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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Судова психіатрія” є важливою скла-
довою підготовки фахівця-правознавця і характеризується тісни-
ми міждисциплінарними зв’язками із психіатрією, психологією
особистості, соціальною психологією, медичною психологією,
юридичною психологією та багатьма іншими галузями психоло-
гічних знань.

Мета курсу “Судова психіатрія” — сформувати у студентів
поглиблене розуміння зв’язку та впливу психічних розладів на
здійснення людьми протиправних вчинків.

Програма курсу “Судова психіатрія” складається з чотир-
надцяти тем, спрямованих на висвітлення цього предмета як
науки, що вивчає питання дослідження психічних розладів з
метою надання допомоги правосуддю.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СУДОВА ПСИХІАТРІЯ”
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Предмет та завдання судової психіатрії. Правове становища і 
організація судово-психіатричної експертизи 
Питання осудності при судово-психіатричній експертизі 
обвинувачених. Неосудність. Судово-психіатрична експертиза свідків 
і потерпілих 
Психічне обстеження засуджених. Заходи медичного характеру щодо 
психічно хворих, які вчинили суспільно небезпечні діяння 
Судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі. Недієздатність 
Загальні поняття про психічні захворювання. Симптоматологія 
психічних захворювань 
Шизофренія. Епілепсія 
Маніакально-депресивний психоз. Психічні розлади при травмах 
головного мозку 
Психічні розлади при інфекційних захворюваннях головного мозку. 
Психічні розлади при сифілітичних захворюваннях центральної 
нервової системи 
Психічні розлади при судинних захворюваннях головного мозку. 
Психози похилого віку. Психічні розлади при соматичних 
захворюваннях 
Алкоголізм, наркоманії та токсикоманії 
Олігофренія (природжене слабоумство). Психопатії. Симуляція 
психічних захворювань 
Реактивні стани 
Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх 
Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СУДОВА ПСИХІАТРІЯ”

Тема 1. Предмет і завдання судової психіатрії. Правове
становища і організація судово-психіатричної
експертизи

Поняття науки судової психіатрії, її предмет, система, методи.
Завдання та об’єкти судової психіатрії.
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Зв’язок судової психіатрії з іншими науками, судовою екс-
пертологією.

Суть матеріалістичного розуміння психічної діяльності в нормі
і при патології.

Історичний нарис розвитку вітчизняної судової психіатрії.
Підстави і порядок призначення судово-психіатричної ек-

спертизи.
Коло питань, які належать до компетенції судово-психіат-

ричної експертизи.
Організація судово-психіатричної експертизи в Україні.
Законодавчі норми та інструктивно-методичні документи щодо

судово-психіатричної експертизи.
Експерт, його права й обов’язки, роль у судовому процесі.
Види (первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплекс-

на) та форми судово-психіатричної експертизи (стаціонарна,
амбулаторна, експертиза у кабінеті слідчого і в залі суду, заоч-
на та посмертна).

Матеріали, необхідні для проведення судово-психіатричної
експертизи.

Акт судово-психіатричної експертизи, його зміст і складові.
Оцінювання висновків судово-психіатричної експертизи орга-

нами слідства та судом.

Література [7–9; 11; 17; 18]

Тема 2. Питання осудності при судово-психіатричній
експертизі обвинувачених. Неосудність. Судово-
психіатрична експертиза свідків і потерпілих

Питання неосудності при судово-психіатричній експертизі
обвинувачених.

Критерії неосудності (формула неосудності). Медичний кри-
терій неосудності.

Юридичний критерій неосудності: інтелектуальна та вольова
ознаки.

Поняття обмеженої осудності.
Судово-психіатричне оцінювання психічного захворювання,

яке виникло після скоєння злочину, але до винесення вироку.
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Підстави для призначення судово-психіатричної експертизи
свідків і потерпілих.

Коло питань, які вирішуються при судово-психіатричній ек-
спертизі свідків і потерпілих.

Хворобливі розлади, за яких особа не може бути свідком у
справі.

Обмови і самообмови психічно хворих.

Література [5; 9; 15; 18]

Тема 3. Психічне обстеження засуджених. Заходи
медичного характеру щодо психічно хворих,
які вчинили суспільно небезпечні діяння

Особливості психіатричного обстеження осіб, які перебува-
ють у місцях позбавлення волі.

