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У	п.	6.4	Науково-методичних	рекомендацій	з	питань	підготовки	та	призначення	судових	
експертиз	 та	 експертних	 досліджень	 зазначається,	 що	 основним	 завданням	 психологічної	
експертизи	є	визначення	в	підекспертної	особи:	індивідуально-психологічних	особливостей,	
рис	характеру,	провідних	якостей	особистості;	мотивотвірних	чинників	психічного	життя	й	
поведінки;	 емоційних	 реакцій	 і	 станів;	 закономірностей	 перебігу	 психічних	 процесів,	 рівня	
їхнього	розвитку	та	індивідуальних	її	властивостей.	

Об’єктами	 судово-психологічної	 експертизи	 згідно	 з	 п.	6.1	 цих	 Науково-методичних	
рекомендацій	є,	зокрема,	малолітні	та	неповнолітні	особи	[5].	

Найчастіше	 експертизи	 стосовно	 малолітніх	 і	 неповнолітніх	 осіб	 призначаються	 в	
кримінальних	 справах,	 у	 яких	 згадані	 особи	 мають	 статус	 потерпілих	 або	 свідків	 [8],	 та	 в	
цивільних	 справах	 про	 позбавлення	 батьківських	 прав	 або	 спорах	 про	 визначення	 місця	
проживання	дитини	[9].	

У	 практиці	 призначення	 судово-психологічних	 експертиз	 щодо	 малолітніх	 осіб	 органи	
досудового	слідства	та	суди	стикаються	з	проблемою	постановки	питань,	адекватних	вікові	
підекспертної	 особи.	 Так,	 певні	 питання	 відносно	 малолітніх	 не	 можуть	 бути	 вирішені	
експертом	з	тієї	причини,	що	вік	підекспертної	особи	не	відповідає	тим	віковим	межам,	на	
які	розраховані	певні	психодіагностичні	методики.	

Наприклад,	 нижня	 вікова	 межа	 застосування	 методики	 визначення	 рівня	 розумового	
розвитку	 Равена	 встановлена	 в	 4,5	роки	 [7].	 Дитячий	 варіант	 тесту	 інтелекту	 Векслера	
(WISC)	 може	 бути	 застосований	 для	 дослідження	 дітей	 віком	 від	 5,5	 до	 16	років	 [6].	
Методика	 визначення	 особливостей	 ставлення	 дитини	 до	 оточуючих	 Р.	Жиля	 має	 вікові	
обмеження	 від	 5	 до	 12	років	 [4].	 Методика	 багатофакторного	 дослідження	 особистості	
Кеттелла	(в	адаптації	Е.	М.	Александровської)	застосовується	до	дітей	віком	від	8	до	12	років	
[1].	 Індивідуально-типологічний	 дитячий	 опитувальник	 (Л.	Н.	Собчик)	 призначений	 для	
дослідження	відповідних	особливостей	дітей	10–15	років	[10].	
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Проективні	малюнкові	психодіагностичні	методики,	такі	як	«Кінетичний	малюнок	сім’ї»	
та	«Неіснуюча	тварина»	рекомендується	для	виконання	дітям	віком	від	5–6	років	[2].	

У	 свою	 чергу,	 стосовно	 малолітніх	 підекспертних	 осіб	 віком	 від	 3	 до	 5	років	 судово-
психологічною	 експертизою	 може	 бути	 встановлена	 лише	 відповідність	 рівня	 розвитку	
певних	психічних	функцій	до	вікових	норм	[3].	

З	 огляду	 на	 зазначене,	 убачається	 недоцільним	 при	 призначенні	 судово-психологічної	
експертизи	 ставити	 питання	 щодо	 малолітніх	 осіб	 віком	 до	 5	років,	 відносно	 того,	 які	
психологічні	 особисті	 якості	 та	 провідні	 мотиваційні	 чинники	 поведінки	 має	 підекспертна	
особа?	У	 якому	зв’язку	 вони	перебувають	з	 обставинами	справи?	 Або,	чи	 має	підекспертна	
особа	індивідуально-психологічні	особливості,	що	суттєво	вплинули	на	характер	її	свідчень	
у	 справі?	 Та,	 чи	 є	 ситуація,	 що	 досліджується	 за	 справою,	 психотравмувальною	 для	 особи?	
Якщо	 так,	 то	 чи	 завдані	 особі	 страждання	 (моральна	 шкода)?	 Чи	 спроможна	 підекспертна	
особа	 з	 урахуванням	 її	 вікових	 особливостей,	 емоційного	 стану,	 індивідуально-
психологічних	 властивостей,	 рівня	 розумового	 розвитку	 та	 умов	 мікросоціального	
середовища	(залежність,	погроза,	омана	тощо)	усвідомлювати	реальний	зміст	власних	дій	і	
повною	мірою	свідомо	керувати	ними	та	передбачати	їх	наслідки?	Та	чи	спостерігаються	в	
підекспертної	 особи	 ознаки	 підвищеної	 схильності	 до	 навіюваності	 та	 підвищеної	
схильності	до	фантазування	тощо.	

Таким	 чином,	 розуміння	 органами,	 які	 призначають	 судово-психологічні	 експертизи	
стосовно	 малолітніх	 віком	 до	 5	 років,	 зазначених	 обмежень,	 сприятиме	 прискоренню	 та	
поліпшенню	 якості	 виконання	 судово-психологічних	 експертиз.	 При	 виникненні	 питань	
відносно	призначення	психологічної	експертизи	доцільно	звертатись	за	консультаціями	до	
судових	експертів-психологів.	
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Освещены возрастные ограничения в отношении малолетних лиц определенных 
возрастных категорий при использовании психодиагностических методик, которые 
применяются в практике судебно-психологической экспертизы. Даны рекомендации 
органам досудебного расследования и судам по постановке вопросов при назначении 
судебно-психологической экспертизы. 
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