r=0,817; p<0,01); «Словниковий запас» (r= -0,650; p<0,01); 

«Загальна обізнаність та тямущість» (r=-0,935; p<0,01); «Педагогічна 

занедбаність» (r=0,844; p<0,01); «Розвиток АРН» (r=0,861; p<0,01); 

«Підкоряємість» (r=0,743; p<0,01); «Коло інтересів» (r=0,640; p<0,01).  

До другого фактору «Когнітивний фактор» увійшли змінні, які 

відображають рівень та особливості когнітивного функціювання. До нього 

увійшли показники когнітивних функцій, які відбивають у сукупності 

загальну «когнітивну картину» підекспертного. Даний фактор має 

інтенсивний вплив на загальні значення і чинить вплив на дисперсію в 

розмірі 13,38%. До нього були віднесені змінні, що об’єднуються 

кореляційними зв’язками: «Ступінь негативних змін» (r=0,840; p<0,01);  

«Пам'ять» (r=0,856; p<0,01); «Обсяг уваги» (r= -0,719; p<0,01); «Стійкість 

уваги» (r= -0,727; p<0,01); «Порушення функцій уваги» (r=0,635; p<0,01); 

«СМР» (r=0,794; p<0,01); «Виснажуваність» (r=0,599; p<0,01); «Ступінь змін 

мислення» (r=0,799; p<0,01); «Порушення темпу та динаміки розумових 

процесів» (r=0,730; p<0,01).  

До третього фактору «Особистісний фактор» увійшли характеристики 

змін особистості, емоційно-вольової сфери та мотиваційної діяльності. Даний 

фактор чинить загальне навантаження на результати у вигляді 9,62%. До 

нього увійшли змінні, що об’єднуються кореляційними зв’язками: «Зміни 

вольових процесів» (r=0,654; p<0,01); «Порушення мотиваційної діяльності» 

(r=0,761; p<0,01); «Зміни особистості» (r=0,687; p<0,01); «Порушення 

емоційної сфери» (r=0,773; p<0,01).  

Таким чином, за допомогою факторного аналізу було виділено три 

значимих фактори, що поєднують в собі певні психологічні особливості з 

яскраво вираженими внутрішньо факторними зв’язками. Спираючись на 
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отримані результати факторного аналізу за допомогою моделі обраних 

факторів було сконструйовано психологічну модель «обмеженої осудності» 

(рис.6.20). 

 

Рис.6.20 Психологічна модель обмеженої осудності  

 

Розглянемо за такою ж схемою дані факторного аналізу для категорії 

«обмежена дієздатність». 

При проведенні факторного аналізу за даними у цивільних справах 

його можна вважати прийнятним способом обробки даних, оскільки значення 

коефіцієнта КМО дорівнює 0,805%, що свідчить про однорідність змінних та 

значимість отриманих результатів. У ході застосування факторного аналізу, 

який включає обертання кореляційної матриці, було виявлено 41 фактор, 

значиме навантаження на загальний рівень дисперсії з яких чинять лише 3, на 

що вказує діаграма, побудована за графічним критерієм Р. Кеттелла. Початок 
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спадання графіку у координатній площині свідчить про зменшення 

інтенсивності навантаження змінних на загальні результати (рис.6.21). 

 

Рис.6.21 Діаграма для визначення кількості вагомих факторів для 

підекспертних щодо встановлення обмеженої дієздатності 

 

Виділені значимі змінні поєднуються у фактори (табл.6.2), їм 

присвоюється назва в залежності від максимального навантаження 

узагальнених відомостей про фактор.  
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Таблиця 6.2. 

Характеристики належності окремих змінних до узагальнюючих 

факторів по даним цивільних справ 

Фактор №1 
«Особливості формування 

та розвитку» 

Фактор №2 
«Когнітивно-ендогенний 

фактор» 

Фактор №3 
«Особистісний 

фактор» 
- Патологія дитинства 
(0,899) 
 
- Відставання в розвитку 
(0,927) 
 
- Словниковий запас (-
0,696) 
 
- Загальна обізнаність та 
тямущість           (-0,919) 
 
- Педагогічна занедбаність 
(0,869) 
 
- Розвиток АРН (0,882) 
 
- Підкоряємість (0,576) 
 
- Коло інтересів (0,407) 
 

- Порушення критичних 
здатностей (-0,539) 
 
-Наявність продуктивної 
психічної симптоматики 
(-0,742) 
 
-Вираженість ступеню 
негативних психічних 
порушень (0,626) 
 
- Пам’ять (0,751) 
 
- Обсяг уваги (-0,582) 
 
- Стійкість уваги (-0,679) 
 
- Порушення функцій 
уваги (0,749) 
 
- СМР (0,675) 
 
- Виснажуваність (0,656) 
 
- Ступінь змін мислення 
(0,660) 
 
- Порушення темпу та 
динаміки розумових 
процесів (0,671) 
 
- Порушення форми та 
змісту мислення (-0,799) 

- Зміни вольових 
процесів (0,889) 
 
- Зміни 
мотиваційної 
діяльності (0,891) 
 
- Особистісні 
зміни (0,573) 
 
- Зміни емоційної 
сфери (0,797) 
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Сума навантаження трьох факторів на отримані результати становить 

45,74% на загальний показник дисперсії. Як бачимо з табл.6.2, перший 

фактор «Особливості формування та розвитку» об’єднує клініко-

психологічні та соціальні характеристики, що вказують на аспекти, пов’язані 

з особливостями формування та розвитку. Даний фактор чинить 

навантаження на загальну суму дисперсії у розмірі 19,90% та формується 

завдяки наявності зв’язків між такими змінними, як: «Патологія дитинства» 

(r=0,899; p<0,01);  «Відставання в психічному розвитку» (r=0,927; p<0,01); 

«Словниковий запас» (r=-0,696; p<0,01); «Загальна обізнаність та тямущість» 

(r=-0,919; p<0,01); «Педагогічна занедбаність» (r=0,869; p<0,01); «Розвиток 

АРН» (r=0,882; p<0,01); «Підкоряємість» (r=0,576; p<0,01); «Коло інтересів» 

(r=0,407; p<0,01). 

До другого фактору «Когнітивно-ендогенний фактор» увійшли змінні, 

що відображають рівень когнітивного функціонування. Слід зазначити, що 

на відміну від психологічної моделі обмеженої осудності тут виявлено три 

значущих змінних характеристики – «Порушення критичних здатностей», 

«Наявність продуктивної психотичної симптоматики» та «Порушення форми 

та змістовних характеристик мислення». 

Даний фактор має інтенсивний вплив на загальні значення і чинить 

вплив на дисперсію в розмірі 13,38%. До нього були віднесені змінні, що 

об’єднуються кореляційними зв’язками: «Порушення критичних здатностей» 

(r= -0,539; p<0,01); «Наявність продуктивної психотичної симптоматики» (r= 

-,742; p<0,01);  «Ступінь негативних змін» (r=0,626; p<0,01);  «Пам'ять» 

(r=0,751; p<0,01); «Обсяг уваги» (r=-0,582; p<0,01); «Стійкість уваги» (r= -

0,679; p<0,01); «Порушення функцій уваги» (r=0,749; p<0,01); «СМР» 

(r=0,675; p<0,01); «Виснажуваність» (r=0,656; p<0,01); «Порушення темпу та 

динаміки розумових процесів» (r=0,575; p<0,01); «Ступінь змін мислення» 

(r=0,660; p<0,01); «Порушення форми та змістовних характеристик 

мислення» (r= -0,799; p<0,01). 
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До третього фактору «Особистісний фактор» увійшли характеристики 

змін особистості, емоційно-вольової сфери та мотиваційної діяльності. 

Даний фактор чинить загальне навантаження на результати у вигляді 

10,01%. До нього увійшли змінні, що об’єднуються кореляційними зв’язками 

«Зміни вольових процесів» (r=0,891; p<0,01); «Порушення мотиваційної 

діяльності» (r=0,761; p<0,01); «Зміни особистості» (r=0,573; p<0,01); 

«Порушення емоційної сфери» (r=0,797; p<0,01).  

Ми бачимо, що за допомогою факторного аналізу було виділено три 

значимих фактори, що поєднують в собі певні психологічні особливості з 

яскраво вираженими внутрішньо факторними зв’язками.  

Спираючись на отримані результати факторного аналізу за допомогою 

моделі обраних факторів було сконструйовано психологічну модель 

«обмеженої дієздатності» (рис.6.22). 

Подолання розриву між загальнотеоретичними концепціями експертної 

оцінки у юриспруденції та запитами експертної практики щодо 

обґрунтування експертних висновків при різних психічних розладах 

забезпечується в ході поетапного аналізу впливу психопатологічних та 

патопсихологічних характеристик на основні ланки регуляції поведінки. 
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Рис. 6.22 Психологічна модель обмеженої дієздатності 

  

 Розроблені психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності відповідають запитам експертної практики щодо обґрунтування 

юридичного критерію у цивільному та кримінальному процесах.  

 Для вирішення питань, пов’язаних з визначенням обмежених 

можливостей суб’єкта усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними, 

найбільш адекватними, ефективними і обґрунтованими слід визнавати 

комплексні психолого-психіатричні експертизи, в ході яких фахівці мають 

змогу досліджувати адекватний вибір цілей і засобів їх досягнення 

підекспертними на основі прогнозу і оцінки, особистісних, емоційно-

вольових, мотиваційних та когнітивних особливостей. 

Обмежена 
дієздатність 

Медичний  
(біологічний) 
критерій 

Юридичний 
(психологічний) 

критерій 

Фактор 
особливостей 
формування та 

розвитку 

Когнітивно-
ендогенний 
фактор 

Особистісний 
фактор 
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Висновки до 6 розділу 

 

1. Доведено необхідність психодіагностичних досліджень у вирішенні 

питань осудності-обмеженої осудності-неосудності, дієздатності-обмеженої 

дієздатності-недієздатності, оскільки аналіз впливу розладів психічної 

діяльності на інтелект і волю «конкретного поведінкового акту» на 

юридично значущий момент вимагає використання широкого кола не тільки 

загальнопсихологічних знань, але й спеціальних, зокрема з клінічної 

психології, патопсихології та психодіагностики, що реалізується саме в 

комплексних, за участю психолога, експертизах, процесуальною формою 

яких є комплексна судова психолого-психіатрічна експертиза. 

2. У ході проведеного дисертаційного дослідження було доведено, що 

інтелектуальний компонент юридичного (психологічного) критерію 

обмеженої осудності, який розглядається як порушення здатності розуміти 

зовнішню сторону юридично значущих подій, порушення здатності 

усвідомлювати змістовну сторону юридично значимих подій та порушення 

критичної оцінки та прогнозу, повинен бути представлений більш 

структурованим з використанням статистично доведеного в ході нашого 

дослідження психодіагностичного підходу та включати в себе ланку 

взаємопов’язаних ознак для аналізу 

3. Було доведено, що вольовий компонент, який розкривається через 

порушення особистісно-мотиваційної регуляції поведінки, порушення 

адекватного формування мети та здатності до регуляції поведінки і 

контролю, також повинен бути розкритим через структуровані 

психодіагностичні ознаки. 

4. На етапі аналізу впливу сукупності ознак на експертний висновок в 

цілому, при вирішенні питання щодо обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності було виділено найбільш статистично значущі категорії, які були 

розділені на три щмістовних блока: клініко-соціальний, психологічний (за 
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даними нестандартизованих методик) та психологічний (за даними 

стандартизованих методик) та здійснено грунтовний аналіз статистично 

підтверджених категорій.  

5. На основі даних другого етапу дослідження (після об’єднання частот 

та проведеного порівняння між групами) було запропоновано 

психодіагностичний підхід до обґрунтування експертних висновків щодо 

обмеженої осудності та обмеженої дієздатності, з врахуванням статистично 

значущо підтверджених категорій за виділеними трьома змістовними 

блоками. 

6. Аналіз отриманих даних довів співпадіння деяких 

нестандартизованих ознак у обмежено осудних та неосудних, а також 

обмежено дієздатних та недієздатних, на відміну від стандартизованих, що 

підкреслює необхідність розширення в майбутньому кола стандартизованих 

показників саме за рахунок психодіагностичного інструментарію та 

психодіагностичних досліджень. 

7. Проведений факторний аналіз даних кримінальних проваджень 

показав високий показник КМО. За допомогою факторного аналізу було 

виділено три значимих фактори, що поєднують в собі певні психологічні 

особливості з яскраво вираженими внутрішньо факторними зв’язками в 

експертизах кримінальних проваджень.  

Перший фактор «Особливості формування та розвитку» об’єднує 

клініко-психологічні та соціальні характеристики, що вказують на аспекти, 

пов’язані з особливостями формування та розвитку. Другий – «Когнітивний 

фактор» – об’єднує показники когнітивних функцій, які відбивають у 

сукупності загальну «когнітивну картину» підекспертного. Третій – 

«Особистісний фактор» – об’єднує характеристики щодо змін особистості, 

емоційно-вольової сфери та мотиваційної діяльності. 

8. Спираючись на отримані результати факторного аналізу, за 

допомогою моделі обраних факторів було сконструйовано психологічну 

модель «обмеженої осудності», яка, на відміну від існуючих, вперше 
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включила в себе три значимих фактори, що поєднують в собі певні 

психологічні особливості з яскраво вираженими внутрішньо факторними 

зв’язками в експертизах кримінальних проваджень. 

9. Проведений факторний аналіз даних цивільних справ показав 

високий показник КМО. В ході проведення факторного аналізу за даними у 

цивільних справах було виділено три фактора. Перший фактор – 

«Особливості формування та розвитку» – об’єднує клініко-психологічні та 

соціальні характеристики, що вказують на аспекти, пов’язані з 

особливостями формування та розвитку. До другого – «Когнітивно-

ендогенного фактору» увійшли показники когнітивних функцій, які 

відбивають у сукупності загальну «когнітивно-ендогенну картину» під 

експертного. 

На відміну від «Когнітивного фактору», який був побудований у моделі 

«Обмеженої осудності», до «Когнітивно-ендогенного фактору» додатково 

увійшли три значущих характеристики: «Порушення критичних здатностей», 

«Наявність продуктивної психотичної симптоматики» та «Порушення форми 

та змістовних характеристик мислення».  

До третього фактору – «Особистісний фактор» – увійшли 

характеристики особистості, змін емоційно-вольової сфери та мотиваційної 

діяльності. 

10. Спираючись на отримані результати факторного аналізу, за 

допомогою моделі обраних факторів було сконструйовано психологічну 

модель «обмеженої дієздатності», яка, на відміну від існуючих, вперше 

включила в себе три значимих фактори.  

11. Розроблені психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої 

дієздатності відповідають запитам експертної практики щодо обґрунтування 

юридичного критерію у цивільному та кримінальному процесах. Подолання 

розриву між загальнотеоретичними концепціями експертної оцінки у 

юриспруденції та запитами експертної практики щодо обґрунтування 

експертних висновків при різних психічних розладах забезпечується в ході 
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поетапного аналізу впливу психопатологічних та патопсихологічних 

характеристик на основні ланки регуляції поведінки. 

Результати шостого розділу дисертації знайшли відображення в таких 

основних публікаціх автора: 

Завязкіна Н. В. Психологічні складові прийняття юридично значущих рішень 

/ Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 3, т. 2. – С. 142–146.  

Завязкина Н. В. К вопросу использования психодиагностических подходов 

при проведении судебно-психологических экспертиз / Н. В. Завязкина // 

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2018. – № 4 – С. 

599–607.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено узагальнення та запропоновано нове 

розв’язання проблеми обмеженої осудності та обмеженої дієздатності; 

виявлено сутність досліджуваних феноменів, специфіку і психологічні 

закономірності їх функціонування в умовах психічної патології; визначено та 

обґрунтовано засади психодіагностики психічних розладів при обмеженій 

осудності та обмеженій дієздатності; побудовано і верифіковано 

психологічні моделі обмеженої осудності та обмеженої дієздатності. 

Узагальнення результатів дослідження дало підстави сформулювати 

такі висновки: 

 1. На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми встановлено, 

що під час розгляду кримінальних та цивільних справ щодо обмежено 

осудних та обмежено дієздатних виникає потреба у встановленні конкретних 

обставин психологічної природи: ступеню усвідомлення здійснення 

юридично значущих дій та можливості вольового управління ними; здатності 

суб’єкта правильно сприймати факти навколишньої дійсності, 

запам’ятовувати та відтворювати інформацію, що цікавить суд; особливості 

функціонування когнітивних процесів, мотиваційних чинників та 

особливостей емоційно-вольової сфери. Все вищезазначене потребує 

залучення фахівців, які володіють спеціальними психологічними знаннями, 

що сприятиме доказовості та ґрунтовності висновків експертів та в 

подальшому прийнятті судом рішення, в  тому числі й щодо примусових 

заходів медичного характеру. Використання наукових досягнень психології 

при розгляді кримінальних та цивільних справ щодо обмеженої осудності та 

обмеженої дієздатності сприяє більш якісній та ефективній роботі слідчих-

судів та експертів, зміцненню правопорядку та розумінню необхідності 

надання відповідної психологічної та медичної допомоги в разі 

діагностування розладів психічної діяльності. 

Затребуваність психологічного підходу в оцінці психічного здоров’я 

шляхом використання спеціальних діагностичних методик обумовлена 
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можливістю проводити поглиблену диференціальну діагностику 

психопатологічних станів зі схожою клінічною симптоматикою (але які 

мають важливі відмінності в психологічній картині порушень), а також 

виявляти стержневі структури особистості, що грають ключову роль в її 

психічній дезадаптації. КСППЕ, як окремий системний підхід науково-

експертної діяльності, є складовою психіатрії, психології та судової 

експертології та базується на принципах чинного законодавства.  

2. Виявлено значущі психодіагностичні критерії, притаманні обмежено 

осудним та обмежено дієздатним. Для обмежено осудних, це: освіта 

(переважно навчання в спеціалізованих інтернатах); проходження повторного 

курсу навчання в зв’язку з неуспішністю (дублювання класів); неповне 

розуміння мети призначення експертизи; неповне розуміння сенсу власних 

дій;  патології дитинства та відставання у психічному розвитку; наявність 

другої (непрацюючої) групи інвалідності; помірні зміни критики; помірні 

зміни порушень психічної діяльності; неможливість повноцінного 

відтворення анамнезу (як і у неосудних); помірні прояви соціальної 

дезадаптації. Для обмежено дієздатних, це: неповне розуміння призначення 

експертизи; формальне розуміння призначення експертизи (як і у 

недієздатних); неповне розуміння сенсу власних дій; формальне (як і у 

недієздатних) розуміння сенсу власних дій; помірні зміни критики; 

формальність критики (як і у недієздатних); помірно виражені негативні 

порушення психічної діяльності; помірно виражені зміни соціальної 

адаптації; обмежена можливість у здатності до самостійного проживання (як 

і у недієздатних); некритична поведінка (як і у недієздатних); зловживання 

наркотичними речовинами.  

3. Найбільш часто визнавали обмежено осудними хворих з розладами 

органічного походження, різними формами шизофренії та  розумовою 

відсталістю. Схожа картина спостерігалась й при аналізі даних стосовно 

прийняття експертного рішення щодо обмеженої дієздатності. За кількістю 

встановлених діагнозів на першому місці виявилися хворі з розладами 
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органічного походження, на другому – з різними формами шизофренії, на 

третьому – з розумової відсталістю. Доведено збіг деяких 

нестандартизованих ознак у обмежено осудних та неосудних, а також у 

обмежено дієздатних та недієздатних, на відміну від стандартизованих, що 

підкреслює необхідність розширення в майбутньому кола стандартизованих 

показників саме за рахунок психодіагностичного інструментарію та 

психодіагностичних досліджень. Виявлено, що інтелектуальний та вольовий 

компоненти юридичного (психологічного) критерію обмеженої осудності, 

повинні бути представлені більш структуровано, з використанням 

статистично доведеного в ході нашого дослідження психодіагностичного 

підходу та включати в себе ланку взаємопов’язаних ознак для аналізу.  

4. Визначено засади психодіагностики щодо осіб з порушеннями 

психічної діяльності для визнання їх обмежено осудними, а саме: пасивно-

підкоряємий, нерівномірний контакт; частково продуктивна бесіда; обмежене 

(вузьке) коло інтересів (як і у неосудних); частково відповідна ситуації 

поведінка; недостатня сформованість АРН; ознаки педагогічної занедбаності; 

незначні та помірні зміни пам’яті; уповільнений темп СМР; порушення 

обсягу та функцій уваги; уповільнена впрацьованість та виснажуваність; 

помірне зниження рівня процесів узагальнень; порушення динамічних 

характеристик мислення (як і у неосудних); порушення прогностичних 

здатностей (як і у неосудних); тенденція до навіюваності; помірні зміни 

емоційно-вольових процесів; помірні зміни мотиваційної діяльності; зміни 

особистості (як і у неосудних); некритичність самооціночних суджень (як і у 

неосудних).  

5. Розкрито засади психодіагностики щодо осіб з порушеннями 

психічної діяльності для визнання їх обмежено дієздатними, а саме: 

формальний контакт (як і у недієздатних); коливання настрою, слабодухість 

(як і у недієздатних); недоречна (некритична) поведінка (як і у недієздатних); 

частково продуктивна бесіда; незначні порушення мовлення; збіднення 

словникового запасу внаслідок хвороби (як й у недієздатних); незначні та 
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помірні зміни мнестичної діяльності; порушення функцій уваги (як і у 

недієздатних); недостатність обсягу уваги; нестійкість уваги (як і у 

недієздатних); уповільнений та згасаючий темп СМР (обидві як і у 

недієздатних); уповільнена впрацьованість (як і у недієздатних); 

виснажуваність (як і у недієздатних); незначне та помірне зниження процесів 

мислення; помірна недостатність рівня узагальнень; порушення динамічних 

характеристик мислення (як і у недієздатних); порушення прогностичних 

здатностей (як і у недієздатних); риси навіюваності та підкоряємості (як і у 

недієздатних); помірні порушення вольових процесів; помірні зміни 

емоційної сфери; помірні зміни мотиваційних процесів; зміни особистості (як 

і у недієздатних; некритична самооцінка (як і у недієздатних). - у групі 

обмежено дієздатних не значущими або на рівні тенденції до значущості 

виявилися такі критерії: загальна обізнаність та тямущість; розвиток АРН, 

ознаки педагогічної занедбаності. 

6. Побудовано психологічні моделі «обмеженої осудності» та 

«обмеженої дієздатності». До першої, на відміну від існуючих, вперше було 

включено три значимих фактори: «Особливості формування та розвитку» 

(об’єднує клініко-психологічні та соціальні характеристики, що вказують на 

аспекти, пов’язані з особливостями формування та розвитку); «Когнітивний 

фактор» (об’єднує показники когнітивних функцій, які відбивають у 

сукупності загальну «когнітивну картину» під експертного); «Особистісний 

фактор» (об’єднує характеристики щодо змін особистості, емоційно-вольової 

сфери та мотиваційної діяльності). До моделі «обмеженої дієздатності», 

також вперше було включено три значимих фактори: «Особливості 

формування та розвитку» (об’єднує клініко-психологічні та соціальні 

характеристики, що вказують на аспекти, пов’язані з особливостями 

формування та розвитку); «Когнітивно-ендогенний фактор» (показники 

когнітивних функцій, які відбивають у сукупності загальну когнітивно-

ендогенну картину під експертного). На відміну від «Когнітивного фактору», 

який був побудований у моделі «Обмеженої осудності», до «Когнітивно-
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ендогенного фактору» додатково увійшли три значущих характеристики: 

«Порушення критичних здатностей», «Наявність продуктивної психотичної 

симптоматики» та «Порушення форми та змістовних характеристик 

мислення»; «Особистісний фактор» (характеристики особистості, змін 

емоційно-вольової сфери та мотиваційної діяльності). 

 Таким чином, доведено необхідність більш широкого використання 

психологічних знань при виконанні експертиз як в кримінальному, так й у 

цивільному процесі. З’ясовано, що застосування спеціальних психологічних 

знань стає необхідним для працівників судово-слідчих органів саме тоді, 

коли доступні їм засоби не дозволяють отримати об’єктивні дані про 

особливості психічної діяльності людини, що мають значення для ухвалення 

судового рішення, і які можуть бути отримані тільки в результаті професійно 

проведеного психодіагностичного дослідження. Подолання розриву між 

загальнотеоретичними концепціями експертної оцінки у юриспруденції та 

запитами експертної практики щодо обґрунтування експертних висновків 

при різних психічних розладах забезпечується в ході поетапного аналізу 

впливу психопатологічних та патопсихологічних характеристик на основні 

ланки регуляції поведінки.  

 
 Перспективи подальших наукових розвідок. 

  

 Нами було здійснено емпіричне дослідження в умовах прийняття 

рішень щодо обмеженої осудності або обмеженої дієздатності на етапі 

проведення експертного дослідження. Подані результати дослідження 

повністю відповідають вимогам та запитам практики.  

 До теперішнього часу проблемним залишається питання обґрунтування 

експертного висновку лише доведенням клінічного і патопсихологического 

діагнозу психічного розладу. Це пов’язано з недостатністю науково-

практичних досліджень, які розкривають зміст юридичного (психологічного) 

критерію тієї чи іншої правової норми, що передбачає ретельне дослідження 
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психічного стану підекспертного. 

 Для вирішення питань, пов’язаних з визначенням обмежених 

можливостей суб’єкта усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними, 

найбільш адекватними, ефективними і обґрунтованими слід визнати 

комплексні психолого-психіатричні експертизи, в ході яких фахівці мають 

змогу досліджувати адекватний вибір цілей і засобів їх досягнення 

підекспертними на основі прогнозу і оцінки, особистісних, емоційно-

вольових, мотиваційних та когнітивних особливостей. 

 В подальшому, було б цікавим співвіднести отримані результати з 

остаточним прийняттям юридичного рішення та винесенням вироку або 

відповідних заходів примусового лікування.  

 Окремого розгляду заслуговує питання забезпечення експертних служб 

сучасним психодіагностичним інструментарієм та перегляду  Реєстру 

методик проведення судових експертиз, затвердженого Міністерством 

юстиції України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

441

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Аболонин Г. О. Гражданское процессуальное право США / Г. О. 

Аболонин. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 422 с.  

2. Абрамов В. А. МКХ-10 – методологическая и клиническая основа реформ 

в психиатрии / В. А. Абрамов // Журн. психиатрии и мед. психологии. – 1999. 

– № 1. – С. 3–12.  

3. Авезов О. Р. Роль волевых процессов в формировании личности / О. Р. 

Авезов // Психология XXI столетия : сб. по материалам ежегод. Конгр., 27-29 

окт. 2017 г. – Ярославль : Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского, 2017. 

С. 17–20.  

4. Александровский Ю. А. Краткий психиатрический словарь / Ю. А. 

Александровский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Веданта, 2013. – 222 с.  

5. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства : рук. для 

врачей / Ю. А. Александровский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 707 с.  

6. Александровский Ю. А. Предболезненные состояния и пограничные 

психические расстройства: (этиология, патогенез, специфические и 

неспецифические симптомы, терапия) / Ю. А. Александровский. – М. : 

Литтерра, 2010. – 264 с.  

7. Алексеева А. Е. Основные сферы развития личности и методы ее изучения 

/ А. Е. Алексеева // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени 

познания. – 2011. – № 8. – С. 132–135.  

8. Алексеева Л. В. Юридическая психология : учеб. пособие / Л. В. 

Алексеева. – М. : Проспект, 2010. – 312 с.  

9. Алексеева Н. Л. Правосознание как сложный интеллектуально-

эмоционально-волевой процесс / Н. Л. Алексеева // Соц.-эконом. исслед., 

гуманитар. науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 

161–165.  



 

 
 

442

10. Алікіна Н. В. Медико-психологічна експертиза / Н. В. Алікіна // 

Юридична енциклопедія : в 6 т. / ред. Ю. С. Шемчученко. – Київ : Укр. 

енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2001. – Т. 3 : К-М. – С. 605.  

11. Алікіна Н. В. Патопсихологія / Н. В. Алікіна // Юридична енциклопедія : 

в 6 т. / ред. Ю. С. Шемчученко. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 

2002. – Т. 4 : Н-П. – С. 457–458.  

12. Алікіна Н. В. Психологічна експертиза в слідчій практиці / Н. В. Алікіна, 

П. Д. Біленчук, М. А. Зубань, А. В. Ромашко. – Київ : Укр. акад. внутр. справ, 

1993. – 55 с.  

13. Алмазов Б. Н. Правовая психопатология : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. – 

М. : Data Сквер, 2009. – 375 с.  

14. Андрюшкова О. А. Поняття та підстави обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи за законодавством України та зарубіжних країн / О. А. 

Андрюшкова // Зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. 

"Право". – 2012. – Вип. 19. – С. 195–201.  

15. Антонян Ю. М. Криминальная патопсихология / Ю. М. Антонян, В. В. 

Гульдан. – М. : Наука, 1991. – 243 с.  

16. Антонян Ю. М. Преступное поведение и психические аномалии / Ю. М. 

Антонян, С. В. Бородин. – М. : Спарк, 1998. – 214 с.  

17. Аристотель. О душе // Сочинения : в 4 т. – М., 1975. – Т. 1. – С. 371–448.  

18. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического 

анализа : учебник / А. Г.  Асмолов. – М. : Смысл : Академия, 2002. – 414 с.  

19. Бабич Н. Л. Характеристика емоційно-вольової регуляції поведінки осіб 

із вадами розумового та фізичного розвитку / Н. Л. Бабич // Педагогіка, 

психологія і мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 8–

11.  

20. Бакин А. А. Основы судебной психиатрии : учеб. пособие / А. А. Бакин, 

О. В. Острецов, Г. А. Сопраньков. – СПб. : Астерион, 2011. – 196 с.  

21. Балабанова Л. М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы 

и отклонений) / Л. М. Балабанова. – Донецк : Сталкер, 1998. – 432 с.  



 

 
 

443

22. Басай В. Д. Специфіка захисту неосудних та обмежено осудних осіб в 

суді першої інстанції / В. Д. Басай, Б. М. Дердюк // Вісн. Акад. адвокатури 

України. – 2009. – Число 3. – С. 69–76.  

23. Безчасный К. В. Психиатр и медицинский психолог, как участники 

бригадной формы работы (в связи с задачами психопрофилактики 

расстройств адаптации у сотрудников полиции) / К. В. Безчасный // Мед.-

биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2012. 

№ 3. – С. 39–43.  

24. Белов В. М. Здоровье человека: вызовы, методы, подходы / В. М. Белов, 

А. Б. Котова. – Киев: Наук. думка, 2017. – 132 с. 

25. Белов В. М. Информационно-структурная модель нравственной 

компоненты социального статуса здоровья / В. М. Белов, Т. М. Гонтарь, 

Ж. А. Рыбчинский // Кибернетика и вычислительная техника. – 2006. – Вып. 

149. – С. 3–10.  

26. Белькова Е. Г. Гражданская дееспособность / Е. Г. Белькова // Известия 

Иркут. гос. эконом. академии. – 2007. – № 1. – С. 47–50.  

27. Беребин М. А. Задачи медицинской (клинической) психодиагностики и 

экспертный подход как методологические основы создания методик 

клинической психодиагностики / М. А. Беребин // Современная 

психодиагностика России. Преодоление кризиса : сб. материалов III Всерос. 

конф. по психолог. диагностике, 09-11 сент. 2015 г. – Челябинск, 2015. – С. 

11–17.  

28. Беребин М. А. Судебно-экспертная психологическая оценка способности 

понимать значение своих действий и руководить ими и ее особенности при 

психологической диагностике несовершеннолетних с органическим 

расстройством личности / М. А. Беребин, А. Ю. Рязанова // Вестн. Юж.-Урал. 

гос. ун-та. Сер. Психология. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 83–92.  

29. Беребин М. А. Феноменологический подход как теоретическая основа 

методов психологической диагностики нарушений психической адаптации / 



 

 
 

444

М. А. Беребин // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер. Психология. – 2011. – 

№ 5. – С. 82–88.  

30. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология : рук. для врачей и клин. 

психологов : учеб. пособие / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. – 3-е 

изд., стер. – СПб. : МОДЭК, 2009 – 623 с.  

31. Бобров А. Е. Медицинская психология в психиатрии. Методологические и 

клинические аспекты / А. Е. Бобров, Т. В. Довженко, М. А. Кулыгина // Соц. 

и клин. психиатрия. – 2014. – № 1. –  С. 70–75.  

32. Бобров А. Е. Методологические вопросы диагностики психических 

расстройств и современные программы подготовки специалистов в 

психиатрии , А. Е. Бобров // Соц. и клин. психиатрия. – 2014. – № 2. –  С. 50–

55.  