Основні групи захворювань, які трапляються у засуджених.
Підстави для проведення судово-психіатричної експертизи

засуджених.
Психічні захворювання, які є підставою для дострокового

звільнення засуджених.
Медичні заходи у місцях позбавлення волі щодо осіб з тим-

часовими розладами психіки.
Проблема суспільної небезпеки психічно хворих.
Примусові заходи медичного характеру як різновид медич-

них заходів.
Види примусових заходів медичного характеру, які передба-

чені законодавством, критерії їх вибору.
Підстави і порядок призначення, умови проведення та при-

пинення примусового лікування.
Інші заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних пси-

хічно хворими і неосудними.
Заходи медичних і правоохоронних органів із запобігання

суспільно-небезпечним діям психічно хворих.

Література [5; 7; 9; 18]
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Тема 4. Судово-психіатрична експертиза у цивільному
процесі. Недієздатність

Поняття правоздатності, дієздатності і недієздатності.
Поняття процесуальної та обмеженої дієздатності. Медичний

та юридичний критерії недієздатності.
Особливості судово-психіатричної експертизи в цивільному

процесі.
Підстави та порядок призначення судово-психіатричної ек-

спертизи в цивільному процесі.
Питання, що розглядає експерт-психіатр при експертизі по-

зивачів і відповідачів. Основні види судово-психіатричної ек-
спертизи у цивільних справах.

Література [5; 18; 19]

Тема 5. Загальні поняття про психічні захворювання.
Симптоматологія психічних захворювань

Короткі відомості про будову центральної нервової системи.
Головний і спинний мозок, їх будова.
Периферична та вегетативна нервова система.
Вища нервова діяльність та її порушення при психічних за-

хворюваннях.
Умовні та безумовні рефлекси.
Вчення про першу і другу сигнальні системи, їх взаємовідно-

шення.
Охоронне гальмування. Фазові стани. Типи вищої нервової

діяльності.
Загальні поняття про психічні захворювання, їх причини,

перебіг та класифікація. Поняття про окремі симптоми і синд-
роми психічних розладів.

Методика обстеження психічно хворих.
Розлади сприйняття (гіперстезії, гіпостезії, сенестопатії,

ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації).
Розлади пам’яті (гіпермнезія, гіпомнезія, амнезія, пара-

мнезії — конфабуляції, псевдоремінсценсії, амнестична афазія,
криптомнезія).
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Розлади мислення (прискорене, уповільнене, незв’язане, ро-
зірване тощо; марення та його прояви).

Розлади емоцій (ейфорія, депресія, дисфорія, апатія, афекти).
Розлади вольової діяльності (розгальмованість, імпуль-

сивність, навіюваність, негативізм). Розлади потягів.
Розлади свідомості (повна і часткова втрата свідомості,

делірій, паморочне затьмарення свідомості).
Недоумство: природжене та набуте, їх особливості.

Література [3; 4; 14; 16]

Тема 6. Шизофренія. Епілепсія

Причини і патогенез шизофренії.
Основні ознаки шизофренії: аутизм, втрата єдності психіч-

них процесів, емоційно-вольові порушення.
Додаткові симптоми шизофренії (галюцинації, марення, ав-

томатизми тощо).
Форми шизофренії, їх перебіг. Клінічні прояви шизофренії.
Поняття про дефект і ремісію при шизофренії.
Судово-психіатричне оцінювання шизофренії.
Визначення епілепсії як самостійного захворювання і ешлеп-

тоформні синдроми.
Причини виникнення, патогенез і клінічні прояви епілепсії.

Судомні та безсудомні епілептичні припадки, їх особливості.
Психічні еквіваленти епілепсії, епілептичні психози. Стійкі
психічні зміни особистості при епілепсії. Епілептичне слабоум-
ство. Судово-психіатричне оцінювання епілепсії.

Література [1; 4; 7; 9; 14; 16; 18]

Тема 7. Маніакально-депресивний психоз. Психічні розлади
при травмах головного мозку

Причини виникнення та основні ознаки маніакально-депре-
сивного психозу.

Маніакальна фаза захворювання, її основні симптоми й особ-
ливості перебігу.