33. Борисов В. В. Значение градаций дееспособности для характеристики 

статуса субъекта гражданского права / В. В. Борисов // Общество и право. – 

2009. – № 1. – С. 108–113.  

34. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль, 1988. – 

304 с.  

35. Брыка И. И. Субъект с непатологическими психическими отклонениями, 

не исключающими вменяемости, в уголовном законодательстве Российской 

Федерации / И. И. Брыка. – М. : РПА Минюста России, 2011. – 74 с.  

36. Будякова Т. П. Основы судебной психологичекой экспертизы : учеб.-

метод. пособие / Т. П. Будякова. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 191 с.  

37. Букреева Н. Д. Проблемы организации принудительного лечения 

больных психическими расстройствами в условиях реформы 

здравоохранения / Н. Д. Букреева, А. Д. Мерзликин // Рос. психиатр. журнал. 

– 2006. – № 4. – С. 83–87.  

38. Булыгина В. Г. Роль клинической психологии в профилактике 

общественно опасных действий психически больных / В. Г. Булыгина // 

Психология и право. – 2011. – № 1. – С. 44–54.  



 

 
 

445

39. Булыгина В. Г. Цели психосоциальной реабилитации во время 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре / В. Г. Булыгина // 

Рос. психиатр. журнал. – 2006. – № 2. – С. 23–27.  

40. Бураева С. К. Уголовная ответственность лиц с отклонениями в психике, 

не исключающими вменяемости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 

/ Бураева Светлана Кимовна ; Байкал. гос. ун-т экономики и права. – 

Иркутск, 2002. – 34 с.  

41. Бурлачук Л. Ф. Методика Роршаха : крат. пособие / Л. Ф. Бурлачук. – М. : 

Смысл, 2013. – 103 с.  

42. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва [и др.] : Питер, 2011. – 378 с.  

43. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика интеллекта: иллюзии и реальность / 

Л. Ф. Бурлачук // Психология. Журн. Высшей школы экономики. – 2004. – 

№ 4. – С. 64–71.  

44. Бурлачук Л. Ф. Психологические тесты в Украине: вчера, сегодня, завтра 

/ Л. Ф. Бурлачук // Нейроnews. – 2009. – № 6. – С. 11–13.  

45. Бурмистров И. А. К вопросу о психических расстройствах, не 

исключающих вменяемость, в системе принудительных мер медицинского 

характера / И. А. Бурмистров, О. В. Гавриленко // Вестн. новых мед. 

технологий. – 2007. – № 4. – С. 129.  

46. Вандыш-Бубко В. В. Ограниченная вменяемость: судебно-

экспертологический анализ / В. В. Вандыш-Бубко, Ф. С. Сафуанов // Юрид. 

психология. – 2009. – №. 2. – С. 6–9.  

47. Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / В. Л. Васильев. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М. [и др.] : Питер, 2012. – 604 с.  

48. Волкова Т. Н. К вопросу о криминальном поведении лиц, имеющих 

психические расстройства, исключающие вменяемость / Т. Н. Волкова, А. В. 

Михайлова // Прикладная юрид. психология. – 2008. – № 2. – С. 56–63.  



 

 
 

446

49. Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров'я населення 

України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута // 

Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Вип. 1. – С. 5–11.  

50. Воронин В. С. Организация и проведение принудительного лечения в 

крупном психиатрическом стационаре / В. С. Воронин, Ю. Т. Каганович // 

Рос. психиатр. журнал. – 2006. – № 2. – С. 57–60.  

51. Вплив психосоціальних факторів на психічне здоров’я / І. Я. Пінчук, 

Н. М. Степанова, О. О. Суховій, Г. С. Сулімовська // Нейроnews. – 2015. – 

№ 1. – С. 8–11.  

52. Всеобщий гражданский кодекс Австрии : пер. с нем. – М. : Инфотропик 

Медиа ; Берлин, 2011. – 261 с.  

53. Выготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М. : 

Смысл : Эксмо, 2006. – 1134 с.  

54. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М. : 

Педагогика, 1983. – Т. 5 : Основы дефектологии. – 369 с.  

55. Гафла Е. С. Психолого-педагогические подходы к сущности понятия 

«мотивация» в научных исследованиях / Е. С. Гафла // Новые технологии. – 

2012. – № 1. – С. 244–247.  

56. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Ф. Гегель ; пер. с нем. Б. Г. 

Столпнера. – М. : Мир кн. : Лит., 2009. – 462 с.  

57. Гиссенский личностный опросник (использование в психодиагностике 

для решения дифференциально-диагностических и психотерапевтических 

задач) : метод. пособие / Е. А. Голынкина, Г. Л. Исурина, Е. В. Кайдановская 

[и др.]. – СПб. : Психоневрол. ин-т, 1993. – 20 с.  

58. Гнетнев И. Г. Лица, страдающие психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, как объект криминалистического 

исследования / И. Г. Гнетнев // Юристъ – Правоведъ. – 2012. – № 5. – С. 21–

23.  



 

 
 

447

59. Гордиенко У. А. Внушение и внушаемость. социально-психологические 

механизмы / У. А. Гордиенко, Е. А. Бойченко // Бюл. мед. интернет-

конференций. – 2014. – № 5. – С. 879.  

60. Горинов В. В. Комплексные критерии судебно-психиатрической 

экспертной оценки эмоциональных состояний (реакции на стресс, нарушение 

адаптации, острые аффективные реакции): клинический аспект : 

аналитический обзор / В. В. Горинов, С. В. Данилова, А. П. Ульяненко. – М. : 

ГНЦССП Росздрава, 2009. – 48 с.  

61. Горинов В. В. Понятие «иное болезненное состояние психики» в формуле 

невменяемости (научный обзор) / В. В. Горинов // Псих. здоровье. – 2010. – 

№ 8. – С. 72–76.  

62. Горинов В. В. Расстройство личности: антисоциальное поведение в 

качестве критерия уменьшенной вменяемости? / В. В. Горинов, Л. О. 

Пережогин // Независимый психиатр. журнал. – 1999. – № 1. – С. 78–80.  

63. Горностай П. П. Психология личности / П. П. Горностай, Т. М. Титаренко. 

– Киев : Рута, 2001. – 319 c.  

64. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента : учеб. пособие / 

Р. Готтсданкер ; пер. с англ. : Ч. А. Измайлова, В. В. Пептухова. – Москва : 

Академия, 2005. – 366 с.  

65. Граждански процесуален кодекс / съст. и ред. Е. Стойчева. – София : 

Пари: Рубикон, 1992. – 112 с.  

66. Гражданский кодекс Польской Народной Республики. – Варшава, 1966. – 

344 с.  

67. Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. : А. П. Сергеева, Ю. К. 

Толстого. – М. : Проспект, 2005. – Т. 1. – 776 с.  

68. Гражданское право Германии : хрестоматия избранных произведений 

Франца Бернхефта и Йозефа Колера / сост. : Р. С. Куракин, Е. В. Семенова ; 

пер. с нем. В. М. Нечаева. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. – 319 с.  

69. Груздев В. В. Правовые презумпции и юридически значимы состояния 

личности / В. В. Груздев // Юрид. техника. – 2010. – № 4. – С. 154–158.  



 

 
 

448

70. Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: Проблемы 

теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Гуськова 

Антонина Петровна ; Урал. юрид. акад. – Екатеринбург, 1997. – 42 с.  

71. Гуськова А. П. Теоретические и практические аспекты установления 

данных о личности обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве : 

учеб. пособие / А. П. Гуськова ; Рос. акад. юрид. наук. – 2. изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрист, 2002. – 159 с.  

72. Данилова Л. Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих 

психическими расстройствами / Л. Я. Данилова // Юрид. мир. – 2010. – № 3. –

С. 28–32.  

73. Данилова Л. Я. К вопросу о возможности дифференциации гражданско-

правовых последствий наличия у гражданина психического расстройства / 

Л. Я. Данилова // Семейное и жилищное право. – 2012. – № 5. – С. 2–9.  

74. Декарт Рене. Рассуждение о методе / Рене Декарт. – СПб. : Азбука, 2017. 

– 315 с.  

75. Дердюк Б. М. Мета та підстави судового провадження у справах 

неосудних та обмежено осудних осіб / Б. М. Дердюк // Вісн. Акад. 

адвокатури України. – 2009. – Число 2. – С. 109–115.  

76. Дердюк Б. М. Призначення судово-психіатричної експертизи у справах 

неосудних та обмежено осудних осіб / Б. М. Дердюк // Акт. пробл. 

вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-

Франківськ, 2008. – Вип. 20. – С. 208–212.  

77. Диагностика в судебной психиатрии : справ. материалы / сост. Р. Г. 

Айрапетов. – Н. Новгород : ВГАВТ, 2012. – 64 с.  

78. Додонова О. А. Обґрунтування психологічної сутності поняття 

«мотиваційна активність особистості» / О. А. Додонова // Теоретичні і 

прикладні проблеми психології. – 2013. – № 3. – С. 97–104.  

79. Долгова С. В. Особенности медицинского критерия ограниченной 

вменяемости / С. В. Долгова // Вестн. Балт. федерал. ун-та им. И. Канта. – 

2012. – № 9. – С. 85–90.  



 

 
 

449

80. Дьяков С. И. Репертуарные решетки Дж. Келли в психосемантическом 

моделировании субъектной самоорганизации личности / С. И. Дьяков // 

Психол. диагностика. – 2014. – № 3. – С. 21–66.  

81. Елагина Г. В. Психическая норма: постановка проблемы и пути решения / 

Г. В. Елагина // Идеи и идеалы. – 2013. – № 2. – С. 95–101.  

82. Енгалычев В. Ф. Судебная психологическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессах: вопросы теории и практики / В. Ф. Енгалычев, С. С. 

Шипшин. – М. : МПСУ ; Воронеж : МОДЭК, 2015. – 449 с.  

83. Еникеев М. И. Юридическая психология: с основами общей и социальной 

психологии : учебник / М. И. Еникеев. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2012. – 639 с.  

84. Еременко Е. А. Роль мотиваций в поведение / Е. А. Еременко, А. А. 

Буриков // Успехи соврем. естествознания. – 2004. – № 10. – С. 29–30.  

85. Жаркова Н. Б. Психометрический метод – не только для экспериментов / 

Н. Б. Жаркова, М. А. Морозова, М. П. Андрусенко // Журн. неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2001. – № 1. – С. 37–40.  

86. Желтов В. М. Судебно-психологическая экспертиза по гражданским 

делам: правовое регулирование и правоприменительная практика / В. М. 

Желтов, Е. Н. Холопова. – М. : Юрлитинформ, 2014. – 255 с.  

87. Журавель Е. Г. Методы беседы и наблюдения как методы юридической 

психологии / Е. Г. Журавель // Юрид. психология. – 2009. – № 4. – С. 37–45.  

88. Завязкина Н. В. Алкоголизация как одна из причин формирования 

аутоагрессивного поведения больных эпилепсией / Н. В. Завязкина // Мир 

аддикций: химические и нехимические зависимости, ассоциированные 

психические расстройства : сб тез. науч.-практ. конф. с международ. 

участием, 29-30 нояб. 2012 г. – СПб. : НИПНИ им. В.М. Бехтерева. – С.48. 

89. Завязкина Н. В. К вопросу использования психодиагностических 

подходов при проведении судебно-психологических экспертиз / Н. В. 

Завязкина // Психиатрия, психотерапия и клин. психология. – 2018. – т.9, № 4 

– С.599-607 



 

 
 

450

90. Завязкина Н. В. Клинико-психологические основания введения нормы 

ограниченной вменяемости / Н. В. Завязкина // Ананьевские чтения – 2016: 

Психология: вчера, сегодня, завтра : материалы международ. науч. конф., 25-

29 окт. 2016 г. : в 2 т. – СПб.: Айсинг, 2016. – Т. 2. – С. 395–396. 

91. Завязкина Н. В. Патопсихологическая диагностика при острых 

психотических состояниях (случай из практики) / Н. В. Завязкина // 

Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) 

психологии (к 85-летию Ю.Ф. Полякова) : материалы Юбилей. науч.-практ. 

конф., 14-15 февр. 2013 г. – М., 2013. – С. 56–58. 

92. Завязкина Н. В. Психологические причины риска аутоагрессивного 

поведения больных эпилепсией / Н. В. Завязкина // Давиденковские чтения 

(неврология) : тез. XVIII Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием, 

29-30 сент. 2016 г. – СПб. : Человек и его здоровье, 2016. – С. 73–74. 

93. Завязкина Н. В. Речь как одна из составляющих экспертно-

психологической диагностики личности / Н. В. Завязкина // Судебная 

экспертиза. Современное состояние и перспективы развития: тез. докл. 

Международ. науч.-практ. конф., 28-29 окт. 2010 г. – Киев : ДІА, 2010. – С. 

389. 

94. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики в принятии 

экспертных решений / Н. В. Завязкина // Психиатрия, психотерапия и клин. 

психология. – 2015. – № 2. – С. 142–148. 

95. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики при обосновании 

меры ограниченной вменяемости  в отношении больных эпилепсией, 

совершивших общественно опасные деяния / Н. В. Завязкина // 

Эпилептология в системе нейронаук : материалы конф. к 105-летию 

учреждения Рос. противоэпилептич. лиги и 140-летию со дня рождения 

первого нейрохирурга России проф. Л.М. Пуссепа, 17-18 дек. 2015 г. – СПб., 

2015. – С. 88–90. 

96. Завязкіна Н. В. Агресивна поведінка хворих на епілепсію: психологічний, 

соціальний, юридичний аспекти / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми 



 

 
 

451

психології: зб. наук пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України: 

Актуальні проблеми психології. – Київ, 2012. – Т. 11. – Вип. 6. – С. 187–193. 

97. Завязкіна Н. В. Агресивна поведінка як один із критеріїв обмеженої 

осудності хворих на епілепсію  Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної 

психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту 

психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : 

Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 240–250. 

98. Завязкіна Н. В. Алкоголізація як один з факторів аутоагресивної 

поведінки хворих на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Укр. вісн. психоневрології. 

– 2017. – Т. 25, вип. 1. – С. 183. – Неврологічна, психіатрична та  

наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та  сучасні виклики : 

тези доп. V Нац. конгр. неврологів, психіатрів та наркологів України з 

міжнарод. участю, 16-17 берез. 2017 р. 

99. Завязкіна Н. В. Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними 

розладами в судовій психології / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 5, 

т. 2. – С. 170–174. 

100. Завязкіна Н. В. Визначення критеріїв регуляції діяльності в судовій 

експертології як підстави категорії обмеженої осудності та дієздатності / Н. 

В. Завязкіна // European Applied Sciences. – 2018. – № 3. – Р. 38–39. 

101. Завязкіна Н. В. Вплив формування поняття "обмежена осудність" на 

розвиток судово-психологічної експертизи / Н. В. Завязкіна // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Психол. 

науки. – 2015. – Вип. 128. – С. 112–115. – Шості Сіверянські соціально-

психологічні читання, 25 листоп. 2015 р., м. Чернигів. 

102. Завязкіна Н. В. До питання визначення особливостей особистості при 

проведенні експертиз в цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Особистість та 

її історія : зб. матеріалів VII Міжнарод. наук.-практ. конференції, 16-17 

листоп. 2017 р.. Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 63–

65. 



 

 
 

452

103. Завязкіна Н. В. До питання правового статусу особистості з розладами 

психічної діяльності при проведенні експертиз в кримінальному процесі / 

Н. В. Завязкіна // Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання : тези 

Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті … М. А. Скока, 6 груд. 2017 р. – 

Чернігів : Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 2017. – С. 109–

110. 

104. Завязкіна Н. В. До питання ролі психологчної діагностики в судовій 

експертології / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології особистості 

та міжособистісних взаємин : тези Х Міжнарод. наук.-практ. конф., 23 квіт. 

2018 р.. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 101–102. 

105. Завязкіна Н. В. Епілептичне слабоумство: клініко-психологічні і 

соціальні аспекти / Н. В. Завязкіна // Збірник наукових праць Ін-ту психології 

ім. Г.С. Костюка АПН України: «Проблеми загальної та педагогічної 

психології». – Київ, 2010. – Т. 12, ч. 7. – С. 178–185. 

106. Завязкіна Н. В. Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності 

«розуміти, оцінювати та приймати рішення» в цивільному процесі / Н. В. 

Завязкіна // Психол. часопис. – 2018. – № 5. – С. 283–296. 

107. Завязкіна Н. В. Методологічні проблеми сучасної судової експертології / 

Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Сер. Психол. науки. – 2017. – Вип. 6, т 1. – С. 176–180. 

108. Завязкіна Н. В. Особливості судової експертно-психологічної 

кваліфікації дій особистості у цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Сьомі 

Сіверянські соціально-психологічні читання : тези Всеукр. наук. конф., 14 

груд. 2016 р. – Чернігів, 2016. – С. 59–60. 

109. Завязкіна Н. В. Правовий статус осіб з психічними розладами в 

контексті соціально-економінчих змін / Н. В. Завязкіна // Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості : тези Всеукр. (із міжнарод. 

участю) наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. – Херсон : Херсон. держ. ун-т, 

2017. – C. 44–45. 



 

 
 

453

110. Завязкіна Н. В. Проблема доказовості та обґрунтованості експертних 

висновків про проведенні експертиз у цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // 

Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. Класич. приват. ун-ту. – 

Запоріжжя, 2018. – № 3. – С. 92–96. 

111. Завязкіна Н. В. Проблема смислового рівня регуляції діяльності при 

обґрунтуванні категорії обмеженої осудності / Н. В. Завязкіна // Актуальні 

проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України.– Київ : Інформ.-аналит. Агенство,  2014. – Т. 5. – Вип. 14. – С. 82–

89. 

112. Завязкіна Н. В. Психодіагностичні критерії визнання особи обмежено 

осудною / Н. В. Завязкіна // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. 

пр. Класич. приват. ун-ту. – Запоріжжя, 2018. – № 5. – С. 46-50 

113. Завязкіна Н. В. Психологічна діагностика та її можливості при 

обґрунтуванні міри обмеженої осудності щодо осіб, які скоїли суспільно 

небезпечні діяння / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин : тези VІІІ міжнарод. наук.-практ. 

конф., 23 квіт. 2016 р., – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 71–73. 

114. Завязкіна Н. В. Психологічне тлумачення обмеженої осудності в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології: зб. 

наук пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – 

Т. 11. – Вип. 11, ч. 1. – С. 310–317. 

115. Завязкіна Н. В. Психологічний аналіз правової норми «обмежена 

дієздатність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. наук пр. 

Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – Т. ХІ. – 

Вип. 15. – С. 155–162.  

116. Завязкіна Н. В. Психологічні аспекти агресивної поведінки хворих на 

епілепсію / Н. В. Завязкіна // Укр. вісн. психоневрології. – 2012. – Т. 20, вип. 

3, ч. 2. – С. 181–182. – Доказова медицина в неврології, психіатрії та 

наркології. сьогодення й майбутнє : тези IV Нац. конгр. неврологів, 

психіатрів та наркологів України, 3-5 жовт. 2012 р. 



 

 
 

454

117. Завязкіна Н. В. Психологічні аспекти аутоагресівної поведінки хворих 

на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. наук пр. 

Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – Т. Х. – Вип. 

19. – С. 157–166. 

118. Завязкіна Н. В. Психологічні передумови формування категорії 

«обмежена осудність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні питання теорії та 

практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези VІ 

Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2018 р. – Хмельницький : Хмельн. 

нац. ун-т, 2018. – С. 122–123. 

119. Завязкіна Н. В. Психологічні складові прийняття юридично значущих 

рішень / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 3, т. 2. – С. 142–146. 

120. Завязкіна Н. В. Психологічні, клінічні та юридичні аспекти дієздатності 

хворих похилого віку з епілептичною деменцією / Н. В. Завязкіна // 

Актуальні проблеми психології : зб. наук пр. Ін-ту психології ім. Г.С. 

Костюка НАПН України.  – Київ, 2016. – Т. ІХ. – Вип.10. – С.118–124.  

121. Завязкіна Н. В. Розширення психодіагностичного інструментарію для 

дослідження аутоагресії / Н. В. Завязкіна, А. Р. Кендзерська // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2017. – 

Вип. 2, т.  2. – С. 148–152.  

122. Завязкіна Н. В. Роль судового експерта психолога при оцінці злочинної 

поведінки осіб з психічними розладами / Н. В. Завязкіна //  Актуальні питання 

теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : 

тези V Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. – Хмельницький : 

Хмельн. нац. ун-т, 2017. – С. 141. 

123. Завязкіна Н. В. Стратегії подолання кризових ситуацій хворими на 

епілепсію / Н. В. Завязкіна //  Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету. Сер. Психол. науки. – 2010. – Вип. 82, т.1. – С. 

176–180. 



 

 
 

455

124. Завязкіна Н. В. Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики 

психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах / Н. В. Завязкіна 

// Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. 

Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 33. – С. 185–193. 

125. Завязкіна Н. В. Формування поняття "обмежена осудність" в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : зб. 

наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 

Вип. 30. – С. 210-219. 

126. Завязкіна Н. В. Щодо питання вивчення злочинної поведінки осіб з 

психічними розладами в судовій психологічній експертизі / Н. В. Завязкіна // 

Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-

психологічної трансформації українського суспільства : тези Всеукр. наук.-

практ. конф. з нагоди 25-річчя кафедри психології, 11-12 листоп. 2016 р. – 

Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.55–57. 

127. Завязкіна Н. В. Щодо питання експертно-психологічного аналізу при 

посмертних експертизах / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : 

зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома,. – 2017. 

– Вип. 36. – С. 94–104.  

128. Завязкіна Н. В. Щодо проблеми психологічної аргументації категорії 

«обмежена осудність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин : тези VІІ міжнарод. наук.-практ. 

конф., 23 квіт. 2015 р. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 151–153. 

129. Завязкіна Н. В. Щодо психологічної аргументації правових норм у 

цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер. Психол. науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 170–174. 



 

 
 

456

130. Завязкіна Н.В. Соціальна адаптація підлітків з істероїдними рисами 

особливості / Н. В. Завязкіна, Д.В.Шелест // Укр.психол.журнал. – 2016. – № 

2. – С. 40-52 

131. Зайцев А. В. К вопросу о формуле ограниченной вменяемости / А. В. 

Зайцев // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. збірник. – Харків, 

2002. – Вип. 57. – С. 156–162.  

132. Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : 

автореф. дис. ... канд. мед. наук : 12.00.08 / Зайцев Олексій Володимирович ; 

Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – 19 с.  

133. Захаров В. В. Нервно-психические нарушения: диагностические тесты / 

В. В. Захаров, Т. Г. Вознесенская. – 3-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2014. – 

315 с.  

134. Зейгарник Б. В. Очерки по психологии аномального развития личности / 

Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь. – М. : МГУ, 1980. – 157 с.  

135. Зейгарник Б. В. Патопсихология: основы клинической диагностики и 

практики / Б. В. Зейгарник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. 

– 363 с.  

136. Зейгарник Б. В. Саморегуляция поведения в норме и патологии / Б. В. 

Зейгарник, А. Б. Холмогорова, Е. С. Мазур // Психол. журнал. – 1989. – № 2. 

– С. 122–132.  

137. Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления: Проблемы уголовной 

ответственности : учеб. пособие / Н. Г. Иванов. – М. : Закон и право : 

ЮНИТИ, 1998. – 221 с.  

138. Илейко В. Р. «Дееспособность», «Недееспособность» – 

теоретический анализ понятий / В. Р. Илейко, В. Б. Первомайский // Архів 

психіатрії. – 2001. – № 1/2. – С. 33–36.  

139. Истратова О. Н. Психодиагностика. Коллекция лучших тестов / О. Н. 

Истратова, Т. В. Эксакусто. – 10-е изд. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2015. – 375 с.  



 

 
 

457

140. Ілейко В. Р. Деякі аспекти проблеми дієздатності, обмеженої 

дієздатності в зарубіжному законодавстві: (Огляд літератури) / В. Р. Ілейко // 

Архів психіатрії. – 2002. – № 1. – С. 57–62.  

141. Ілейко В. Р. Обмежена дієздатність: проблеми і перспективи / В. Р. 

Ілейко, В. Б. Первомайский // Архів психіатрії. – 2001. – № 4. – С. 53–56.  

142. Ілейко В. Р. Посмертна судово-психіатрична експертиза в 

цивільному процесі (питання теорії і практики) : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук : 14.01.16 / Ілейко Володимир Ростиславович ; Укр. НДІ соц. і суд. 

психіатрії та наркології. – Київ, 2005. – 32 c.  

143. Кадомцев Г. М. К вопросу об общественной опасности лиц с 

психическими и поведенческими расстройствами / Г. М. Кадомцев // Тавр. 

журн. психиатрии. – 2004. – № 4. – С. 4–6.  

144. Казарян М. А. Предупреждение насильственных преступлений против 

личности, совершаемых лицами с психическими аномалиями, не 

исключающими вменяемости : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

Казарян Микаел Александрович ; Ин-т междунар. права и экономики им. 

А.С. Грибоедова. – М., 2012. – 27 с.  

145. Казміренко Л. І. Кримінальний кодекс України: психологічний аналіз 

кримінально-правових понять / Л. І. Казміренко, О. Л. Мартенко. – Київ : 

КНТ, 2008. – 183 c.  

146. Каніщев А. В. Обмежена осудність та примусові заходи медичного 

характеру / А. В. Каніщев // Архів психіатрії. – 2007. – № 1/2. – С. 42–50.  

147. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттела : 

учеб.-метод. пособие / А. Н. Капустина. – СПб : Речь, 2006. – 99 с.  

148. Кириченко О. В. Актуальные вопросы, связанные с ограничением 

дееспособности граждан / О. В. Кириченко // Соврем. право. – 2012. – № 9. – 

С. 87–89.  

149. Кириченко О. В. Ограничение дееспособности гражданина в связи с 

психическим расстройством / О. В. Кириченко // Соврем. право. – 2014. – 

№ 2. – С. 93–98.  



 

 
 

458

150. Кирьянова Е. М. Социальное функционирование и качество жизни 

психически больных – важнейший показатель эффективности 

психиатрической помощи / Е. М. Кирьянова, Л. И. Сальникова // Соц. и клин. 

психиатрия. – 2010. – № 3. – С. 73–75.  

151. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского. – 5-е 

изд., доп. – М. [и др.] : Питер, 2014. – 890 с.  

152. Коваленко І. А. Цивільно-правова відповідальність осіб з вадами волі : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коваленко  Інна Анатоліївна. ; 

Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2014. – 19 c.  

153. Козирєв М. П. Мотивація в психологічній структурі злочину / М. П. 

Козирєв // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутріш. справ. Сер. психологічна. – 

2012. – Вип. 1. – С. 164–174.  

154. Колосова В. И. Проблема уголовной ответственности лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, в современном 

уголовном праве России / В. И. Колосова, А. Н. Поднебесный // Вестн. 

Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. Право. – 2001. – № 2. – С. 124–

133.  

155. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации: постатейный научно-практический / Г. А. 

Агафонова, Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова. – М. : Проспект, 2014. – 685 с.  

156. Комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в 

многоэпизодных сексуальных правонарушениях : метод. рекомендации / 

А. А. Ткаченко, Г. Е. Введенская, Е. Ю. Яковлева [и др.] ; ФГУ "Гос. науч. 

центр соц. и судеб. психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава". – М. : ФГУ 

"ГНЦ ССП Росздрава", 2010. – 20 с.  

157. Кондратьев Ф. В. Аспекты проблемы общественной опасности лиц с 

психическими расстройствами / Ф. В. Кондратьев // Рос. психиатр. журнал. – 

2006. – № 3. – С. 64–69.  

158. Корзун Д. Н. Методология судебно-психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Корзун 



 

 
 

459

Дмитрий Николаевич ; Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. 

Сербского МЗ РФ. – М., 2014. – 44 с.  

159. Корзун Д. Н. Модели диагностики психических расстройств в 

судебно-психиатрической клинике / Д. Н. Корзун, А. А. Ткаченко // Соц. и 

клин. психиатрия. – 2012. – № 4. –  С. 83–90.  

160. Корзун Д. Н. Судебно-психиатрическая оценка юридически значимых 

способностей и механизмов регуляции поведения / Д. Н. Корзун, А. А. 

Ткаченко // Рос. психиатр. журнал. – 2013. – № 3. – С. 4–12.  

161. Корнетов Н. А. МКХ-10 без адаптации – краеугольный камень 

реформы отечественной психиатрии / Н. А. Корнетов // Вiсн. Асоц. 

психiатрiв Украiни. – 1998. – № 3. – С. 39–54.  

162. Королева Е. В. Судебно-психиатрическая оценка психических 

расстройств у лиц, совершивших сделки : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 

14.01.06 / Королева Евгения Васильевна ; Гос. науч. центр соц. и судеб. 

психиатрии им. В.П. Сербского МЗ РФ. – М., 2010. – 42 с. 

163. Костицкий М. В. Судебно-психологическая экспертиза / М. В. 

Костицкий. – Львов: Вища шк., 1987. – 140 c.  

164. Костицький М. В. Використання спеціальних психологічних знань у 

радянському кримінальному процесі / М. В. Костицький. – Київ : НМК ВО, 

1990. – 87 с.  

165. Костюк Г. П. Клинические психометрические шкалы : лекция / Г. П. 

Костюк, А. А. Марченко. – СПб. : ВМедА, 2006. – 23 с.  

166. Косырев В. Н. Теория и практика судебно-психологической 

экспертизы : учеб. пособие / В. Н. Косырев. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2014. – 

145 с.  

167. Котов В. П. Критерии и обоснование дифференцированного применения 

принудительных мер медицинского характера в отношении лиц с тяжелыми 

психическими расстройствами, совершивших общественно опасные 

действия : метод. рек. / В. П. Котов, М. М. Мальцева, Л. А. Яхимович ; ФГУ 



 

 
 

460

"Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава". – 

М : ФГУ "ГНЦ ССП Росздрава", 2013. – 24 с.  

168. Котова Т. А. Психосоциальные аспекты реабилитации психически 

больных в период принудительного лечения / Т. А. Котова, Е. Ю. Степанова 

// Соц. и клин. психиатрия. – 2001. – Вып. 4. – С. 55–58.  

169. Коченов М. М.  Судебно-психологическая экспертиза: теория и 

практика : избран. тр. / М. М. Коченов. – М. : Генезис, 2010. – 351 с.  

170. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 р. № 

2341-III із змінами станом на 28.08.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/. – Назва з екрана.  

171. Кудерміна О. І. Психологія особи як суб’єкта правоохоронної діяльності 

/ О. І. Кудерміна. – Чернівці : Наші кн., 2012. – 415 с.  

172. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение. Норма и патология / В. Н. 

Кудрявцев. – М. : Наука, 1982. – 287 с.  

173. Кудрявцев И. А. Комплексная судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза : науч.-практ. руководство / И. А. Кудрявцев. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 1999. – 494 с.  

174. Кудрявцев И. А. Криминальная агрессия: Экспертная типология и 

судебно-психологическая оценка / И. А. Кудрявцев, Н. А. Ратинова. – М. : 

Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 191 с.  

175. Кудрявцев И. А. Патопсихологическая диагностика в комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизе / И. А. Кудрявцев // 

Психол. диагностика. – 2009. – № 3. – С. 38–69.  

176. Кудрявцев И. А. Руководство по написанию заключения 

экспериментально-психологического исследования подэкспертного при 

проведении однородных судебно-психиатрических и комплексных судебных 

психолого-психиатрических экспертиз : рук. для врачей / И. А. Кудрявцев, 

М. В. Морозова, О. Ф. Савина. – М. : ГНЦ ССП Росздрава, 2014. – 67 с.  

177. Кудрявцев И. А. Судебно-психологическая экспертиза направленности 

личности и особенностей нарушения саморегуляции социального поведения 



 

 
 

461

при пограничной психической патологии / И. А. Кудрявцев // Рос. психиатр. 

журнал. – 2013. – № 4. – С. 9–19.  

178. Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии / Е. В. 

Кудрявцева. – М. : Городец, 2008. – 319 с.  

179. Кузурман Д. А. Правовое положение лиц, ограниченных в 

дееспособности вследствие психического расстройства / Д. А. Кузурман // 

Наука и Мир. – 2014. – № 7. – С. 65–68.  

180. Курбанов Р. Г. Общая характеристика вменяемости в уголовном праве / 

Р. Г. Курбанов // Системные технологии. – 2014. – № 1. – С. 75–79.  

181. Лапшина Е. Н. Саморегуляция лиц с пограничной психической 

патологией, совершивших правонарушение и признанных ограниченно 

вменяемыми / Е. Н. Лапшина // Соц. и клин. психиатрия. – 2006. – Вып. 4. – 

С. 47–54.  

182. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие / А. Н. 

Леонтьев. – М. : Смысл : Academia, 2004. – 345 с.  

183. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, структура и динамика 

смысловоий реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 488 с.  

184. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1999. – 349 с.  

185. Ломов Б. Ф. Психическая регуляция деятельности : избранные труды / 

Б. Ф. Ломов. – Москва : Ин-т психологии РАН, 2006. – 622 с.  

186. Лузанова А. А. Процессуальные возможности следователя при 

назначении судебно-психологических экспертиз / А. А. Лузанова // 

Психопедагогика в правоохранит. органах. – 2013. – № 4. – С. 82–86.  

187. Лунеев В. В. Субъективное вменение / В. В. Лунеев. – М. : Спарк, 2000. 

– 71 с.  

188. Лушин П. В. Личностное изменение как «управляемая 

метаморфоза» / П. В. Лушин // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 70–76.  



 

 
 

462

189. Лызь Н. А. О структуре психического здоровья человека (Обзор 

исследований) / Н. А. Лызь // Известия Юж. федер. ун-та. Техн. науки. – 

2004. – № 6. – С. 241–251.  

190. Лытаев С. А. Использование клинико-психологических методов 

тестирования для экспресс-анализа психического здоровья / С. А. Лытаев, 

В. Б. Дутов, Н. Ю. Кипятков // Альманах соврем. науки и образования. – 

2008. – № 5. – С. 84–85.  

191. Люшер М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер ; пер. с англ. 

А. Никоновой. – Москва : АСТ ; СПб. : Сова, 2005. – 190 с.  

192. Мадди Сальваторе Р. Смыслообразование в процессе принятия решений 

/ Р. Мадди Сальваторе // Психол. журнал. – 2005. – №. 6. – С. 87–101.  

193. Малкин Д. А. Экспертная оценка психического состояния лиц, 

совершивших сделки (В рамках комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.18 / 

Малкин Дмитрий Александрович ; Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии 

им. В.П. Сербского МЗ РФ. – М., 2004. – 24 с.  

194. Мамайчук И. И. Методологические и методические проблемы судебно-

психологической экспертизы / И. И. Мамайчук // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 

Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. – 2011. – № 3. – С. 196–206.  

195. Маркова Ю. В. Виктимология : учеб. пособие / Ю. В. Маркова, М. А. 

Степанова. – Белгород : Белгород. юрид. ин-т МВД России, 2014. – 62 с.  

196. Марчак В. Я. Обмежена осудність: актуальні питання практичного 

застосування / В. Я. Марчак // Акт. пробл. вдосконалення чинного 

законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. 

– С. 190–195.  

197. Марчук А. І.. Судова психіатрія : навч. посібник / А. І. Марчук. – Київ : 

Атіка, 2004. – 239 с.  

198. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу ; пер. с англ. : 

Т. Гутман, Н. Мухина. – 3-е изд. – М. [и др.] : Питер, 2014. – 399 с.  



 

 
 

463

199. Матяш М. М. Особливості емоційної сфери у осіб з інтелектуальною 

недостатністю / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Фітотерапія. Часопис. – 2014. 

– № 4. – С. 48–52.  

200. Медведєв В. С. Кримінальна психологія : підручник / В. С. Медведєв. – 

Київ : Атіка, 2004. – 368 с.  

201. Медведєв В. С. Кримінально-психологічна характеристика умисного 

серійного вбивці / В. С. Медведєв, О. А. Левенець // Юрид. психологія. – 

2016. – № 1. – С. 151–162.  

202. Медведєв В. С. Особистість як категорія юридичної психології / В. С. 

Медведєв, О. А. Левенець // Юрид. психологія. – 2015. – № 2. – С. 53–63.  

203. Медведєв В. С. Психологія злочинної діяльності : навч. посібник / В. С. 

Медведєв. – Київ, 2012. – 204 с.  

204. Медицинская и судебная психология : курс лекций : учеб. пособие / под 

ред. Т. Б. Дмитриевой, Ф. С. Сафуанова. – 2-е изд., испр. – М. : Генезис, 2005. 

– 606 с.  

205. Медична психологія: підручник / С.Д. Максименко, Я.В.Цехмістер, 

І.А.Коваль, К.С.Максименко. –  К.: Видавничий дім “Слово”, 2014. – 516 с. 

206. Мельник В. И. К вопросу социальной реабилитации психически 

больных, совершивших общественно опасные действия / В. И. Мельник, 

А. В. Мельник // Укр. вісн. психоневрології. – 2010. – Вип. 3. – С. 137.  

207. Мельник В. И. Медико-правовые аспекты применения принудительных 

мер медицинского характера к лицам, признанным невменяемыми, в связи с 

временными расстройствами психической деятельности / В. И. Мельник, 

А. В. Мельник // Псих. здоров’я. – 2005. – № 3. – С. 87–71.  

208. Мельник В. И. О применении принудительных мер медицинского 

характера в психиатрической больнице со строгим наблюдением к лицам, 

совершившим общественно опасные действия в период временных 

расстройств психической деятельности / В. И. Мельник // Вісн. психіатрії та 

психофармакотерапії. – 2003. – № 2. – С. 54–59.  



 

 
 

464

209. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология : учеб. 

пособие / В. Д. Менделевич. – 6-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 

426 с.  

210. Михеев Р. И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной 

ответственности: (Теория и практика) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 

12.00.08 / Михеев Рудольф Иванович ; НИИ проблем укрепления законности 

и правопорядка генеральной прокуратуры Рос. Фед. – М., 1995. – 40 с.  

211. Мищенко Е. В. Значение комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы в производстве по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера / Е. В. Мищенко // Вестн. 

Оренбург. гос. ун-та. – 2008. – № 3. – С. 44–48.  

212. Мілютіна К. Особливості життєвих диспозицій наркозалежних хворих / 

К. Мілютіна // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Психологія. 

Педагогіка. Соц. робота. – 2012. – Вип. 6. – С. 29–33.  

213. МКХ 10 – Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL : http://mkb-

10.com/index.php?pid=5325. – Заглавие с экрана.  

214. Морогин В. Г. Процесс мотивации в норме и при психической патологии 

/ В. Г. Морогин // Вестн. ТГПУ. Сер. Психология. – 2006. – Вып. 2. – С. 98–

115.  

215. Морозова М. В. Проблема интеграции специалистов в экспертизе по 

уголовным делам: пределы компетенции психолога-эксперта при оценке 

вменяемости / М. В. Морозова, О. Ф. Савина // Психология и право. – 2011. – 

№ 2. – С. 33–43.  

216. Мохонько А. Р. Актуальные проблемы судебно-психиатрической 

экспертизы в гражданском процессе / А. Р. Мохонько, Л. А. Муганцева // 

Вопросы социальной и клинической психиатрии и наркологии Московской 

области в современных условиях (Достижения. Проблемы. Перспективы) : 

материалы науч.-практ. конф., 29-30 мая 2014 г. – Орехово-Зуево : Серебро 

слов, 2014. – С. 97–100.  



 

 
 

465

217. Назаренко Г. В. Невменяемость: Уголовно-релевантные психические 

состояния / Г. В. Назаренко. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 205 с.  

218. Наративні психотехнології. / Чепелєва Н.В, Смульсон М.Л., Шиловська 

О.М., Гуцол С.Ю.; за заг. ред. Чепелєвої Н.В. –  К.: Главник, 2007. –  144 с.  

219. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / 

Н. С. Кузнєцова, І. О. Дзера, В. М. Коссак [та ін.]. – 5-те вид., переробл. і 

доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – Т. 1. – 831 с.  

220. Недопил Н. Опасны ли психически больные? Мифы и факты / 

Н. Недопил // Рос. психиатр. журнал. – 2001. – № 3. – С. 4–11.  

221. Никандров В. В. Методы психофизического шкалирования : учеб. 

пособие / В. В. Никандров. – СПб. : СПбГУ, 1992. – 67 с.  

222. Никитин В. Н. Сущностные стороны саморегуляции / В. Н. Никитин // 

Вестн. восстановит. медицины. – 2005. – № 2. – С. 46–50.  

223. Николаев Е. Л. О психологическом подходе к оценке психического 

здоровья населения / Е. Л. Николаев // Соц. и клин. психиатрия. – 2006. – 

№ 3. – С. 38–45.  

224. Николаев Е. Л. Социокультурные детерминанты психического здоровья : 

учеб. пособие. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. – 99 с.  

225. Николаев С. С. Клинико-социальная характеристика пациентов, 

госпитализированных в стационар в недобровольном порядке / С. С. 

Николаев, И. В. Баранов, Д. С. Басаргин // Резидуально-органическая 

патология головного мозга (онтогенетический аспект) : тез. докл. межрегион. 

науч.-практ. конф., 29 марта 2011 г. – Томск, 2011. – С. 178–181.  

226. Носс И. Н. Экспериментальная психологии : учеб. пособие / И. Н. Носс. 

– Москва : Психотерапия, 2010. – 263 с.  

227. Нургазиева А. Ш. К вопросу об ограничении дееспособности и 

признании гражданина недееспособным / А. Ш. Нургазиева, Г. Ф. Замятина // 

Известия науч.-техн. о-ва «КАХАК». – 2013. – № 4. – С. 59–61.  



 

 
 

466

228. О принудительном лечении в отделениях специализированного типа / 

М. Ф. Денисов, С. Я. Свистун, И. В. Лупинов [и др.] // Рос. психиатр. журнал. 

– 2006. – № 2. – С. 65–70.  

229. О современных видах и методах комплексных судебно-психиатрических 

экспертных исследований : сборник методических рекомендаций и пособий 

для врачей / под ред. Т. Б. Дмитриевой. – М. : ГНЦ ССП Росздрава, 2008. – 

232 с.  

230. Общая психодиагностика : учебник / А. А. Бодалев, В. В. Столин, В. И. 

Аванесов [и др.]. – СПб. : Речь, 2006. – 438 с.  

231. Ограниченная вменяемость / под ред. : Т. Б. Дмитриевой, Т. Б. 

Шостаковича, А. А. Ткаченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медкнига, 

2008. – 184 с.  

232. Османова Н. В. Деятельность законодателя в построении института 

подследственности уголовных дел: психологические аспекты / Н. В. 

Османова // Юрид. психология. – 2014. – № 3. – С. 12–15.  

233. Остапенко А. В. Ограничение дееспособности гражданина: 

медицинский аспект / А. В. Остапенко // Эконом. и гуманитар. исследования 

регионов. – 2010. – № 5. – С. 65–70.  

234. Осуховська О. С. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного 

здоров'я в Україні / О. С. Осуховська, Н. М. Степанова // Арх. психіатрії. – 

2014. – № 2. – С. 11–15.  

235. Падун М. А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы / М. А. 

Падун // Психол. журнал. – 2010. – № 6. – С. 57–69.  

236. Папкова О. А. Гражданский процесс в государствах – членах 

Европейского Союза : учеб. пособие / О. А. Папкова. – М. : Междунар. ун-т, 

2000. – 243 с.  

237. Пасічник А. Сутність та особливості адміністративної дієздатності / 

А. Пасічник // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 59–63.  



 

 
 

467

238. Пациорковский В. В. SPSS для социологов : учеб. пособие / В. В. 

Пациорковский, В. В. Пациорковская. – М. : РИЦ ИСПЭН РАН, 2005. – 

432 с.  

239. Первомайский В. Б. Судебно-психиатрическая экспертиза: от теории к 

практике / В. Б. Первомайский, В. Р. Илейко. – Киев : КИТ, 2006. – 394 с.  

240. Петраков Б. Д. Распространенность психических заболеваний в 

странах мира / Б. Д. Петраков // Здравоохр. Рос. Федерации. – 1971. – № 1. – 

С. 41–46.  

241. Пехтерев В. А. Понятие «ограниченная вменяемость» и его критерии / 

В. А. Пехтерев // Новости медицины и фармации. – 2013. – № 15. – С. 22–24.  

242. Печенкина О. А. «Аномальный» субъект преступления / О. А. Печенкина 

// Наука и современность. – 2014. – № 29. – С. 308–311.  

243. Платон. Полное собрание сочинений в одном томе / Платон ; пер. с 

древнегреч. С. Шейнман-Топштейн. – М. : Альфа-Книга, 2016. – 1311 с.  

244. Полянская В. А. Компетенция психолога в комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертизе сделкоспособности / В. А. Полянская 

// Сиб. юрид. вестник. – 2006. – № 4. – С. 97–101.  

245. Полянская В. А. Судебно-психологическая и комплексная судебная 

психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе : учеб. пособие / В. А. Полянская. – Иркутск : Изд-во Иркутского 

гос. ун-та, 2009. – 127 с.  

246. Проблемы современной диагностики психических расстройств / А. 

П. Коцюбинский, Н. С. Шейнина, Ю. В. Мельникова, И. О. Аксенова // 

Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева. – 2012. – № 4. 

– С. 7–11.  

247. Прядеин В. П. Психодиагностика личности: избранные психологические 

методики и тесты / В. П. Прядеин. – Сургут : СурГПУ, 2013. – 245 с.  

248. Психологические методы исследования личности в клинике / под общ. 

ред. М. М. Кабанова. – Л. : Ленингр. н.-и. психоневрол. ин-т им. В.М. 

Бехтерева, 1978. – 154 с.  



 

 
 

468

249. Психологические особенности смысложизненных ориентаций и 

самоотношения больных шизофренией, совершивших общественно опасные 

деяния / Л. Н. Юрьева, Н. А. Демура, Н. Е. Коломоец, Н. Г. Кушнир // Вестн. 

психиатрии и психологии Чувашии. – 2013. – № 9. – 33–44.  

250. Пушкин А. А. Психодиагностическая методика «Динамический 

эмоционально-мотивационный паттерн» / А. А. Пушкин // Nauki. Teoria i 

Praktyka : materiały Miedzynar. nauk.-prakt. konf., 29.10.2012. – Poznań, 2012. – 

Część 4. – C. 9–12.  

251. Пушкін О. А. Проективна психодіагностична методика "Динамічний 

Емоційно-Мотиваційний Патерн" та перший досвід її застосування / О. А. 

Пушкін // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Психологія. – 2014. –

– № 1110, вип. 55. – С. 52–55.  

252. Ратинов А. Р. Методологические вопросы юридической психологии // 

А. Р. Ратинов. Избранные труды. Сер. Науч. тр. ученых Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. – М. : Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2016. – С. 43–61.  

253. Ратинов А. Р. Социально-психологические аспекты юридической теории 

и практики / А. Р. Ратинов // Хрестоматия по дисциплине «Социальная 

психология» / сост. Т. М. Бостанджиева. – Тобольск, 2003. – С. 46.  

254. Регуш Л. А. Наблюдение в практической психологии: (Характеристики, 

методики, упражнения) / Л. А. Регуш. – СПб. : Образование, 1996. – 146 с.  

255. Рейнин Г. Р. Теоретический анализ типологических описаний 

личности / Г. Р. Рейнин // Психология и соционика межличностных 

отношений. – 2004. – № 5. – С. 22–25.  

256. Романова Н. М. Генезис вовлечения личности в криминальную 

деятельность / Н. М. Романова // Известия Сарат. ун-та. Сер. Философия. 

Психология. Педагогика. – 2014. Т. 14, вып. 3. – С. 94–97.  

257. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: (практическое руководство) : учеб. пособие / С. Я. 

Рубинштейн. – Москва : Апрель-Пресс : Психотерапия, 2010. – 220 с.  



 

 
 

469

258. Савенко Ю. С. Введение в психиатрию. Критическая 

психопатология / Ю. С. Савенко. – М. : Логос, 2013. – 446 с.  

259. Самойлик Н. А. Психологические возможности применения метода 

беседы в практике инспектора уголовно-исполнительной инспекции / Н. А. 

Самойлик // Молодой ученый. – 2014. – № 7. – С. 292–294.  

260. Сарториус Н. Понимание МКХ-10. Классификация психических 

расстройств : карм. справочник : пер с англ. / Н. Сарториус. – К. : Сфера, 

2002. – 104 с.  

261. Саттарова Г. И. Роль волевых процессов в формировании личности / 

Г. И. Саттарова // Вестн. соврем. науки. – 2016. – № 7. – С. 76–80.  

262. Сафуанов Ф. С. Модели интегративного судебно-экспертного 

психолого-психиатрического заключения / Ф. С. Сафуанов // Рос. психиатр. 

журнал. – 2007. – № 1. – С. 18–22.  

263. Сафуанов Ф. С. Применение психологических познаний в комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизе (экспертологический 

анализ) / Ф. С. Сафуанов // Рос. психиатр. журнал. – 2003. – № 2. – С. 29–32.  

264. Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза : учебник / Ф. С. 

Сафуанов. – М. : Юрайт, 2014. – 420 с.  

265. Секераж Т. Н. Вопросы диагностики «порока воли» в судебной 

психологической экспертизе (о психологических критериях 

сделкоспособности) Т. Н. Секераж // Теория и практика судеб. экспертизы. – 

2008. – №. 4. – С. 135–142.  

266. Сергеев А. А. Воздействие как психологическое явление: 

историографический анализ / А. А. Сергеев, К. А. Кучмистов, Е. С. 

Коваленко // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11. Естеств. науки. – 2013. – 

№ 1. – С. 84–88.  

267. Симанович Л. Н. Право Древнего Рима : учеб. пособие / Л. Н. 

Симанович. – М. : Юрист, 2009. – 199 с.  



 

 
 

470

268. Синицын В. Г. К вопросу о невменяемости, недееспособности, 

ограниченной дееспособности / В. Г. Синицын // Учен. записки Казан. ун-та. 

Сер. Гуманитар. науки. – 2013. – Т. 155, № 4. – С. 218–226.  

269. Ситковская О. Д. Использование психологических познаний для 

определения общих условий уголовной ответственности : науч.-метод. 

пособие / О. Д. Ситковская ; Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления 

законности и правопорядка. – М., 2005. – 75 с.  

270. Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности / О. Д. 

Ситковская. – М. : Норма, 1998. – 272 с.  

271. Ситковский Д. В. Преступность лиц с психическими расстройствами (по 

материалам Республики Дагестан) : автореф. дис.. … канд. юрид. наук : 

12.00.08 / Ситковский Дмитрий Вадимович ; Дагестан. гос. ун-т. – 

Махачкала, 2006. – 24 с.  

272. Ситчихин П. В. Клинико-эпидемиологические и социальные аспекты 

динамики недееспособности : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / 

Ситчихин Павел Васильевич ; Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии. – М., 

2013. – 24 с.  

273. Снежневский А. В. Общая психопатология : курс лекций / А. В. 

Снежневский. – 7-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 205 с.  

274. Собчик Л. Н. Метод портретных выборов – адаптированный тест Сонди / 

Л. Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2013. – 121 с.  

275. Соловьев О. В. Об эволюции феномена саморегуляции, реализующего 

потенции самоорганизации живых систем (от рефлекса к осознаванию) / 

О. В. Соловьев, Э. В. Макаренко // Мир психологии. – 2011. – № 2. – С. 27–

38.  

276. Спадерова Н. Н. Вопросы сделкоспособности подэкспертных 

геронтологического профиля при проведении однородных и комплексных 

судебных психолого-психиатрических экспертиз / Н. Н. Спадерова, С. Е. 

Герасина // Тюмен. мед. журнал. – 2014. – № 2. – С. 54–56.  



 

 
 

471

277. Стебляк Е. А. Восприятие и понимание трудных и кризисных ситуаций 

лицами с интеллектуальной недостаточностью / Е. А. Стебляк // Вестн. Омск. 

гос. педагог. ун-та. Гуманитар. исследования. – 2014. – № 2. – С. 118–122.  

278. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. 

Строгович. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. – 703 с.  

279. Судаков К. В. Мотивация – основа психической деятельности / К. В. 

Судаков // Журн. неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2006. – 

№ 7. – С. 4–11.  

280. Судебная психиатрия : руководство для врачей / под ред. Г. В. Морозова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1988. – 399 с.  

281. Судебная психиатрия : учебник / под ред. Б. В. Шостаковича. – М. : 

Зерцало, 1997. – 385 c.  

282. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе / Т. Б. 

Дмитриева, Н. К. Харитонова, К. Л. Иммерман, Е. В. Королева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 249 с.  

283. Судебно-экспертное исследование массовой криминальной суггестии в 

детерминации поведения человека / В. В. Седнев, Е. Н. Болтян, М. В. 

Маркова, О. С. Чабан // Архів психіатрії. – 2007. – № 3/4. – С. 124–134.  

284. Татьянина Л. Г. Уоловно-процессуальная дееспособность в 

структуре личности участника уголовного судопроизводства / Л. Г. 

Татьянина // Вестн. Удмурт. ун-та. – 2005. – № 6. – С. 124–130.  

285. Теоретические и прикладные аспекты использования специальных 

знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве : науч.-практ. пособие / 

М. В. Беляев, В. П. Васильев, Л. Г. Ветюл [и др.]. – М. : Рос. акад. 

правосудия, 2011. – 272 с.  

286. Тетюшкин М. А. Использование психометрической шкалы 

М. Гамильтона для оценки тяжести депрессии у пожилых больных / М. А. 

Тетюшкин, Н. И. Беглянкин // Аллергология и иммунология. – 2006. – № 1. – 

С. 144.  



 

 
 

472

287. Титаренко Т. М. Індикатори психологічного здоров’я особистості / Т. М. 

Титаренко // Психол. науки: проблеми і здобутки. – 2016. – № 9. – С. 196–

215.  

288. Титаренко Т. М. Психологічні практики конструювання життя в умовах 

постмодерної соціальності / Т. М. Титаренко, О. М. Кочубейник, К. О. 

Черемних. – Київ : Міленіум, 2014. – 206 c.  

289. Ткаченко А. А. Судебная психиатрия: консультирование адвокатов / 

А. А. Ткаченко. – М. : Логос, 2006. – 503 с.  

290. Ткаченко А. А. Экспертное судебно-психиатрическое исследование: 

подготовительная и аналитическая стадии / А. А. Ткаченко // Рос. психиатр. 

журнал. – 2005. – № 3. – С. 44–50.  

291. Ткаченко А. А. Экспертное судебно-психиатрическое исследование: 

сравнительная и синтезирующая стадии / А. А. Ткаченко // Рос. психиатр. 

журнал. – 2005. – № 4. – С. 27–33.  

292. Точилов В. А. МКХ-10 в России – конец классической психиатрии? 

/ В. А. Точилов // Соц. и клин. психиатрия. – 2010. – № 4. – С. 64–68.  

293. Трейси Б. Мотивация / Б. Трейси ; пер. с англ. Е. Ивченко. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 128 с.  

294. Тузиков А. Ф. Основы мотивации: как работает наше мировоззрение / 

А. Ф. Тузиков. – М. : ФЛИНТА : Наука , 2015. – 187 с.  

295. Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL : 

http://www.legis.ru/misc/doc/3362. – Заглавие с экрана.  

296. Улановский А. М. Феноменологический метод в психологии, 

психиатрии и психотерапии / А. М. Улановский // Методология и история 

психологии. – 2007. – №. 1. – С. 130–150.  

297. Федосеенкова С. М. Эксперимент в психологической науке : учеб. 

пособие / C. М. Федосеенкова. – Смоленск : Универсум , 2004. – 135 с.  

298. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. : Е. Ф. Губский [и 

др.]. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 574 с.  



 

 
 

473

299. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх 

справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця : 

наук.-практ. посібник / за заг. ред. В. В. Коваленка. – Київ ; Чернівці : Рута, 

2013. – 95 с.  

300. Французский гражданский кодекс : учеб.-практ. комментарий : пер. 

с фр., – М. : Проспект, 2008. – 741 с.  

301. Хамитов Р. Р. Сопряженность клинико-демографических показателей с 

характером деликтов психически больных, представляющих особую 

опасность / Р. Р Хамитов // Рос. психиатр. журнал. – 2003. – № 3. – С. 42–45.  

302. Харитонов Є. О. Цивільні правовідносини / Є. О. Харитонов, О. І. 

Харитонова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2011. – 456 c.  

303. Харитонова Н. К. Экспертная оценка сделкоспособности по 

гражданским делам в рамках комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы : пособие для врачей / Н. К. Харитонова, Ф. С. 

Сафуанов, Д. А. Малкин. – М. : ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 2005. – 32 с. 

304.  Харченко Д.М. Особливості темпераменту осіб, що пережили 

посттравматичний стресовий розлад / Д.М. Харченко, С.О. Гурський// 

Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». Випуск 6. 

Запоріжжя – 2018. С. 46 – 50. 

305. Хватова М. А. Доктринальное понятие гражданской дееспособности 

физических лиц / М. А. Хватова // Фундамент. и приклад. исследования 

кооператив. сектора экономики. – 2013. – № 6. – С. 114–119.  

306. Худик В. А. О соотношении понятий «Норма» и «Патология» / В. А. 

Худик // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им. А.С. Пушкина. – 2008. – № 6. – С. 

114–129.  

307. Хэлворсон Х. Г. Психология мотивации: Как глубинные установки 

влияют на наши желания и поступки / Х. Г. Хэлворсон, Т. Хиггинс ; пер. с 

англ. М. Мацковской. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 270 с.  



 

 
 

474

308. Цевелева И. В. Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетних / И. В. Цевелева // Фундам. и прикладные 

исследования: проблемы и результаты. – 2014. – № 15. – С. 202–207. 244 

309. Циркин С. Ю. Клинико-психопатологический метод в науке и практике / 

С. Ю. Циркин // Рос. психиатр. журнал. – 2006. – № 3. – С. 49–53.  

310. Чабан О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові 

синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журн. 

психіатрії та мед. психології. – 2009. – № 3. – С. 13–21.  

311. Чабан О. С. Деякі психологічні аспекти деструктивної поведінки 

підліткової групи / О. С. Чабан, В. А Газолишин // Архів психіатрії. – 2003. – 

№ 2. – С. 20–23.  

312. Чабан О. С. Масові дисоціативні розлади. Історичний та реальний 

аспекти / О. С. Чабан // Архів психіатрії. – 2002. – № 1. – С. 119–124.  

313. Чабан О. С. Психічне здоров'я : підручник / О. С. Чабан, В. Т. Ящук, 

Я. М. Несторович. – Тернопіль : ТДМУ: Укрмедкнига, 2008. – 480 c.  

314. Чуканова А. А. Проблема нормы и патологии: психологический обзор / 

А. А. Чуканова // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 12. – С. 

76–82.  

315. Чумаков М. В. Диагностика эмоционально-волевой регуляции 

деятельности : учеб. пособие / М. В. Чумаков. – Курган : Изд-во Курган. гос. 

ун-та, 2008. Изд-во Курганского гос. ун-та. – 100 с.  

316. Шарапов А. О. Метод наблюдения в психологии : учеб. пособие / А. О. 

Шарапов, О. М. Ярош. – Белгород : Белгородский гос. ун-т, 2007. – 157 с.  

317. Шарапов А. О. Общий психологический практикум. Метод наблюдения 

и беседы : учебное пособие : в 2 ч. / А. О. Шарапов, О. М. Никитченко-Ярош, 

Ю. П. Деревянко. – Белгород : БелГУ, 2012. – Ч. 1. Теоретические аспекты. – 

129 с.  

318. Шаталов Е. А. Молодежная преступность и основные направления 

противодействия ей / Е. А. Шаталов, К. В. Молдаванов. – М. : Проспект, 

2016. – 64 с.  



 

 
 

475

319. Шепель Т. В. Межотраслевые проблемы защиты прав лиц с 

психическими расстройствами / Т. В. Шепель // Вестн. Омск. ун-та. Сер. 

Право. – 2010. – №. 3. – 85–90.  

320. Шепель Т. В. Проблема ограниченной дееспособности психически 

больных в гражданском праве / Т. В. Шепель, П. П. Балашов // Вест. Томск. 

гос. пед. ун-та. – 2006. – № 2. – С. 89–91.  

321. Шипшин С. С. Опосредованная ретроспективная диагностика 

психического состояния / С. С Шипшин // Теория и практика судеб. 

экспертизы. – 2008. – № 4. – С. 154–167.  

322. Шостакович Б. В. Основы судебной психиатрии : учеб. пособие / Б. В. 

Шостакович. – М. : ГУ ВШЭ, 2005. – 218 с.  

323. Шостакович Б. В. Психиатрическая экспертиза в гражданском процессе / 

Б. В. Шостакович А. Д. Ревенок. – Киев : Здоров’я, 1992. – 184 с.  

324. Шум С. С. Фактори суспільної небезпечності осіб, які хворіють на 

психічні розлади / С. С. Шум, О. О. Суховій // Арх. психіатрії. – 2013. – № 2. 

– С. 108–114.  

325. Южанинова А. Л. Способности к пониманию (осознанию) и руководству 

собственными действиями как судебно-психологические экспертные понятия 

/ А. Л. Южанинова // Вестн. Санкт-Петербур. ун-та МВД России. – 2008. – 

№ 3. – С. 253–259.  

326. Юридическая психология : учебник / под ред. О. Д. Ситковской. – М. : 

Юрлитинформ, 2011. – 469 с.  

327. Яковенко С. И. Опасность и риск в контексте профессионально-

психологической подготовленности сотрудников органов внутренних дел // 

С. И. Яковенко // Психология и право. – 2011. – № 1. – С. 1–10.  

328. A study of psychotic symptoms in borderline personality disorder / L. J. 

Pearse, C. Dibben, H. Ziauddeen [et al.] // J. Nerv. Ment. Dis. – 2014. – Vol. 202, 

N 5. – P. 368–371.  



 

 
 

476

329. A survey of psychological test use patterns among forensic psychologists / 

R. P. Archer, J. K. Buffington-Vollum, R. V. Stredny, R. W. Handel // J. Pers. 

Assess. – 2006. – Vol. 87, N 1. – P. 84–94.  

330. Anhedonia in schizophrenia: distinctions between anticipatory and 

consummatory pleasure / D. E. Gard, A. M. Kring, M. G. Gard [et al.] // 

Schizophr. Res. – 2007. – Vol. 93, N 1/3. – P. 253–260.  

331. Anti-social personality characteristics and psychotic symptoms: Two 

pathways associated with offending in schizophrenia / J. D. Van Dongen, N. M. 

Buck, M. Barendregt ]et al.] // Crim. Behav. Ment. Health. – 2015. – Vol. 25, N 3. 

– P. 181–191.  

332. Appelbaum P. S. Law & psychiatry: deception, coercion, and the limits of 

interrogation / P. S. Appelbaum // Psychiatr. Serv. – 2009. – Vol. 60, N 4. – P. 

422–424.  

333. Appelbaum P. S. Psychiatric research and the incompetent subject / P. S. 

Appelbaum // Psychiatr. Serv. – 1997. – Vol. 48, N 7. – P. 873–874.  

334. Arminjon M. Is psychoanalysis a folk psychology? / M. Arminjon // 

Front Psychol. – 2013. – Vol. 4. – P. 135.  

335. Atherton B. D. Predicting symptoms of depression from social anhedonia and 

emotion regulation / B. D. Atherton, R. M. Nevels, M. T. Moore // J. Nerv. Ment. 

Dis. – 2015. – Vol. 203, N 3. – P. 170–174.  

336. Batts S. Brain lesions and their implications in criminal responsibility / 

S. Batts // Behav. Sci. Law. – 2009. – Vol. 27, N 2. – P. 261–272.  

337. Beck A. T. BDI-II, Beck depression inventory: manual / A. T. Beck, R. A. 

Steer, G. K. Brown. – 2nd ed. – San Antonio : Psychological Corp. ; Boston : 

Harcourt Brace, 1996. – 38 p.  

338. Bjerre J. The concept of insanity / J. Bjerre // Ugeskr. Laeger. – 2010. – Vol. 

172, N 13. – P. 1068.  

339. Black G. Understanding the phenomenology of borderline personality 

disorder from the patient's perspective / G, Black, J. Murray, G. Thornicroft // J. 

Ment. Health. – 2014. – Vol. 23, N 2. – P. 78–82.  



 

 
 

477

340. Boden M. T. Facets of emotional awareness and associations with emotion 

regulation and depression / M. T. Boden, R. J. Thompson // Emotion. – 2015. – 

Vol. 15, N 3. – P. 399–410.  

341. Bohleber W. The concept of intersubjectivity in psychoanalysis: taking 

critical stock / W. Bohleber // Int. J. Psychoanal. – 2013. – Vol. 94, N 4. – P. 799–

823.  

342. Borderline personality disorder / J. G. Gunderson, S. C. Herpertz, A. E. 

Skodol [t al.] // Nat. Rev. Dis. Primers. – 2018. – Vol. 4. – Art. No 18029.  