Депресивна фаза психозу, особливості перебігу й основні оз-
наки.
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Особливості протиправних дій хворих на маніакально-депре-
сивний психоз. Прогноз захворювання.

Судово-психіатричне оцінювання хворих на маніакально-деп-
ресивний психоз.

Види травм головного мозку. Клінічні прояви травматичних
ушкоджень головного мозку залежно від виду травми, її лока-
лізації та інших факторів. Перебіг травматичних ушкоджень
головного мозку. Початкова і гостра стадії, характерні психічні
розлади для цих періодів, механізм їх розвитку (коматозний і
сопорозний стани, синдром оглушення, травматичний делірій,
травматичний психоз та ін.).

Пізня стадія, характерні зміни у психічному стані: астенічний
синдром, порушення пам’яті, пізні післятравматичні психози.

Період віддалених наслідків черепно-мозкової травми: травма-
тична церебрастенія, енцефалопатія, вторинна епілепсія, дисфоричні
стани, пізні травматичні психози, посттравматична деменція.

Судово-психіатричне оцінювання травматичних ушкоджень
головного мозку.

Література [1; 4; 7; 9; 14; 16; 18]

Тема 8. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях
головного мозку. Психічні розлади при сифілітичних
захворюваннях центральної нервової системи

Енцефаліти, їх форми і стадії. Причини виникнення енце-
фалітів, особливості їх перебігу.

Основні прояви психічних розладів при енцефалітах. Фізичні
і неврологічні ознаки енцефалітів. Залишкові явища після пере-
несених енцефалітів.

Судово-психіатричне оцінювання енцефалітів.
Сифіліс мозку, особливості перебігу, психічні порушення.

Прогресивний параліч. Фізичні, неврологічні і психічні розла-
ди. Клінічні форми, перебіг і наслідки прогресивних паралічів.
Судово-психіатричне оцінювання сифілітичних уражень голов-
ного мозку.

Література [1; 4; 7; 9; 14; 16; 18]
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Тема 9. Психічні розлади при судинних захворюваннях
головного мозку. Психози похилого віку. Психічні
розлади при соматичних захворюваннях

Атеросклероз судин головного мозку. Психічні зміни при
мозковому атеросклерозі, особливості перебігу. Атеросклеротична
неврастенія. Атеросклеротична енцефалопатія. Атеросклеротична
деменція.

Гіпертонічна хвороба, психічні розлади при цьому захворю-
ванні.

Судово-психіатричне оцінювання судинних захворювань го-
ловного мозку.

Психічні порушення при пресенільних (інволюційних) та
сенільних психозах. Причини, патогенез психозів пізнього віку,
їх основні клінічні прояви (меланхолія, депресія, інволюційний
параноїд, інволюційна парафренія та ін.). Старечні психози і
слабоумство.

Судово-психіатричне оцінювання психічних розладів при
психозах похилого віку.

Психічні розлади при захворюваннях внутрішніх органів,
ендокринної системи, зміненому обміні речовин. Загальні по-
няття про особливості змін психіки при цих захворюваннях.
Соматогенні психози, гострі і затяжні. Післяродові психози.

Особливості судово-психіатричного оцінювання.

Література [1; 4; 7; 9; 14; 16; 18]

Тема 10. Алкоголізм, наркоманії та токсикоманії

Алкоголізм, його соціальні і медичні аспекти.
Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Порушення пси-

хічних процесів при простому алкогольному сп’янінні.
Судово-психіатричне оцінювання простого алкогольного сп’я-

ніння.
Патологічне сп’яніння, особливості психічних розладів і по-

ведінки хворих при патологічному сп’янінні.
Судово-психіатричне оцінювання патологічного сп’яніння.
Хронічний алкоголізм, його основні ознаки (фізична та пси-

хічна залежність, зміна толерантності до алкоголю, зникнення
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захисних рефлексів, абстинентний синдром, втрата кількісного і
ситуаційного контролю, похмілля, алкогольна деградація особи).

Стадії хронічного алкоголізму, їх ознаки, особливості пере-
бігу та психічні розлади. Алкогольні психози, їх види, перебіг
та особливості психічних розладів при них.

Судово-психіатричне оцінювання хронічного алкоголізму і
алкогольних психозів.

Наркоманії. Види наркоманій, особливості психічних пору-
шень і перебіг. Токсикоманії.