343. Bourget D. Dissociation: defining the concept in criminal forensic psychiatry 

/ D. Bourget, P. Gagné, S. F. Wood // J. Am. Acad. Psychiatry Law. – 2017. – Vol. 

45, N 2. – P. 147–160.  

344. Burrows M. Psychiatric aspects of criminal responsibility: insanity and 

mitigation / M. Burrows, W. H. Reid // J. Psychiatr. Pract. – 2011. – Vol. 17, N 6. 

– P. 429–431.  

345. Cabaniss D. L. Teaching psychodynamics in the twenty-first century / D. 

L. Cabaniss // J. Am. Psychoanal. Assoc. – 2012. – Vol. 60, N 3. – P. 483–492.  

346. Carlozzi N. E. Reliability and validity of the SCL-90-R PTSD subscale / N. E. 

Carlozzi, P. J. Long // J. Interpers. Violence. – 2008. – Vol. 23, N 9. – P. 1162–

1176.  

347. Chadda R. K. Forensic evaluations in psychiatry / R. K. Chadda // Indian 

J. Psychiatry. – 2013. – Vol. 55, N 4. – P. 393–399.  

348. Characteristics of borderline personality disorder in a community sample: 

comorbidity, treatment utilization, and general functioning / R. L. Tomko, T. J. 

Trull, P. K. Wood, K. J. Sher // J. Pers. Disord. – 2014. – Vol. 28, N 5. – P. 734–

750.  

349. Constancy and change in the prevalence and frequency of offending when 

based on longitudinal self-reports or official records: comparisons by gender, race, 

and crime type / R. Loeber, D. P. Farrington, A. E. Hipwell [et al.] // J. Dev. Life 

Course Criminol. – 2015. – Vol. 1, N 2. – P. 150–168.  



 

 
 

478

350. Crocker A. G. Evolving systems of care: Individuals found not criminally 

responsible on account of mental disorder in custody of civil and forensic 

psychiatric services / A. G. Crocker, G. Côté // Eur. Psychiatry. – 2009. – Vol. 24, 

N 6. – P. 356–364.  

351. Dan-Glauser E. S. Emotion regulation and emotion coherence: evidence for 

strategy-specific effects / E. S. Dan-Glauser, J. J. Gross // Emotion. – 2013. – Vol. 

13, N 5. – P. 832–842.  

352. Davidson R. J. Affective neuroscience and psychophysiology: toward a 

synthesis / R. J. Davidson // Psychophysiology. – 2003. – Vol. 40, N 5. – P. 655–

665.  

353. De Prado Medina J. A. The borderline personality disorder in primary care / 

J. A. De Prado Medina // Rev. Enferm. – 2013. – Vol. 36, N 7/8. – P. 8–14.  

354. Development and reliability of the HAM-D/MADRS interview: an integrated 

depression symptom rating scale / R. W. Iannuzzo, J. Jaeger, J. F. Goldberg [et al.] 

// Psychiatry Res. – 2006. – Vol. 145, N 1. – P. 21–37.  

355. Difference between the cognitive and control ability and the responsibility in 

forensic psychiatry evaluation / X. W. Li, B. L. Gao, F. Hu [et al.] // Fa Yi Xue Za 

Zhi. – 2013. – Vol. 29, N 4. – P. 263–267.  

356. Dimond B. Legal aspects of consent 5: how to judge mental capacity / 

B. Dimond // Br. J. Nurs. – 2001. – Vol. 10, N 9. – P. 614–615.  

357. Dimond B. Mental capacity and decision making: defining capacity / 

B. Dimond // Br. J. Nurs. – 2007. – Vol. 16, N 18. – P. 1138–1139.  

358. Dubovsky A. N. Borderline personality disorder in the primary care 

setting / A. N. Dubovsky, M. M. Kiefer // Med. Clin. North Am. – 2014. – Vol. 98, 

N 5. – P. 1049–1064.  

359. Duntley J. D. Toward an evolutionary forensic psychology / J. D. Duntley, 

T. K. Shackelford // Soc. Biol. – 2004. – Vol. 51, N 3/4. – P. 161–165.  

360. Encyclopedia of phenomenology / ed. by L. Embree. – Dordrecht : 

Kluwer Acad. Publ., 1997. – 764 p.  



 

 
 

479

361. Fazzalari E. Istituzioni di diritto processuale / E. Fazzalari. – 4 ed. – 

Padova : CEDAM, 1986. – 622 с.  

362. Fischetti M. Mental illness overlap / M. Fischetti // Sci. Am. – 2018. – 

Vol. 319, N 1. – Art. No 76.  

363. Folnegović-Šmalc V. The role of diagnosis in psychiatric forensic 

examination / V. Folnegović-Šmalc, V. Ljubičić D, Robert // Acta Neuropsychiatr. 

– 2009. – Vol. 21, suppl. 2. – P. 14.  

364. Forensic psychiatric perspective on criminality associated with intellectual 

disability: a nationwide register-based study / L. Männynsalo, H. Putkonen, 

N. Lindberg, I. Kotilainen // J. Intellect. Disabil. Res. – 2009. – Vol. 53, N 3. – P. 

279–288.  

365. Forensic psychiatry determination of mental capacity // Srp. Arh. Celok. 

Lek. – 2011. – Vol. 139, N 7/8. – P. 548–554.  

366. Forrester K. Legal capacity in a health care context: an opportunity to review / 

K. Forrester // J. Law Med. – 2014. – Vol. 21, N 4. – P. 789–796.  

367. Fozdar M. A. The relevance of modern neuroscience to forensic psychiatry 

practice / M. A. Fozdar // J. Am. Acad. Psychiatry Law. – 2016. – Vol. 44, N 2. – 

P. 145–150.  

368. Glaser W. Beyond specialist programmes: a study of the needs of offenders 

with intellectual disability requiring psychiatric attention / W. Glaser, D. Florio // 

J. Intellect. Disabil. Res. – 2004. – Vol. 48, pt. 6. – P. 591–602.  

369. Glatzel J. Reflections on a theoretical psychopathology / J. Glatzel // Z. Klin. 

Psychol. Psychopathol. Psychother. – 1987. – Vol. 35, N 2. – P. 153–163.  

370. Gottfried E. D. Mental disorders among criminal offenders: a review of the 

literature / E. D. Gottfried, S. C. Christopher // J. Correct. Health Care. – 2017. – 

Vol. 23, N 3. – P. 336–346.  

371. Gratz K. L. Examining emotion regulation as an outcome, mechanism, or 

target of psychological treatments / K. L. Gratz, N. H. Weiss, M. T. Tull // Curr. 

Opin. Psychol. – 2015. – Vol. 3. – P. 85–90.  



 

 
 

480

372. Grisso T. The differences between forensic psychiatry and forensic 

psychology / T. Grisso // Bull. Am. Acad. Psychiatry Law. – 1993. – Vol. 21, N 2. 

– P. 133–145.  

373. Gromulska L. Mental health in the world according to WHO documents / 

L. Gromulska // Przegl. Epidemiol. – 2010. – P. 64, N 1. – P. 127–132.  

374. Guendelman S. Neurobiology of borderline personality disorder / 

S. Guendelman, L. Garay, V. Miño // Rev. Med. Chil. – 2014. – Vol. 142, N 2. – P. 

204–210.  

375. Gutheil T. G. Psychiatric expert witnesses in the new millennium / T. G. 

Gutheil // Psychiatr. Clin. North Am. – 2006. – Vol. 29, N 3. – P. 823–832.  

376. Habermeyer E. Continuous mental disorder as a prerequisite for the loss 

of legal capacity / E. Habermeyer, H. Sass // Nervenarzt. – 2002. – Vol. 73, N 11. 

– P. 1094–1099.  

377. Handbook of emotion regulation / ed. by J. J. Gross. – 2nd ed. – New York : 

The Guilford Press, 2014. – 669 p.  

378. Hass G. A. Forensic psychological assessment in forensic practice: case 

studies / G. A. Hass // J. Pers. Assess. – 2017. – Vol. 99, N 5. – P. 556–557.  

379. Hopp H. The unconscious pursuit of emotion regulation: implications for 

psychological health / H. Hopp, A. S. Troy, I. B. Mauss // Cogn. Emot. – 2011. – 

Vol. 25, N 3. – P. 532–545.  

380. Hotopf M. The assessment of mental capacity / M. Hotopf // Clin. Med. – 

2005. – Vol. 5, N 6. – P. 580–584.  

381. How is emotional awareness related to emotion regulation strategies and self-

reported negative affect in the general population? / C. Subic-Wrana, M. E. Beutel, 

E. Brähler [et al.] // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, N 3. – P. e91846.  

382. Ioannidis C. A. Criterion and incremental validity of the emotion regulation 

questionnaire / C. A. Ioannidis, A. B. Siegling // Front Psychol. – 2015. – Vol. 6. – 

P. 247.  



 

 
 

481

383. Janzarik W. Analysis of criminal acts and forensic evaluation of 

psychiatric deviance / W. Janzarik // Nervenarzt. – 2000. – Vol. 71, N 3. – P. 181–

187.  

384. Kalapos M. P. Psychiatry, forensic psychiatry and society / M. P. 

Kalapos // Psychiatr. Hung. – 2014. – Vol. 29, N 1. – P. 75–89.  

385. Kinscherff R. Proposition: a personality disorder may nullify responsibility 

for a criminal act / R. Kinscherff // J. Law Med. Ethics. – 2010. – Vol. 38, N 4. – 

P. 745–759.  

386. Kouros N. DSM-IV supervisor voices concerns about the diagnostic 

manual / N. Kouros // Monash. Bioeth. Rev. – 2013. – Vol. 31, N 2. – P. 16–17.  

387. Kramp P. The organization of the psychiatric service and criminality 

committed by the mentally ill / P. Kramp, G. Gabrielsen // Eur. Psychiatry. – 2009. 

– Vol. 24, N 6. – P. 401–411.  

388. Kröber H. L. Reported alcohol consumption results in systematically 

misjudged degrees of alcoholisation / H. L. Kröber, M. Graw // Psychiatr. Prax. – 

2010. – Vol. 37, N 1. – P. 4–6.  

389. Kurtz A. A psychoanalytic view of two forensic mental health services / 

A. Kurtz // Crim. Behav. Ment. Health. – 2002. – Vol. 12, N 2, suppl. – P. S68–

S80.  

390. Loas G.The DSM-V: An overview / G. Loas // Rev. Med. Brux. – 2016– Vol. 

37, N 4. – P. 231–234.  

391. Lorenz R. A. Commentary on Physical Capability Scale: psychometric 

testing / R. A. Lorenz // Clin. Nurs. Res. – 2013. – Vol. 22, N 1. – P. 30–35.  

392. Luce J. M. Is the concept of informed consent applicable to clinical 

research involving critically ill patients? / J. M. Luce // Crit. Care Med. – 2003. – 

Vol. 31, N 3, suppl. – P. S153–S160.  

393. Luyten P. Interpersonal relatedness and self-definition in normal and 

disrupted personality development: retrospect and prospect / P. Luyten, S. J. Blatt 

// Am. Psychol. – 2013. – Vol. 68, N 3. – P. 172–183.  



 

 
 

482

394. Maslow A. H. Motivation and personality / A. H. Maslow. – 3rd ed. – New 

York : Harper and Row, 1987. – 293 p.  

395. Matejkowski J. The Personal Norm of Reciprocity among mental health 

service users: conceptual development and measurement / J. Matejkowski, K. S. 

McCarthy, J. Draine // Psychiatr. Rehabil. J. – 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 202–213.  

396. McNiel D. E. Effectiveness of a mental health court in reducing criminal 

recidivism and violence / D. E. McNiel, R. L. Binder // Am. J. Psychiatry. – 2007. 

– Vol. 164, N 9. – P. 1395–1403.  

397. Measurement of DSM-5 section II personality disorder constructs using the 

MMPI-2-RF in clinical and forensic samples / J. L. Anderson, M. Sellbom, 

C. Pymont [et al.] // Psychol. Assess. – 2015. – Vol. 27, N 3. – P. 786–800.  

398. Mellsop G. W. Psychiatric diagnoses in legal systems: an issue of 

validity / G. W. Mellsop, K. Diesfel // Med. Law. – 2011. – Vol. 30, N 4. – P. 517–

527.  

399. Mental capacity, diagnosis and insight in psychiatric in-patients: a cross-

sectional study / G. S. Owen, A. S. David, G. Richardson [et al.] // Psychol. Med. – 

2009. – Vol. 39, N 8. – P. 1389–1398.  

400. Mental health court and assisted outpatient treatment: perceived coercion, 

procedural justice, and program impact / M. R. Munetz, C. Ritter, J. L. Teller, 

N. Bonfine // Psychiatr. Serv. – 2014. – Vol. 65, N 3. – P. 352–358.  

401. Morse S. J. The non-problem of free will in forensic psychiatry and 

psychology / S. J. Morse // Behav. Sci. Law. – 2007. – Vol. 25, N 2. – P. 203–220.  

402. Muñoz C. O. Evolution of the concept of positive mental health: a systematic 

review / C. O. Muñoz, D. Restrepo, D. Cardona // Rev. Panam. Salud. Publica. – 

2016. – Vol. 39, N 3. – P. 166–173.  

403. Muñoz Conde F. Free will and criminal sciences / F. Muñoz Conde // Rev. 

Derecho Genoma Hum. – 2014, spec. No. – P. 125–130.  

404. Nakatani Y. History of psychiatry and the criminally insane in Japan / 

Y. Nakatani // Seishin Shinkeigaku Zasshi. – 2003. – Vol. 105, N 2. – P. 194–199.  



 

 
 

483

405. Nedopil N. Psychiatric assessment in civil law questions / N. Nedopil // 

Nervenarzt. – 2009. – Vol. 80, N 5. – P. 611–619.  

406. Nishio C. The summary mental examination in criminal proceedings / 

C. Nishio // Keio J. Med. – 2011. – Vol. 60, N 1. – P. 22–26.  

407. Norman G. From theory to application and back again: implications of 

research on medical expertise for psychological theory / G. Norman // Can. J. Exp 

Psychol. – 2005. – Vol. 59, N 1. – P. 35–40.  

408. O'Malley P. Sanity and insanity - a personal view / P. O'Malley // Ir. Med. J. – 

1998. – Vol. 91, N 5. – P. 156, 158.  

409. Otto R. K. The practice of forensic psychology. A look toward the future 

in light of the past / R. K. Otto, K. Heilbrun // Am. Psychol. – 2002. – Vol. 57, N 

1. – P. 5–18.  

410. Patten S. B. The global burden of disease 2010 update: keeping mental 

health in the spotlight / S. B. Patten // Epidemiol. Psychiatr. Sci. – 2014. – Vol. 23, 

N 3. – P. 255–257.  

411. Peay J. Mental incapacity and criminal liability: Redrawing the fault lines? / 

J. Peay // Int. J. Law Psychiatry. – 2015. – Vol. 40. – P. 25–35.  

412. Petitjean F. Medico-legal aspects / F. Petitjean // Encephale. – 2003. – Vol. 

29, pt. 2. – P. S5–S7.  

413. Petri H. L. Motivation: theory, research and application / H. L. Petri, J. M. 

Govern. – 6th ed. – Belmont : Wadsworth, Cengage Learning, 2013. – 478 p.  

414. Polkinghorn R. Judicial virtues and decision-making in the VCAT 

Guardianship List / R. Polkinghorn // J. Law. Med. – 2014. – Vol. 21, N 4. – P. 

984–1003.  

415. Poznyak V. Applying an international public health perspective to 

proposed changes for DSM-V / V. Poznyak, G. M. Reed, N. Clark // Addiction. – 

2011. – Vol. 106, N 5. – P. 868–870.  

416. Predictors of violent behavior among acute psychiatric patients: clinical study 

/ M. Amore, M. Menchetti, C. Tonti [et al.] // Psychiatry Clin. Neurosci. – 2008. – 

Vol. 62, N 3. – P. 247–255.  



 

 
 

484

417. Prototype personality diagnosis in clinical practice: a viable alternative for 

DSM-V and ICD-11 / D. Westen, J. A. Defife, B. Bradley, M. J. Hilsenroth // Prof. 

Psychol. Res. Pr. – 2010. – Vol. 41, N 6. – P. 482–487.  

418. Psychological perspectives on expertise / G. Campitelli, M. H. Connors, 

M. Bilalić, D. Z. Hambrick // Front Psychol. – 2015. – Vol. 6. – Art. No 258.  

419. Quallich S. A. The practice of informed consent / S. A. Quallich // Urol. 

Nurs. – 2004. – Vol. 24, N 6. – P. 513–515.  

420. Radovic S. Explanations for violent behaviour--an interview study among 

forensic in-patients / S. Radovic, P. Höglund // Int. J. Law Psychiatry. – 2014. – 

Vol. 37, N 2. – P. 142–148.  

421. Rauchfleisch U.The value of the Thematic Apperception Test (TAT) for 

diagnosis and therapy of borderline personality disorders / U. Rauchfleisch // 

Psyche. – 1991. – Vol. 45, N 10. – P. 853–889.  

422. Reina A. The spectrum of sanity and insanity / A. Reina // Schizophr. Bull. – 

2010. – Vol. 36, N 1. – P. 3–8.  

423. Schneider-Helmert D. Attitude and adjustment pattern of psychosomatic 

patients. A cluster analysis of the Freiburg Personality Inventory, FPI-R / 

D. Schneider-Helmert // Schweiz. Arch. Neurol. Psychiatr. – 1993. – Vol. 144, 

N 2. – P. 131–141.  

424. Series L. Relationships, autonomy and legal capacity: Mental capacity and 

support paradigms / L. Series // Int. J. Law Psychiatry. – 2015. – Vol. 40. – P. 80–

91.  

425. Silverstein M. L. Intelligence and neuropsychological functioning in 

psychiatric disorders / M. L. Silverstein, C. McDonald, L. Fogg // Arch. Clin. 

Neuropsychol. – 1990. – Vol. 5, N 3. – P. 317–323.  

426. Skipworth J. Community forensic psychiatry: restoring some sanity to 

forensic psychiatric rehabilitation / J. Skipworth, V. Humberstone // Acta 

Psychiatr. Scand. Suppl. – 2002. –  N 412. – P. 47–53.  

427. Soulier M. Juvenile offenders: competence to stand trial / M. Soulier // 

Psychiatr .Clin. North Am. – 2012. – Vol. 35, N 4. – P. 837–854.  



 

 
 

485

428. Specialty guidelines for forensic psychology / American Psychological 

Association // Am. Psychol. – 2013. – Vol. 68, N 1. – P. 7–19.  

429. Srebnik D. S. Competency for creation, use, and revocation of psychiatric 

advance directives / D. S. Srebnik, S. Y. Kim // J. Am. Acad. Psychiatry Law. – 

2006. – Vol. 34, N 4. – P. 501–510.  

430. Steinert T. Social control function of psychiatry – pro / T. Steinert // 

Psychiatr. Prax. – 2013. – Vol. 40, N 6. – P. 304–205.  

431. Susser E. Psychiatric epidemiology and global mental health: joining 

forces / E. Susser, V. Patel // Int. J. Epidemiol. – 2014. – Vol. 43, N 2. – P. 287–

293.  

432. Teleśnicki S. M. Medical and legal aspects of inability to participate in 

legal proceedings and the execution of imprisonment resulting from mental illness 

/ S. M. Teleśnicki, F. Bolechała // Arch. Med. Sadowej. Kryminol. – 2004. – Vol. 

54, N 1. – P. 65–71.  

433. The epidemiology of mentally disordered offending: a systematic review 

of studies, based in the general population, of criminality combined with 

psychiatric illness / M. Woodward, P. Williams, J. Nursten, D. Badger // J. 

Epidemiol. Biostat. – 1999. – Vol. 4, N 2. – P. 101–113.  

434. The increasing burden of mental and neurological disorders / F. Catalá-

López, R. Gènova-Maleras, E. Vieta, R. Tabarés-Seisdedos // Eur. 

Neuropsychopharmacol. – 2013. – Vol. 23, N 11. – P. 1337–1339. 

435. The influence of social networks and social support on violence by persons 

with serious mental illness / S. E. Estroff, С. Zimmer, W. S. Lachicotte, J. Benoit // 

Hosp. Community Psychiatry. – 1994. – Vol. 45, N 7. – P. 669–679.  

436. The relationship between mental disorders and different types of crime / 

D. J. Vinkers, E. De Beurs, M. Barendregt [et al.] // Crim. Behav. Ment. Health. – 

2011. – Vol. 21, N 5. – P. 307–320.  

437. Thomas C. R. Juvenile justice mental health services / C. R. Thomas, J. V. 

Penn // Child. Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. – 2002. – Vol. 11, N 4. – P. 731–

748.  



 

 
 

486

438. Timing effects of antecedent- and response-focused emotion regulation 

strategies / S. Paul, D. Simon, R. Kniesche [et al.] // Biol. Psychol. – 2013. – Vol. 

94, N 1. – P. 136–142.  

439. Troy A. S. A person-by-situation approach to emotion regulation: cognitive 

reappraisal can either help or hurt, depending on the context / A. S. Troy, A. J. 

Shallcross, I. B. Mauss // Psychol. Sci. – 2013. – Vol. 24, N 12. – P. 2505–2514.  

440. Uchtenhagen A. New and remaining problems with DSM-V / A. 

Uchtenhagen // Addiction. – 2011. – Vol.106, N 5. – P. 888–889.  

441. Urban insecurity and fear of crime in people suffering from patients with 

mental disorders: preliminary results of a multicentric Italian study / C. De Rosa, 

M. Luciano, V. Del Vecchio [et al.] // Riv. Psichiatr. – 2013. – Vol. 48, N 4. – P. 

321–327.  

442. Van Marle H. J. Staging with profiles in offence analysis: diagnostic steps in 

forensic psychiatry / H. J. van Marle // Tijdschr. Psychiatr. – 2012. – Vol. 54, 

N 11. – P. 973–978.  

443. Violence in psychiatric units: a 7-year Italian study of persistently assaultive 

patients / L. Grassi, B. Biancosino, Grisso L. Marmai [et al.] // Soc. Psychiatry 

Psychiatr. Epidemiol. – 2006. – Vol. 41, N 9. – P. 698–703.  

444. Vogel O. Grundriss des Zivilprozessrechts / O. Vogel. – 2. erg. Aufl. – 

Bern : Stämpfli, 1988. – 363 с.  

445. Westen D. Prototype diagnosis of psychiatric syndromes / D. Westen // World 

Psychiatry. – 2012. – Vol. 11, N 1. – P. 16–21.  

446. What's in a service? Consumers' views of Australian mental health services / 

G. Malins, L. Oades, l. Viney, S. Aspden // Psychiatr. Rehabil. J. – 2006. – Vol. 

29, N 3. – P. 197–204.  

447. Wilt J. Affect, Behavior, Cognition, and Desire in the Big Five: an analysis of 

item content and structure / J. Wilt, W. Revelle // Eur. J. Pers. – 2015. – Vol. 29, N 

4. – P. 478–497.  



 

 
 

487

448. Wise E. A. The comparative validity of MCMI-II and MMPI-2 personality 

disorder scales with forensic examinees / E. A. Wise // J. Pers. Disord. – 2001. – 

Vol. 15, N 3. – P. 275–279.  

449. Yoshikawa K. Significance of legal determination of mental competency 

of psychiatric patients / K. Yoshikawa, A. Yamakami // Seishin Shinkeigaku 

Zasshi. – 2006. – Vol. 108, N 5. – P. 490–496.  

450. Zinkler M. Legal regulation of coercion in psychiatry – a task for the 

professional association? / M. Zinkler // Psychiatr. Prax. – 2013. – Vol. 40, N 3. – 

P. 115–116.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

488

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Дані факторного аналізу 

Дані факторного аналізу по кримінальним провадженням 
 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,887 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,114E4 

Df 703 

Sig. ,000 

   

Compone

nt 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 9,838 24,595 24,595 

2 5,354 13,386 37,981 

3 3,848 9,620 47,601 

4 2,062 5,155 52,757 

5 1,661 4,152 56,909 

6 1,552 3,881 60,790 

7 1,359 3,398 64,187 

8 1,229 3,073 67,260 

9 1,135 2,838 70,099 

10 1,033 2,584 72,682 

 

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Патологія.дит ,716   

Відст.в.розв ,817   

Негат.розлади  ,840  

Словник.запас -,650   

Обізнан -,935   

Тямущі -,935   

Пед.занедб ,844   

Память , ,856  

Увага1  -,719 , 

Увага2  -,727 , 

Увага3  ,635  
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СМР  ,794  

Виснажув  ,599  

Мисл1 ,799 ,  

Мисл2  ,730  

АРН ,861   

Підкоряєм ,743   

Воля   ,654 

Мотив   ,761 

Коло.інтерес ,640   

Особистість   ,687 

Емоції   ,773 

 
Дані факторного аналізу по цивільним справам 

 
KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,805 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5,210E3 

Df 820 

Sig. ,000 

   

Compone

nt 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8,159 19,900 19,900 

2 6,492 15,835 35,734 

3 4,104 10,011 45,745 

4 2,409 5,877 51,622 

5 1,713 4,179 55,801 

6 1,576 3,843 59,644 

7 1,314 3,204 62,848 

8 1,257 3,066 65,914 

9 1,121 2,733 68,647 

10 1,019 2,486 71,133 

11 1,002 2,445 73,578 
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 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Патологія.дит ,899   

Відст.в.розв ,927   

Критика  -,539  

Продукт.розл  -,742  

Негат.розлади  ,626  

Повнота.анамн    

Контакт   ,534 

Словник.запас -,696   

Обізнан -,919   

Тямущі -,898   

Пед.занедб ,869  , 

Память  ,751  

Увага1  -,582  

Увага2  -,679  

Увага3  ,749  

Виснажув  ,656 , 

СМР  ,675  

Уповільн.впрац    

Мисл1 ,660 ,575 , 

Мисл2  ,671 , 

Мисл3  -,799  

АРН ,882   

Прогноз    

Підкоряєм ,576   

Воля   ,889 

Мотив   ,891 

Коло.інтерес ,407   

Особистість   ,573 

Емоції   ,797 
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Додаток Б 

Приклади по кримінальним провадженням 

Приклад 1.  
На вирішення експертизи поставлені наступні запитання: 

1. Чи страждає П., 1 серпня 1989 року народження, якими-небудь 

психічними захворюваннями? 

2. Чи міг П. усвідомлювати свої дії та керувати ними під час вчинення 

інкримінуємого йому діяння? 

3. Чи знаходився П. під час вчинення злочину в стані сильного душевного 

хвилювання, якщо так, то чим воно могло бути викликано? 

4. Чи потребує П. примусових мір медичного характеру? 

5. Яка загальна психологічна характеристика П.? 

6. Які індивідуально-психологічні особливості П. носять ярко виражений 

характер і чи виявили вони істотний вплив на його поведінку в ситуації 

інкримінуємого йому діяння? 

Для проведення теперішньої експертизи надані наступні матеріали: 

Кримінальна справа №…  (в 1 томі, аркуші прошиті, не пронумеровані); 

медична документація: медичні картки стаціонарного хворого з КМКПНЛ 

№1: №… за 2011р. (аркуші прошиті, пронумеровані, всього 16 аркушів); №… 

за 2010р. (аркуші прошиті, пронумеровані, всього 18 аркушів); №… за 2009р. 

(аркуші прошиті, пронумеровані, всього 16 аркушів); №… за 2009р. (аркуші 

прошиті, пронумеровані, всього 17 аркушів); №… за 2009р. (аркуші прошиті, 

пронумеровані, всього 21 аркуш); №… за 2008р. (аркуші прошиті, 

пронумеровані, всього 28 аркушів); №… за 2007р. (аркуші прошиті, 

пронумеровані, всього 27 аркушів); медична картка амбулаторного хворого із 

ПНД за місцем проживання (аркуші склеєні, не прошиті, не пронумеровані). 

Підекспертний П. перебував у стаціонарному відділенні КМЦСПЕ з 

26.07.2012р. 

ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 
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Спадковість обтяжена алкоголізацією батька. Народився від патологічно 

протікаючої вагітності з токсикозом. Друга дитина в сім’ ї. Ріс та розвивався з 

затримкою. У дитячому віці переніс рахіт, а також застудні захворювання, 

дитячі інфекції. Відвідував дошкільний заклад №139 для дітей з важкими 

вадами мови, згідно з рішенням ПМПК №63 від 08.06.1993р., так як 

спостерігалося недорозвинення мови І рівня. У медкартці амбулаторного 

хворого із ПНД за місцем проживання наявна характеристика на 

підекспертного з дошкільного закладу №139, в якій зазначено наступне: 

«Фізичний розвиток П. відповідає віку. Для хлопця характерна вередливість. 

Це виявляється в тому, що на зайнятті він жодної хвилини не сидить 

спокійно: сповзає під стіл, рве папір, кидається олівцями, ходить, повзає на 

колінах по кабінету, кричить. Виконувати завдання не починає, не 

дослухавши його до кінця. Дуже великі труднощі хлопець зазнає під час 

засвоєння навчального матеріалу: словник дитини не поповнюється. … не 

засвоїв простої відповіді, звуковимова не поліпшилася. За час перебування … 

не виявлено ніяких інтересів до занять. Хлопець агресивний, часто 

конфліктує з товаришами». 

З медкартки амбулаторного хворого з ПНД за місцем проживання 

відомо, що підекспертний з 1994р. перебуває на диспансерному обліку в 

лікаря-психіатра за місцем проживання з діагнозом: «Затримка мовного та 

специфічного розвитку»; з 2000р. з діагнозом: «Розумова відсталість в 

ступені помірно вираженої дебільності (F70)».  

Згідно з медкарткою амбулаторного хворого із ПНД за місцем 

проживання відомо, що підекспертний регулярно спостерігався лікарем-

психіатром, отримував грошову допомогу як дитина-інвалід, щорічно 

проходив стаціонарне лікування в психіатричному закладі в зв’язку з 

розумовою відсталістю та розладами поведінки.  

З 8 років був переведений до допоміжної школи-інтернату №16, 

програмний матеріал засвоював з труднощами, дублював 1 клас, також під 

час навчання спостерігалися виражені проблеми поведінки (розгальмований, 
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порушував дисципліну під час уроків, конфліктний по відношенню до 

вчителів та однолітків, схильний до дрібних крадіжок, брехні, а також до 

нанесення собі самопошкоджень).  

У медкартці амбулаторного хворого з ПНД за місцем проживання 

наявна характеристика на учня 8 класу допоміжної школи-інтернату №16 П., 

1989 р.н., в якій зазначено наступне: «П. навчається в допоміжній школі з 1 

класу. Програму допоміжної школи засвоює посередньо. Ставлення до 

навчання негативне, потребує постійного спонукання до роботи, 

індивідуального підходу та контролю з боку дорослих. Сприймання 

навчального матеріалу пасивне, обмежене в обсязі. Пам’ять механічна, 

ослаблений процес утримування. Мислення конкретне. Тонус активної уваги 

знижений. Почуте важко утримується в пам’яті. Словниковий запас 

обмежений. Порушена емоційно-вольова сфера. Поведінка неадекватна. 

Часто змінюється настрій від агресивного до умисливо-нав’язливого, як в 

шкільному колективі, так і в компанії однолітків. На зауваження дорослих не 

реагує. Не може контролювати свою поведінку, але часто підпадає під 

негативний вплив. Судження про себе завищені. Навички 

самообслуговування сформовані». У 2007р. формально закінчив 9 класів 

допоміжної школи-інтернату №16, надалі формально закінчив курси 

чоботаря.  

Неодноразово знаходився на стаціонарному лікуванні в КМКПНЛ №1, 

спочатку в дитячому відділенні, а надалі в дорослих відділеннях: з 

03.03.1994р. по 23.03.1994р. (історія хвороби №…); з 12.05.1995р. по 

29.06.1995р. (історія хвороби №…); з 12.01.1998р. по 11.03.1998р. (історія 

хвороби №…); з 28.04.1998р. по 08.06.1998р. (історія хвороби №…); з 

07.02.2002р. по 07.03.2002р. (історія хвороби №…); з 13.09.2002р. по 

14.10.2002р. (історія хвороби №…); з 13.01.2003р. по 12.02.2003р. (історія 

хвороби №…); з 03.09.2003р. по 09.10.2003р. (історія хвороби №…); з 

05.04.2004р. по 14.05.2004р. (історія хвороби №…); з 05.09.2005р. по 

03.09.2005р. (історія хвороби №…); з 02.03.2005р. по 01.04.2005р. (історія 
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хвороби №…); з 22.03.2007р. по 27.04.2007р. (історія хвороби №…); з 

25.09.2008р. по 24.10.2008р. (історія хвороби №…); з 21.07.2009р. по 

23.07.2009р. (історія хвороби №…); з 29.07.2009р. по 07.08.2009р. (історія 

хвороби №…); з 25.10.2009р. по 02.11.2009р. (історія хвороби №…); з 

25.03.2010р. по 09.04.2010р. (історія хвороби №…); з 02.05.2011р. по 

07.06.2011р. (історія хвороби №…), де йому був виставлений діагноз: «Легка 

розумова відсталість з значними порушеннями поведінки». Під час 

перебування у відділенні в нього виявлялася нестійкість настрою з проявами 

злоби, агресії, дратівливості, агресивність по відношенню до інших хворих, 

брутальність, схильність до втеч, до крадіжок, до нанесення собі 

самоушкоджень. З 2007р. є інвалідом ІІ групи з дитинства. Регулярно 

проходить перекомісію, на теперішній час інвалід ІІ групи з дитинства до 

06.08.2013р. 

У матеріалах теперішньої кримінальної справи наявне рішення 

Святошинського районного суду м.Києва від 26.03.2008р., згідно з яким 

відомо, що підекспертний 26.03.2008р. був визнаний недієздатним, в даному 

рішенні зазначено, що підекспертний був оглянутий амбулаторною судово-

психіатричною експертною комісією (акт №… від 29.01.2008р.), яка дійшла 

висновку, що П. виявляє ознаки помірної розумової відсталості з вираженими 

емоційно-вольовими порушеннями, за своїм психічним станом не може 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 

У матеріалах теперішньої кримінальної справи наявна ксерокопія 

рішення … районного суду м.Києва від 11.06.2008р., згідно з якою відомо, 

що мати підекспертного С. була призначена опікуном підекспертного.  

У матеріалах теперішньої кримінальної справи наявна довідка про 

судимість від 11.05.2012р., згідно з якою відомо, що підекспертний раніше до 

кримінальної відповідальності не притягувався. 

Згідно з довідкою №… від 13.04.2012р. з КМПНД №.. відомо, що 

підекспертний перебуває на диспансерному обліку з приводу хронічного 

нервово-психічного захворювання. 
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Згідно з довідкою №… від 24.04.2012р. з КМКНЛ «Соціотерапія» 

відомо, що підекспертний на обліку в лікаря-нарколога не перебуває. 

Згідно з характеристикою за місцем проживання відомо, що 

підекспертний характеризується формально позитивно. 

Зі слів підекспертного, перебуває на утриманні матері, ніде не працював, 

періодично працював на малокваліфікованих роботах, нетривалий час, веде 

асоціальний спосіб життя, алкоголізується, нібито проживає разом з 

дівчиною. 

Мати підекспертного, П…., 1966 р.н., при допиті в якості свідка 

(протокол допиту від 16.04.2012р.), окрім іншого, зазначила наступне: «Під 

час вагітності у мене було три погрози зриву вагітності, я лежала в лікарні на 

збереженні. Під час вагітності батько Ю. мене сильно побив. Також батько 

Ю. був хронічним алкоголіком, роди були нормальні, народила сина на 9 

місяці. Коли Ю. було десь 8 місяців, його батько бив мене, в той час коли я 

тримала сина в руках. Також, будучи п’яним, він підкидав сина до стелі так, 

що Ю. вдарявся головою об лампу, що вона розбилася. Коли Ю. було три 

роки дільничний лікар-психіатр поставив Ю. діагноз – затримка мови та 

розумового розвитку. В спеціалізований дитячий садок – логопедичний Юрій 

пішов у 4 роки, куди ходив до 7 років. У 8 років Ю. пішов до спеціалізованої 

школи №16 м.Києва. У даній школі провчився 9 класів, у 1 класі його 

залишили на другий рік, так як він не встигав з учбовою програмою. 

Серйозних проблем з дітьми, однокласниками та вчителями у нього не було. 

Навчався погано, бо не засвоював матеріал, або дуже погано його засвоював, 

не запам’ятовував інформацію, яку дає вчитель, внаслідок чого навчання 

йому дуже важко давалося. Лише уроки фізкультури та труда йому давались 

добре. Скарги від вчителів на поведінку та на навчання Ю. надходили і я як 

могла допомагала йому в навчанні. У 2007р. Ю. закінчив школу, нікуди 

навчатися він не пішов, працював неофіційно різноробочим на ринках. Друзі-

неформали у Ю. є, знайомих він має багато, з друзями він знаходить спільну 

мову і часто гуляє. Виглядав завжди звичайно, волосся не брив та не 
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відпускав, одягався в нормальний одяг. У дитинстві Ю. хворів звичайними 

дитячими хворобами, вітрянка та інші незначні хвороби. Серйозних проблем 

зі здоров’ям у Ю. не було, але він часто хворів застудними захворюваннями. 

Ю. палить, інколи вживає алкогольні напої, наркотичні засоби не вживав та 

клей не нюхав. З 1994р. по два рази на рік він лікувався в дитячих 

відділеннях лікарні імені Павлова, надалі у дорослих відділеннях, лікувався 

від сильного емоційного психічного стану...».  

Дана кримінальна справа була порушена в зв’язку з тим, що П., 1989 

р.н., 04.04.2012р. близько 18 години на території психіатричної лікарні імені 

Павлова за адресою: м.Київ, вул.Фрунзе, 103, із застосуванням насилля, яке є 

небезпечним для життя та здоров’я, відкрито викрав у неповнолітнього П.. 

велосипед, заподіявши тим самим майнову шкоду на суму 700 гривень.  

Під час досудового розслідування, П., 1989 р.н., в своїх поясненнях 

05.04.2012р. повідомив наступне: «Я являюся інвалідом з дитинства ІІ групи. 

У 2009р. я знаходився на лікуванні в лікарні імені Павлова, де познайомився 

з хлопцем на ім’я Віталій, на той час йому було біля 15 років, котрий також 

знаходився на лікуванні і також є психічно хворим. 04.04.2012р. біля 16 

години приїхав до лікарні імені Павлова для того, щоб виконати роботу та 

отримати кошти. Я чекав на телефонний дзвінок від людини, котра мала 

надати мені роботу біля …відділення. У цей час я побачив, як на велосипеді 

їде Віталій і я вирішив до нього підійти. Підійшовши до нього біля 18 годин, 

попрохав у нього велосипед, щоб покататися. Віталій, нічого не сказавши, 

віддав мені велосипед. Сівши на велосипед, поїхав у бік Куренівського ринку 

в м.Києві. Катався на велосипеді  до 20 години, після чого вирішив його 

продати. Приїхавши на територію лікарні імені Павлова до 8 відділення, 

побачив хлопця на ім’я А. Підійшовши до А. разом з велосипедом В., запитав 

у нього, чи не потрібен йому велосипед, на що А. подивився велосипед та 

запропонував за нього 100 гривень, на що я погодився. А. дав мені гроші 100 

гривень однією купюрою. Після чого я поїхав у справах. Гроші, вилучені за 

продаж велосипеду, я витратив на продукти харчування. Умисел на 
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заволодіння велосипедом Віталія у мене виник, коли я на ньому катався. 

Також хочу додати, що так як я являюся психічно хворим та інвалідом ІІ 

групи та моїм опікуном являється мати...». 

У матеріалах теперішньої кримінальної справи надана довідка від 

19.06.2012р. з КМКПНЛ №1, в якій зазначено, що П., 1989 р.н., знаходиться 

на стаціонарному лікуванні в даній лікарні з 11.06.2012р. по теперішній час 

(дана медична документація на час проведення теперішньої експертизи не 

надана). 

Під час досудового розслідування по відношенню до підекспертного 

була призначена амбулаторна судово-психіатрична експертиза. Згідно з 

актом №… від 17.05.2012р. з КМЦСПЕ, відомо, що підекспертний був 

оглянутий амбулаторною судово-психіатричною експертною комісією, яка 

дійшла висновку, що підекспертний потребує проведення стаціонарної 

комплексної психолого-психіатричної експертизи.  

При теперішньому клінічному психіатричному обстеженні виявлено 

наступне: 

СОМАТИЧНИЙ СТАН 

Середнього зросту, нормостенічної статури, задовільного харчування. 

На лівому та правому передпліччі «старі» та «свіжі» сліди від нанесення 

самоушкоджень. Шкіра та видимі слизові оболонки чисті, звичайного 

кольору. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені, безболісні. Дихання на 

всьому протязі везикулярне. Серцеві тони чисті, ритмічні. Пульс 72 уд/хв.; 

АТ 120/70 мм рт.ст. Живіт м’який, безболісний. Симптом Пастернацького 

негативний з обох сторін. Фізіологічні відправлення без особливостей. 

Результати проведених лабораторних методів дослідження – без 

патології. Був оглянутий лікарем-терапевтом, висновок: «Вегето-судинна 

дистонія за змішаним типом».  

НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 

Зіниці D=S, об’єм руху очних яблук в повному обсязі. Риси обличчя та 

носогубні складки симетричні. Язик по середній лінії. Сухожильні рефлекси 
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з верхніх кінцівок S=D, жваві; з нижніх кінцівок S=D, жваві. Патологічних 

рефлексів не виявлено. Стійкий в позі Ромберга. ПНП виконує без 

особливостей. Менінгеальних симптомів не виявлено.Був оглянутий лікарем-

невропатологом, висновок: «Вегето-судинна дистонія за змішаним типом». 

Результати ЕЕГ-дослідження: Реєструються помірні дифузні зміни ЕЕГ без 

ознак локальної патології. Ірітативні явища не спостерігалися. Ознак 

пароксизмальної активності на момент дослідження виявити не вдалося. 

Комплексів, які свідчать про дисфункцію стволових структур, не 

зареєстровано. Специфічних ЕЕГ- феноменів не виявлено.  

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

Доступний продуктивному мовному контакту. Зовні неохайний. 

Орієнтований у власній особистості, поверхнево орієнтований у часі, 

орієнтований у місці перебування. У бесіду вступає охоче. Під час бесіди 

бравує, скорочує дистанцію, іноді брутальний, на зауваження експерта 

корегується частково. Мова аграматична, словниковий запас бідний. На 

запитання відповідає не завжди по суті, фрази будує дещо спрощено. 

Висловлює скарги на періодичний головний біль, роздратованість, 

«неможливість себе утримати», поганий сон. Під час бесіди увага нестійка, 

відволікається на сторонні подразники. Судження незрілі, інфантильні, 

примітивні. Коло зацікавленості обмежене побутовими проблемами 

розважального характеру. Рівень загальної обізнаності низький, 

примітивний, читає з помилками, дуже повільно; пише з помилками, 

арифметичні дії в межах 100 виконує з помилками. Абстрагування 

утруднене; переносний смисл прислів’ їв та приказок пояснює конкретно або 

зовсім пояснити не може. Мнестичні функції без грубих порушень. Під час 

клінічної бесіди довільна увага нестійка, відволікається на різні подразники, 

швидко виснажується. Заперечує наявність маячних переживань та 

суїцидальних думок, а також розладів сприйняття в теперішній та минулий 

час. Мислення в сповільненому темпі, конкретне. Настрій нестійкий, легко 

афектується, дратівливий, запальний, нестриманий, але після зауважень 
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заспокоюється. Себе характеризує наступним чином: «Мені з дитинства 

важко було себе стримувати, постійно тікав з дому, зі школи, хоч і розумів, 

що так не можна...». 

Категорично заперечує вживання наркотичних речовин протягом життя, 

стосовно зловживання спиртними напоями повідомляє: «Іноді п’ю пиво, 

можу випити до 6л».  

Про інкриміноване йому діяння відповідає коротко, формально: «Я не 

хотів його красти, я взяв тільки покататися велосипед, а надалі мені було 

нікуди його дівати, тому і продав». Критика до свого стану та до 

інкримінованого йому діяння поверхнева. 

Під час перебування у відділенні в підекспертного спостерігалася 

емоційна лабільність, роздратованість, але під час бесіди корегувався. Зовні 

неохайний, гігієнічні процедури виконував при нагадуванні медичного 

персоналу. Інструкції медичного персоналу виконував, режим відділення в 

цілому не порушував, поведінка була впорядкована. З іншими підекспертним 

спілкувався по мірі необхідності, до лікарів ставився доброзичливо. 

Наявність продуктивної психотичної симптоматики не виявляв. 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В контакті – поведінка із примітивною демонстративністю, не 

витримує дистанції, балакучий, дурашливий, епізодично роздратовується. 

Активний під час бесіди, на запитання відповідає з недоречною бравадою, 

відволікається на цікаві для нього теми. На деякі питання відмовляється 

відповідати, відмову ніяк не пояснює. Словниковий запас скудний; деякі 

слова не може вимовити правильно. Міркування незрілі, безпосередні. Мету 

дослідження розуміє поверхнево. Інструкції до завдань розуміє, одразу 

сповіщає, що вже неодноразово їх виконував. Під час дослідження швидко 

пересичується, потребує зовнішньої стимуляції. Допомогу-підказку з боку 

експериментатора розуміє із додатковими роз’ясненнями, не завжди 

використовує. 
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Темп протікання сенсомоторних реакцій нерівномірний, дещо 

уповільнений. Увага нестійка, відволікаєма. 

Динаміка заучування 10 слів: 5, 7, 9, 9, 9; відстрочене відтворення 

складає 7 слів. Продуктивність мнестичної функції в межах невисокої норми. 

Розумові операції узагальнення робить на недостатньому рівні 

абстрагування. При виконанні методики «виключення зайвого» узагальнює 

предмети переважно із опорою на їх конкретно-ситуаційні ознаки. Іноді із 

зовнішньою допомогою з опорою на функціональні ознаки. Новий досвід не 

завжди переносить на аналогічні умови. Виявляє ускладнення у підборі 

узагальнюючих слів. Суть простих сюжетних картин розуміє, послідовність 

встановлює. У більш складних сюжетах плутається, їх гумористичний 

підтекст не уловлює.  

Запас загальноосвітніх знань мізерний. Навички автоматизованих 

розумовий дій недостатньо сформовані: читає повільно, пише із помилками, 

часто плутає букви; таблицю множення відносно знає, рахує із помилками. 

Сфера інтересів має розважальний характер. Розповідає, що цікавиться 

певними напрямками в музиці, пояснює різницю між ними на примітивному 

рівні.  

В особистісній сфері – невисокий рівень активності, емоційно-вольова 

нестійкість, особистісна незрілість, благодушність, поверхнева товариськість, 

розважальний характер мотивації, незрілі емоційні та поведінкові форми 

реагування, швидке пересичення, примітивна демонстративність.  

Таким чином, за результатами психологічного дослідження 

визначаються: емоційно-вольова нестійкість, легка недостатність рівня 

абстрагування, нестійкість та відволікаємість уваги.  

Характер інкримінованого П. діяння виключає можливість формування 

у підекспертного в досліджуваний період будь-яких виражених афективних 

станів. 

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА 
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Таким чином відомо, що в підекспертного з раннього дитячого віку 

спостерігалася затримка психофізичного розвитку; відвідував дошкільний 

заклад для дітей із затримкою мови, закінчив спеціалізовану школу-інтернат 

для розумово відсталих дітей. З дитинства перебуває на Д-обліку в лікаря-

психіатра. 

Неодноразово в зв’язку з розгальмованістю, делінквентною поведінкою 

знаходився на стаціонарному лікуванні в психіатричних лікарнях, де йому 

був виставлений діагноз: «Легка розумова відсталість зі значно вираженими 

поведінковими порушеннями».  

З 2007р. є інвалідом ІІ групи з дитинства з психічного захворювання; 

також рішенням … районного суду в 2008р. визнаний «недієздатним». 

При даному клінічному психіатричному обстеженні в підекспертного 

виявлено: недостатність об’єму з труднощами концентрації уваги, 

уповільнений темп психічних процесів, конкретність мислення, утруднене 

абстрагування, механічна пам’ять, легка інтелектуальна недостатність, а 

також особистісна незрілість, примітивність, обмеженість інтересів, їх 

розважальний характер, вузький кругозір, низька самокритичність, слабкість 

мотивації до діяльності, підвищена навіюваність, вольова нестійкість, 

швидка пересичуваність, недостатність критики до свого стану та судово-

слідчої ситуації. Дана психопатологічна симптоматика відповідає 

діагностичним критеріям Легкої розумової відсталості з вираженою 

емоційно-вольовою нестійкістю (F70.1 згідно з МКХ-10), які суттєво 

впливають на його здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними, 

обмежуючи цю здатність. Таким чином, за своїм психічним станом у 

теперішній час підекспертний не здатний повною мірою усвідомлювати свої 

дії та керувати ними. На теперішній час за своїм психічним станом П. 

потребує застосування по відношенню до нього примусових заходів 

медичного характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної 

допомоги в примусовому порядку.  
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На період часу, до якого відносяться інкриміновані йому дії, 

підекспертний не виявляв ознак будь-якого тимчасового хворобливого 

розладу психічної діяльності, про це свідчить те, що в той час у нього була 

збережена здатність орієнтуватися в оточуючому середовищі, дії його носили 

послідовний, цілеспрямований характер; у його поведінці не відмічалося 

ознак будь-якої продуктивної психопатологічної симптоматики (маячні, 

галюцинацій, розладів свідомості), а підекспертний виявляв ознаки Легкої 

розумової відсталості з вираженою емоційно-вольовою нестійкістю (F70.1 

згідно з МКХ-10), які суттєво впливали на його здатність усвідомлювати свої 

дії та керувати ними, обмежуючи її. Таким чином, за своїм психічним станом 

на період часу, до якого відносяться інкриміновані йому дії, підекспертний 

не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

ВИСНОВКИ 

1. На теперішній час П., 1989 р.н., страждає Легкою розумовою 

відсталістю з вираженою емоційно-вольовою нестійкістю (F70.1 згідно з 

МКХ-10). За своїм психічним станом не здатний повною мірою 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 

2. На період часу, до якого відносяться інкриміновані йому дії, П. 

страждав Легкою розумовою відсталістю з вираженою емоційно-вольовою 

нестійкістю (F70.1 згідно з МКХ-10). За своїм психічним станом на період 

часу, до якого відносяться інкриміновані йому дії, П. не був здатний повною 

мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

4. На теперішній час П. за своїм психічним станом потребує 

застосування по відношенню до нього примусових заходів медичного 

характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги в 

примусовому порядку.  

         Відповіді психолога 

3. П. під час інкримінованого йому діяння не знаходився у будь-якому 

вираженому афективному стані. 



 

 
 

503

5. У П. виявляються: інтелектуальний недорозвиток, емоційно-вольова 

нестійкість, особистісна незрілість, благодушність, незрілі емоційні та 

поведінкові форми реагування, поверхнева товариськість, розважальний 

характер мотивації, невисокий рівень активності, швидке пересичення, 

примітивна демонстративність. 

6. Наявні у П. інтелектуальний недорозвиток, емоційно-вольова 

нестійкість та незрілість емоційних, поведінкових форм реагування суттєво 

вплинули на його поведінку в ситуації інкримінує мого йому діяння. 

Приклад 2. 
На вирішення експертизи поставлені наступні запитання: 

1. Чи страждає У. яким-небудь психічним захворюванням, якщо так, то 

яким саме? 

2. Чи страждає У. яким-небудь психічним захворюванням у момент 

вчинення злочину і чи міг він усвідомлювати свої дії та керувати ними при 

вчиненні інкримінованого йому злочину? 

3. Чи є осудний на даний час У. та чи потребує він застосування заходів 

медичного впливу? 

4. Чи страждає У. яким-небудь наркологічним захворюванням, якщо 

так, то яким саме? 

5. Чи потребує У. якщо він страждає яким-небудь наркологічним 

захворюванням, застосування заходів медичного впливу? 

Для проведення експертизи надані матеріали кримінального 

провадження №… та амбулаторна картка з ПНД. 

На експертизу поступив 16.09.2013р.  

ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 

Народився в житомирській області, молодшою дитиною в родині з двох 

дітей. Спадковість психічними захворюваннями не обтяжена. Ранній 

розвиток – без особливостей. До школи пішов своєчасно, закінчив 9 класів 

загальноосвітньої середньої школи, працював санітаром у НДІ нейрохірургії. 

Потім закінчив Медичне училище №2 у м.Києві, працював у 
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фізіотерапевтичному кабінеті. Перебуває в цивільному шлюбі, дітей не має. 

Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. У віці 7 років 

отримав травму хребта. У віці 17 років хворів гепатитом Б.  

Як вбачається з наданої амбулаторної картки вперше на прийом до 

районного психіатра звернувся 06.10.1994р. зі скаргами на безсоння, 

слабкість, відчував «підйом сил, відчуття приливу енергії, ясність думок». 

Заявляв, що чув голос Бога, який керує ним. Був неодноразово 

госпіталізований до Київської психіатричної лікарні №1. 

Як вбачається з наданого витягу історії хвороби №…, знаходився на 

лікуванні в ПЛ №1 15.08.1995р. по 14.11.1995р. У психічному статусі 

зазначено: «Зовні спокійний, відповідає на питання, на деякі ухиляючись. 

Скаржиться на понижений настрій, відчуття страху, відчуття, що на роботі 

йому «підлаштовують погане, підставляють його, хочуть звинуватити в 

ґвалтуванні». Насторожений, підозрілий, з недовірою відноситься до 

оточуючих. З прочитаного в газеті, почуте по радіо, сприймає на свій 

рахунок. Мислення паралогічне, з зісковзуваннями. Емоційно неадекватний». 

При виписці встановлено діагноз: «Шизофреноподібний психоз». 

Як вбачається з витягу з історії хвороби №… знову знаходився на 

лікуванні в Київській психіатричній лікарні №1 з 20.01.1998р. по 21.03.1998р. 

У психічному статусі зазначено: «Орієнтований, охоче розповідає про себе, 

багатослівний, втрачає нитку розмірковування, однак, темп мови 

уповільнений, нерівномірний, не може зосередитись, «обнаруживает 

тенденции к бесплодным рассуждениям», афект невизначений. Скаржиться 

на безладдя думок, відсутність потреб. Об’єктивних ознак, розладів 

сприйняття немає. Навколишнє оцінює адекватно. Формально критичний». 

При виписці встановлено діагноз: «Шизофренія, параноїдна форма, 

нападоподібний прогредієнтний перебіг, тривожно-депресивний синдром».  

Як вбачається з витягу з історії хвороби №…, знаходився на лікуванні в 

Київській психіатричній лікарні №1 18.12.1998р. по 26.01.1999р. відмічено, 

що «Контакт малопродуктивний, тривожний, напружений, виказує 
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відривчасті маячні ідеї відношення особливого значення. Схильний до 

резонерства. Емоційно неадекватний. Частково критичний до свого стану». 

Діагноз «Шизофренія параноїдна, нападоподібний прогредієнтний перебіг».  

З наданої історії хвороби №… вбачається, що в черговий раз лікувався 

в КПЛ №1 з 12.11.2001р. по 07.01.2002р. «Зовні спокійний, орієнтований, 

охоче розповідає про себе, на питання відповідає щиро, багатослівний. 

Мислення паралогічне, резонерське. Виказує відривчасті маячні ідеї 

відношення, емоційно маловиразний. Пред’являє скарги на головний біль, 

порушення сну. Критика формальна». Діагноз «Шизофренія, параноїдна 

форма, нападоподібний прогредієнтний перебіг, виражений апатико-

дисоціативний дефект, параноїдний синдром».  

У подальшому декілька разів знаходився на лікуванні в денному 

стаціонарі ПНД, а саме: у 2005-2006рр., 2006-2007рр. та 2008р. 

встановлювався діагноз «Шизофренія параноїдна, безперервний перебіг, 

виражений апатико-дисоціативний дефект». При цьому кожного разу 

висловлював маячні ідеї переслідування. Відмічено, що мислення 

паралогічне, з зісковзуваннями. Відсутня критика до свого стану. Емоційно 

знижений.  

Як вбачається з амбулаторної картки, систематично звертався за 

допомогою до лікаря-психіатра зі скаргами на порушений сон, тривогу, 

напливи думок. Встановлювався діагноз «Шизофренія», призначалося 

лікування. 

Згідно із записом від 11.03.2013р. «На прийому за лікуванням. Скарги 

на порушення сну, зниження настрою, тривогу. Зовні спокійний, контактний. 

Працює масажистом. Проживає з жінкою цивільним шлюбом. На момент 

огляду розладів сприйняття, суїцидальних думок не виявляє. Діагноз 

«Шизофренія». 

Як вбачається з наданої довідки, підекспертний на обліку в лікаря-

нарколога не перебуває. 
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Як відомо з матеріалів кримінального провадження, 29.06.2013р. 

приблизно о 19год.00хв. за адресою: м.Київ, …, працівниками міліції був 

затриманий У., в якого під час огляду було виявлено та вилучено два 

паперові згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору в 

подрібненому стані, яка є – канабісом. 

Допитаний з цього приводу, підекспертний давав зізнавальні свідчення. 

Пояснив, що упродовж багатьох років з частотою 1-2 рази на місяць вживав 

маріхуану шляхом паління.  

Як вбачається з наданої історії хвороби №…, У. знаходився на 

лікуванні в КМПНЛ №1 з 04.07.2013р. по 02.08.2013р. Відмічено, що 

«29.06.2013р. ввечері був затриманий міліцією і при ньому було виявлено 

маріхуану. Після чого перестав спати, з’явилася тривога, відчуття страху, 

перестав виходити з будинку. У зв’язку з таким станом дільничним 

психіатром був направлений на стаціонарне лікування». Психічний стан: 

«Орієнтований, контакт формальний, голос тихий, настрій знижений, 

тривожний. Під час бесіди переходить на шепіт, оглядається навколо, хоча в 

кабінеті нікого немає, чогось боїться. Виказує відривчасті маячні ідеї 

відношення, переслідування в зв’язку з психотравмуючою ситуацією, у 

зв’язку з цим перестав виходити на вулицю. Мислення формальне, з 

резонерськими висловлюваннями. Повідомив, що «травку» він палив рідко, 

для того, щоб підняти настрій. Галюцинації заперечує і поведінці не виявляє. 

Емоційно часто неадекватний. При огляді інструкції виконує правильно. 

Скарги на безсоння, слабкість, тривогу, головний біль, болі в попереку». При 

виписці встановлено діагноз «Залишкова шизофренія. Астено-депресивний 

синдром. Епізодичне вживання канабіноїдів, у теперішній час утримання». 

Згідно з останнім записом в амбулаторній картці від 07.08.2013р. 

«Виписаний із першого відділення КМПНЛ №1 для подальшого лікування в 

стаціонарі. Скарги на поганий сон, страхи, турбота, тривога, боїться за своє 

життя, що посадять у в’язницю, відчуття безвихідності, в’ялий, в’язкий, дещо 

подавлений, виснажений, тривожний. Фон настрою знижений. Емоційно 
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тусклий. На момент огляду розлади сприйняття заперечує, хоча турбують 

напливи думок безпродуктивної симптоматики. Надано направлення в 

денний стаціонар №2. Діагноз «Шизофренія».  

Підекспертному була призначена амбулаторна СПЕ, яка дійшла до 

висновку, що він потребує призначення стаціонарної СПЕ. 

При даному дослідженні встановлено наступне.   

СОМАТО-НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 

Середнього зросту, правильної тілобудови, помірної ваги. Шкіра та 

слизові чисті. Тони серця ритмічні. Дихання в легенях везикулярне. Живіт 

м’який. З боку центральної нервової системи – без вогнищевої 

симптоматики. Згідно з даними ЕЕГ – патології не виявлено. 

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

При надходженні у відділення скаржиться на поганий сон. На питання 

відповідає не завжди по суті, схильний до резонерства. Мислення аморфне 

«розпливчасте», із зісковзуванням та паралогізмами. Всебічно орієнтований. 

Пам’ять та інтелект непорушені. Маячних ідей та галюцинацій не виявляє. 

Аутичний, замкнений, емоційно сплощений. Критика до свого стану 

недостатня. Пояснив, що раніше декілька разів лікувався в психіатричній 

лікарні в зв’язку з немотивованим страхом, тривогою, «здавалося, що за 

мною слідкують, при цьому порушувався сон, знижувався настрій». 

 Також пояснив, що з 2002р. епізодично курив маріхуану з частотою 1-

2 рази на місяць. У той же час, наркоманом себе не вважає, ознак психічної 

та фізичної залежності від наркотиків та алкоголю не виявляє. Пояснив, що 

був затриманий працівниками міліції та в нього було вилучено маріхуану, 

яку він зберігав для особистого вживання. Критика до свого стану 

недостатня.  

За час перебування у відділенні – замкнений, мало спілкується з 

оточуючими; аутичний, мислення розпливчасте, в уповільненому темпі; 

емоційно згладжений, пасивний, безініціативний, на питання відповідає 

односкладово. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ 

У процесі експериментально-психологічного дослідження У. виявлено 

наступне. Доступний формальному контакту. На запитання відповідає 

відверто, іноді штампами. У мові застосовує зменшувані суфікси. Розповідає 

про стани, які переносить. Каже, що останнім часом іноді може вчасно 

звернутися за допомогою, однак, взагалі критика носить доволі формальний 

характер. Емоційно сплощений.  

В експерименті працює в середньому темпі. Відмічаються труднощі 

при узагальненнях, поясненні та формуванні суджень. 

Пам’ять збережена. Образи в «Піктограмах», у цілому, адекватні 

пред’явленням. Увага нестійка. Рівень процесів узагальнення відповідає 

отриманій освіті, стилю життя, не знижений, але процеси ці викривленні. 

Відмічається різнорівневість узагальнень, порушення мислення за темпом 

«зісковзувань», некритичні пояснення. Так, у «Класифікації» об’єднує в 

групу поняття з різними підставами для порівняння, надає цьому дивні, 

паралогічні пояснення. На ІІ етапі не може поєднати групи, залишаються як 

великі, так і групи з однією карткою. Описи сюжетних картин формальні, 

короткі, емоційно холодні.  

В особистісній сфері: невисокий рівень активності, замкнутість, 

емоційна сплощеність, обмежене коло інтересів, формальність критики. 

Психолог, судовий експерт    … 

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА 

У. у розвитку від однолітків не відставав, закінчив школу, медичне 

училище, працював. У 1993р. у нього змінився психічний стан, він перестав 

спати, був збуджений, чув «голос» Бога, який вказував йому, що робити. 

Відчував сторонній вплив керування собою, відчував прилив енергії. При 

першому лікуванні в Київській психіатричній лікарні №1 йому був 

встановлений діагноз «Шизофренічна реакція». Потім він ще декілька разів 

знаходився на лікуванні в КПЛ №1, у зв’язку із загостренням параноїдної 

симптоматики, неправильною поведінкою (1998р., 1999р., 2001р.), йому 
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встановлювався діагноз «Шизофренія параноїдна, нападоподібний 

прогредієнтний перебіг». Була встановлена ІІ група інвалідності. Він був 

поставлений на облік до районного психіатра з діагнозом «Шизофренія». 

Систематично відвідував психіатра. Отримував підтримуюче лікування. 

Після 2002р. до теперішнього часу, підекспертний у психіатричній лікарні не 

лікувався, періодично лікувався в денному стаціонарі, де йому також 

встановлювався діагноз «Шизофренія». При госпіталізації в ПНЛ №1, у 

2013р. йому був встановлений діагноз «Резидуальна шизофренія». 

Підекспертний на обліку в нарколога не перебував, епізодично вживав 

маріхуану шляхом паління з частотою 1-2 рази на місяць. 

При даному дослідженні в підекспертного виявлені характерні для 

шизофренічного процесу порушення психіки у вигляді паралогічності 

аморфності мислення із зісковзуванням та схильністю до резонерства, 

аутизм, пасивність, безініціативність, емоційне сплощення, обмеженість кола 

інтересів, формальність критики. Виявлені в підекспертного психічні розлади 

відповідають діагностичним критеріям Резидуальної шизофренії, у зв’язку з 

чим, підекспертний у період часу, до якого відноситься діяння, в якому він на 

даний час підозрюється, не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та 

керувати ними. 

ВИСНОВКИ 

1. У. страждає на Резидуальну шизофренію (шифр по МКХ-10 F20.5).  

2. У. у період часу, до якого відноситься діяння, в якому він на даний 

час підозрюється, страждав на Резидуальну шизофренію (шифр по МКХ-10 

F20.5), за своїм психічним станом на той час не міг повною мірою 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

3. У. на даний час, за своїм психічним станом не здатний повною мірою 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. За своїм психічним 

станом підекспертний потребує надання амбулаторної психіатричної 

допомоги в примусовому порядку. 
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4. У. хронічним алкоголізмом чи наркоманією не страждає, а виявляє 

ознаки Епізодичного вживання канабіноїдів (шифр по МКХ-10 F12.1). 

5. У. застосування до нього протиалкогольного чи 

протинаркоманічного лікування не потребує. 