Судово-психіатричне оцінювання наркоманій і токсикоманій.

Література [1; 3; 4; 6; 7; 14; 16; 18]

Тема 11. Олігофренія (природжене слабоумство). Психопатії.
Симуляція психічних захворювань

Визначення олігофренії, її причини. Форми і клінічні ознаки
олігофренії. Ідіотія, імбецильність, дебільність. Перебіг і особ-
ливості психічних розладів при олігофренії.

Судово-психіатричне оцінювання олігофреній.
Причини і суть психопатій, умови їх розвитку. Основні типи

психопатій, їх особливості. Збуджені, астенічні, істеричні, па-
ранояльні, шизоїдні та інші форми психопатій.

Динаміка, диференціальна діагностика і судово-психіатрич-
не оцінювання різних форм психопатій.

Визначення симуляцій. Особливості поведінки осіб, які си-
мулюють психічне захворювання. Форми і способи симуляції,
методи її розпізнавання. Дисимуляція, агравація.

Судово-психіатричне оцінювання при симуляції психічних
розладів.

Література [1; 3; 4; 6; 7; 14; 16; 18]

Тема 12. Реактивні стани

Причини і умови виникнення реактивних станів. Форми ре-
активних станів. Роль психогенії у виникненні реактивних станів.

Неврози як психогенні захворювання. Форми неврозів, їх
перебіг.
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Неврастенія, істерія, невроз причепливих станів.
Реактивні психози, їх форми, особливості і перебіг. Гострі

шокові реакції. Підгострі реактивні психози (реактивний пара-
ноїд, депресія, істеричні психози: псевдодеменція, пуерілізм,
маячноподібні фантазії, синдром здичавіння).

Затяжні реактивні стани.
Судово-психіатричне оцінювання реактивних станів.

Література [1; 3; 4; 6; 7; 14; 16; 18]

Тема 13. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх

Особливості психічних захворювань у неповнолітніх.
Синдроми пубертатної астенії, психічного інфантилізму, па-

тологічного фантазування, надцінних ідей та ін.
Психогенні реакції у дитячому і підлітковому віці: гострі пси-

хогенні реакції шокового характеру і підгострі психогенії (реак-
тивні депресії і параноїди, істеричні реакції, неврози жаху, не-
врастенії).

Судово-психіатрична експертиза психопатологічних відхилень
у неповнолітніх.

Література [6; 12; 13; 19]

Тема 14. Комплексна судова психолого-психіатрична
експертиза

Предмет, обсяг і основні завдання комплексної судової пси-
холого-психіатричної експертизи (КСППЕ).

Порядок призначення КСППЕ, межі компетенції експертів.
Особливості комплексної психолого-психіатричної експерти-

зи емоційних станів.
Комплексна психолого-психіатрична експертиза індивідуаль-

но-психологічних особливостей особистості.
КСППЕ неповнолітніх, у тому числі експертиза неповнолітніх

потерпілих у справах про статеві правопорушення.

Література [2; 5; 7; 9; 10; 12; 13; 19]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Поняття науки судової психіатрії, її предмет, система, ме-
тоди. Завдання та об’єкти судової психіатрії.

2. Зв’язок судової психіатрії з іншими науками.
3. Правове становище і організація судово-психіатричної ек-

спертизи.
4. Історичний нарис розвитку вітчизняної судової психіатрії.
5. Підстави і порядок призначення судово-психіатричної екс-

пертизи.
6. Коло питань, які належать до компетенції судово-психі-

атричної експертизи.
7. Організація судово-психіатричної експертизи в Україні.
8. Законодавчі норми та інструктивно-методичні документи

щодо судово-психіатричної експертизи. Експерт, його
права й обов’язки, роль у судовому процесі.

9. Види (первинна, додаткова, повторна, комісійна, комп-
лексна) та форми судово-психіатричної експертизи (ста-
ціонарна, амбулаторна, експертиза у кабінеті слідчого і в
залі суду, заочна та посмертна).

10. Матеріали, необхідні для проведення судово-психіатрич-
ної експертизи. Акт судово-психіатричної експертизи, його
зміст і складові.

11. Питання неосудності при судово-психіатричній експертизі
обвинувачених.