Приклад 3. 
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ, ЩО ПОСТАВЛЕНІ ЕКСПЕРТАМ: 

1. Чи хворів Ш., 1983 року народження на психічні розлади в момент 

вчинення злочину та при допиті його в якості обвинуваченого 24.02.2010 

року, чи усвідомлював він значення своїх дій та чи міг керувати ними? 

2. Чи хворіє на психічні хвороби Ш., на даний час 

3. Чи потребує він застосування примусових заходів медичного 

характеру? 

ОПИС ОТРИМАНИХ ЕКСПЕРТАМИ МАТЕРІАЛІВ: 

Кримінальна справа №…провадження №…(4-и томи, листки прошиті, 

аркуші пронумеровані, том №1 - 251 арк.; том №2 - 236 арк.; том №3 – 259 

арк.; том №4 – 151 арк.); медична карта амбулаторного хворого з ПНЛ №2. 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ЗА ЯКОЮ ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА: 

Дана кримінальна справа була порушена у зв’язку з тим, що Ш., 

.02.2010р. за попередньою домовленістю з О. виробив, виготовив та зберігав 

з метою збуту психотропну речовину амфетамін. 

ВІДОМОСТІ, ОТРИМАНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОДАНИХ НА 

ЕКСПЕРТИЗУ ОБ'ЄКТІВ: 

Сімейний анамнез психічними захворюваннями не обтяжений. 

Народився в сім’ ї робітників третьою дитиною з трьох дітей. Має двох 

старших братів. Вагітність протікала з гестозом. Пологи протікали з 

ускладненнями, з народження перебував на диспансерному обліку у 

дільничного лікаря-невропатолога з діагнозом: «перинатальна 

постгіпоксична енцефалопатія гіпертензійно-гідроцефальний синдром 

судомний синдром». У підекспертного до 11-и років спостерігались часті 

судомні напади. Відвідував дитячий садок. В школу пішов пізніше, в 8-м 
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років, навчався погано, дублював другий та третій клас у зв’язку з тим, що не 

справлявся з програмою. Закінчив 9-ть класів загальноосвітньої школи. 

Надалі поступив на навчання в ПТУ і по закінченні отримав спеціальність 

столяра. По спеціальності не працював. У 2002р. перебував на стаціонарному 

лікуванні у КМКПНЛ №2 з діагнозом «олігофренія у ступені легкої 

дебільності з емоційно-вольовою нестійкістю». У збройних силах не служив, 

комісований лікарем-психіатром. З 2002р. і по теперішній час перебуває на 

консультативному обліку у дільничного лікаря-психіатра з діагнозом 

«дебільність легкого ступеню з емоційно-вольовою нестійкістю». 

В поясненні від 22.02.2010р. Ш. власноручно надає пояснення, у 

письмі допускає багато граматичних помилок, русизмів. Інформацію надає 

непослідовно, вину визнає.  

В протоколі допиту в якості обвинуваченого від 24.02.2010р. Ш. 

повідомляє: «... в січні 2010р. я разом зі своїм братом О. вирішили 

налагодити виробництво психотропної  речовини амфетамін... в подальшому, 

протягом січня та лютого 2010р. я та мій брат почали займатись 

виробництвом психотропної речовини амфетамін... після того, як ми його 

виробляли до мене приходили раніше не відомі мені хлопці, яким я віддавав 

вироблений нами амфетамін. Хлопців я не знав... так як з ними знайомився 

мій брат... 22.02.2010р. протягом дня ми виготовили приблизно 200г 

психотропної речовини амфетамін, який в подальшому розмішали з 

харчовою содою для того, щоб його стало більше... В подальшому мій брат 

Олександр взяв приблизно з виготовленого нами амфетаміну, який вже був 

перемішаний з харчовою содою, 200г амфетаміну та направився на вихід з 

квартири з метою подальшого його збуту. В той момент, коли мій брат 

вийшов з квартири, його було затримано працівниками міліції... В 

подальшому з моєї письмової згоди працівники міліції провели огляд 

вказаної вище квартири...». 

З медичної карти амбулаторного хворого з ПНД №2 відомо, що Ш. з 

лютого 2002р. по теперішній час перебуває на консультативному обліку у 
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дільничного лікаря-психіатра з діагнозом: «дебільність легкого ступеню з 

емоційно-вольовою нестійкістю». В даній амбулаторній карті знаходиться 

виписка з медичної карти стаціонарного хворого №…, згідно якої Ш. з 

24.01.2002р. по 01.02.2002р. перебував на стаціонарному лікуванні з 

діагнозом «дебільність легкого ступеню з емоційно-вольовою нестійкістю». 

Скарги на головний біль, погану пам'ять «все швидко забуваю». ... Психічний 

стан: «Контакту доступний. Свідомість не порушена. Судження примітивні 

малопродуктивні, запас знань малий. Коло інтересів обмежене. Будь-яких 

планів не має. Безпомічний в поясненні переносного значення приказок та 

прислів’й. Відсутня критика до своєї безпорадності. Байдужий  до питання 

проходження служби в збройних силах. Мислення в’язке, темп 

сповільнений, інтелект обмежений. В відділенні непосидючий, судження 

поверхневі, інтереси низькі, знання низькі, самооцінка завищена, 

некритичний, плани на майбутнє не визначені, до питання проходження 

служби в збройних силах байдужий. Темп мислення сповільнений, 

інтелект обмежений.» 

З протоколу допиту свідка від 09.04.2010р. Н.П. відомо: «... свого 

сина  О. можу охарактеризувати наступним чином - народився у  1983р., 

пологи проходили під загрозою, народився він дуже слабким, після 4-го 

місяця його забрали до лікарні в реанімацію та поставили на облік до 

лікаря-невропатолога у зв’язку з тим, що у нього завжди відбувались 

судомні напади... взагалі Олега не хотіли брати в загальну школу, а хотіли 

забрати до школи для розумово відсталих дітей, але я була проти і після 

чого домовилась, щоб він пішов до середньої загальноосвітньої школи. 

Після того, коли він перейшов до 2-го класу, його залишили на другий 

рік... Шкільну програму О. не тягнув зовсім... Наймала репетиторів, але 

все одно нічого не виходило... Після того, як О. закінчив 9 класів, він 

поступив до ПТУ №16, але він його не зміг закінчити у зв’язку з 

розумовою відсталістю. Всі домашні завдання, як шкільні так і завдання в 

ПТУ, я писала власноручно у зв’язку з тим, що він не вміє писати... В 



 

 
 

513

2002р. О. поставили на облік в КМПНЛ №2... О. був зажди плаксивий, 

любий жарт він завжди сприймав серйозно. Наркотичні засоби він ніколи 

не вживав так як я за ним завжди спостерігала...». 

З характеристики на учня 9-го класу середньої школи №… О. 

відомо: «... за час навчання в школі виявив себе як учень з посередніми 

знаннями, шкільну програму ледве засвоїв, мав неадекватну поведінку, 

неврівноважений, недисциплінований, часто сперечався з  учителями, 

доручення класного керівника не виконував, з товаришами по класу мав 

приятельські стосунки. Мав шкідливі звички (палив). Перебував під 

постійним контролем у заступника директора школи з навчально-виховної 

роботи». 

З характеристики на випускника КВПУД Ш. відомо: «... навчався на 

2-4 бали, хотіли його відрахувати, але зглянулися на прохання мами, 

залишили до кінця терміну навчання. Був добрий, спокійний учень, не 

конфліктував, не виявляв інтересу до навчання. На уроках займався своїми 

справами, на місці не утримувався, часто не досиджував до кінця уроку, 

міг встати піти, нікому нічого не сказати, не мав волі, не розумів жартів, 

сприймав все серйозно. На виробничому навчанні порізав заготовки до 

табурету, бо хлопці так сказали. Не дотримувався дисципліни, розпорядку 

дня училища. Піддавався впливу оточуючих. У О. були виражені емоційні 

розлади, але насправді він був добрий безвольний хлопець. По столярній 

практиці знань не мав, а також на прохання мами диплом був виданий з 

найнижчим розрядом. В курінні, вживання алкоголю, наркотиків не був 

помічений... Приводів до міліції не було...». 

З довідки з КМНКЛ «Соціотерапія» №… від 05.03.2010р. відомо, 

що Ш. на диспансерному обліку дільничного лікаря-нарколога не 

перебуває. 

З довідки з КМПНЛ №2 диспансерного відділення №1 відомо, що 

Ш. перебуває на обліку дільничного лікаря-психіатра з 2002р. з діагнозом: 

«розумова відсталість ступеню дебільності» (F 70.0 згідно МКХ-10). 
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З характеристики за місцем проживання №… від 23.03.2010р. на Ш. 

відомо, що за період проживання скарг від сусідів та інших мешканців 

будинку на надходило. 

З акту стаціонарної судово-психіатричної та наркологічної 

експертизи №… з КМЦСПЕ (том 2 стор. 22-24) відомо, що Ш. перебував 

на стаціонарному обстеженні з 30.03.2010р. по 27.04.2010р. Під час 

обстеження комісія експертів в психічному стані підекспертного відмітила 

наступне: «... дещо неохайний, тривожний, напружений, настрій знижений, 

говорить тихим голосом, на питання відповідає односкладово, переважно 

по суті запитання. Ініціативу в бесіді не проявляє. Вірно орієнтований у 

власній особистості та формально орієнтований в місці та часі. Мету 

експертизи розуміє формально правильно. Інтелект та пам'ять занижені. 

Запас загальноосвітніх знань вкрай бідний, коло інтересів обмежене 

побутовим рівнем. Мислення в’язке торпідне конкретно образне в дещо 

сповільненому темпі, судження примітивні, поверхневі. Відмічається 

виражена слабкість вольового радикалу. Емоційно лабільний, плаксивий. 

Самооцінка нестійка, будь-яких ознак продуктивної психопатологічної 

симптоматики (маячні, галюцинацій, розладів свідомості) не виявлено, 

критика до свого стану та ситуації поверхнева... Стосовно інкримінованих 

йому дій інформацію надає дещо не послідовно, прямолінійно «коли брат 

варив фен він мені забороняв заходити в кухню, що б я нічого не зіпсував, 

але після того як закінчив роботу сказав мені помити підлогу на кухні, що 

я і зробив. Фен я ніколи не продавав...». Критика щодо інкримінованих 

йому дій та ситуації поверхнева... За час перебування у відділенні режим 

не порушував, інструкції виконував вірно, більшу частину часу перебував 

в ліжку. Під час бесід, коли мова заходила про рідних (брата та матір) 

часто починав плакати та говорив, що дуже за ними скучив: «дуже люблю 

маму та брата, брат постійно мене захищав від всіх... дуже хочу додому...». 

Судження примітивні, незрілі...». 
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З протоколу судового засідання від 05.07.2010р. Ш. у своїх 

свідченнях повідомляє: «... суть обвинувачення зрозуміла, на досудовому 

слідстві показання давав, але то все не правда, я до того, що вилучили, 

відношення ніякого не маю.... в міліції хотів чимось допомогти брату... 

кому належали вилучені предмети я  не знаю... школу закінчив з оцінками 

«3» і «2», оцінки «4» у мене ніколи не було... Брат О. допомагав мені з 

уроками і захищав мене у школі. Я самостійно нездатний писати 

рукописним текстом... Хімію, фізику та таблицю множення я не знаю... Я 

навіть не знаю що робилось на кухні... брат сказав, що заходити на кухню 

не можна оскільки мені нема чого там робити... Чим займався брат на 

кухні я не знаю... Наркотичні засоби не вживаю... Щодо амфетаміну мені 

розповіла міліція... Я грав на приставці, а на мене накинулися працівники 

міліції...». 

Згідно з матеріалами кримінальної справи під час додаткового 

допиту в якості обвинуваченого від 02.08.2011р. Ш. не визнав свою вину у 

вчиненні злочинів, передбачених ст. 307 ч.3, 313 ч.2, 317 ч.2, зазначивши, 

що підтверджує раніше надані ним покази, викладені власноручно 

17.05.2010р., а також ті, які надавав у судовому засіданні. 

Під час судового засідання від 24.11.2011р. Ш., відповідаючи на 

запитання у своїх свідченнях скаржиться на дії працівників міліції, які 

проводили з ним слідчі дії в період досудового розслідування, посилався 

що надавав свої свідчення під впливом на нього працівників міліції. 

19.02.2013р. до суду звернувся адвокат підекспертного Ш. з 

клопотанням про призначення відносно Ш. судової комплексної 

психолого-психіатричної експертизи, посилаючись на те, що під час 

досудового розслідування допит Ш. проводився без участі адвоката. 

З акту №… амбулаторної судово-психіатричної експертизи з 

КМЦСПЕ від 20.02.2014р. відомо, що Ш. пройшов амбулаторну СПЕ. 

Комісія експертів в його психічному стані відмітила наступне: «у кабінет, 

де проводиться обстеження, зайшов невпевнено, виглядаючи розгубленим, 
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депримованим, напруженим. Ініціативи в бесіді не виявляє. Правильно 

орієнтований у власній особистості та місці, неправильно назвав 

календарну дату. Мету проведення експертизи пояснює приблизно. На 

запитання відповідає коротко і неохоче. Скарги активно не висловлює. 

При уточнюючих запитаннях повідомляє, що його періодично турбує 

головний біль, поганий настрій, слабкість, погана пам’ять. Олігофазичний, 

увага нестійка, протягом обстеження відволікається на сторонні 

подразники, настрій нестійкий, емоційний фон знижений, при згадуванні 

про обставини притягнення до кримінальної відповідальності та розгляду 

справи у суді починає плакати. Мислення у сповільненому темпі 

конкретно ситуаційного характеру. Висловлювання поверхневі, спрощені, 

недостатньо продумані. Загальний запас знань не великий. Коло інтересів 

обмежене визначається головним чином побутовими питаннями та 

задоволенням фізіологічних потреб. Маячних ідей не висловлює. Розладів 

сприйняття своєю поведінкою не виявляє, їх наявність заперечує. 

Суїцидальних тенденцій не виявляє, заперечує наявність суїцидальних 

думок. Мнестичні функції знижені, біографічні відомості доповідає не 

послідовно та фрагментарно. Потребує чисельних уточнюючих запитань, 

неохоче, хвилюючись, повідомив, що після звільнення з під варти був весь 

час дома, ніде не міг влаштуватись на роботу тому, що часто себе погано 

почував. Критична оцінка свого стану і судово-слідчої ситуації, яка 

склалася, формальна та поверхнева. Експертна комісія прийшла до 

заключення, що Ш. потребує застосування по відношенню до нього 

стаціонарної СПЕ. Виходячи з вищесказаного Ш. була призначена дана 

стаціонарна СПЕ під час якої було встановлено наступне: 

СОМАТОНЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 

Середнього зросту. Задовільного харчування. Пропорціональної 

тілобудови. Дихання на всьому протязі везикулярне. Тони серця ритмічні. 

Живіт м’який, безболісний. Симптом Пастернацького негативний з обох 

сторін.19.05.2014р. був оглянутий лікарем-невропатологом, діагноз: «на 
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момент огляду даних про вогнищеву патологію не виявлено». 25.04.2014р. 

був оглянутий лікарем-терапевтом, заключення: «вегето-судинна дистонія по 

гіпертонічному типу». ЕЕГ - реєструються легкі дифузні зміни ЕЕГ без ознак 

локальної патології. Іритативні явища не спостерігались. Ознак 

пароксизмальної активності на момент дослідження виявити не вдалося. 

Комплексів, які свідчать про дисфункцію верхньостовбурових структур не 

зареєстровано, специфічних ЕЕГ – феноменів не виявлено. 

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

Дещо неохайний, напружений, тривожний. Настрій занижений. 

Говорить тихим голосом, переважно односкладово, відповідає на питання 

переважно по суті. Ініціативи в бесіді не проявляє. Вірно орієнтований в 

місті та особистості, формально орієнтований в часі. Інтелект та пам'ять 

занижені, запас загальноосвітніх знань нижче отриманої освіти та набутого 

життєвого досвіду. Коло інтересів обмежене побутовим рівнем. 

Біографічні відомості надає не послідовно та фрагментарно, потребує 

чисельних уточнюючих запитань. Емоційно лабільний, дратівливий, 

плаксивий. За час першої бесіди декілька разів розплакався,  переважно із-

за хвилювань перебування на стаціонарі та «дуже сумую за матір’ю». 

Увага не стійка – протягом обстеження відволікається на сторонні 

подразники. Мислення конкретно образне, непослідовне, в дещо 

сповільненому темпі. Будь-яких об’єктивних ознак продуктивної 

психопатологічної (психотичної) симптоматики, маячні, галюцинації у 

підекспертного виявлено не було. Критика до свого стану та ситуації в 

цілому формальна та поверхнева. Ціль та завдання експертизи розуміє 

формально правильно. На питання, які пов’язані з кримінальним 

правопорушенням, в якому підозрюється, напружується, тривожиться і 

посилається постійно на маму: «мама все знає, я не зовсім розумію, що там 

відбувається по кримінальній справі...». 

Стосовно вживання психоактивних речовин повідомив, що протягом 

життя декілька разів шляхом паління вживав маріхуану та один раз вживав 
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амфетамін «пригощав брат, і те і те дуже не сподобалось – від маріхуани, 

чомусь, дуже боявся, а від амфетамін а дуже боліла голова ...». стосовно 

вживання алкоголю повідомив, що алкоголь майже не вживає: «можу 

випити стакан або пляшку 0,5 пива на свята, або значні події... Мені 

алкоголь також не подобається.». Об’єктивних ознак хронічного 

алкоголізму чи наркоманії: психічної чи фізичної залежності від 

психоактивних речовин; морально-етичної деградації по алкогольному чи 

наркоманічному типу; або ж відсутності критики стосовно вживання 

психоактивних речовин у підекспертного виявлено не було. 

Стосовно дій, в яких підозрюється, інформацію надає не 

послідовно, часто посилається на запам’ятування. Про допит його у якості 

обвинуваченого від 24.02.2010р. повідомив: «мене допитували три 

міліціонери ... били мене книжкою по голові, дуже боявся, плакав, 

підписав те, що  мені надрукували ...». Критика стосовно дій, в яких 

підозрюється, формальна. 

За час перебування підекспертного у відділенні режим не 

порушував, більшу частину часу проводив у межах палати та ліжка, 

спілкувався переважно по мірі потреби. При спілкуваннях неодноразово 

плакав, посилаючись на те, що дуже скучає за рідними. Судження 

примітивні, незрілі. Відмічається підвищена навіюваність, підкоряємість 

авторитету та слабкість волевого радикалу. Критика до свого стану та 

ситуації поверхнева. Будь-яких ознак продуктивної психопатологічної 

(психотичної) симптоматики маячні, галюцинацій, розладів свідомості і 

підекспертного виявлено не було. 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Підекспертний пасивний, безініціативний, конформний, не 

впевнений в собі. Складну життєву ситуацію, в якій опинився, сприймає 

поверхнево, недостатньо критично. Не орієнтується у ході кримінального 

провадження, не знає, чому йому призначена дана експертиза ... Говорить: 

«мати цим займається, я туди не лізу ...». 
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Підекспертний скаржиться на погану пам'ять, відмічає такі риси 

свого характеру, як замкненість, вразливість. При пригадуванні ситуацій, у 

яких його ображали, - плаче, однак, швидко переключається після зміни 

теми бесіди. 

Темп психічних процесів підекспертного дещо уповільнений, 

нерівномірний. Довільна увага невеликого об’єму з труднощами її 

концентрації. Продуктивність пам’яті – в межах низької норми. 

Об’єм загальноосвітніх знань та уявлень про оточуюче – 

обмежений, лексика бідна, навички читання, рахування, письма 

сформовані недостатньо. 

Мислення уповільнене за темпом. Рівень операцій узагальнення та 

абстрагування легко недостатній. Судження базуються на другорядних, 

конкретних ознаках предметів та явищ. Наприклад, різницю між снігом та 

дощем підекспертний бачить у тому, що  «дощ тече, а сніг іде». 

При складанні розповіді по картинці, він не розуміє внутрішнього 

змісту зображеного, сприймає лише зовнішню його сторону. 

У ситуаціях психологічного тиску легко змінює свою точку зору, 

поводить себе несамостійно, конформно, керовано. 

У сфері особистості – не високий рівень активності, труднощі 

адаптації до нових умов, несамостійність у прийнятті рішень, 

конформність, залежність від значущого авторитету, невпевненість у собі, 

поверхневе ставлення до виникаючих проблем, примітивність інтересів, 

недостатність критичного самооцінювання. 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДАНИХ ПРО ПСИХІЧНИЙ СТАН 

ОСОБИ ТА ФАКТІВ, ЯКІ ВСТАНОВЛЕНІ І ВИЯВЛЕНІ ПРИ 

ДОСЛІДЖЕННІ ОБ’ЄКТІВ ЕКСПЕРТИЗИ 

З наданих об’єктів експертизи, даного клінічного обстеження та 

інформації, яку надавав про себе підекспертний відомо, що Ш. народився від 

третьої вагітності, яка протікала з гестозом з родовою травмою у вигляді 

гідроцефалії та судомним синдромом; з народження перебував на 
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диспансерному обліку у дільничного лікаря-невропатолога з діагнозом: 

«перинатальна постгіпоксична енцефалопатія гіпертензійно-гідроцефальний 

синдром, судомний синдром»; відставав у психомоторному розвитку від 

однолітків; у школу пішов у 8 років. Навчання давалось важко, дублював 2-й 

та 3-й клас; поведінка відрізнялась неврівноваженістю, недисциплінованістю, 

неадекватними вчинками. Незважаючи, що закінчив профтехучилище, 

характеризувався як доброзичливий безвольний хлопчик, який піддається 

впливу оточуючих; отримав диплом з найнижчим розрядом. У 2002р. 

перебував на стаціонарному лікуванні в КМПНЛ №2, де лікарі-психіатри 

відмічали в його психічному стані примітивність суджень, вузьке коло 

інтересів, відсутність критики, в’язкість та сповільнений темп мислення, 

обмежений інтелект та розцінили його психічний стан як: «олігофренія в 

ступені легкої дебільності з емоційно-вольовою нестійкістю». З 2002р. по 

теперішній час перебуває на консультативному обліку у дільничного лікаря-

психіатра з діагнозом: «дебільність легкого ступеню з емоційно-вольовою 

нестійкістю». 

При даному клінічному обстеженні у Ш. було виявлено наступне: 

емоційну лабільність, тривожність, напруженість, плаксивість, занижений 

настрій, безініціативність у спілкуванні, мислення в’язке, торпідне, 

конкретно образне у сповільненому темпі, інтелект та пам'ять занижені. 

Судження примітивні поверхневі. Критика до свого стану та ситуації 

поверхнева, виражена слабкість волевого радикалу, підкоряємість, підвищена 

навіюваність, примітивна демонстративність, не стійка самооцінка, 

несамостійність у прийнятті рішень, некритичність у самосприйнятті, 

легковажність, полегшене ставлення до проблем, розважальний характер 

інтересів, запас загальноосвітніх знань вкрай бідний, коло інтересів 

обмежене побутовим рівнем. Не було виявлено будь-яких ознак 

продуктивної психопатологічної (психотичної) симптоматики, маячні, 

галюцинацій, критика до свого стану та ситуації поверхнева. Дана клінічна 

симптоматика відповідає діагностичним критеріям олігофренії ступеню 
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легкої дебільності з емоційно-вольовими порушеннями (F70.8, згідно МКХ-

10). Наявний психічний розлад впливає на його здатність усвідомлювати 

значення своїх дій та керувати ними, обмежуючи цю здатність. Таким чином 

на теперішній час за своїм психічним станом Ш. не здатний повною мірою 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. Потребує застосування  по 

відношенню до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді 

надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку. 

На період часу, до якого відноситься кримінальне правопорушення, у 

якому підозрюється Ш., та на період допиту його в якості обвинуваченого 

(24.02.2010р.) останній не виявляв ознак будь-якого тимчасового 

хворобливого розладу психічної діяльності, а виявляв ознаки олігофренії 

ступеню легкої дебільності з емоційно-вольовими порушеннями (F70.8, 

згідно МКХ-10) за своїм психічним станом не був здатний повню мірою 

усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

ВІДПОВІДІ НА ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ: 

1. На період часу, до якого відноситься кримінальне правопорушення, 

в якому підозрюється Ш., виявляв ознаки олігофренії легкого ступеню 

дебільності з емоційно-вольовими порушеннями (F70.8, згідно МКХ-10). За 

своїм психічним станом не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії 

та керувати ними.  

2. На теперішній час Ш. виявляє ознаки олігофренії легкого ступеню 

дебільності з емоційно-вольовими порушеннями (F70.8, згідно МКХ-10). За 

своїм психічним станом Ш. не здатний повною мірою усвідомлювати свої дії 

та керувати ними. 

3. На теперішній час за своїм психічним станом Ш. потребує 

застосування  по відношенню до нього примусових заходів медичного 

характеру у вигляді надання амбулаторної психіатричної допомоги у 

примусовому порядку. 
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Додаток В 

Приклади по цивільним справам 

Приклад 1. 

ОСОБИ, ПРИСУТНІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ 

    Є., 1936р.н. – батько А.  

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ, ЩО ПОСТАВЛЕНІ ЕКСПЕРТАМ: 

1.Чи хворіє А., 23 січня 1971 року народження, яка проживає за 

адресою: м.Київ…, на психічну хворобу та на яку?  

2.Чи може А., 23 січня 1971 року народження, розуміти значення своїх 

дій або керувати ними? 

3.Чи потребує А., 23 січня 1971 року народження, встановлення над нею 

опіки?  

ОПИС ОТРИМАНИХ ЕКСПЕРТАМИ МАТЕРІАЛІВ: 

- Цивільна справа №…(в одному томі, аркуші тому прошиті, 

пронумеровані олівцем, всього… арк.); 

- СD-R диск з аудіозаписами судових засідань … суду м.Києва від 

25.11.2013р., 19.12.2013р.;  

- медична карта амбулаторного хворого із Київського міського ПНД 

№3 (арк. не прошиті, не пронумеровані). 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ, ЗА ЯКОЮ ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА: 

Згідно з матеріалами цивільної справи, відомо, що 08.10.2013р. до 

Оболонського районного суду м.Києва звернулися Є., О.М. з позовною 

заявою про визнання недієздатною їх дочки, А. (арк. справи 1-3), зазначивши, 

окрім іншого, у своїй позовній заяві наступне: «…на даний момент, з 2012р., 

наша донька (А.) та її чоловік разом не проживають, він не бере участі у 

вихованні, догляданні та утриманні дітей. Донькою та її дітьми опікуємося ми 

(батьки А.) та наша старша дочка. У зв’язку з тим, що ми люди дуже похилого 

віку, а наша донька внаслідок свого захворювання не розуміє значення своїх 

дій та не може керуватись ними, а також вона сама не може повноцінно 
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піклуватися про неповнолітніх дітей, прошу суд визнати А., мою доньку, 

недієздатною, призначити їй та її неповнолітнім дітям опікуна…». 

ВІДОМОСТІ, ОТРИМАНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОДАНИХ НА 

ЕКСПЕРТИЗУ ОБ'ЄКТІВ: 

Спадковість психічними захворюваннями, начебто, не обтяжена. 

Народилася від четвертої вагітності в матері, від других пологів, у сідничній 

передлозі. Молодша із двох дочок у родині. Народилася 23.01.1971р. у 

м.Києві. У ранньому дитячому віці перенесла гемолітичну хворобу 

новонароджених. На першому році життя перенесла енцефаліт, після якого 

спостерігалася затримка психомоторного розвитку. З 11.12.1973р. до 

02.01.1974р. знаходилася на лікуванні в дитячій міській лікарні з приводу 

«Розумової відсталості із затримкою розвитку мови».  

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із Київського 

міського ПНД №3 відомо, що А. була оглянута лікарем-психіатром у ПНД 

12.02.1974р. При огляді був виставлений  діагноз: «Розумова відсталість». 

Була взята на облік у ПНД. 13.04.1974р. була консультована комісійно - 

сурдологом, дитячим психіатром та логопедом у міському сурдо-

логопедичному кабінеті м.Києва – висновок: «Остаточні явища 

внутрішньоутробної та пологової патології. Затримка психофізичного 

розвитку та мови. Невролозоподібна поведінка. Туговухість». У подальшому 

з вищезазначеним діагнозом спостерігалася лікарем-психіатром у ПНД. 

Згідно з подальшими записами в даній амбулаторній карті, у 1980р. діагноз 

був змінений; був виставлений діагноз: «Розумова відсталість у ступеню 

дебільності. Туговухість II ст. Загальний недорозвиток мови II-III рівня». 

Записи в медичній карті амбулаторного хворого за період з 1982р. до січня 

1986р. включно, виконані нечитабельним почерком.  

У медичній карті амбулаторного хворого із Київського міського ПНД 

№3 підклеєна характеристика із спеціалізованої школи-інтернату №… 

м.Києва від 12.01.1986р., в якій зазначено наступне: «…А. у інтернаті 

навчається з 1977р. до теперішнього часу… Дівчинка володіє дуже слабкою 
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пам’яттю, розсіяною увагою та недостатньою працездатністю. Навичками 

самостійної роботи не володіє. Техніка читання слаба, часто не розуміє 

змісту прочитаного. Переказом не володіє. Старанність посередня. Капризна, 

плаксива, психіка нестійка. Часто пропускає уроки, як з приводу хвороби, так 

і без поважної причини. Авторитетом у класі не користується, по 

відношенню до товаришів у класі налаштована дружелюбно, ласкава…». 

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із Київського 

міського ПНД №3, у період з 1986р. до січня 1997р. А. періодично зверталася 

за амбулаторною психіатричною допомогою в ПНД. При оглядах 

виставлявся діагноз: «Олігофренія в ступеню вираженої дебільності». У 

вищезазначений період стаціонарно не лікувалася. Під час огляду в ПНД 

20.01.1997р. було видане направлення на лікування в денний стаціонар 

Київського міського ПНД №3. 

У медичній карті амбулаторного хворого із Київського міського ПНД 

№3 підклеєна виписка із історії хвороби №… за 1997р. із Київського міського 

ПНД №3, згідно з якою відомо, що А. знаходилася на лікуванні в денному 

стаціонарі даного закладу з 22.01.1997р. до 24.02.21997р. з діагнозом: 

«Олігофренія в ступеню вираженої дебільності внаслідок перінатальної 

патології (травма під час пологів)». При виписці було рекомендовано 

подальше спостереження дільничного лікаря-психіатра.  

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із Київського 

міського ПНД №3 відомо, що в період з 1998р. до серпня 2009р. А. 

епізодично зверталася в ПНД за амбулаторною психіатричною допомогою. 

При оглядах виставлявся діагноз: «Олігофренія в ступеню дебільності»; 

рекомендувалося підтримуюче лікування. 

Після закінчення допоміжної школи-інтернату А. постійно ніде не 

працювала. У жовтні 2009р. вийшла заміж (чоловік мав Ш групу інвалідності 

по слуху). Від шлюбу має двоє дітей. В останній період з чоловіком разом не 

проживає. 
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Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із Київського 

міського ПНД №3, відомо, що А. у період протягом 2010р. – 2011р. 

епізодично зверталася в ПНД за амбулаторною психіатричною допомогою. 

При оглядах виставлявся діагноз: «Олігофренія в ступеню дебільності». При 

огляді в ПНД 24.01.2012р. було видане направлення на лікування в денний 

стаціонар ПНД. 

У медичній карті амбулаторного хворого із Київського міського ПНД 

№3 підклеєна виписка із історії хвороби №… за 2012р. із Київського міського 

ПНД №3, згідно з якою відомо, що А. знаходилася на лікуванні в денному 

стаціонарі даного закладу з 30.01.2012р. до 09.02.2012р. з діагнозом: 

«Олігофренія внаслідок перінатальної патології в ступеню вираженої 

дебільності».  

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із Київського 

міського ПНД №3, відомо, що в період з березня 2012р. до листопада 2013р. 

А. епізодично зверталася в ПНД за амбулаторною психіатричною 

допомогою. При оглядах виставлявся діагноз: «Олігофренія в ступеню 

дебільності». Значно виражених психічних розладів у А. не описувалося.  

Згідно з матеріалами цивільної справи, відомо, що 08.10.2013р. до 

Оболонського районного суду м.Києва звернулися П.М., О.М. з позовною 

заявою про визнання недієздатною їх дочки, А. (арк. справи 1-3), зазначивши, 

окрім іншого, у своїй позовній заяві наступне: «…на даний момент, з 2012р., 

наша донька (А.) та її чоловік разом не проживають, він не бере участі у 

вихованні, догляданні та утриманні дітей. Донькою та її дітьми опікуємося ми 

(батьки А.) та наша старша дочка. У зв’язку з тим, що ми люди дуже похилого 

віку, а наша донька внаслідок свого захворювання не розуміє значення своїх 

дій та не може керуватись ними, а також вона сама не може повноцінно 

піклуватися про неповнолітніх дітей, прошу суд визнати А., мою доньку, 

недієздатною, призначити їй та її неповнолітнім дітям опікуна…». 

У матеріалах цивільної справи є «Пояснення» батьків А. – Є. та Є. від 

25.10.2013р., в якому вони, окрім іншого, повідомляли наступне: «…(А.) 
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непрацездатна, інвалід II групи з дитинства. По народженню першою дитини, 

Вікторії, всі турботи по годуванню та утриманню дитини лежали на наших 

плечах, бо ні приготувати їжу, ні погодувати дитину вона не могла. Кола 

залишали її з дитиною саму, то А. годувала дитину неякісною їжею – 

вчорашньою та пізнішою, що призвело до кількох отруєнь дитини. Зараз у неї 

тримісячна дитина. Сама Валентина оперована Кесаревим розтином та 

післяопераційні ускладнення. Була 1,5 місяця в реанімаційному відділенні 

другого пологового будинку м.Києва і впала в депресивний стан, що не 

піддається лікуванню. Валентина погано чує і погано розуміє. Не може вона і 

почути біль дитини і пролікувати. вчасно звернувшись до лікаря по допомогу. 

Також вона не може вести домашнє господарство, вести розрахунки по 

квартирній платі, і пенсія в неї мінімальна по інвалідності. А., чоловік у 

шлюбі, залишив сім’ю і поїхав у … Не приймав ніякої участі у вихованні 

дитини…». 

У матеріалах цивільної справи є ксерокопія консультативного висновку 

із Київського міського ПНД №… від 29.11.2013р. (арк. справи 39), в якому 

зазначено, що А. перебуває на обліку в лікаря-психіатра з діагнозом: 

«Олігофренія у ступеню дебільності»; є інвалідом II групи безстроково. 

Згідно з матеріалами цивільної справи, відомо, що 19.12.2013р. 

Оболонським районним судом м.Києва було винесено ухвалу про 

призначення судово-психіатричної експертизи для оцінки психічного стану А. 

Проведення експертизи було доручено КМЦСПЕ.    

При теперішньому обстеженні встановлено наступне:  

СОМАТИЧНИЙ СТАН 

Пропорційної тілобудови. Шкіряні покрови та видимі слизові 

оболонки звичайного кольору, «давній» рубець на шкірі живота. 

Периферичних набряків немає. З боку внутрішніх органів – без ознак 

гострої актуальної патології на момент огляду. 

НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 
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Визначається незначна асиметрія обличчя. Мова дизартрична. 

Спостерігається туговухість. Виявляються ознаки розсіяної 

дрібновогнищевої неврологічної симптоматики. Рухи кінцівок збережені. 

Грубих порушень чутливості не виявлено. Без виражених координаційних 

порушень на момент огляду. Менінгеальних знаків немає.   

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

Контакт з підекспертною значно ускладнений наявністю 

дизартричної мови та туговухістю. Усні запитання часто розуміє 

неправильно, потребує додаткових роз’яснень та уточнень. Запитання в 

письмовій формі сприймає правильно. Інструкції виконує, але нерідко 

також потребує додаткових спонукань та роз’яснень. Орієнтована вірно. 

Увага нестійка, протягом обстеження відволікається на сторонні 

подразники, помітні труднощі концентрації уваги. Настій нестійкий, 

коливається від дещо благодушно-піднесеного до дратівливо-

невдоволеного. Мислення конкретно-ситуаційного характеру; зміст 

складних запитань не розуміє. Мнестичні функції знижені. Навички 

письма та лічби сформовані; прості арифметичні завдання виконує 

правильно. Продуктивної психотичної симптоматики (маячних 

переживань, розладів сприйняття) не виявляє. Суїцидальних тенденцій не 

виявляє. Критична оцінка свого стану і ситуації поверхнева. 

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У контакті - зовні активна, ініціативна, але спілкування значно 

ускладнене дизартрією вимови та поганим слухом. По губах читає з 

трудом, часто невірно. Письмове мовлення сприймає правильно, читає 

доволі швидко. 

Емоційно лабільна, екзальтована у зовнішніх проявах, 

імпульсивна, дратівлива у проблемних ситуаціях. Вперто наполягає на 

своєму, з трудом переключається. 
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Інструкцію до експериментальних завдань засвоює не відразу, 

сприймає її суб'єктивно, невірно, потребує роз'яснень. Запропоновані 

завдання виконує старанно, дратується щодо свого неуспіху. 

Увага звуженого об'єму, нестійка, поверхнева, з труднощами 

концентрації, інертна у переключенні. Продуктивність мнестичної функції 

легко недостатня. Під час запам'ятовування запропонованих стимулів 

привносить багато додаткових, схожих за змістом, слів, некритична до 

повторів вже названих. Розумові операції аналізу та синтезу виконує з 

тенденцією до конкретності, іноді по ситуаційних ознаках. Складні 

вербальні варіанти недоступні. Помилки корегує із зовнішньою 

допомогою. 

Навички читання та письма сформовані, лічильні операції виконує у 

дещо сповільненому темпі, доволі успішно. Плутає поняття «місто-

країна», після роз'яснень називає декілька з них вірно. 

У цілому, підекспертна виявляє легку інтелектуально-мнестичну 

недостатність, емоційно-вольову нестійкість, які відображуються на її 

поточній поведінці та обмежують соціальну адаптацію. 

ОБГРУНТУВАННЯ ТА  ПОЯСНЕННЯ  ДАНИХ  ПРО  
ПСИХІЧНИЙ  СТАН  ПІДЕКСПЕРТНОЇ ТА ФАКТІВ, ЯКІ 

ВСТАНОВЛЕНІ ТА ВИЯВЛЕНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ОБ'ЄКТІВ 
ЕКСПЕРТИЗИ 

Із вищезазначеного відомо, що підекспертна з раннього дитинства 

відставала від однолітків у розвитку, в шкільні роки виявляла слабкий 

розвиток пізнавальних інтересів, риси особистісної незрілості, слабо 

навчалася, з дитячого віку в неї спостерігалися проблеми з поведінкою. З 

дитячого віку підекспертна перебувала під наглядом лікаря-психіатра в ПНД; 

при оглядах їй виставлялися діагнози: «Розумова відсталість у ступеню 

дебільності. Загатний недорозвиток мови II-III рівня. Туговухість IIст.»; 

«Олігофренія в ступню вираженої дебільності внаслідок перінатальної 

патології». Значно виражених психічних розладів у підекспертної не 

описувалося, однак, у підекспертної спостерігалися труднощі соціальної 
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адаптації; після закінчення допоміжної школи-інтернату вона професійної 

освіти не набула, постійно ніде не працювала; за ступенем наявних психічних 

розладів була визнана інвалідом II групи безстроково.  

При теперішньому обстеженні в підекспертної виявлені наступні 

психічні розлади: недостатній об’єм та труднощі тривалої концентрації 

уваги, конкретно-ситуаційний характер мислення, недостатність інтелекту та 

мнестичних функцій, поверхневість критичної оцінки ситуації, а також 

розлади емоційно-вольової сфери: нестійкість настрою, труднощі вольового 

контролю над зовнішнім виявленням почуттів, схильність до імпульсивних 

вчинків. Наявні психічні розлади підекспертної супроводжуються 

неврологічними порушеннями (туговухість, дизартрична мова), що 

додатково обтяжує здатність підекспертної до встановлення та підтримання 

міжособистісних стосунків та здатність до соціальної адаптації. Сукупність 

вищезазначених особливостей психіки підекспертної, з урахуванням 

анамнестичних даних, відповідають діагностичним критеріям ЛЕГКОЇ 

РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ З ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ (згідно з МКХ-10, шифр F 70.0). 

Характер та ступінь вираженості вищезазначених розладів психіки 

підекспертної такі, що істотно впливають на здатність підекспертної 

усвідомлювати значення своїх дій та можливість керувати ними, обмежуючи 

цю здатність.  

ВІДПОВІДІ НА ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ: 

1. У теперішній час А. виявляє ознаки ЛЕГКОЇ РОЗУМОВОЇ 

ВІДСТАЛОСТІ З ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ (згідно з 

МКХ-10, шифр F 70.0). 

2. Наявні в А. психічні розлади істотно впливають на її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та можливість керувати ними, обмежуючи 

цю здатність.  

3. За своїм психічним станом у теперішній час А. потребує 

встановлення над нею піклування.   
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Приклад 2. 

На вирішення експертизи поставлені наступні запитання: 

1.Чи розуміє значення своїх дій та чи може керувати ними Д., 

23.02.1959 р.н?   

Для експертів надані матеріали цивільної справи за №… в одному 

томі  (аркуші пронумеровані, 20 аркушів), амбулаторна картка з 

психоневрологічного диспансеру за місцем проживання (у склеєному 

вигляді, на 187-ти пронумерованих аркушах).  

ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 

Як вбачається з матеріалів цивільної справи, до суду звернулась Д-

о. з заявою про поновлення цивільної дієздатності гр. Д. З даної заяви 

вбачається, що Д-о. являється піклувальником гр. Д., яка визнана 

рішенням Святошинского районного суду м.Києва обмежено дієздатною 

від 21.04.2010р. На даний час психічний стан здоров’я Д. поліпшився: в 

побуті себе обслуговує самостійно, розпоряджається своєю пенсією, 

тимчасово працює, чим поліпшує свій матеріальний стан.  

В матеріалах цивільної справи (арк. спр. 11) мається ксерокопія 

довідки за №… відносно Д-о., яка оглянута 14.09.2000р. і визнана 

інвалідом II групи за загальним захворюванням безстроково. 

Експертами підняті акти амбулаторної СПЕ за №… від 17.10.2002р. 

та акт №… від 18.02.2010р. У 2002р. підекспертна була визнана, як 

страждаюча тяжкою недоумкуватістю з епілептиформним синдромом, 

визнана, як така, що не може усвідомлювати значення своїх дій та 

керувати ними, на той час потребувала опіки. В подальшому її мати була 

призначена опікуном. Після цього 18.02.2010р. експерти прийшли до 

висновку, що Д. страждає легкою недоумкуватістю, за своїм психічним 

станом не може в повній мірі усвідомлювати значення своїх дій та 

керувати ними, потребує піклування. В подальшому був призначений 

піклувальник – мати, Д-о.  
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При даному психіатричному дослідженні з матеріалів цивільної 

справи, актів амбулаторної СПЕ вбачається, що Д. народилася від батька, 

який страждав алкоголізмом. Киянка. Молодша з двох дітей в сім'ї, 

старший брат помер. Народилася від другої, протікаючої з токсикозом 

вагітності. З раннього дитинства відставала у психічному розвитку, 

страждала енурезом, у підекспертної мали місце судомні напади з 

втратою свідомості. Виховувалась матір’ю, батько рано залишив сім’ю. 

Закінчила з невисокою успішністю вісім класів допоміжної школи-

інтернату. Надалі деякий час виконувала низько кваліфіковані роботи по 

дому. Останні 2-3 роки підпрацьовує прибиральницею. Незаміжня, дітей 

не має, проживає з матір’ю.  

Як вбачається з амбулаторної медичної картки, з 21.12.1973р. по 

21.01.1974р. проходила стаціонарне лікування в неврологічному 

відділенні з діагнозом «Наслідки перинатальної патології. Олігофренія. 

Гіпертензійні кризи. Хронічний тонзиліт». З 1974р. спостерігається 

психіатрами диспансеру амбулаторно з діагнозом «Недоумкуватість у 

ступені вираженої дебільності». В 1981р. з 10 по 18.04., в 1984р., з 

18.12.1986р. по 11.02.1987р. проходила обстеження та лікування в 

психіатричних стаціонарах. У 1986р. в неї була діагностована 

«Олігофренія у ступені вираженої дебільності. Епилептиформний 

синдром з частими пароксизмами (абортивними, судомними і 

функціональними)». При цьому підекспертній була встановлена II група 

інвалідності (з жовтня 1989р. являється інвалідом II групи з дитинства 

безстроково). Психіатри, які спостерігали підекспертну амбулаторно та в 

умовах стаціонару, відмічали, що вона доступна контакту, відповідає в 

плані запитань. Виявляє обмежений запас знань і представлень, 

примітивні судження, предметне та конкретне мислення, зниження 

критики, обмежене коло зацікавленості, недостатність процесів 

узагальнення, абстрагування, зниження пам’яті, інтелекту, подекуди 
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знижений настрій. Періодично відмічалась конфліктність, 

роздратованість. Бідний словниковий запас, змазана олігофазична мова.  

Оскільки у суду виникла необхідність в знаннях  в царині судової 

психіатрії, для визначення психічного стану підекспертної у даний час 

була призначена дана амбулаторна судово-психіатрична експертиза. При 

клінічному досліджені виявлено:   

СОМАТИЧНИЙ СТАН 

Без вираженої патології внутрішніх органів.  

НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 

Виявляється розсіяна мікровогнищева симптоматика.  

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

Контакту доступна. На запитання відповідає не завжди по суті. 

Орієнтована в місці, часі, особистості. Процеси абстракції і узагальнення 

з труднощами. Судження носять конкретний характер. Словниковий 

запас невеликий. Увага звужена за об’ємом, поверхнева, низької та 

повільної концентрації, ригідна в переключенні. Продуктивність 

мнестичної функції легко недостатня, запам’ятовування переважно 

механічне. Читає з помилками, рахує на рівні арифметичних операцій. 

Таблицю множення не знає. Запас загальноосвітніх знань нижче вікового 

рівня, однак відповідає отриманій освіті (закінчила спеціалізовану 

школу-інтернат). В побутових ситуаціях орієнтована поверхнево. 

Експертам повідомляє, що самостійно отримує пенсію, останні два роки 

працює прибиральницею, сама купує ліки та харчі. У вільний час гуляє 

по вулиці, зрідка читає книжки. На запитання експертів чому настає 

день, чому ніч – відповідає: «Людям треба працювати – наступає день, 

треба відпочивати – наступає ніч».  На запитання, що важче: кілограм 

заліза чи кілограм вати, відповідає: «кілограм заліза». На запитання, чим 

відрізняється птах від літака, відповідає: «Птах сам летить, а літаком 

керує пілот». Прості арифметичні дії віднімання виконує правильно, знає 

курс долару. Прийшла у супроводі соцробітника К., яка характеризує 
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підекспертну з позитивної сторони. Критичні здібності недостатні. У 

підекспертної виявляється конформность та керованість поведінки на 

фоні інтелектуального недорозвитку.   

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У контакті - поводиться ввічливо, дещо хвилюється, на запитання 

відповідає коротко, формально, не завжди по суті. Судження конкретні, 

спрощені, словниковий запас невеликий, свої рішення в методиках пояснює з 

трудом, побутова лексика достатня. Поведінка підкорена, особливо в нових та 

складних для неї обставинах, тому відповіді нерідко суперечливі. 

В експериментальному обстеженні виявляється наступне. 

Увага звуженого об'єму, поверхнева, низької та повільної концентрації, 

ригідна в переключенні. Продуктивність мнестичної функції легко недостатня. 

Запам'ятовування переважно механічне. Розумові операції аналізу та синтезу 

проводить на низькому рівні абстрагування, в деяких варіантах - по 

конкретних або випадкових ознаках, з трудом пояснює свої рішення. Здатність 

до навчання новому - знижена, уповільнена, доступна на простому рівні. 

Читає з помилками, рахує на рівні арифметичних операцій, таблицю 

множення не пам'ятає, але може замінити складанням на невеликих числах. 

Може перелічити країни світу, але потребує часу на пригадування. Уявлення 

щодо природних закономірностей на рівні наочних, у відповідності з 

інтелектуальним недорозвитком. Запас загальноосвітніх знань відповідає 

отриманій освіті (закінчила спеціалізовану школу-інтернат). 

Орієнтована в побутових ситуаціях, самостійно обслуговує себе і похилу 

матір, отримує пенсію, працює, щоб вистачало коштів на ліки та харчі. У 

вільний час прогулюється по вулиці, не вмикає телевізор, щоб не дратувати 

хвору матір, пристосовується до її бажань. Зрідка читає книжки, раніше 

дивилася телевізор. Ні з ким не спілкується, заперечує присутність чоловіків в 

її колі спілкування; також заперечує плани на заміжжя або укладання 

правочинів. 
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В особистісній сфері - невисока активність, інтравертованість, 

замкненість, певна емоційна лабільність, невисокий вольовий радикал, 

старанність, обов'язковість, обмежене коло інтересів, особистісна 

спрощеність, невпевненість в собі, конформність та керованість на фоні 

інтелектуального недорозвитку. 

Таким чином, визначаються легка інтелектуально-мнестична 

недостатність, емоційно-вольові особливості по типу керованості та 

конформності, що проявляється в поточній поведінці. 

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА 

Як вбачається з матеріалів цивільної справи, медичної 

документації, даних психіатричного дослідження, Д. з діагнозом 

«Олігофренія у ступені вираженої дебільності» стоїть на обліку у лікаря-

психіатра з дитинства. Раніше виставлявся «Епилептиформний синдром з 

частими пароксизмами». З жовтня 1989р. була встановлена II група 

інвалідності з дитинства безстроково. 17.10.2002р. проходила 

амбулаторну СПЕ, було винесене заключення, що підекспертна страждає 

тяжкою недоумкуватістю з епилептиформний синдром. За своїм 

психічним станом не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати 

ними, потребує встановлення над нею опіки. Рішенням суду від 

01.11.2002р. була визнана недієздатною, а 16.12.2002р. їй призначений 

опікун – мати, Д-о. В подальшому, 18.02.2010р. підекспертна проходила 

амбулаторну СПЕ, визнано, що страждає легкою недоумкуватістю, яка 

суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та 

керувати ними (обмежено дієздатна), за своїм психічним станом на той 

час опіки не потребувала, а потребувала піклування. В подальшому 

рішенням суду була визнана обмежено дієздатною, їй призначили 

піклувальника.  

При даному психіатричному дослідженні у підекспертної 

виявляється бідний словниковий запас, конкретні, поверхневі судження, 

запас загальноосвітніх знань нижче вікової норми, обмежене коло 
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зацікавленості, недостатність процесів абстрагування, аналізу, звужений 

об’єм уваги, повільність концентрації, ригідність переключення, 

затруднення процесів додавання та віднімання, орієнтування в побутових 

ситуаціях, особистісна спрощенність, невпевненість у собі, легка 

недостатність продуктивності мнестичної функції, конформність та 

керованість поведінки. Таким чином, у підекспертної визначається легка 

інтелектуально-мнестична недостатність, зниження критичних функцій.  

Таким чином, вищезазначені психічні порушення співвідносяться з 

діагностичними критеріями МКХ-10: Легка недоумкуватість (МКХ-10: F 

70), яка суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій 

та керувати ними. 

Виходячи з вищенаведеного, експерти приходять до наступних 

висновків: 

ВИСНОВКИ 

1. Д. страждає психічною хворобою: Легка недоумкуватість (МКХ-

10: F 70), яка суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення 

своїх дій та керувати ними, суттєво обмежуючи цю здатність (згідно 

статті 36 Цивільного кодексу України може бути визнана «обмежено 

дієздатною»). За своїм психічним станом Д. потребує піклування.  

Приклад 3. 

На вирішення експертизи поставлені наступні запитання: 

Чи страждає будь-яким психічним захворюванням Д., 27.05.1962 року 

народження, що мешкає в м….? 

Чи може Д. за своїм психічним станом розуміти значення своїх дій та 

керувати ними? 

Чи може бути поновлена цивільна дієздатність Д.? 

Для проведення теперішньої експертизи надані наступні матеріали: 

Цивільна справа №… (в 1 томі, аркуші прошиті, пронумеровані 

олівцем, всього 24 аркуші); копія акту амбулаторної СПЕ №… за 1997р. із 

КМЦСПЕ (на 3 сторінках) – взята із архіву КМЦСПЕ; копія акту 
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амбулаторної СПЕ №… за 2009р. із КМЦСПЕ (на 6 сторінках) – взята із 

архіву КМЦСПЕ; медична документація: медична карта амбулаторного 

хворого із ПНД (аркуші прошиті, не пронумеровані); медична карта 

стаціонарного хворого №… за 1995р. із КМКЛ №21 (нині – КМКПНЛ №1; 

аркуші не прошиті, пронумеровані, всього 16 аркушів) – взята із архіву 

КМКПНЛ №1; історія хвороби №… за 1997р. із КМНЦ «Психіатрія» (нині – 

КМКПНЛ №1; аркуші не прошиті, пронумеровані, всього 23 аркуші) – взята 

із архіву КМКПНЛ №1; історія хвороби №… за 1999р. із КМКПНЛ №1 

(аркуші не прошиті, пронумеровані, всього 20 аркушів) – взята із архіву 

КМКПНЛ №1. 

ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА 

Із матеріалів цивільної справи, медичної документації, а також зі слів 

підекспертної відомо наступне: 

Спадковість обтяжена: тітка по лінії матері страждає психічним 

захворюванням. Об’єктивних даних про вагітність та пологи у матері немає. 

Народилася у м.Артемівськ Донецької обл. 27.05.1962р. Від однолітків у 

розвитку не відставала. У дошкільному віці хворіла: ГРВІ, вітряною віспою, 

гострим запаленням легень; перенесла кір; у 7-річному віці перенесла 

тонзилектомію. До школи на навчання пішла вчасно. У школі навчалася 

«добре», класи не дублювала, виражених проблем з поведінкою не 

спостерігалося. Після школи закінчила інститут; в подальшому працювала 

викладачем музики та співів у школі. В 1982р. вперше вийшла заміж; дітей 

від шлюбу не було. В кінці 1983р. розлучилася з чоловіком. У 1985р. вдруге 

вийшла заміж; дітей від другого шлюбу не було. У 1995р. розлучилася з 

чоловіком. Протягом 1992-1995рр. у підекспертної поступово змінився 

психічний стан. У 1995р. три рази лікувалася у психіатричних стаціонарах. 

Згідно з медичною картою стаціонарного хворого №… за 1995р. із 

Київської міської КЛ №… (нині – КМКПНЛ №1), відомо, що Д. поступила на 

стаціонарне лікування в дану лікарню 14.12.1995р. за направленням із ПНД. 

У направленні було зазначено наступне. Перебуває на диспансерному обліку. 
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Психічно хворіє з 1993р. Лікувалася в Обласній психіатричній лікарні у 

смт… (Київська обл.) у квітні-вересні 1995р.; була суїцидальна спроба. У 

листопаді 1995р. відвідувала денний стаціонар без помітного ефекту. 

Продовжує турбувати безсоння, внутрішнє занепокоєння, тривога, 

плаксивість, періодичні «голоси». Критика формальна. В анамнестичних 

даних при надходженні у відділення було, окрім іншого, зазначено наступне. 

Психічно хворіє з 1993р. У квітні 1995р. з’явилися імперативні слухові 

галюцинації; по наказу «голосів» травмувала ножицями нижню губу, 

порізала грудь, лікувалася у психіатричній лікарні смт… (Київській обласній 

психіатричній лікарні №2). Після виписки залишилося відчуття внутрішньої 

напруги, погано спала. У листопаді 1995р. лікувалася у денному стаціонарі 

ПНД, періодично чула «голоси». У психічному стані було зазначено 

наступне. Всебічно орієнтована, доступна контакту. Скаржиться на безсоння, 

відчуття внутрішньої напруги, іноді всередині голови чує «голоси». Маячних 

ідей не висловлює. Мислення паралогічне, з резонерськими умовиводами; 

манірна, емоційно неадекватна. Імпульсивна в поведінці. Був виставлений 

діагноз: «Шизофренія, параноїдна форма, безперервно-прогредієнтний 

перебіг, виражений апатико-дисоціативний дефект». Було призначено 

лікування. Була визнана інвалідом ІІ групи. На фоні проведеного лікування 

стан покращився. Була виписана 23.01.1996р. з рекомендаціями: 

спостереження у райпсихіатра, підтримуюче лікування.  

Згідно з історією хвороби №… за 1997р. із КМКПНЛ №1, відомо, що Д. 

повторно поступила на стаціонарне лікування в дану лікарню у зв’язку з 

погіршенням психічного стану 22.01.1997р. В анамнестичних даних при 

надходженні, окрім іншого, було зазначено наступне. Теперішнє 

надходження зумовлене погіршенням стану; протягом декількох днів 

безсоння, збуджена, безглузда поведінка, імперативні галюцинації. У 

психічному стані при огляді було зазначено наступне. Орієнтована в часі 

приблизно. Контакт малопродуктивний. Занурена у свої переживання, не 

розкриває до кінця їх суть – «голоси погані». Гіпомімічна. Мова тиха, 
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односкладна. Мислення символічне, паралогічне. Некритична. Був 

виставлений діагноз: «Шизофренія. Параноїдна форма. Безперервно-

прогредаєнтний перебіг. Галюцинаторно-параноїдний синдром. Апатико-

дисоціативний дефект». Було призначено лікування. На фоні проведеного 

лікування психічний стан дещо поліпшився. Була виписана 20.03.1997р. під 

нагляд райпсихіатра з рекомендацією підтримуючого лікування. Було 

зазначено, що пройшла переосвідоцтво МСЕК; була визнана інвалідом ІІ 

групи до квітня 1997р.  

У лютому 1997р. мати підекспертної, К., звернулася до районного суду 

м.Києва із заявою про визнання Д. недієздатною і призначення їй опікуна. 

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 19.02.1997р. для 

визначення психічного стану Д. була призначена судово-психіатрична 

експертиза. 

Згідно з копією акту амбулаторної СПЕ від 20.03.1997р., відомо, що Д. 

20.03.1997р. була обстежена судово-психіатричною експертною комісією. У 

психічному стані при огляді було зазначено наступне. У ясній свідомості, 

контактна, орієнтована. У бесіді повідомила, що останні два роки 

знаходиться на інвалідності – ІІ група по психічному захворюванню. 

Пред’являє скарги на поганий сон, безсоння, втомлюваність, низьку 

працездатність. Пояснює, що не змогла працювати по спеціальності, тому що 

з’явилися «голоси», які керували її думками, повністю їм підкорялася, все 

робила так, як вони хотіли. По їх наказу стала ходити в церкву, «голоси» 

були релігійного змісту; «голоси» маються і в теперішній час, але «голоси 

перейшли в її думки». Пояснює, що те, що говорять «голоси», не пам’ятає, 

випадає із пам’яті, численні моменти не може пригадати. Відмічає 

поліпшення стану після лікування. Тепер розуміє, що була хворою, була «вне 

себя». Погоджується з тим, що опікуном буде її мати. При обстеженні 

мислення різнопланове, з асоціативними розривами. Судження двоїсті, 

непослідовні, з елементами паралогіки, аутистизма. Відмічається емоційно-

вольове зниження, пасивна підкорюванісь, уособленість, стереотипії; 
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монотонна, одноманітна. Усвідомлення хвороби часткове. Критика 

формальна. Експертна комісія прийшла до висновку, що Д. страждає 

хронічним психічним захворюванням у формі «Шизофренії, галюцинаторно-

параноїдного сидрому»; не може усвідомлювати зміст і значення своїх дій та 

розумно керувати ними; потребує встановлення опіки. 

У матеріалах цивільної справи є копія рішення .. районного суду 

м.Києва від 15.05.1987р. (арк.справи 14-15), згідно з якою відомо, що 

15.05.1987р. Д. була визнана недієздатною.  

Згідно з історією хвороби №… за 1999р. із КМКПНЛ №1, відомо, що Д. 

повторно знаходилася на стаціонарному лікуванні в даній лікарні з 

18.09.1999р. до 11.11.1999р. з діагнозом: «Шизофренія, параноїдна форма, 

безперервний тип перебігу, галюцинаторно-параноїдний синдром, виражений 

апатико-дисоціативний дефект». Була виписана з покращенням під нагляд 

райпсихіатра з рекомендацією підтримуючого лікування. 

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із ПНД відомо, що у 

2000р. Д. змінила місце проживання, у зв’язку з чим продовжувала 

спостерігатися в ПНД …району м.Києва. 02.03.2001р. звернулася у ПНД в 

зв’язку з погіршенням стану. Був виставлений діагноз: «Шизофренія, 

параноїдна форма», рекомендувалося підтримуюче лікування. При 

повторному зверненні у ПНД 17.04.2001р. була направлена на лікування у 

денний стаціонар №1.  

У медичній карті амбулаторного хворого із ПНД є виписка із історії 

хвороби за 2001р., згідно з якою відомо, що Д. знаходилася на лікуванні у 

денному стаціонарі №1 Київської міської ПНЛ №2 з 18.04.2001р. до 

20.06.2001р. з діагнозом: «Шизофренія, безперервно-прогредієнтний перебіг. 

Параноїдна форма. Виражений апато-дисоціативний тип дефекту. 

Параноїдний синдром». Була виписана з покращенням під нагляд 

дільничного психіатра.  

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із ПНД, відомо, що 

Д. з червня 2001р. до квітня 2003р. періодично спостерігалася у ПНД. У 



 

 
 

540

записах зазначалося, що скаржиться на поганий сон, дратівливість; 

напружена, емоційно сплощена. Мислення резонерське, без продуктивних 

розладів. Виставлявся діагноз: «Шизофренія, параноїдна форма». При огляді 

02.04.2003р. було дано направлення у денний стаціонар №1. У медичній карті 

амбулаторного хворого із ПНД є виписка із медичної карти стаціонарного 

хворого №… за 2003р. із Київської міської ПНЛ №2, згідно з якою відомо, 

що Д. знаходилася на лікуванні у денному стаціонарі №1 КМПНЛ №2 з 

08.04.2003р. до 20.05.2003р. з діагнозом: «Шизофренія, безперервно-

прогредієнтний перебіг, параноїдний синдром. Виражений апато-

дисоціативний тип дефекту. Параноїдний синдром». Була виписана з 

покращенням під нагляд дільничного психіатра з рекомендацією 

підтримуючого лікування. У матеріалах цивільної справи є ксерокопія 

довідки №… із спеціалізованої психіатричної МСЕК №1 м.Києва (арк.справи 

6), згідно з якою відомо, що Д. 11.07.2003р. пройшла переосвідоцтво МСЕК. 

Була визнана інвалідом ІІ групи безстроково. Було зазначено, що 

непрацездатна, рекомендована праця на дому. Згідно з медичною картою 

амбулаторного хворого із ПНД, відомо, що Д. протягом серпня 2003р. – 

квітня 2009р. періодично спостерігалася у ПНД. При оглядах виставлявся 

діагноз: «Шизофренія, параноїдна форма». У психічному стані при оглядах 

періодично описувалося: скарги на тривогу, дратівливість; напружена; 

апатична; мислення паралогічне. Без продуктивної психотичної 

симптоматики. Рекомендувалося підтримуюче лікування. У березні 2009р. 

мати підекспертної – К., звернулася до Деснянського районного суду м.Києва 

з заявою про скасування рішення про визнання недієздатною Д. та 

поновлення дієздатності. Ухвалою Деснянського районного суду м.Києва від 

07.04.2009р. для визначення психічного стану Д. була призначена судово-

психіатрична експертиза, проведення якої було доручено експертам 

КМЦСПЕ.  

Згідно з копією акту амбулаторної СПЕ №… за 2009р. із КМЦСПЕ, 

відомо, що Д. 02.06.2009р. була обстежена амбулаторною судово-
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психіатричною експертною комісією. У психічному стані при огляді було 

зазначено наступне. «Ориентирована в месте, времени, собственной 

личности, в ясном сознании. Доступна контакту. Понимает, и сама 

объясняет цель и задачи настоящей экспертизы. Держится, подчеркнуто 

вежливо, корректно, с чувством дистанции. Заметно волнуется и 

«осторожничает» при рассказе о себе и ситуации, так как осознает важность 

проводимого в отношении нее обследования. На экспертизу явилась с 

матерю, которая на просьбу «не входить в кабинет» осталась в приемной. 

Последовательно сообщает анамнестические сведения. При этом грубых 

интеллектуальных расстройств не обнаруживает. Неохотно, но все же 

последовательно сообщает об имевших место психических расстройствах. 

Говорит об этом со смущением. Немногословность объясняет тем, что 

«воспоминания неприятны, но что отрицать, такое было. Начиналось со 

страха, бессонницы, зрительных и слуховых галлюцинаций. Голоса были 

мужские, женские, которые комментировали, оскорбляли, ругали». 