12. Критерії неосудності (формула неосудності). Медичний кри-
терій неосудності. Юридичний критерій неосудності: інте-
лектуальна та вольова ознаки. Поняття обмеженої осудності.

13. Підстави для призначення судово-психіатричної експер-
тизи свідків і потерпілих. Коло питань, які вирішуються
при судово-психіатричній експертизі свідків і потерпілих.

14. Особливості психіатричного обстеження осіб, які перебу-
вають у місцях позбавлення волі.

15. Основні групи захворювань, які трапляються у засудже-
них.

16. Підстави для проведення судово-психіатричної експерти-
зи засуджених.
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17. Психічні захворювання, які є підставою для достроково-
го звільнення засуджених.

18. Медичні заходи в місцях позбавлення волі щодо осіб з
тимчасовими розладами психіки.

19. Проблема суспільної небезпеки психічно хворих.
20. Примусові заходи медичного характеру як різновид ме-

дичних заходів.
21. Види примусових заходів медичного характеру, передба-

чені законодавством, критерії їх вибору.
22. Підстави і порядок призначення, умови проведення та при-

пинення примусового лікування.
23. Інші заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних

психічно хворими і неосудними.
24. Заходи медичних і правоохоронних органів із запобіган-

ня суспільно-небезпечним діям психічно хворих.
25. Судово-психіатрична експертиза у цивільному процесі. Не-

дієздатність.
26. Питання, які розглядає експерт-психіатр при експертизі

позивачів і відповідачів. Основні види судово-психіатрич-
ної експертизи у цивільних справах.

27. Симуляція психічних захворювань.
28. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх.
29. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття науки судової психіатрії, її предмет, система, ме-
тоди.

2. Завдання та об’єкти судової психіатрії.
3. Зв’язок судової психіатрії з іншими науками, судовою ек-

спертологією.
4. Суть матеріалістичного розуміння психічної діяльності в

нормі і при патології.
5. Підстави і порядок призначення судово-психіатричної ек-

спертизи.
6. Коло питань, які належать до компетенції судово-психі-

атричної експертизи.
7. Організація судово-психіатричної експертизи в Україні.
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8. Законодавчі норми та інструктивно-методичні документи
щодо судово-психіатричної експертизи.

9. Експерт, його права й обов’язки, роль у судовому про-
цесі.

10. Види і форми судово-психіатричної експертизи.
11. Матеріали, необхідні для проведення судово-психіатрич-

ної експертизи.
12. Акт судово-психіатричної експертизи, його зміст і скла-

дові.
13. Оцінювання висновків судово-психіатричної експертизи

органами слідства та судом.
14. Питання неосудності при судово-психіатричній експертизі

обвинувачених.
15. Критерії неосудності (формула неосудності). Медичний

критерій неосудності.
16. Юридичний критерій неосудності: інтелектуальна та во-

льова ознаки.
17. Поняття обмеженої осудності.
18. Судово-психіатричне оцінювання психічного захворюван-

ня, яке виникло після скоєння злочину, але до винесення
вироку.

19. Підстави для призначення судово-психіатричної експер-
тизи свідків і потерпілих.

20. Коло питань, які вирішуються при судово-психіатричній
експертизі свідків і потерпілих.

21. Хворобливі розлади, за яких особа не може бути свідком
у справі.

22. Обмови і самообмови психічно хворих.
23. Особливості психіатричного обстеження осіб, які перебу-

вають у місцях позбавлення волі.
24. Основні групи захворювань, які трапляються у засуджених.
25. Підстави для проведення судово-психіатричної експерти-

зи засуджених.
26. Психічні захворювання, які є підставою для достроково-

го звільнення засуджених.
27. Медичні заходи у місцях позбавлення волі щодо осіб з

тимчасовими розладами психіки.
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28. Проблема суспільної небезпеки психічно хворих.
29. Примусові заходи медичного характеру як різновид ме-

дичних заходів.
30. Види примусових заходів медичного характеру, які пе-

редбачені законодавством, критерії їх вибору.
31. Підстави і порядок призначення, умови проведення та при-

пинення примусового лікування.
32. Інші заходи медичного характеру щодо осіб, визнаних

психічно хворими і неосудними.
33. Заходи медичних і правоохоронних органів із запобіган-