Пожимая плечами, говорит: «Ну что же, эту болезнь называют 

шизофренией», хотя при этом краснеет. «Я все же связываю данные 

расстройства с психотравмирующими ситуациями в жизни, так как во время 

неудачных браков были конфликтные и очень сложные отношения с 

мужем. Считает, что такие выраженные психические расстройства 

последний раз были в 1997г., когда последний раз находилась на 

стационарном лечении в больнице Павлова. В том же году проходила 

экспертизу в нашем центре, была признана недееспособной. В то время 

соглашалась с установлением над ней опеки. В последующем считает, что 

внимательно, и последовательно следовала рекомендациям врачей. 

Периодически проходила лечение в дневном стационаре гор. ПНД (КПБ №2), 

причиной поступления в дневной стационар было появлявшееся чувство 

тревоги, бессонницы. В дневном стационаре состояние значительно 

улучалось. Тогда же прошла очередную МСЭК И группа инвалидности была  

установлена бессрочно. С 2003г. проживает практически одна. 
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Достаточно с юмором говорит, что в настоящее время неизвестно, кто кого 

больше опекает, мать ее, или она престарелую мать, к которой нужно 

приезжать, помогать по хозяйству, с продуктами. Просьбу о снятии 

опекунства мотивирует следующим образом: мать пожилая и подэкспертная 

опасается того, что опекунство может автоматически перейти к ее брату, 

поведение    которого    «оставляет   желать   лучшего».    Говорит   об   этом 

рассудительно, достаточно корректно, со смущением. Однако, в процессе 

беседы определяется некоторая подчиняемость авторитету врачей, 

постороннему мнению. О своем нынешнем образе жизни сообщает, что 

проживает одна. Детей нет. Дополнительные заработки к пенсии: «пеку 

торты, у меня есть постоянные клиенты, это неплохой заработок». Никаких 

кардинальных изменений в личной жизни предпринимать не собирается. «В 

моем положении нужно быть рассудительной и предусмотрительной». Об 

эмоциональном фоне можно говорить, как несколько однообразном, 

однако, при этом грубых расстройств интеллекта, мышления, 

критических способностей не выявляет, активной продуктивной 

симптоматики не обнаруживает. Строит реальные планы на будущее. 

Внемлет рекомендациям и возможным перспективам. В настоящее время 

говорит, что регулярно посещает психиатра, принимает «азолептин» в 

небольших дозах, также ей выписывается «феназепам», который принимает 

нерегулярно «лишь при бессоннице»». При психологічному обстеженні було 

виявлено наступне. «В контакте - эмоционально лабильна, выразительна, 

суетлива, волнуется. Поведение доброжелательное, конструктивное по 

отношению к собеседнику. Сообщает, что постоянно находится на 

поддерживающем лечении, чувствует изменения своего состояния. 

Последние 5 лет жалоб психического плана не имеет, за исключением 

бессонницы. Неофициально подрабатывает, в свободное время читает книги, 

газеты, смотрит телевизор. Беспокоится за свою пожилую мать, отмечает ее 

забывчивость, в связи, с чем предвидит негативные для себя последствия. 

Также осторожно относится к вопросам личной жизни: «С плохим мужчиной 
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жить не буду, а хорошему стыдно говорить про свою болезнь и 

инвалидность!». В ходе экспериментального обследования определяется 

следующее: Продуктивность памяти в пределах нормы. Пиктограммы 

проективны, стандартны, в единичных случаях псевдосимволичны, но с 

эмоциональным подтекстом. Уровень интеллектуальной деятельности не 

снижен. Мыслительные операции   анализа   и   синтеза   производит   с   

опорой   на   существенные категориальные   признаки,   далеких   по   смыслу   

понятий   не   сравнивает. Мышление в среднем темпе. В личностной сфере - 

интровертированность, невысокая активность, мнительность, реакции 

растерянности и лабильности в субъективно-сложных ситуациях, 

доброжелательность в контактах, неуверенность в себе, низкая 

самооценка, невысокий волевой радикал, позитивные социальные установки, 

присутствие критического отношения к болезни». Експертна комісія прийшла 

до висновку, що Д. виявляє ознаки психічного захворювання – «Шизофренія, 

галюцинаторно-параноїдна форма, приступоподібний тип перебігу, стан 

ремісії» (поліпшення стану); за своїм психічним станом встановлення над 

нею опіки не потребує; наявні у неї особливості психіки суттєво впливають 

на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; за своїм 

психічним станом Д. потребує встановлення над нею піклування. 

Згідно з медичною картою амбулаторного хворого із ПНД, відомо, що в 

період з листопада 2009р. до березня 2012р. Д. періодично відвідувала 

лікаря-психіатра в ПНД, у середньому, з частотою приблизно 1 раз в 1,5-2,5 

місяці за підтримуючим лікуванням; під час відвідувань пред’являла скарги 

на періодичну тривогу, порушення сну, занепокоєння. Рекомендувалося 

підтримуюче лікування. При огляді 20.09.2011р. у психічному стані було 

зазначено наступне. Контакту доступна. Безпокійна. Емоційно бідна. 

Пасивна, апатична. Мислення паралогічне, без продуктивних розладів. 

Суїцидальні думки заперечує. Виставлявся діагноз: «Шизофренія 

параноїдна». Останній запис у медичній карті амбулаторного хворого 

датований 06.03.2012р. Зазначено: на прийомі за підтримуючим лікуванням. 



 

 
 

544

Стан пацієнтки попередній (у попередніх записах за 2012р. зазначалося, що 

скаржиться на періодичну тривогу, порушення сну, занепокоєння). 

Продуктивних психотичних розладів за період з листопада 2009р. до березня 

2012р. не описано. Із матеріалів цивільної справи відомо, що 19.04.2012р. до 

…районного суду м.Києва звернулася К. – мати підекспертної, із заявою про 

скасування рішення про визнання недієздатною Д. та поновлення цивільної 

дієздатності. У своїй заяві К., окрім іншого, зазначила наступне: «З часу 

захворювання моя дочка (Д.) лікувалася, виконувала всі приписи лікарів. 

Внаслідок такого лікування вона стала себе почувати в значній мірі краще і в 

теперішній час вона почуває себе такою, що повністю видужала. Живе вона 

самостійно, сама себе обслуговує, сторонню допомогу не вимагає. Адекватно 

відноситься до різних життєвих обставин, повністю усвідомлює навколишню 

ситуацію, а тому у подальшому її обмеженні в дієздатності, як і в 

подальшому моєму опікунському догляді за нею, потреби не бачу. У своїй 

заяві К. просила скасувати рішення ... районного суду м.Києва від 

15.05.1997р. про визнання Д. недієздатною та поновити її фізичну 

дієздатність і одночасно припинити опіку над нею.  

Ухвалою …районного суду м.Києва від 14.05.2012р. для визначення 

психічного стану Д. була призначена судово-психіатрична експертиза, при 

проведенні якої встановлено наступне: 

СОМАТО-НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАН 

Пропорційної статури. Шкіряні покриви та видимі слизові оболонки 

звичайного кольору, чисті. Периферичних набряків немає. З боку внутрішніх 

органів – без ознак гострої актуальної патології на момент огляду. Без ознак 

грубої вогнищевої неврологічної симптоматики на момент огляду. Рухи 

кінцівок у повному обсязі. Без вражених координаційних порушень на 

момент огляду. Менінгеальних знаків немає. 

ПСИХІЧНИЙ СТАН 

Доступна мовному контакту. Всебічно правильно орієнтована. 

Формально правильно пояснює мету проведення експертизи. Виглядає дещо 



 

 
 

545

занепокоєною, іноді розгубленою; пояснює, що хвилюється з приводу 

обстеження. На запитання відповідає охоче, але не завжди послідовно; по 

змісту відповідей на запитання помітно, що підекспертна не завжди повністю 

осмислює зміст запитань, які їй задають. Скарг активно не висловлює. При 

розпитуванні про хворобливі переживання неохоче повідомила, що 

періодично у неї буває занепокоєння, безсоння, тривожність. Також 

висловлює різні соматичні скарги: «… у меня болит шея… думаю, что, 

наверное, в шее сосуды перекручиваются, пережимаются и кровь не идет… 

еще сдавливает шею. Наверное, это из-за гиперплазии щитовидной железы, 

которую у меня выявили, кажется, в 1992г. … у меня остеохондроз давно. 

Спина болит. Наверное, в спине тоже пережимаются сосуды, поэтому она и 

болит. От этого и бессонница бывает…». Увага недостатньо стійка; протягом 

обстеження іноді відволікається на сторонні подразники. Настрій протягом 

обстеження недостатньо стійкий; спостерігаються явища емоційної 

парадоксальності (про хворобливі переживання минулого розповідає з 

посмішкою). На більшість запитань відповідає по суті, але у висловлюваннях 

спостерігається амбівалентність мислення, формальний характер 

висловлювань, окремі зісковзування на теми, які не відносяться до змісту 

запитань. Окремі судження суперечливі, легковажні. Маячних ідей не 

висловлює. Розладів сприйняття своєю поведінкою не виявляє. Неохоче 

повідомила, що до 2003р. періодично чула в голові «голоси», зміст яких 

тепер, начебто, не пам’ятає; заперечує наявність розладів сприйняття у 

теперішній час. Мнестичні функції без виражених порушень, але біографічні 

дані та свої колишні хворобливі переживання доповідає непослідовно, іноді 

суперечливо, плутає дати подій минулого. Критична оцінка свого стану 

формальна, поверхнева.  

ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У контакті — емоційно виразна, лабільна, помітно хвилюється, іноді 

емоційно парадоксальна, вичурна. На питання відповідає плутано, 

непослідовно, суперечливо, легко погоджується з експертом, «піддакує», 
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після чого виявляється, що вона зовсім не сприйняла і не осмислила дане 

питання, і тому не реагує адекватно заявленому. Мислення амбівалентне, 

з частими коливаннями у виборі, судження залежать від зовнішнього 

впливу та навіювання. Запропоновані експериментальні завдання 

виконує зовні старанно та впорядковано, але водночас залишається 

розсіяною, розгубленою, робить поверхневі помилки, повторює їх 

знову, незважаючи на повторні роз'яснення та зовнішню допомогу. 

Увага достатнього об 'єму, з труднощами довільної концентрації та 

розподілення, нестійка. Продуктивність мнестичної функції відбиває 

особливості уваги. Розумові операції аналізу та синтезу проводить на 

достатньому рівні абстрагування. В простих інтелектуальних 

методиках з обмеженим вибором відносно успішна, але також 

плутається у смислах. При самостійному виконанні методики з 

невизначеними умовами (мет. класифікації) - практично неспроможна, з 

трудом засвоює допомогу, легко губиться, робить помилки 

різнопланового стилю, складає багато неадекватних груп, що відбиває 

різнорівневий та різноплановий характер мислення. Наприклад, поєднує 

в одну групу рибу, кішку, птиць та комах, а в іншій (розташована поруч) 

- звірі та риба; поєднує в групу «предмети для відраховування» і ножиці, 

що пояснити не може. На прохання поєднати всі побутові предмети - 

складає разом меблі, посуд та людей. Робить багато помилок уваги, не 

помічає аналогічних за змістом карток, які можна покласти в групи, де 

вже є такі ж самі предмети, тощо. Таким чином, виявляються 

дисоциативні зміни мислення як порушення його мотиваційного 

компонента. Стосовно скарг на здоров'я довго та плутано не може 

пояснити, чому саме відчуває постійний неспокій та напругу, про що 

«довго думає», коли не може заснути. Пропонує різні незначні приводи, 

які потім сама ж заперечує. Стосовно хронічного безсоння після 

розпитування  виявляється, що вона спить достатню та однакову 

кількість годин щоденно, лягає спати раніше, ніж хочеться, потім знову 
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п'є снодійне, і таке повторюється щоденно. Намагається психологізувати 

свої проблеми, недостатньо некритична до суті свого захворювання. 

Описує себе в дитинстві як активну, товариську, комунікабельну. 

Натепер підкреслює прагнення бути наодинці, небажання мати родину, 

задоволення своїм стилем життя (сидить вдома, іноді разом з мамою 

приторговує на ринку - «коли грошей стає мало»), не має бажання 

заробляти більше, щось змінювати. На даний час в особистісній сфері 

визначаються наступні зміни: відносна пасивність, замкненість, 

обмеженість мотивацій, емоційна парадоксальність, вичурність, 

вольова нестійкість, помисливість, конформність, підкореність 

зовнішньому впливу, схильність до коливань у судженнях та ставленнях 

як наслідок амбівалентності мислення та мотивації. 

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА 

Із вищезазначеного відомо, що у підекспертної протягом 1993-1995рр. 

поступово змінився психічний стан, у неї з’явилися маячні та галюцинаторні 

переживання, які знаходили своє відображення у неадекватній поведінці. У 

1995р. підекспертна три рази знаходилася на лікуванні у психіатричних 

стаціонарах. Їй був встановлений діагноз: «Шизофренія, параноїдна форма, 

безперервно-прогредієнтний перебіг». У 1996-1997рр. підекспертна також 

лікувалася в психіатричних стаціонарах. Ступінь вираженості негативних 

змін в емоційно-вольовій сфері і в сфері мислення у підекспертної сягнув 

рівня «Вираженого апатико-дисоціативного дефекту». Підекспертна була 

визнана інвалідом ІІ групи. У 1997р. підекспертна проходила судово-

психіатричну експертизу; її психічний стан був розцінений як «Шизофренія, 

галюцинаторно-параноїдний синдром». За ступенем наявних розладів 

підекспертна була визнана нездатною усвідомлювати значення своїх дій та 

керувати ними, їй рекомендувалося встановлення опіки. Рішенням … 

районного суду м.Києва від 15.05.1997р. підекспертна була визнана 

недієздатною; їй був призначений опікун. Протягом 1998-2003рр. 

підекспертна продовжувала спостерігатися лікарем-психіатром амбулаторно. 



 

 
 

548

У 1999р., 2001р., 2003р. підекспертна повторно лікувалася в психіатричних 

стаціонарах, де при обстеженні їй виставлявся діагноз: «Шизофренія, 

параноїдна форма, безперервно-прогредієнтний перебіг. Виражений апато-

дисоціативний тип дефекту. Параноїдний синдром». За ступенем наявних 

психічних розладів підекспертна у липні 2003р. була визнана інвалідом ІІ 

групи безстроково. У період з червня 2003р. до квітня 2009р. у підекспертної 

описувалися періодичні порушення сну, занепокоєння, тривожність; 

продуктивної психотичної симптоматики не описувалося; в стаціонарах 

психіатричного профілю вона не лікувалася. Під час проведення 

амбулаторної СПЕ у червні 2009р. у підекспертної не було виявлено грубих 

розладів  у емоційно-вольовій сфері, грубих розладів мислення та критичних 

здібностей. Її психічний стан був розцінений як «Шизофренія, 

галюцинаторно-параноїдна форма, приступоподібний тип перебігу, стан 

ремісії». Зазначалося, що наявні у підекспертної психічні розлади суттєво 

впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати 

ними; рекомендувалося встановлення піклування. Згідно з медичною картою 

амбулаторного хворого із ПНД, у підекспертної протягом листопада 2009р. – 

березня 2012р. при оглядах лікарем-психіатром не описувалося 

продуктивних психотичних розладів, грубого порушення критичних 

здібностей, виражених негативних змін у емоційно-вольовій сфері. Водночас 

у підекспертної в зазначений період часу описувалися паралогічність 

мислення, пасивність, явища емоційного зниження; при регулярних оглядах в 

ПНД не припинялося призначення постійного підтримуючого лікування. При 

теперішньому клінічному дослідженні у підекспертної виявлені характері для 

шизофренічного процесу порушення у сфері мислення (амбівалентність 

мислення, зісковзування на теми, які не відносяться до змісту запитання, 

елементи різноплановості і паралогічності у висловлюваннях), негативні 

зміни у емоційно-вольовій сфері (явища емоційної згладженості, 

монотонність афективних реакцій, достатньо одноманітний настрій 

невизначеного відтінку, парадоксальність емоційних реакцій). В теперішній 
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час у підекспертної не виявлено продуктивних психотичних розладів (маячні, 

розладів сприйняття, ознак порушеної свідомості), соціально-небезпечних 

тенденцій, схильності до імпульсивних вчинків. Але наявні у підекспертної 

вищезазначені психічні розлади, а також зниження у неї критичних 

здібностей і здатності адекватно прогнозувати віддаленні наслідки своїх 

вчинків, суттєво впливають на здатність підекспертної усвідомлювати 

значення своїх дій та керувати ними, обмежуючи цю здатність. Сукупність 

вищезазначених психічних розладів у підекспертної, з урахуванням 

анамнестичних даних про динаміку її психічних порушень, відповідає 

діагностичним критеріям «Шизофренії параноїдної, епізодичного типу 

перебігу із стабільним дефектом, стану неповної ремісії» (згідно з МКХ-10, 

шифр F20.024). За своїм психічним станом у теперішній час підекспертна не 

потребує опіки, вона потребує піклування. 

ВИСНОВКИ 

1. У теперішній час Д. виявляє клінічні ознаки «Шизофренії 

параноїдної, епізодичного типу перебігу із стабільним дефектом, стану 

неповної ремісії» (згідно з МКХ-10, шифр F20.024). 

2. Наявний у Д. психічний розлад суттєво впливає на її здатність 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, обмежуючи цю 

здатність.  

3. За своїм психічним станом у теперішній час Д. потребує 

встановлення над нею піклування. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

550

Додаток Г 

Довідки про впровадження результатів дисертації                                        

Г-1 

 



 

 
 

551

Г-2 

 



 

 
 

552

Г-3 



 

 
 

553

 Г-4 

  



 

 
 

554

Г-5 

 



 

 
 

555

Г-6 

 



 

 
 

556

Г-7 

 



 

 
 

557

Г-8 

  



 

 
 

558

Г-9  

 

 



 

 
 

559

Г-10   

 

 

 



 

 
 

560

Г-11  

 

 

 



 

 
 

561

Додаток Д 

Список публікацій за темою дисертації 

1. Монографія: 

1.1. Завязкіна Н.В. Обмежена осудність та обмежена дієздатність: 

засади клініко-психологічної діагностики в судовій експертології / 

Н.В.Завязкіна. – К. : ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 318 с. 

2. Статті у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України: 

 2.1. Завязкіна Н. В. Епілептичне слабоумство: клініко-психологічні і 

соціальні аспекти / Н. В. Завязкіна // Збірник наукових праць Ін-ту психології 

ім. Г.С. Костюка АПН України: «Проблеми загальної та педагогічної 

психології». – К., 2010. – Т. 12, ч. 7. – С. 178–185. 

 2.2. Завязкіна Н. В. Психологічні аспекти аутоагресівної поведінки 

хворих на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. 

наук праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 

Т. Х, вип. 19. – С. 157–166. 

2.3. Завязкіна Н. В. Агресивна поведінка хворих на епілепсію: 

психологічний, соціальний, юридичний аспекти / Н. В. Завязкіна // Актуальні 

проблеми психології : зб. наук пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. – К., 2012. – Т. 11, вип. 6. – С. 187–193. 

 2.4. Завязкіна Н. В. Проблема смислового рівня регуляції діяльності при 

обґрунтуванні категорії обмеженої осудності / Н. В. Завязкіна // Актуальні 

проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України – К. : Інформ.-аналит. агенство, 2014. – Т. 5, вип. 14. – С. 82–89. 

 2.5. Завязкіна Н. В. Психологічне тлумачення обмеженої осудності в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. 

наук праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2014. – 

Т. 11, вип. 11, ч. 1. – С. 310–317. 

 2.6. Завязкіна Н. В. Психологічний аналіз правової норми  «обмежена 

дієздатність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. наук 



 

 
 

562

праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2015. – Т. ХІ, 

вип. 15. – С. 155–162. 

 2.7. Завязкіна Н. В. Психологічні, клінічні та юридичні аспекти 

дієздатності хворих похилого віку з епілептичною деменцією / 

Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології : зб. наук праць Ін-ту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2016. – Т. ІХ, вип.10. – 

С. 118–124.  

 2.8. Завязкіна Н. В. Проблема доказовості та обґрунтованості експертних 

висновків про проведенні експертиз у цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // 

Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. праць Класичного 

приватного ун-ту. – Запоріжжя, 2018. – № 3. – С. 92–96. 

 2.9. Завязкіна Н. В. Психодіагностичні критерії визнання особи 

обмежено осудною / Н. В. Завязкіна // Теорія і практика сучасної психології : 

зб. наук. праць Класичного приватного ун-ту. – Запоріжжя, 2018. – № 5. – 

С. 46–50 

 3. Статті у періодичних виданнях, що входять до міжнародних 

науково метричних баз даних: 

 3.1. Завязкіна Н. В. Агресивна поведінка як один із критеріїв обмеженої 

осудності хворих на епілепсію  Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної 

психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана 

Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-

Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 240–250. 

  3.2. Завязкіна Н. В. Формування поняття "обмежена осудність" в 

історичному контексті / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : зб. 

наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : 

Аксіома, 2015. – Вип. 30. – С. 210-219. 

 3.3. Завязкіна Н. В. Щодо психологічної аргументації правових норм у 

цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер. Психол. науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 170–174. 



 

 
 

563

 3.4. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики в принятии 

экспертных решений / Н. В. Завязкина // Психиатрия, психотерапия и 

клиническая психология. – 2015. – № 2. – С. 142–148. 

 3.5. Завязкіна Н. В. Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними 

розладами в судовій психології / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 5, 

т. 2. – С. 170–174. 

 3.6. Завязкіна Н. В. Психологічні складові прийняття юридично значущих 

рішень / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 3, т. 2. – С. 142–146. 

 3.7. Завязкіна Н. В. Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики 

психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах / Н. В. Завязкіна 

// Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського 

нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 33. – С. 185–193. 

 3.8. Завязкіна Н.В. Соціальна адаптація підлітків з істероїдними рисами 

особливості / Н. В. Завязкіна Д.В.Шелест // Український психологічний 

журнал. – 2016. – № 2. – С. 40–52 (Внесок дисертанта полягає в аналізі 

теоретико-методологічних підходів до дослідження) 

 3.9. Завязкіна Н. В. Методологічні проблеми сучасної судової 

експертології / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Сер. Психол. науки. – 2017. – Вип. 6, т 1. – С. 176–180. 

 3.10. Завязкіна Н. В. Щодо питання експертно-психологічного аналізу при 

посмертних експертизах / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : 

зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : 

Аксіома,. – 2017. – Вип. 36. – С. 94–104.  

 3.11. Завязкіна Н. В. Розширення психодіагностичного інструментарію 

для дослідження аутоагресії / Н. В. Завязкіна, А. Р. Кендзерська // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2017. – 



 

 
 

564

Вип. 2, т.  2. – С. 148–152. (Внесок дисертанта полягає в аналізі теоретико-

методологічних підходів до дослідження) 

 3.12. Завязкіна Н. В. Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності 

«розуміти, оцінювати та приймати рішення» в цивільному процесі / 

Н. В. Завязкіна // Психологічний часопис. – 2018. – № 5. – С. 283–296. 

 3.13. Завязкина Н. В. К вопросу использования психодиагностических 

подходов при проведении судебно-психологических экспертиз / 

Н. В. Завязкина // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 

2018. – № 4 – С. 599–607. 

 4. Статті у іноземних періодичних виданнях: 

 4.1.Завязкіна Н. В. Визначення критеріїв регуляції діяльності в судовій 

експертології як підстави категорії обмеженої осудності та дієздатності / 

Н. В. Завязкіна // European Applied Sciences. – 2018. – № 3. – Р. 38–39. 

 5. Статті у інших наукових виданнях: 

 5.1. Завязкіна Н. В. Стратегії подолання кризових ситуацій хворими на 

епілепсію / Н. В. Завязкіна //  Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Психол. науки. – 2010. – 

Вип. 82, т.1. – С. 176–180. 

 5.2. Завязкіна Н. В. Вплив формування поняття "обмежена осудність" на 

розвиток судово-психологічної експертизи / Н. В. Завязкіна // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г. Шевченко. Сер. Психол. науки. – 2015. – Вип. 128. – С. 112–115. – Шості 

Сіверянські соціально-психологічні читання, 25 листоп. 2015 р., м. Чернигів. 

6. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 6.1. Завязкина Н. В. Речь как одна из составляющих экспертно-

психологической диагностики личности / Н. В. Завязкина // Судебная 

экспертиза. Современное состояние и перспективы развития : тез. докл. 

Международ. науч.-практ. конф., 28-29 окт. 2010 г. – Киев : ДІА, 2010. – С. 

389. 



 

 
 

565

 6.2. Завязкина Н. В. Алкоголизация как одна из причин формирования 

аутоагрессивного поведения больных эпилепсией / Н. В. Завязкина // Мир 

аддикций: химические и нехимические зависимости, ассоциированные 

психические расстройства : сб тез. науч.-практ. конф. с международ. 

участием, 29-30 нояб. 2012 г. – СПб. : НИПНИ им. В.М. Бехтерева. – С.48 

 6.3. Завязкіна Н. В. Психологічні аспекти агресивної поведінки хворих 

на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Український вісник психоневрології. – 2012. 

– Т. 20, вип. 3, ч. 2. – С. 181–182. – Доказова медицина в неврології, 

психіатрії та наркології. сьогодення й майбутнє : тези IV Нац. конгр. 

неврологів, психіатрів та наркологів України, 3-5 жовт. 2012 р. 

 6.4.Завязкина Н. В. Патопсихологическая диагностика при острых 

психотических состояниях (случай из практики) / Н. В. Завязкина // 

Теоретические и прикладные проблемы медицинской (клинической) 

психологии (к 85-летию Ю.Ф. Полякова) : материалы Юбилей. науч.-практ. 

конф., 14-15 февр. 2013 г. – М., 2013. – С. 56–58. 

 6.5. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики при 

обосновании меры ограниченной вменяемости  в отношении больных 

эпилепсией, совершивших общественно опасные деяния / Н. В. Завязкина // 

Эпилептология в системе нейронаук : материалы конф. к 105-летию 

учреждения Рос. противоэпилептич. лиги и 140-летию со дня рождения 

первого нейрохирурга России проф. Л.М. Пуссепа, 17-18 дек. 2015 г. – СПб., 

2015. – С. 88–90. 

 6.6.Завязкіна Н. В. Щодо проблеми психологічної аргументації категорії 

«обмежена осудність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин : тези VІІ міжнарод. наук.-практ. 

конф., 23 квіт. 2015 р. – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 151–153. 

 6.7. Завязкина Н. В. Клинико-психологические основания введения 

нормы ограниченной вменяемости / Н. В. Завязкина // Ананьевские чтения – 

2016: Психология: вчера, сегодня, завтра : материалы международ. науч. 

конф., 25-29 окт. 2016 г. : в 2 т. – СПб. : Айсинг, 2016. – Т. 2. – С. 395–396. 



 

 
 

566

 6.8. Завязкина Н. В. Психологические причины риска аутоагрессивного 

поведения больных эпилепсией / Н. В. Завязкина // Давиденковские чтения 

(неврология) : тез. XVIII Всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием, 

29-30 сент. 2016 г. – СПб. : Человек и его здоровье, 2016. – С. 73–74. 

 6.9. Завязкіна Н. В. Особливості судової експертно-психологічної 

кваліфікації дій особистості у цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Сьомі 

Сіверянські соціально-психологічні читання : тези Всеукр. наук. конф., 14 

груд. 2016 р. – Чернігів, 2016. – С. 59–60. 

 6.10. Завязкіна Н. В. Психологічна діагностика та її можливості при 

обґрунтуванні міри обмеженої осудності щодо осіб, які скоїли суспільно 

небезпечні діяння / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин : тези VІІІ міжнарод. наук.-практ. 

конф., 23 квіт. 2016 р., – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 71–73. 

 6.11. Завязкіна Н. В. Щодо питання вивчення злочинної поведінки осіб з 

психічними розладами в судовій психологічній експертизі / Н. В. Завязкіна // 

Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-

психологічної трансформації українського суспільства : тези Всеукр. наук.-

практ. конф. з нагоди 25-річчя кафедри психології, 11-12 листоп. 2016 р. – 

Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С.55–57. 

 6.12. Завязкіна Н. В. Алкоголізація як один з факторів аутоагресивної 

поведінки хворих на епілепсію / Н. В. Завязкіна // Укр. вісн. психоневрології. 

– 2017. – Т. 25, вип. 1. – С. 183. – Неврологічна, психіатрична та  

наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та  сучасні виклики : 

тези доп. V Нац. конгр. неврологів, психіатрів та наркологів України з 

міжнарод. участю, 16-17 берез. 2017 р. 

 6.13. Завязкіна Н. В. До питання визначення особливостей особистості 

при проведенні експертиз в цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // 

Особистість та її історія : зб. матеріалів VII Міжнарод. наук.-практ. 

конференції, 16-17 листоп. 2017 р.. Ніжин : Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи 

Гоголя, 2017. – С. 63–65. 



 

 
 

567

 6.14. Завязкіна Н. В. До питання правового статусу особистості з 

розладами психічної діяльності при проведенні експертиз в кримінальному 

процесі / Н. В. Завязкіна // Восьмі Сіверянські соціально-психологічні 

читання : тези Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті … М. А. Скока, 6 груд. 

2017 р. – Чернігів : Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 2017. – 

С. 109–110. 

 6.15. Завязкіна Н. В. Правовий статус осіб з психічними розладами в 

контексті соціально-економінчих змін / Н. В. Завязкіна // Соціокультурні та 

психологічні виміри становлення особистості : тези Всеукр. (із міжнарод. 

участю) наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. – Херсон : Херсон. держ. ун-т, 

2017. – C. 44–45. 

 6.16. Завязкіна Н. В. Роль судового експерта психолога при оцінці 

злочинної поведінки осіб з психічними розладами / Н. В. Завязкіна // 

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців : тези V Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 берез. 2017 р. – 

Хмельницький : Хмельн. нац. ун-т, 2017. – С. 141. 

 6.17. Завязкіна Н. В. До питання ролі психологчної діагностики в 

судовій експертології / Н. В. Завязкіна // Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин : тези Х Міжнарод. наук.-практ. 

конф., 23 квіт. 2018 р.. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 101–102. 

 6.18. Завязкіна Н. В. Психологічні передумови формування категорії 

«обмежена осудність» / Н. В. Завязкіна // Актуальні питання теорії та 

практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези VІ 

Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2018 р. – Хмельницький : Хмельн. 

нац. ун-т, 2018. – С. 122–123. 

  
 

 

 

 



 

 
 

568

Додаток Ж 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на 

засіданнях кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також на 22 наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Судова експертиза, сучасний стан та перспективи розвитку» 

(Київ, 2010); Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Мир аддикций: химические и нехимические зависимости, 

ассоциированные психические расстройства» (Санкт-Петербург, 

2012); IV Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів 

України «Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології.                                                           

Сьогодення й майбутнє» (Харків, 2012); ювілейній науково-практичній 

конференції «Теоретические и прикладные проблемы медицинской 

(клинической) психологии (до 85-річчя Ю.Ф.Полякова)»  (Москва, 2013); 

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-

Подільський, 2015); XIX Конференції Української протиепілептичної Ліги 

«Епілепсія та коморбідні стани» (Одеса, 2015); Міжнародній конференції 

«Эпилептология в системе нейронаук» (Санкт-Петербург, 2015); VІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

психології особистості та міжособистісних взаємин»                        

(Кам’янець-Подільський, 2016); VI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Психологічні проблеми майбутнього в контексті різних 

соціокультурних вимірів (Ніжин, 2016); XX Конференції Української 

протиепілептичної Ліги з міжнародною участю «Вікові та гендерні аспекти 

епілепсії крізь призму часу» (Львів, 2016); Міжнародній науковій 

конференції «Ананьевские чтения - 2016. Психология - вчера, сегодня, 

завтра» (Санкт-Петербург, 2016);  XVIII Науково-практичній конференції з 
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міжнародною участю «Давиденковские чтения» (Санкт-Петербург, 2016); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з нагоди 25-річчя кафедри 

психології Львівського національного університету імені Івана Франка 

«Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-

психологічної трансформації українського суспільства» (Львів, 2016); 

Всеукраїнській науковій конференції «Сьомі сіверянські соціально-

психологічні читання» (Чернигів, 2016); V Національному конгресі 

неврологів, психіатрів та наркологів України з  міжнародною участю 

«Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції 

розвитку та сучасні виклики» (Харків, 2017); V Всеукраїнській науково-

практичній  конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2017); ІХ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-

Подільський, 2017); Всеукраїнській (із міжнародною участю) науково-

практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення 

особистості» (Херсон, 2017); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особистість та її історія» (Ніжин, 2017); восьмих сіверянських 

соціально-психологічних читаннях, присвячених пам’яті М.А. Скока – 

засновника психолого-педагогічного факультету Національного університету 

«Чернігівській колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, 2017); VІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та 

практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 

(Хмельницький, 2018); Х Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» 

(Кам’янець-Подільський, 2018). 

 