ня суспільно-небезпечних дій психічно хворих.
34. Поняття правоздатності, дієздатності і недієздатності.
35. Поняття процесуальної та обмеженої дієздатності. Медич-

ний та юридичний критерії недієздатності.
36. Особливості судово-психіатричної експертизи в цивіль-

ному процесі.
37. Підстави та порядок призначення судово-психіатричної

експертизи в цивільному процесі.
38. Питання, які розглядає експерт-психіатр при експертизі

позивачів і відповідачів.
39. Основні види судово-психіатричної експертизи у цивіль-

них справах.
40. Короткі відомості про будову центральної нервової системи.
41. Розлади сприйняття (гіперстезії, гіпостезії, сенестопатії,

ілюзії, галюцинації, псевдогалюцинації).
42. Розлади пам’яті (гіпермнезія, гіпомнезія, амнезія, пара-

мнезії–конфабуляції, псевдоремінсценсії, амнестична афа-
зія, криптомнезія).

43. Розлади мислення (прискорене, уповільнене, незв’язне,
розірване та ін.; марення та його прояви).

44. Розлади емоцій (ейфорія, депресія, дисфорія, апатія, афек-
ти).

45. Розлади вольової діяльності (розгальмованість, імпуль-
сивність, навіюваність, негативізм). Розлади потягів.

46. Розлади свідомості (повна і часткова втрата свідомості,
делірій, паморочне затьмарення свідомості).

47. Недоумство: природжене і набуте, їх особливості.
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48. Основні ознаки шизофренії: аутизм, втрата єдності пси-
хічних процесів, емоційно-вольові порушення. Поняття
про дефект та ремісію при шизофренії.

49. Судово-психіатричне оцінювання шизофренії.
50. Визначення епілепсії як самостійного захворювання і еш-

лептоформні синдроми.
51. Судово-психіатричне оцінювання епілепсії.
52. Особливості протиправних дій хворих на маніакально-деп-

ресивний психоз. Прогноз захворювання.
53. Судово-психіатричне оцінювання хворих на маніакально-

депресивний психоз.
54. Судово-психіатричне оцінювання травматичних ушкод-

жень головного мозку.
55. Енцефаліти, їх форми і стадії. Причини виникнення ен-

цефалітів, особливості їх перебігу.
56. Судово-психіатричне оцінювання енцефалітів.
57. Судово-психіатричне оцінювання сифілітичних уражень

головного мозку.
58. Судово-психіатричне оцінювання судинних захворювань

головного мозку.
59. Судово-психіатричне оцінювання психічних розладів при

психозах похилого віку.
60. Соматогенні психози: гострі і затяжні. Післяродові пси-

хози. Особливості судово-психіатричної оцінки.
61. Просте алкогольне сп’яніння, його ступені. Порушення

психічних процесів при простому алкогольному сп’янінні.
62. Судово-психіатричне оцінювання простого алкогольного

сп’яніння.
63. Патологічне сп’яніння, особливості психічних розладів і

поведінки хворих при патологічному сп’янінні. Судово-
психіатричне оцінювання патологічного сп’яніння.

64. Судово-психіатричне оцінювання хронічного алкоголізму
і алкогольних психозів.

65. Судово-психіатричне оцінювання наркоманій і токсико-
маній.

66. Судово-психіатричне оцінювання олігофреній.
67. Судово-психіатричне оцінювання реактивних станів.
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68. Динаміка, диференціальна діагностика і судово-психіат-
ричне оцінювання різних форм психопатій.

69. Визначення симуляцій. Особливості поведінки осіб, які
симулюють психічне захворювання.

70. Форми і способи симуляції, методи її розпізнавання.
71. Дисимуляція, агравація.
72. Судово-психіатричне оцінювання при симуляції психіч-

них розладів.
73. Судово-психіатрична експертиза психопатологічних відхи-

лень у неповнолітніх.
74. Предмет, обсяг і основні завдання комплексної судової

психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ).
75. Порядок призначення КСППЕ, межі компетенції ек-

спертів.
76. Особливості комплексної психолого-психіатричної експер-

тизи емоційних станів.
77. Комплексна психолого-психіатрична експертиза індивіду-

ально-психологічних особливостей особистості.
78. КСППЕ неповнолітніх, у тому числі експертиза непов-

нолітніх потерпілих у справах про статеві правопорушення.
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